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اقتصادی

سرقت ماهانه  ۱۰۰۰خودرو پراید در تهران

استاندار تهران از سرقت ماهانه  ۱۰۰۰خودروی پراید در تهران بزرگ به دلیل کیفیت پایین
سیستم سوییچ و قفل این خودرو خبر داد و گفت :اگر نگاهی به تولید محصوالت خودرویی
تولید داخلی داشته باشیم ،میبینیم که چون زمینه رقابت وجود ندارد در نتیجه هیچ بهبود
کیفیتی را در زمینه تولید خودرو در سالهای اخیر نداریم .به گفته وی ،به دلیل نبود رقابت
در تولید خودرو ،هیچ تغییری بین خودروی تولید داخل در سال  ۹۸و  ۹۹دیده نمیشود/.ایرنا

خبرتلگرامی

آزمایشگاه آنالین
آزمایشگاهنیست
ادامه از صفحه اول:
در شرایط همهگیری کرونا و یا بیمارانی که
توان مراجعه به آزمایشگاه را ندارند ،میتوانند
با نزدیکترین آزمایشــگاه به محل سکونت
خود تماس بگیرند و نمونهگیر آزمایشگاه به
درب منزل مراجعه کرده نمونه تحت شرایط
استاندارد به آزمایشگاهی ارسال میشود که
پروانه از وزارت بهداشت گرفته و تحت نظارت
آن نهاد است و این کار کامال قانونی است .باید
به این مســئله توجه کرد که آزمایشگاههای
بالینی باید تحت سیستمهای کنترل کیفیت
عمل نمایند و یکی از بخشهای این سیستم
رعایت اصول کیفی در خصوص شرایط بیمار
در زمان نمونهگیری ،نحوه اخذ نمونه ،شرایط
انتقال نمونه و ...میباشد .برای مثال برخی از
آزمایشات نیاز به ناشتا بودن دارند ،برخی باید
در ساعت مشخصی از روز اخذ شوند و برای
برخی از آزمایشات بیمار باید از قبل فعالیت
بدنی نداشــته باشد .همچنین شرایط انتقال
نمونه بســیار حائز اهمیت اســت و زنجیره
ســرد باید رعایت شــود .پیک به اصطالح
«آزمایشــگاه آنالین» نمونه را میگیرد و به
ســراغ آدرس بعدی مــیرود و پس از اخذ
همــه نمونهها آنها را به دفتر میرســاند و
پــس از هماهنگی با یک آزمایشــگاه طرف
قرارداد نمونهها به آزمایشگاه ارسال میشوند.
توجه داشته باشید که نمونهای که صبح اول
وقت گرفته شــده ســاعتها در جعبه پیک
میماند تا به مرحله انجام آزمایش برســد و
این تاخیر بر روی کیفیت آزمایش اثر منفی
دارد .نمونههای خون پس از تشــکیل لخته
باید سریعا لخته از سرم جدا گردند و در غیر
اینصورت تغییراتــی کاذب در مقادیر برخی
آزمایشــات صورت میپذیرد .یا نمونه ادرار
باید بالفاصله مورد بررســی قرار گیرد چون
ســلولهای موجود در نمونه ســریعا از بین
میروند .نکته دیگر بحث بهداشــت عمومی
اســت ،پیک موتوری که تحت نظارت هیچ
نهادی نیســت و در جعبه خــود نمونههای
بیماران مختلف را در سطح شهر میچرخاند
بطور بالقوه ســامت مردم را تهدید میکند.
باید گفت کــه درخواســت آزمایش نوعی
مشاوره پزشکی است همانطور که درخواست
ســونوگرافی یا سیتیاســکن .در حقیقت
آزمایشگاه یا مراکز تصویربرداری مطبهای
تخصصی هســتند که پزشک معالج بیمار را
به آنها ارجاع میدهد تــا اطالعات مهمی
از وضعیت بیمــاری اخذ نماید .همانطور که
در مراجعه به پزشک باید شرححال از بیمار
گرفته شــود برای تفسیر صحیح آزمایشات،
پزشک آزمایشگاه باید اطالعاتی از وضعیت
بیمار و ســابقه آن داشــته باشد .بخصوص
زمانیکه آزمایشــات بیمار تغییرات فاحشی
را نشــان میدهند ،آگاهــی متخصص طب
آزمایشــگاه (کلینیکال پاتولوژیست) از شرح
حال بیمار به درک و تفســیر این تغییرات
کمک میکند .در پدیده «آزمایشگاه آنالین»
این ارتباط به کلی قطع میشــود و جوابها
بدون اطالع مســئول آزمایشگاه از وضعیت
بیمار صادر میگردند و در صورت بروز خطا،
بیمار نمیداند باید از چه کســی شــکایت
کند و این خود نوعــی تضییع حقوق بیمار
اســت .برای برخی از افراد جای سوال است
که آیا همه آزمایشــگاهها از ابتدا شرح حال
از بیمــاران میگیرند که باید گفت در موارد
خاص اســت که تغییراتی مشخص در نتایج
آزمایشات مشــاهده میشود .برای مثال اگر
آزمایشات تیروئید افزایش یا کاهشی را نشان
دهند باید از بیمار سوال شود که تغییری در
میزان داروی مصرفــی ایجاد کرده یا خیر و
در غیر اینصورت ممکن است پزشک مسئول
فنی آزمایشــگاه به صحــت و دقت آزمایش
شــک کرده درخواست انجام مجدد آزمایش
را صادر کند .به عبارت دیگر ارتباط پزشــک
آزمایشگاه با بیمار در راستای کنترل کیفیت
جوابهای آزمایشــات اســت و از خطاهای
احتمالی جلوگیری مینمایــد و اما در آخر
باید گفت که متاســفانه برخی مســئوالن
که در حوزه بهداشــت و درمان نیســتند و
اطالعی از ظرایف کار ندارند معتقد هستند
که «آزمایشگاه آنالین» همانند تاکسیهای
اینترنتی باعث کاهش قیمت خواهند شــد
که قیاس بسیار اشتباهی است .تاکسیهای
اینترنتی که ابتدا قیمتها را شکستند و پس
از حذف رقبا قیمتها را دوباره افزایش دادند
اما در این پدیده «آزمایشگاه آنالین» کاهش
قیمتی در کار نیست و هزینهای که بیمار باید
بپردازد باالتر است! یک بار یکی از مسئوالن
اداره امور آزمایشــگاهها در شــهر تهران از
«آزمایشــگاه آنالین» شکایت کرد و با اینکه
یک ارگان دولتی بود اما شــکایت به جایی
نرســید .به نظر من در اینگونه موارد باید از
طریق آگاهیرسانی به مردم وارد عمل شد و
نشان داد که مراجعه به «آزمایشگاه آنالین»
نه تنها مزیتی ندارد بلکه ممکن است به دلیل
خطا در مراحل انجام آزمایشات باعث ضرر به
بیمار گردد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

 Dرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه
کارگری با اشاره به کاهش  ۶۳درصدی
قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
در ســال جاری گفت :درخواست ما
افزایش حقوق متناســب با کاهش
قدرت خرید بازنشستگان است / .مهر

نظام وظیفه

جزئیات افزایش حقوق سربازان

رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مســلح جزئیاتی بیشتر از افزایش
حقوق سربازان را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،امیر غالمرضا رحیمیپور
دراین بــاره گفت :همانطــور که صبح روز
گذشته اعالم شد در راستای خوشایندسازی
خدمت ســربازی افزایش حقوق ســربازان
در دســتورکار اداره ســرمایه انسانی سرباز
ستادکل نیروهای مســلح قرار گرفته و در
این زمینه رایزنیها و پیگیریها از سازمان
برنامه و بودجه و ...انجام شد.
وی با بیان اینکه با همکاری خوب سازمان
برنامه و بودجه حقوق ســربازان در دو ماه
پایانی ســال  ۱۳۹۹افزایــش یافت ،گفت:
براین اســاس حقوق و فوقالعاده ماموریت
سربازان وظیفه شــاغل در مناطق امنیتی
به طــور میانگین معــادل  ۴۴درصد و به
انــدازه میانگین  ۴۱۷هــزار تومان ،حقوق
و فوقالعــاده ماموریــت ســربازان وظیفه
شــاغل در مناطــق محــروم و بــد آب و
هوا بــه طــور میانگین معــادل ۲۲درصد
وبــه انــدازه میانگیــن  ۱۴۰هــزار تومان
افزایش یافت.
رحیمیپــور درباره جزئیات بیشــتر از این
افزایــش حقوق نیــز اظهارکــرد :حقوق و
فوقالعــاده ماموریت ســربازان شــاغل در
مناطق عادی نیز به طور میانگین ۲۴درصد
و بــه انــدازه میانگیــن  ۹۷هــزار تومان
افزایش یافت.
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مســلح ادامه داد :همچنین حقوق
و فوقالعــاده ماموریــت ســربازان وظیفه
نخبه شــاغل در نیروهای مسلح نیز معادل
میانگیــن  ۵۰درصد و به انــدازه میانگین
۶۱۵هزارتومان افزایش داشت.
به گفته وی حقوق سربازان در دوره آموزشی
نیز با افزایش  ۶۶درصدی۱۸۰ ،هزار تومان
بیشتر شده است.
رحیمیپور با بیــان اینکه افزایش حقوق و
نیز ارتقــای وضعیت خوراک و پوشــاک و
نگهداشت ســربازان در سال  ۱۴۰۰نیز در
دستور کار اســت ،گفت :ستادکل نیروهای
مســلح ایــن مــورد را از مجلس شــورای
اســامی نیز پیگیری کرده و امیدواریم در
الیحه بودجه  ۱۴۰۰این موضوع مورد توجه
قرار گیرد.

اقتصاد بین الملل

درآمد کارگران جهان
۳.۷تریلیون دالر کاهش یافت

کرونــا بحرانی  ۴برابــر بزرگتــر از بحران
اقتصادی ســال  ۲۰۰۹در جهان ایجاد کرده
که در ســال  ۲۰۲۰درآمد کارگران جهان را
 ۳.۷تریلیون دالر کاهش داده است.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالعرسانی و
پایش آثار اقتصادی کرونا ،سازمان بینالمللی
کار در تازهتریــن گزارش دورهای خود اعالم
کرده بحران کرونا در ســال  ۲۰۲۰میالدی
موجب کاهش  ۸.۸درصدی ســاعات کار در
جهان شده است .این میزان معادل از دست
رفتن بیش از  ۲۵۵میلیون شغل تمام وقت
اســت .کاهش درآمد کارگــران جهان که
ناشی از این میزان کاهش ساعت کار است،
۳.۷تریلیون دالر برآورد میشــود که معادل
۴.۴درصد از کل درآمد ناخالص داخلی جهان
در سال  ۲۰۱۹است.
گزارش سازمان بینالمللی کار نشان میدهد
که بحــران اقتصادی کرونا باعــث بیکاری
 ۱۱۴میلیون نفر شده است .از این جمعیت
بیش از  ۹۰میلیون نفر به جمعیت غیرفعال
اقتصادی پیوستهاند .در نتیجه نرخ مشارکت
نیروی کار در اقتصاد جهان در سال گذشته
میالدی  ۲.۲درصد کاهــش پیدا کرده و به
 ۵۸.۷درصد رسیده است.
نکتــه قابل توجــه دیگر این اســت که در
ایــن میان ،زنان  ۵درصــد و کارگران جوان
۸.۷درصد بیش از سایر کارگران شغل خود
را از دست دادهاند.
اگرچه بســیاری از کارشناسان امیدوارند که
از میانه ســال  ۲۰۲۱با توجه به گســترش
واکسیناســیون ،بحران کرونا فروکش کند
اما ســازمان بینالمللی کار معتقد است که
بحران اقتصادی ناشی از این بیماری تا پایان
سال  ۲۰۲۱در زندگی کارگران اثرگذار است
و به طــور میانگین باعث کاهش  ۳درصدی
ساعات کار (معادل از دست رفتن  ۹۰میلیون
شغل تمام وقت) خواهد شد.

به دنبــال روند صعودی تــورم ،هزینه بین دهکهای
مختلف نیز افزایش یافته و بین  ۴۹تا  ۵۲درصد نسبت
به پارسال رشد داشته است .به گزارش ایسنا ،تغییرات
شاخص قیمت مصرفکننده برای بهمن ماه نشان داد
که تورم نقطه به نقطه (تغییر شــاخص نسبت به ماه
مشابه ســال قبل) به ۴۸.۲درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه
دو درصد افزایش داشــت ،بر این اســاس خانوارهای ایرانی به طور
میانگین  ۴۸.۲درصد بیشــتر از بهمن  ۱۳۹۸برای خرید کاالها و

تورم بین دهک ها؛ افزایش هزینه از  ۴۹تا  ۵۲درصد

خدمات هزینه کردهاند .بررسی وضعیت تورم نقطه به
نقطه بین دهکها حاکی از آن است که افزایش هزینه
بین آنها به بیش از  ۵۲درصد رســیده است .این در
حالی است که دهک اول ۴۹.۵درصد ،دوم  ،۵۰.۲سوم
 ،۴۹.۷چهارم  ،۴۹.۱پنجم  ،۴۸.۷ششم  ،۴۸.۴هفتم
 ،۴۸.۹هشتم  ،۴۸.۸نهم  ،۴۹.۹دهم  ۵۲.۴درصد نسبت به بهمنماه
سال گذشته برای تهیه کاال و خدمات خود بیشتر هزینه کردهاند.
اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم بیانگر افزایش تورم

ســاالنه به  ۳۴.۲درصد بود .بررسی وضعیت تورم بین دهکهای
مختلف نشــان میدهد که تورم بین آنها از  ۳۲درصد برای دهک
اول تا  ۴۱.۳درصد برای دهک دهم نوسان دارد .بر این اساس فاصله
تورمی بین دهکها به  ۹.۳درصد میرسد که نسبت به ۹.۵درصد
گزارش شده در دی ماه کاهش دارد .این در حالی است که محدوده
تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه «خوراکیها ،آشــامیدنیها و
دخانیات» بین  ۳۲.۳درصد بــرای دهک دهم تا ۳۶.۸درصد برای
دهک دوم است.

آیا این بار کرهایها پول ایران را میدهند؟

کارشناس اقتصاد بینالملل در گفتگو با آفتاب یزد :کره جنوبی احتماال برای پرداخت مطالبه  ۷میلیارد دالری ایران چراغ سبز گرفته است
آفتاب یزد -گروه اقتصادی :فارغ از تحلیلهای سیاســی بر خبر
توافق ســه ماهه ایران و آژانس باید به این شکل هم به این موضوع
نگریســت که اگر آن را به تنهایی نخوانیم و درکنارش این خبرهای
همزمــان یعنی  )۱توافق ایران و کره جنوبی برای پرداخت مطالبات
 )۲بررســی احتمال حضور ایران و آمریکا در نشست فنی برجام ) ۳
دعوت اوپک برای حضور ایران در نشســت فنی سازمان  )۴پافشاری
مجلس بر لغو توافق را مرور کنیم به تحلیلهای عمیقی از چند خبر
تاثیرگذار بر اقتصاد کشور نیز خواهیم رسید که موضوع امروز گزارش
«آفتاب یزد» ،یکی از توافقهای کلیدی اما چند باره ناکام شده است
که ظاهرا توافق دوباره بر سر آن با اطمینان خاطر شنوندگان این خبر
مواجه نخواهد شد و آن خبر توافق ایران و کره جنوبی برای پرداخت
مطالبات ایران اســت .اتفاقی که در صورت وقوع میتواند در صورت
تحقق تحلیل رئیس جمهوری موجب شکستن قیمت دالر تا  ۱۵هزار
تومان آن هم بدون پیامد مثبت بازگشت آمریکا به برجام و لغو کامل
تحریمها از دوش اقتصاد شکننده امروز کشورمان باشد!
توافق امیدوارکننده  ۷میلیارد دالری

امــروز مذاکرات و مکاتبات و رفت وآمدهای هیئتهای ایران و کره
جنوبی ســرآمد تمام مذاکرات دیپلماتیک و اقتصادی بوده اســت؛
مذاکراتی که نه در مســیر افزایش ســطح مبادالت کاال یا خدمات
و ...بلکه در راســتای اخذ مطالبات به حق ایران از کره جنوبی بوده
است .نکته عجیب این مذاکرات «تکراری شدن نتیجه توافق» است.
کما اینکه روز گذشته ادعا شد رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره
جنوبی در ایران ،در جلسهای که به درخواست سفارت کره جنوبی
برگزار شــد ،در خصوص نحوه جابهجایی و مصرف بخشی از منابع
بانکــی ایران در کره جنوبی توافق کرده اند .بر اســاس آنچه از این
توافق مخابره شــده ،گفته میشــود در این جلسه توافقات الزم در
خصــوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک
مرکــزی در خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به
طرف کرهای اعالم شد.
بر اساس آنچه از آخرین مذاکرات مخابره شده سفیر کره جنوبی در
ایران اعالم کرده است« :کشورش آماده انجام تمام اقدامات الزم برای
اســتفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کرهجنوبی اســت و در این
خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد».
عبدالناصــر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن اســتقبال از
تغییر رویکرد کره جنوبی گفت :اگرچه جمهوری اســامی ایران از
تغییر رویکرد کشــورها و افزایش همکاریها اســتقبال میکند ،اما
پیگیریهای حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی ازعدم
همکاری بانکهای کرهای در سالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد
بود و طرف کرهای باید تالش زیادی انجام دهد تا این «سابقه منفی»
از بین برود.
این در حالی اســت که حســن روحانی ،رئیسجمهوری کشورمان
۲۴دیماه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مشکل اصلی این است
که ارزهای دولت در دســترس نیست ،گفته بود« :همین روزها اسم

سفیر کره جنوبی در ایران:
کشورش آماده انجام تمام اقدامات الزم
برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران
در کرهجنوبی اســت و در این خصوص
هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد
کشوری (کرهجنوبی) را میشنویم که ۷میلیارد دالر ارز ما را حبس
کــرده که اگر همین منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد ،دالر از
۲۴هزار تومان ،همین فردا صبح به حدود  ۱۵تا ۱۶هزار تومان پایین
خواهد آمد!»
در این میان و براساس اعالم بانکهای کرهجنوبی ،حدود ۱۰تریلیون
وون ( ۹.۲میلیــارد دالر) وجوه ایرانی در بانکهای کره جنوبی تحت
تحریمهای ایاالت متحده آمریکا بر سر برنامه هستهای تهران ،مسدود
شده است .شاهد آن هم خبری است که خبرگزاری «یونهاپ» چندی
قبل گزارش داد و نوشــت :از شهریور سال  ،۱۳۹۸حدود ۳تریلیون
وون ،پول ایران در یک بانک کره جنوبی مسدود شده است .این پول
توسط شعبه بانک ملت ایران در سئول واریز شده است.
ایــن گزارش میافزاید :عالوه بر این  ۳تریلیون وون ،حدود ۷میلیارد
دالر پــول نفت ایران در  ۲بانک کره جنوبی به نامهای بانک صنعتی
کره و ووری بانک مسدود شده است.
اگرچه پس از این گزارش ،توقیف یک نفتکش کره جنوبی در آبهای
تنگه هرمز از ســوی ایران بازتاب گســتردهای یافت و مناسبات دو
کشــور تیره و تار شد و در واقع توقیف این نفتکش ،بار دیگر موضوع
داراییهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را مطرح کرده است.
احتمال بسیار بیشتر تحقق مذاکره اخیر

امــا در کنار تمــام مجادالت لفظــی مانند اظهــارات تنشآمیز یا
تهدیدکننده علیه کره جنوبی از ســوی برخــی نمایندگان مجلس
یازدهم و توقیف نفتکش کره جنوبی و تفســیر جامعه بینالملل از
این اقدام به نوعی مقابله به مثل آنچه از دید تحلیلی و مســتقل یک

کارشــناس مستقل میتواند راهگشا باشــد در هیچ یک از اظهارات
احساســی نتیجه قابل انتظار و مثبت نخواهد داشــت .لذا خبرنگار
روزنامه «آفتاب یزد» روز گذشته با دکتر «کمیل طیبی» کارشناس
اقتصاد بینالملل در مورد چشــمانداز توافق تازه ایران و کره جنوبی
در خصوص بازگرداندن مطالبات ارزی ایران از آن کشور گفتگو کرد.
وی در ابتدا با اشــاره به مذاکرات پیشین و یادآوری این نکته که بر
اساس تفاوت ساختارهای هر کشور مواضع آنها در قبال این دست
مشکالت متفاوت است و میتواند مانع به نتیجه رسیدن یک فرآیند
مذاکره یا عملیاتی شــدن توافقات فیمابین شود ،میگوید :براساس
آنچه از بررسی سیستم بانک مرکزی کره جنوبی آشکار است استقالل
کامل و  ۱۰۰درصدی بانک مرکزی آنها از دولت ســئول است؛ در
حالــی که در ایران بانک مرکزی از دولت اســتقالل ندارد و کامال به
دستورات دولت وابسته است.
طیبی با بیان اینکه به دلیل همین استقالل بانک مرکزی کره جنوبی
از دولــت حتی با فــرض تمایل و اصرار دولت کــره جنوبی هم این
خواسته امکانپذیر نیست و کاری از دست دولت بر نمیآید میافزاید:
به معنای دیگر اگر مانع بزرگی به نام تحریم پیش روی بانک مرکزی
یک کشور مانند کره جنوبی قرار گرفته باشد آنها نمیتوانند دست
به ریسک زده و پیامد تاوان سنگین نادیده گرفتن تحریم اعمال شده
را به عهده بگیرند.
این کارشــناس اقتصاد بینالملل با بیان اینکه طرف کرهای بارها در
کنفرانسهای مختلف بینالمللی به داشــتن استقالل بانک مرکزی
از دولت اشــاره کرده بود ،میگوید :در واقع وقتی مشــمول تحریم
میشدند و باید خسارت سنگینی را متحمل میگردیدند ،به لغو تحریم
اعمال شــده یا حداقل اجازه آمریکا بــه عنوان وضعکننده تحریمها
احتیاج داشتند.
وی با بیــان اینکه رویدادهای همزمان چنــد روز اخیر در خصوص
بررســی احتمال حضور ایران و آمریکا در نشست فنی برجام؛ دعوت
اوپک برای حضور ایران در نشســت فنی سازمان و همچنین بیانیه
مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی نشاندهنده این است که احتمال
اجرایی شدن این توافق «بسیار بیشتر از تمام مذاکرات پیشین» است
اظهارمیدارد :در واقع چراغ ســبز دولت آمریکا به بازگشت به برجام
و کاهش تنشهای دوجانبه گویای این اســت که بانک مرکزی کره
جنوبی نیز مجوز بازگرداندن مطالبات ایران را از دولت آمریکا کسب
کرده است.
با توجه به اظهارات این کارشــناس اقتصاد بینالملل به نظر میرسد
این روزها کشــورمان شرایط حساسی را ســپری میکند .از سویی
دولت میکوشد به سیگنالهای دولت جدید جو بایدن واکنش مثبت
نشــان دهد و از ســوی دیگر جمعی کثیر از نمایندگان مجلس ساز
مخالف میدمند گویی در جریان پیامدهای سنگین تحریمهای شدید
اقتصادی علیه اقتصاد کشور نیســتند! با این وجود ،باید دید آیا در
این کشمکش سیاسی -اقتصادی داخلی ،سیستم بانکی کره جنوبی
به تصمیم اخیر اعالم شدهاش پایبند خواهد ماند یا با هرگونه اتفاق
خارج از برنامه ریزی شده باز هم به نقطه قبل باز خواهیم گشت!؟

تغییر در میزان سود ساالنه سهام عدالت

 ۲۰اسفند بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور برگزار میشود

مدیرکل دفتر امور اســتانهای وزارت اقتصاد ضمن تشریح نحوه
پرداخت ســود سالیانه ســهام عدالت به مشــموالن از این افراد
تقاضا کرد ضمن ثبت نام در ســامانه سجام در مجامع الکترونیکی
شرکتهای سرمایهگذاری استانی شرکت کنند.
سعید توتونچی در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به فرآیند آزادسازی سهام
عدالت در اردیبهشــت ماه سال جاری اظهار کرد ۱۹ :میلیون نفر
روش مستقیم و  ۳۰میلیون نفر روش غیر مستقیم را برای مدیریت
خود انتخاب کردند و بر این اســاس این  ۳۰میلیون نفر سهامدار
شرکتهای سرمایهگذاری استانی شــدند .تعداد این شرکتها با
توجه به تفکیک تهران و البرز از یکدیگر  ۳۱شرکت است.
با اشــاره به فرآیند انتخــاب اعضای هیئت مدیره شــرکتهای
سرمایهگذاری استانی اظهار کرد :وزارت اقتصاد از طریق نهادهای
ذیربط از صاحبنظران ،کارآفرینان ،فعاالن اقتصادی و شرکتداران
حرفــهای دعوت کرد تا به عنــوان کاندیدای اعضای هیئت مدیره
شرکتها در سامانه ستان به عنوان نامزد ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه مجموع ارزش دارایی  ۳۱شــرکت سرمایهگذاری
استانی  ۳۸۰هزار میلیارد تومان است ،گفت :سرمایه شرکتها بر
اساس تعداد مشموالن در هر اســتان است و بر این اساس ارزش
دارایی برخی شــرکتها  ۵هزار میلیارد و برخــی دیگر  ۲۳هزار
میلیارد تومان اســت .با توجه به این حجم از ســرمایه جایگاه این
شرکتها در آینده اقتصاد استانها بسیار برجسته است .به همین
دلیل از صاحبنظران و نخبگان دعوت میشود که به عنوان کاندیدا
ثبت نام کنند.
مدیرکل دفتر امور اســتانهای وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به
برگزاری مجامع عمومی عادی فوق العاده شرکتها در  ۲۰اسفند
گفت :با توجه به اهمیتی که سرنوشــت شــرکتها در سرنوشت
اســتانها دارد از همه مشــموالن دعوت میشــود بــه صورت
الکترونیکی در این مجامع شرکت کنند تا افراد صاحب صالحیت و
حرفهای انتخاب شده و مدیریت را در دست بگیرند.
توتونچی ادامه داد :برای این منظور مشــموالن حتما باید سجامی

شوند تا در روز برگزار مجمع بتوانند به صورت الکترونیکی مشارکت
کرده و به پنج نفر صاحب صالحیت رای دهند.
وی ادامه داد :برای برگزاری مجمع عمومی عادی برای نخســتین
بار باید  ۵۰درصد دارندگان سهام عدالت استان+یک نفر در مجمع
شرکت کند تا مجمع رســمیت پیدا کند .در این راستا مجمع در
 ۱۵اســتان برگزار شــد اما حد نصاب حائز نشد و باید این مجامع
برای بار دوم برگزار شــود اما در بار دوم طبق قانون تجارت حضور
اکثریت مهم نیســت و مجمع با تعداد کمی از دارندگان نیز برگزار
خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه افرادی
که کاندیدای اعضای هیئت مدیره شرکتها میشوند باید صالحیت
حرفهای و تخصصی را کسب کرده باشند ،گفت :برای اینکه مدیریت
شرکتهای سرمایهگذاری استانی خانوادگی نشود مشموالن سهام
عدالت باید پس از سجامی شــدن در مجامع الکترونیکی شرکت
کرده و افراد صاحب صالحیت عمومی و حرفهای را انتخاب کنند.

توبیخ مسئوالن ژاپنی برای خرج شام پسر نخست وزیر

وزارت امور داخلی و ارتباطات کشور ژاپن در حال بررسی توبیخ  ۱۱نفر از
مسئوالن است که بنا به گزارش ها ،به صرف شام مهمان پسر نخست وزیر
«سوگا یوشیهیده» شده بوده اند .پسر نخست وزیر در یک شرکت پخش
ماهوارهای فعالیت میکند .این وزارتخانه در حال بررسیهای نهایی است
مبنی بر اینکه چهار نفر از مسئوالن ارشد اصول اخالقی را زیر پا گذاشتهاند

و احتماال هفت نفر مســئول دیگر هم در همین رابطه مجازات مشابهی
را دریافت خواهند کرد .وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن بررســیهای
خود را پیشــتر در ماه جاری آغاز کرده بود و در نظر دارد در گزارشی که
منتشــر میکند ،شرکتی که پسر سوگا به عنوان سهامدار در آن فعالیت
دارد و همچنین چهار مقامی که شــام مهمان او بودهاند را متهم به نقض

اصول اخالقی کند .این وزارتخانه همچنین قصد دارد روز دوشنبه نتایج
بررسیهای خود را به کمیته بودجه مجلس نمایندگان ،و روز چهارشنبه
هم آن را به «کمیته ملــی اخالق اداری» ارائه کند .بنا بر اعالم اناچکی،
در صورت تایید گزارش توسط این کمیته ،وزارت امور داخلی وزارت امور
داخلی و ارتباطات کشور ژاپن مقامات مذکور را مواخذه خواهد کرد.

برخی از مردم تگزاس که پس از هجوم سرمای
قطبی و قطعی برق هفته گذشته ،هنوز قادر به
روشن کردن چراغ یا زدن یخچالشان به برق
نیســتند ،برای تنها پنج روز اســتفاده از برق ،قبض  ۵۰۰۰دالری
دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا ،شــهرداران دو شهر بزرگ تگزاس اعالم کردهاند
این ایالــت باید به پرداخت قبضهای برق شــوکهآوری که پس از
طوفان زمستانی ویرانگر و مرگبار و خاموشی گسترده ناشی از آن به
ساکنان ارسال شده است ،کمک کند.
تگزاس بــازار انرژی بینظمی دارد که بــه مصرفکنندگان اجازه
میدهد بین تامینکنندگان برق رقیب انتخاب کنند.
برخــی از تامینکنندگان برق را به قیمت عمده میفروشــند که
همسو با تقاضا ،افزایش پیدا میکند و در سرمای منجمدکنندهای
که این ایالت را غافلگیر کرد و باعث شد دهها نفر جانشان را از دست
دهند و در اوج خود باعث قطعی برق بیش از چهار میلیون نفر شد،
سربه فلک کشید.
تصاویــر فاکتورهایی که توســط مصرفکنندگان خشــمگین در

قبض برق  ۵۰۰۰دالری برای  ۵روز!

قانونگذاران ایالت برای بررسی این مشکل شد
و اظهار کرد :آنها این مسئولیت را داشتند تا
اطمینان حاصل کنند مردم تگزاس با قبضهای
انرژی سنگین مواجه نمیشوند.
در این بین ،کن پکستون ،دادستان کل تگزاس درخواست تحقیقات
مدنی از شرکتهای برق در خصوص قطعی برق ،برنامههای اضطراری
و قیمتگذاری صادر و اعالم کرد این شرکتها وضعیت اضطراری
جوی را به شکل نادرستی مدیریت کردند.
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با اعالم فاجعه بزرگ برای
تگزاس موافقت کرد که تامین مالی فدرال را برای مردم آسیب دیده
از طوفان فراهم میکند و این کمک شامل مساعدت برای مسکن
موقت ،تعمیرات خانه و وامهای کم هزینه است.
بر اســاس گــزارش رویترز ،با عادی شــدن اوضاع جــوی ،تمام
نیروگاههای برق هفته جاری به مدار برگشتند و برق اکثر خانهها
وصل شــده اما نگرانیها درباره تامین آب همچنان وجود دارد و به
میلیونها نفر از ســاکنان تگزاس توصیه شده است پیش از مصرف
آب آن را بجوشانند.

شبکههای اجتماعی ارسال شــد ،نشان داد برخی از مردم تگزاس
کــه هنوز قادر به روشــن کردن چراغ یا زدن یخچالشــان به برق
نیستند ،تنها برای پنج روز اســتفاده ،صورتحساب  ۵۰۰۰دالری
دریافت کردهاند.
داالس مورنینگ نیوز گزارش کرد یک شــرکت که برق را با تعرفه
عمده فروشــی عرضه میکرد ،از هزاران مشتری خود خواسته بود
پیش از طوفان تامین کنندگانشــان را بــرای اجتناب از قیمتهای
بــاال تغییر دهند اما بســیاری از آنها چنین تغییــری را زمان بر
یافته بودند.
سیلوســتر ترنر ،شهردار هوســتون در مصاحبه با سی بیاس نیوز
گفت :این قبض باید به ایالت تگزاس داده شــود .بتســی پرایس،
شهردار فوت ورث هم به ســی بیاس گفت :دولت ایالتی و فدرال
باید به پرداخت این قبوض کمک کنند.
ِگ ِرگ ابوت ،فرماندار تگزاس روز شــنبه خواستار نشست اضطراری

