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 تسهیل برداشت بدون کارت 
از خودپردازهای بانک صادرات

دریافت پول نقد بدون کارت و یا ارس��ال 
مجوز آن برای سایر افراد توسط مشتریان 
ای��ن بان��ک ب��ا فراگیر ش��دن درگاه های 
پرداخ��ت الکترونیک��ی، جاذبه بیش��تری 
یافته اس��ت به نحوی که به مرور دریافت 
سایر خدمات از این طریق توسعه بیشتری 
خواهد داش��ت. به گزارش روابط عمومی، 
در حال حاضر ارائه خدمات بدون کارت در 
خودپردازهای این بانک با 3 گزینه مسدود 
کردن کارت، دریافت شماره شبای حساب 
و برداش��ت وج��ه ب��دون کارت، عملیاتی 
اس��ت و در آینده نزدیک س��ایر خدمات از 
جمل��ه پرداخت قب��وض، حق بیمه و غیره 
ب��ه مرحله بهره برداری خواهد رس��ید. بنا 
بر این گزارش، س��رویس »مجوز برداشت 
بدون کارت از خودپرداز« در سامانه همراه 
بان��ک راه ان��دازی گردیده که با اس��تفاده 
از این س��رویس قادر خواهید بود »مجوز 
برداشت وجه بدون کارت« را برای شخص 
دیگری ارس��ال نمایید. کدهای 1۹ رقمی 
صادره برای اعطای مجوزهای »برداشت 
وج��ه ب��دون کارت« از طریق همراه بانک 
اگر تا قبل از س��اعت 18 اخذ ش��ود تا پایان 
همان روز کاری و بعد از ساعت مذکور به 
جهت ضریب ایمنی و امنیت مش��تریان تا 
پای��ان روز کاری بع��د معتب��ر خواهد بود و 
شخص ذینفع جهت دریافت وجه به یکی از 
خودپردازهای بانک صادرات ایران مراجعه 
نم��وده و با انتخاب گزینه »عملیات بدون 
کارت« و درج »رم��ز« و »کد برداش��ت« 

مبلغ مورد نظر را دریافت نماید. 

اخبار
بودجه نظامی س��ال 2۰18 عربس��تان س��عودی یک سوم کل 
بودجه یعنی مبلغ 83 میلیارد دالر را به خود اختصاص داده است. 
گزارش��گر شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گزارش داد سعودی 
بزرگتری��ن صادرکنن��ده نف��ت جهان به دنبال پیش��نهادهایی 
می گ��ردد ک��ه بتواند وام بین الملل��ی 1۰ میلیارد دالری خود را 
بازپس دهد. براس��اس اعالم دفتر اداره وام عربس��تان، ریاض 

از بانک ها خواس��ته اس��ت که پیش��نهادها و کمک های خود را 
برای جمع کمک های مالی از طریق راه های دیگر، ارائه کنند. 
بازگرداندن قرض س��عودی در برگیرنده قیمت گذاری دوباره و 
تمدید مدت زمان استمهال تا سال 2۰23 به جای 2۰21 می شود. 
گفتنی است که عربستان سعودی در آوریل سال 2۰16 اولین 
وام خارجی خود را پس از گذشت 1۵ سال دریافت کرد. ارزش 

وام های��ی که عربس��تان از بانک های بین المللی دریافت کرده 
به 1۰ میلیارد دالر می رس��د. در نتیجه سیاس��ت های محمد بن 
س��لمان، بودجه عربس��تان برای سال 2۰18 بزرگ ترین بودجه 
در تاریخ عربستان است. به لحاظ نظامی نیز بودجه سال 2۰18 
عربستان باالترین مبلغ را یعنی 83 میلیارد دالر به خود اختصاص 

داده است که این مبلغ یک سوم کل بودجه عربستان است.

رشدکسریبودجهعربستانباادامهتهاجمبهیمن

چه��ل و هش��تمین اجالس مجم��ع جهاني 
اقتصاد در داووس س��وئیس درحالي آغاز ش��د 
که سرمایه گذاران به بازارهاي بورس هجوم 
بردن��د و پیش بیني جدید صندوق بین المللي 
پ��ول درباره افزایش رش��د اقتصادي و پایان 
تعطیل��ي دولت فدرال آمری��کا باعث آرامش 
سیاستگذاران مالي شده است. برگزار کنندگان 
امیدوارند که در ش��رکت کنندگان نشس��ت 
امس��ال از رهبران جهان، مدیران اقتصادي و 
سرمایه گذاران بزرگ بتوانند براي تعهد دوباره 
به پیمان هاي بین المللي در زمینه هایي مانند 
فن��اوري، تغییرات اقلیمي و اقتصاد جهاني به 
راهکارهاي جدیدي دس��ت یابند. به گزارش 
یورونیوز، نشست امسال مجمع جهاني اقتصاد 
در داووس س��وئیس با تکیه بر موضوع ایجاد 
راهکارهاي مشترک براي اقتصاد آینده جهان 

برگزار مي شود.
ای��ن نشس��ت روز سه ش��نبه 23 ژانوی��ه ب��ا 
س��خنراني نارندرا مؤدی، نخس��ت وزیر هند 
آغاز ش��د. ایجاد تعادل میان »همکاري هاي 
جهان��ي« و »سیاس��ت هاي حمایت گرایانه« 
ب��راي جلوگیري از س��قوط اقتص��اد جهاني 
از دیگ��ر مباحثي اس��ت که رهب��ران جهان، 
س��رمایه گذاران و مدیران ب��زرگ اقتصادي 
در نشس��ت امس��ال داووس ب��ه آن خواهن��د 
پرداخت. با در نظر گرفتن این هدف، مدیران 
اقتصادي در آینده س��عي خواهند کرد تا افراد 

بیش��تري را ب��ا مزایاي تجارت جهاني آش��نا 
کنن��د و در عین ح��ال اقتصاد هاي ملي را نیز از 
س��قوط ناشي از ضعف سیستم هاي مدیریتي 
محافظ��ت نمایند. یک��ي از موضوعات مهم 
نشست داووس 2۰18، محیط زیست و اجراي 
تعه��دات پیم��ان پاریس در زمین��ه تغییرات 
اقلیم��ي و گرمای��ش زمین اس��ت. همچنین 
یافتن راهکارهایي براي پیش��برد برنامه هاي 
بازیاف��ت و کاه��ش ضایعات از جمله مباحث 
مه��م ای��ن اجالس در زمینه محیط زیس��ت 
خواه��د بود. پیش��رفت و تغییرات تکنولوژي 
از جمله موضوعات مطرح امس��ال در نشست 
مجم��ع جهاني اقتصاد اس��ت. تغییرات ایجاد 
ش��ده در بازار کار و تغییر الگوهاي بهره وري 
از مهارت ه��ا در اث��ر پیش��رفت فناوري ها در 
حال ظهور از جمله مسائلي است که در بحث 
تکنولوژي در نشست امسال مطرح خواهد شد. 
براي اولین بار موضوع مبارزه با ش��کاف هاي 
جنس��یتي در برنامه مباح��ث اجالس مجمع 
جهاني اقتصاد پرداخته مي شود. با گذشت 48 
سال از اولین نشست مجمع داووس، اجالس 
س��ال 2۰18 بط��ور کامل توس��ط زنان اداره 
خواهد شد. کریستین الگارد، رئیس صندوق 
بین المللي پول، ارنا س��ولدبرگ، نخست وزیر 
نروژ و گیني رومتي، مدیر ش��رکت آي بي ام، 
گردانندگان جلس��ه نشس��ت امس��ال مجمع 

جهاني اقتصاد خواهند بود. 

تقاب�ل دونالد ترامپ با جهاني س�ازي در  ���
اجالس داووس

دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده 
روز پنجش��نبه 26 ژانویه در نشس��ت مجمع 
جهاني اقتصاد س��خنراني خواهد کرد. س��ارا 
سندرز، سخنگوي کاخ سفید پیش از این اعالم 
کرده بود که سخنراني رئیس جمهوري ایاالت 
متحده در مجمع امس��ال براي پیشبرد هدف 
»اول آمریکا« خواهد بود. خانم س��ندرز گفته 
بود: »در نشست امسال مجمع جهاني اقتصاد، 
رئیس جمهوري بدنبال ترویج سیاس��ت هاي 
خود درباره تقدم آمریکا و قدرت بخشیدن به 
ش��رکت هاي آمریکایي و صنایع این کش��ور 

خواهد بود.«
به گزارش دویچه وله، س��ال گذشته اجالس 
س��االنه »مجمع اقتص��اد جهان« در داووس 
سوئیس تحت الش��عاع حضورشی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین بود. شي جینپینگ آمده بود 
تا در پیامي تلویحي به واشنگتن از اقتصاد آزاد و 
جهاني شدن آن دفاع کند و این در روزهایي بود 
که دونالد ترامپ تازه پا به کاخ سفید گذاشته 
بود. موفقیت ترامپ در به دست گرفتن کلید 
کاخ س��فید از جمله مدیون ش��عارهایي بود که 
در نقد جهاني ش��دن اقتص��اد و تجارت آزاد و 
در دف��اع از سیاس��ت هاي حمایت��ي از اقتصاد 
بومي بر زبان آورد و در شعارهایي مانند »احیاي 
عظمت آمریکا« یا »اول آمریکا« تجلي یافت. 

دونال��د ترامپ ب��ه احتمال زیاد مهمان اصلي 
اجالس اس��ت و در عوض از ش��ي جینپینگ 
خبري نیس��ت. با توجه ب��ه مواضع ترامپ در 
ب��اره اقتص��اد جهان و الویتي که براي اقتصاد 
آمریکا قائل است معلوم نیست که سخنراني 
او در روز جمع��ه در داووس ب��ا روح و س��ابقه 
ای��ن اج��الس که در حمایت از جهاني ش��دن 
اقتصاد اس��ت س��ازگاري داشته باشد. ترامپ 
ب��ه تازگ��ي چین را به دلی��ل »دزدي مالکیت 
معنوي و غیرملموس« دس��تاوردهاي علمي و 
فني آمریکا به تحمیل جریمه هایي س��نگین 
تهدی��د ک��رده که ابعاد آنه��ا »حتي در مخیله 
رهبران چین هم نمي گنجد«. سخنراني او در 
داووس از این جهت نیز واجد توجه بیش��تري 
ش��ده است. دراین میان انتظار مي رود حضور 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگال 
م��رکل صدراعظم آلمان دراین اجالس یک 
اتحاد تازه درمقابل شعارهاي حمایت گرایانه 

ترامپ را شکل دهد.

ورود تج�ارت دیجیتالي به میدان جهاني  ���
سازي

حاکم ش��دن سیاست هاي درونگرا و حمایتي 
و مخالف��ت ب��ا تجارت آزاد در دوران ترامپ و 
نفوذ این ایده زاویه دار با روندهاي جهاني شدن 
به س��ایر کش��ورها، اجالس داووس را بیش از 
پیش با سوال هایي اساسي روبرو کرده است. 
این سوال ها به شکاف ها و چالش هاي اقتصاد 
کنون��ي جهان برمي گردن��د؛ چگونه مي توان 
جهاني شدن را به گونه اي سمت و سو داد که 
ش��مار بیش��تري از مردم جهان از مزایاي آن 

بهره مند شوند؟ 
در همی��ن چارچ��وب خود »مجم��ع جهاني 
اقتص��اد« در تحلیل��ي ک��ه به تازگي منتش��ر 
کرده نگران آن است که رونق کنوني اقتصاد 
جهان دوباره نگاه ها و ذهن ها را از ریش��ه ها 
و ابع��اد بحران ه��اي غیرمتعارف��ي در کمین 
این اقتصاد نشس��ته و با س��وال هاي یادشده 

مرتبطند، غافل کند. 

آغاز اجالس مجمع جهاني اقتصاد با چالش شکاف اقتصادي و پوپولیسم

تقابلدر»داووس«
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︀︎﹍ـ︀ه ا︵ـ﹑ع ر︨︀﹡﹪ 
️﹞﹑ ز﹡︡﹎﹪، ︑︽︢﹥ و︨ 
سايت زندگي آنالين با هدف اطالع رساني در زمينه سالمت، تغذيه و 
رژيم درمانــي، خــواص مــواد غذايي، طب ســنتي، زيبايي و پوســت و 
ســبك زندگي بر آن اســت تا با انتشــار محتواي تخصصي و كاربردي، 
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خانواده هاي ايراني بردارد.

@zendegi_online

zendegionl ine . i r 

www.zendegionline.ir


