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معاون وزیرجهاد کشاورزی اعالم کرد:

350هزار حلقه چاه غیرمجاز و بحران آب
شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی به ایران میآیند؛

شرکت ملی نفت ایران در انتظار
دریافت بدهی از متهم نفتی

3/

طیبنیا اعالم کرد:

وجود سودهای موهوم در بانکها

وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخهای فعلی سود بانکی را اعالم
و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی
بانکها دانست .وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع
پارهای از مشکالت موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.
با حضور معاون اول رئیسجمهوری ،وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک
مرکزی به همراه مجموعهای از مدیران و مسووالن نظام بانکی و اقتصادی،
بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی آغاز به کار کرد.
در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار
دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ باالی سودهای موجود در سپرده و
تسهیالت را مورد اشاره قرار داد.
وی با بیان این که نرخ باالی سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه
گذاری ،اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است،
گفت :در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمای ه گذاری و تورم
هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.
طیب نیا با اشاره به برخی چالشهای نرخ باالی سود بانکی ادامه داد :این
شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی ،کاهش قدرت رقابت پذیری
کاالهای داخلی ،افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت
تسهیالت ،افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها و در نتیجه افزایش ناپایداری
شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.
وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی
سخن گفت و افزود :متاسفانه ناهماهنگی این سیاستها موجب آسیب پذیری
اقتصاد شده و تشدید آن میتواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در
نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد .این در حالی است که اگر
الزامات نهادی و سیاستی الزم برای اصالح نرخهای موجود شکل نگیرد دیگر
امیدی برای ثبات نیست.
وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر
در شرایط موجود اعالم کرد و گفت :ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی
و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان
همزمان با سیاست گذاری ،بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و
هماهنگیهای الزم را انجام داد.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از آمادگی
شریکان بابک زنجانی برای سفر به ایران خبر داد و گفت:
شرکت ملی نفت ایران منتظر حضور شریکان خارجی برای
نهایی کردن قرارداد و پرداخت بدهی بابک زنجانی است.
به گزارش شانا ،علی اصغر هندی با اعالم این مطلب
یادآور شد :شریکان بابک زنجانی قرار بود هفته پیش از
تعطیالت ،برای نهایی کردن قرارداد پرداخت بدهی بابک
زنجانی به تهران بیایند که نیامدند.وی ،اصل بدهی بابک
زنجانی را  2میلیارد و  60میلیون یورو عنوان کرد و گفت:
این در حالی است این رقم در دادنامه یک میلیارد و 967
میلیون و  500هزار یورو قید شده است.به گفته مشاور وزیر نفت ،اختالف بدهی بابک
زنجانی به شرکت ملی نفت ایران با آنچه در دادنامه آمده است حدود  100میلیون یورو
است .وی با بیان این که ،رقم بدهی بابک زنجانی جدا از میزان خسارت وارد شده بابت
تاخیر در پرداخت بدهی است ،تصریح کرد :با محاسبه میزان خسارت وارد شده ،میزان
بدهی بابک زنجانی هم اکنون به سه میلیارد یورو رسیده است .عضو هیئت مدیره شرکت
ملی نفت ایران تاکید کرد :شرکت ملی نفت ایران برای خسارتها و سود توافقی که پیشتر
داشتند طرح دعوی کرده و در دادگاه تحت رسیدگی است.

نعمت زاده :آخر 97؛ پایان عمر پراید در ایران؛

 تحقق نیمی از اشتغال
برنامه ششم منوط
به تکمیل طرحهای
وزارت صنعت است
صفحه 3

بانک
آغاز دوره های جدید آموزش
بانکداری حوزه ارزی
در بانک ملی ایران

سر و یس
بانکها -دوره
اصول و کلیات
در
بانکداری
کشور انگلستان،
از دیروز به مدت
یک هفته در بانک ملی ایران آغاز شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط
عمومی بانک ملی ایران ،این دوره
با همکاری اداره کل مشارکت ها و
توسعه شبکه بین الملل این بانک طی
 27ساعت برای معاونان ارزی شعب و
کارشناسان حوزه بین الملل بانک برگزار
می شود.
در ابتدای این دوره ،داوود ملک
نیا رییس اداره کل آموزش بانک
گفت :قرار بر این است که سلسله
نشست های ارزی به صورت منسجم با
همکاران برگزار شده و در آنها مدرسان
بین المللی ،اطالعات همکاران را به
روزرسانی کنند.
به گفته وی در سال گذشته از
 1859دوره آموزشی برگزار شده برای
همکاران بانک 20 ،دوره در حوزه بین
الملل بوده است.
سعید وکیلی رییس اداره کل
مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل
بانک ملی ایران نیز گفت :با برطرف
شدن تحریم ها ،برنامه بانک ملی
ایران بازگشت سریع به فضای بین
الملل است.
در ادامه ،یکی از مدرسان نظام
بانکی بین الملل ،به تشریح مباحث روز
این حوزه پرداخت.

هشدار مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در خصوص افزايش ازن در آسمان پايتخت:

اين بار گرما آلودگي هواي تهران را تشديد كرد

سرویس شهری -توليد آلودگي هوا
در تهران ،زمستان و تابستان نمي شناسد.
در پاييز و زمستان ،آسمان تهران بر اثر
انباشت ذرات معلق آلوده ميشود .در فصل
بهار آالينده اصلي گرد و غبارهاي داخلي و
خارجي هستند و حاال بر اثر گرماي هوا،
آالينده اصلي هواي تهران ،گاز ازن شده
است .اين آالينده در هفته گذشته  2روز
موجب شد هواي تهران براي گروههاي
حساس ناسالم شود.
به گزارش امتیاز؛ وحيد حسيني مدير
عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران
در اين باره ميگويد :زمانيكه آالينده معيار
هواي تهران ازن باشد ،اين آالينده موجود
در هوایی که تنفس میکنیم ،میتواند به
سالمتی ما آسیب برساند كه اين شرايط به
ویژه در روزهای گرم و آفتابی که به طور
معمول ،ازن به حد ناسالم میرسد ،بيشتر
رخ ميدهد .وي تصريح كرد :اين پديده
كه با عنوان ozone exceedance
شناخته ميشود ،بطور معمول كمتر رخ
ميدهد اما حتی میزان نسبت ٌا پایین ازن
نيز میتواند باعث بروز عوارض بر سالمتی
انسان شود؛ به ویژه در افراد مبتال به
بیماریهای ریوی ،کودکان ،سالمندان و
افرادی که در خارج از منزل فعال هستند
كه ممکن است به ازن حساس باشند.
اين استاد دانشگاه در خصوص شرايط
ويژه پس از باال گرفتن وضعيت ازن در
تهران گفت :در مواجهه با ازن ،کودکان در
معرض بیشترین خطر هستند ،زیرا ریههای
آنها هنوز در حال رشد و تکامل بوده و
معموال فعالیت آن ها در خارج از منزل ،در
زمانی که سطح ازن باال است ،زیاد است که
این خود باعث افزایش احتمال تاثیر ازن بر

آنان میشود .همچنین احتمال بروز آسم
در کودکان بیشتر از بزرگساالن است.
بر اساس گزارشات سازمان بهداشت
جهاني ،تنفس ازن میتواند انواع مشکالت
سالمتی از جمله درد قفسه سینه ،سرفه،
سوزش گلو و گرفتگی ریه را ايجاد كند.
همینطور میتواند برونشیت ،آمفیزم (نوعی
بیماری ریوی است که منجر به از بین
رفتن خاصیت ارتجاعی ریه و از بین رفتن
دیواره آلوئولهای ریه می شود) و آسم را
بدتر کند .گاز ازن در سطح زمین همچنین
میتواند ریهها را برای عفونت مستعدتر
کرده ،عملکرد ریه را کاهش داده و موجب
التهاب جدار ریه ها گردد و حتی در زمان
ناپدید شدن عالئم ،آسیب به ریه را ادامه
می دهد .قرار گرفتن در معرض ازن بطور
مکرر و طوالنی مدت ممکن است باعث

ایجاد زخم دائم در بافت ریه و همینطور
سرطان ریه گردد .بر اساس گفتههاي
مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي
تهران ،از آنجاکه گاز ازن یک اکسید کننده
بسیار قوی است ،حد استاندارد آن 0.125
قسمت در میلیون ( )ppmاز حجم هوا
است؛ يعني اگر متوسط غلظت این آالینده
در ساعت کمتر از این مقدار باشد ،به لحاظ
این آالینده هوا سالم است و اگر بیشتر بود
بسته به میزان غلظت ،هوا را در شرایط
ناسالم برای گروه های حساس ،ناسالم،
بسیار ناسالم و یا خطرناک قرار می دهد.
در هنگام وجود آالیندگی ازن
چه باید کرد؟
در صورتی که غلظت ازن باالتر از حد
مجاز سالمت باشد ،کودکان و بزرگساالن
فعال و افراد مبتال به بیماریهای ریوی ،مانند

آسم  ،باید از مواجهه طوالنی مدت در فضای
باز اجتناب كنند و در صورتی که میزان این
گاز در شرایط ناسالم قرار گیرد بقیه افراد
از جمله کودکان باید حضور خود را فضای
باز محدود و یا در صورت نیاز متوقف كنند.
نکته قابل توجه این که برخی از دستگاههای
تصفیه هوای خانگی با تولید گاز ازن به تصفیه
هوا میپردازند و باید توجه به خطرات ناشی
از ازن ،استفاده از این دستگاه ها به هیچ وجه
توصیه نمی شود.
شنبه هوا در آستانه شرايط
ناسالم قرار مي گيرد
روزشنبه هواي پايتخت در آستانه
شرايط ناسالم قرار مي گيرد .به گفته
«حسين شهبازي» مدير واحد پيشبيني
شركت كنترل كيفيت هواي تهران ،نتایج
حاصل از پیش بینی پارامترهای هواشناسی

برای شهر تهران حاکی از افزایش میزان
ناپایداری جوی طی روز شنبه نسبت به
روز پیشین بوده و در برخی ساعات به
ویژه بعدازظهر وزش باد شدید (بزرگی
بین  8تا  10متربرثانیه) از سمت نواحی
جنوب شرقی انتظار می رود .این شرایط
کم و بیش برای روز یکشنبه ادامه داشته
و برخی ساعات همراه با وزش باد شدید و
نسبتا شدید (بزرگی بین  5تا  8متربرثانیه)
خواهد بود .همچنین دما طی دو روز آینده
کاهش نسبی خواهد یافت .براساس نتایج
پیش بینی کیفیت هوا ،انتظار می رود به
دلیل وزش باد شدید و احتمال وقوع پدیده
گرد و غبار و افزایش نسبی غلظت ذرات،
شرایط کیفی هوای برخی مناطق پایتخت
در روز جاري(شنبه) در آستانه شرایط
نامطلوب برای گروههای حساس قرار گیرد.

سرمقاله
در فردای قطر هستیم؟

هومن جعفری

 .1واقعا دلم می خواهد این روزنامه را
تبدیل کنم به یک روزنامه فرهنگی .همه
صفحات را حذف کنم و فقط از فیلم و
کتاب و موسیقی و هنر و فرهنگ مطلب
منتشر کنم .نمی شود که چقدر حیف که
نمی شود .روزنامه فرهنگی در این مملکت
نه مخاطب دارد و نه اسپانسر .نه تبلیغات
دارد و نه باقیات و صالحات .وضع فرهنگ
در مملکتی که داعیه فرهنگ دارد چنان
نگونبختانه است که آنها که می خواهند
گام های فرهنگی بردارند پشیمان می
شوند .چقدر حیف که برای تئاتر و کتاب
و فیلم و سینما و موسیقی و خوشنویسی و
صنایع دستی این قدر کم جا داریم.
 .2اتفاق دیروز در بورس تهران را
باید جدی گرفت .بورس نماد آرامش
اقتصاد کشور است .از این سابقه ها
نداشتیم که عده ای بریزند داخل بورس
و بخواهند پالکارد دست بگیرند یا شلوغ
کنند .اعتراضشان به هر چیزی که هست
بورس جای این بازی ها نیست .یک ترقه
در کردن در بورس روی اقتصاد کشور اثر
می گذارد .تعارف نداریم .بورس جای این
بازی ها نیست .مراقب امنیت اقتصادی
کشور باشیم.
 .3آنها که می فرمودند دعوای
عربستان و قطر دعوای زن و شوهری است
و ایران نباید وارد این دعوا شود  ،امروز در
مورد این اتفاق چه نظری دارند؟ دیدیم که
دعوا زن و شوهری نیست .دیدیم که قطر به
بدترین شکل ممکن از سوی همسایگانش
تحت فشار قرار گرفته .دیدیم که ترکیه به
نخستین شریک تجاری قطر در ایام تحریم
تبدیل شده و مشغول بهره بردن از سفره
شیرین این کشور است .ما هم البته هم
کند بودیم و هم دیر جنبدیم اما از این
سفره اندک سودی دشت کرده ایم .سود ما
از تحریم قطر باید در بلند مدت باشد .یعنی
قطر باید درک کند که عربستان حتی اگر
دست از این تحریم ها هم بکشد  ،همیشه
آماده است تا بهانه ای به دست بگیرد و
استقالل این کشور را زیر سوال ببرد .باید
بکوشیم تا با قسر قراردادهای بالندمدتی
ببندیم که حضور ما در بازار قطر را حتی
بعد از پایان تحریم ها نیز حفظ کند .قطر
برای ایران فقط یک بازار نیست .قطر برای
این یک سرپل استراتژیک برای ورود به
قلب تسلط گاه عربستان است.عربستان با
بی تدبیری قطر را به آغوش ایران سوق
داده .این فرصت طالیی را از دست ندهیم.
می شود از ارتباطات قطر برای پایان بحران
سوریه بهره برد .کمی درایت و کمی هم
چرخش خومب تاس در معادالت بین
المللی می تواند برای ایران بسیار پرسود
و پرمنفعت باشد.

