قالیباف در صحن علنی مطرح کرد؛

پایان فرصت  ۳ماهه آژانس انرژی اتمی

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس مجلس با اشاره به اینکه فرصت  ۳ماهه ذخیره اطالعات دوربینهای مستقر در تاسیسات هستهای به پایان رسیده است ،گفت :آژانس انرژی اتمی حق
دسترسی به دوربینهای سازمان انرژی اتمی را ندارد.حجتاالسالم علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی ،گفت:
آژانس بینالمللی انرژی اتمی سه ماه فرصت داشت که به تعهدات خود عمل کند اما اینگونه نشد و روز گذشته هم فرصت قانونی آنها به اتمام رسید.وی بیان
کرد :بر اساس قانون باید کلیه تصاویر و فیلمهایی که توسط دوربینهای سازمان انرژی اتمی ضبط شده است ،پاک شود و انتظار ما از رئیس سازمان انرژی
اتمی این است که هر چه سریعتر خبر دهد که فرصت آژانس تمام شده و ذخیره تصاویر و فیلمها پاک شده است.....
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تحلیل اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی مردم

هزینه یک خانواده چهار نفره چه قدر است؟

چشمانداز تولید و تجارت جهانی در
سال  ۲۰۲۱و ۲۰۲۲؛ وضعیت ایران

3

آخرین وضعیت پروژه مسکنمهر ؛

 4دوره دولت تمام شد،
مسکنمهر تمام نشد

با گذشت  14سال از آغاز ساخت پروژه مسکن مهر در حال حاضر احداث  8هزار واحد هنوز به پایان نرسیده،
حدود  30هزار واحد درگیر پروندههای حقوقی و  25هزار واحد فاقد متقاضی هستند .مسکن مهر به عنوان
بزرگترین پروژه ساخت و ساز مسکن در طول تاریخ کشور ،سال  86کلید خورد .وزیر وقت راه و شهرسازی
در آن زمان اعالم کرد این مگا پروژه که فقط در حوزه شهری ابعاد آن دو میلیون و  200هزار واحد است ،تا
پایان دولت دهم به پایان میرسد .از سوی دیگر قرار بر این بود که مخاطب این پروژه کالن مسکنی دهکهای
کمدرآمد باشند ....

3

انتشار جداول خاموشی شوخی ای بیش نبود؟
4

پشت پرده صفهای فروش
بورس چیست؟!
3

هشدار پلیس فتا درباره تبلیغات
«ثبتنام و خرید واکسن کرونا»

رییس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری از
شــهروندان در پوشش ثبت نام و خرید واکسن کرونا هشدار داد.سرهنگ علی محمد رحبی ،دراین
باره گفت :اخیرا در مواردی دیده شده که افراد سودجو با انتشار آگهیهای فریبنده در فضای مجازی،
ادعای فروش واکسن کرونا را دارند و از شهروندان میخواهند که برای خرید ثبت نام کنند.وی ادامه
داد:این افراد واکســنهای تقلبی و جعلی را تبلیغ و صرفاً به قصد سودجویی ،سرقتهای اینترنتی،
سرقت اطالعات شــخصی و کالهبرداری ،دست به چنین اقدامی میزنند.رجبی تاکید کرد :از این
رو الزم اســت شــهروندان فریب تبلیغات پر زرق و برق فضای مجازی با عنوان « ثبتنام و خرید
واکســن کرونا» را نخورند و به هیچ وجه به صفحههای تقلبی ایجاد شده با عناوین مختلف در این
خصوص اعتماد نکنند.به گفته وی شــهروندان برای تهیه داروهای مورد نیاز خود به داروخانه ها و
مراکز معتبر و مورد تایید وزارت بهداشــت مراجعه کنند و از خرید هرگونه دارو تحت عنوان داروی
درمان کرونا در فضای مجازی خودداری کنند.رجبی تصریح کرد :تنها مرجع قانونی واکسن کرونا،
وزارت بهداشــت است و هرگونه خبری در این خصوص قطعاً از طریق رسانه ملی و خبرگزاریهای
معتبر اطالع رسانی میشود.

استاندار تهران تاکید کرد

افزایش ساالنه  ۲۰۰هزار نفر به جمعیت
استان تهران به دلیل مهاجرت
اســتاندار تهران بر ضرورت رصد جمعیت اســتان در برشهای زمانی مختلف با رویکرد آینده
پژوهانه تاکید کرد ،.انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای راهبردی جمعیت مشترک با
وبینار تغییرات جمعیت ایران و جهان با اشاره به نقش مهم جمعیت در امر سیاستگذاری و آینده
نگری گفت :رصد کردن جمعیت در برش های زمانی مختلف نقش مهمی در سیاستگذاری بر
مبنای رویکرد آینده پژوهانه دارد.وی افزود :استان تهران با پیچیدگی و مشکالت خاصی مواجه
است ،از یک طرف به درجهای از توسعه یافتگی دست یافتیم؛ از سوی دیگر امید به زندگی و
نرخ باروری در استان تهران پایین است .ساالنه  ۲۰۰هزار نفر به جمعیت استان اضافه می شود
که این امر در نتیجه مهاجرت به اســتان است؛ همچنانکه طبق سرشماری سال  ۹۵جمعیت
اســتان  ۱۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفر بوده و پیش بینی این اســت که جمعیت استان در سال
 ۱۴۰۰به بیش از  ۱۴میلیون نفر می رسد.بندپی ادامه داد :پراکندگی جمعیت در استان تهران
نیز بسیار زیاد است و جمعیت برخی شهرستان های استان معادل جمعیت یک استان است و
پراکندگی جمعیت نامعقول است؛ چنانچه تراکم جمعیت در کشور  ۵۰نفر در کیلومترمربع ،در
استان تهران  ۹۹۰نفر و در شهرستان بهارستان  ۱۰هزار نفر در کیلومترمربع می باشد.وی تاکید
کرد :پنجره جمعیتی استان به این صورت است که میانگین جمعیت صفر تا  ۱۴سال در کشور
 ۲۴درصد و تهران  ۲۰.۳درصد ،جمعیت فعال در کشور  ۶۹.۹درصد و در تهران  ۷۲.۳درصد
می باشد .میانگین جمعیت باالی  ۶۵سال در کشور  ۶.۱درصد و در تهران  ۷.۴درصد می باشد،
این در حالی اســت که امید به زندگی زنان در کشور  ۷۴.۳۸سال و در تهران  ۷۲سال و امید
به زندگی در میان مردان در کشور  ۷۱.۷سال و در تهران  ۷۰سال می باشد .کمبود زیرساخت
های بهداشتی در استان تهران مشهود است ،در این زمینه در کشور به ازای هر یکهزار نفر یک
خانه بهداشت و در استان تهران به ازای هر  ۲۲۰۰نفر می باشد؛ میزان مراکز بهداشتی شهری
در کشور به ازای هر  ۱۱هزار نفر و در تهران به ازای هر  ۲۵هزار نفر و مراکز بهداشتی روستایی
به ازای هر  ۵۰هزار نفر یک مرکز است.اســتاندار تهران تصریح کرد :با توجه به این کمبودها
یکی از راهبردهای مهمی که در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده این است که هیچ یک
از منابع مالی استان در زمینه تملک به سمت احداث بیمارستان و تجهیزات لوکس نرود؛ بلکه
در زمینه زیرســاخت های سالمت هزینه شود تا زمینه افزایش امید به زندگی و تغییر نگرش
جمعیتی فراهم شــود .در زمینه بارورسازی زوج های نابارور بیمه ها بایستی پوشش بیمه ای
گســترده داشته باشند.محسنی بندپی با اشاره به لزوم پویایی سند جمعیتی استان ادامه داد:
بایســتی برنامه خاصی را برای استان تهران با پیچیدگی های خاص طراحی کنیم تا شرایطی
فراهم شــود تا شاخص های امید به زندگی در اســتان ارتقاء یابد .در زمینه کاهش طالق نیز
بایستی آموزش های پیش ،حین و بعد ازدواج ارتقاء یابد تا ظرفیت نقدپذیری و تاب آوری افراد
باالتر برود .جمعیت جوان کشور جمعیت بانشاط و مولدی هستند که باید برنامه ریزی درستی
برای آنها انجام داد تا ارزش افزوده خوبی برای کشور فراهم کنند.

نگاهی به علل خاموشیها

آهنگ توسعه نیروگاهها ُکند شد

نرخ رشــد ظرفیت اســمی نیروگاه های کشور بین سال های  ۸۵تا  ۹۲معادل  ۴۵.۵درصد و بین سال های  ۹۳تا  ۹۹معادل  ۱۷.۶درصد بوده است که
نشان از کاهش  ۲۷.۹درصدی دارد .چند سالی است که با گرم شدن هوا ،شاهد قطعیهای برق گسترده در نقاط مختلف کشور هستیم .صنعت برق به
عنوان صنعتی زیر ساختی ،عالوه بر تأمین رفاه عمومی ،نقش پررنگی در بخش تولید ایفا میکند .بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت میشود توأم
باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد .بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکین ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکین تازه ای
که به شبکه افزوده میشوند ،تولید شود .این مشترکین جدید شامل بخش خانگی ،صنعتی ،تجاری و کشاورزی میشود .این در حالی است که به دلیل
نوسان در بازارهای سکه ،طال ،ارز ،بورس و… به ویژه در دو سال اخیر رغبت عمومی برای حضور در بازار رمزارزها ایجاد شده است و این صنعت نو ظهور
در ســبد بخش مصرف برق ،اضافه شده اســت.از سویی دیگر به گفته مدیرعامل توانیر به دلیل کاهش بارشها و سطح آب ذخیره سدها ،حدود  ۴هزار
مگاوات از ظرفیت از تولید برق نیروگاههای برقآبی را نیز از دست دادهایم؛ هر چند در پی تغییرات سینوسی الگوی آب و هوایی امسال یکی از کم بارش
ترین و خشکترین سالهای آبی کشور است ،اما نکته اینجا است که با توجه به جغرافیای خشک و نیمه خشک ایران ،آیا چنین چالشی مقوله جدید و
غیرقابل پیش بینی محسوب میشود؟ آیا این تغییرات طبیعی دلیل موجهی برای بی برنامگی و توسعه ندادن متوازن ظرفیت تولیدی و انتقال برق است؟
بخش صنعت بیشــترین ســهم در فروش برق شبکه توزیع را در ســال  ۹۸به خود اختصاص داده است که نشان دهنده سهم قابل توجه برق در توسعه
صنعتی و تولیدی و در نهایت رشــد اقتصادی کشــور است ،.طی سالهای  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹معادل  ۶هزار و  ۱۱۸مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده
است ،یعنی طی هر سال حدود  ۲هزار مگاوات؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه ساالنه باید  ۵هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور
اضافه شــود و تا پایان ســال  ۱۴۰۰ظرفیت تولید برق کشور به  ۱۰۱هزار مگاوات برسد .ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود  ۸۵هزار
مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود  ۶۰هزار مگاوات میرسد.طبق اظهارات وزیر نیرو در تابستان سالهای
گذشته به طور متوسط هر سال بیش از  ۵درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را  ۶۰هزار مگاوات در نظر بگیریم ،سالی حدود ۳
هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود .داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث  ۴هزار
مگاوات نیروگاه است که سرمایهگذاری سه میلیارد دالری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد.بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ
رشد ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور بین سالهای  ۸۵تا  ۹۲معادل  ۴۵.۵درصد و بین سالهای  ۹۳تا  ۹۹معادل  ۱۷.۶درصد بوده است که نشان از
کاهش  ۲۷.۹درصدی در در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.تمام نکات مطرح شده مربوط به بخش تولیدی برق کشور بود این
در حالی است که ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع باشیم.
به گفته متخصصین در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب وجود ندارد و امکان انتقال بیش از رقم موجود ،وجود ندارد.یکی از روشهای توسعه
ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است ،این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر
در پرداخت معوقات آنها ،میلی به مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این
بخش میآید .نیروگاههای تولید برق پراکنده به عنوان روشی که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که عالوه بر اشتغالزایی و
کمک به صنعت برق کشور ،میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش میدهد ،به دلیل تعرفه دستوری خرید و نبود حمایتهای کافی،
موجب بی میلی حضور بخش خصوصی در این حوزه شده است.در نتیجه همه این نواقص و مشکالت پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشیهای گسترده
و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر میرسد نشان از ضعف حکمرانی در صنعت برق است.

مالیات ستانی از
لوکس نشینان کی
ی شود؟
اجرا م 
طبق قانون ،برای اخذ مالیات از خانه و خودروهای
لوکس باید آیین نامه اجرایی آن از ســوی وزارت
اقتصاد به هیات وزیران حداکثر تا پایان ماه جاری
برای تصویب ارســال شــود اما همچنان در وزارت
اقتصاد ماند ه است .بودجه امسال ،صاحبان خانه و
خودروهای با ارزش باالی  ۱۰و یک میلیارد تومان
را مکلف به پرداخت مالیات کرده اســت که طبق
گفته رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ،این افراد تا
خرداد ماه باید شناسایی میشوند و تا پایان بهمن
ســال جاری مکلف به پرداخت مالیات هســتند.
براســاس قانون ،مالیات خودروهــای تا یک و نیم
میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک میلیارد تومان)
یک درصد ،تا مبلغ ســه میلیارد تومان (نسبت به
مــازاد یک و نیم میلیارد تومان) دو درصد ،تا مبلغ
چهار و نیم میلیارد تومان (نســبت به مازاد ســه
میلیارد تومان) ســه درصد و نسبت به مازاد چهار

و نیم میلیارد تومان هــم چهار درصد خواهد بود.
با توجه به کــف قیمت مالیاتگیری (یک میلیارد
تومان) تقریبا هیچ خودروی تولید یا مونتاژ داخلی
مشــمول مالیات نخواهد شــد و مالیات مربوطه
مخصوص خودروهای وارداتی است که قیمت روز
و ســال ســاخت یا ورود آنها مالک میزان مالیات
خواهد بود.
در صورتی که صاحبان خودروهای لوکس مالیات
متعلقــه را نپردازند ،قادر به نقــل و انتقال خودرو
نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال
پرداخت کنند .همچنین ،خانههایی که ارزش آنها
با احتساب عرصه بیش از  ۱۰میلیارد تومان باشد،
نیز صاحبان آنها مکلف به پرداخت مالیات اســت
که خانههای درحال ســاخت و در ســال تملک از
پرداخت این مالیات معاف هســتند و نرخ مالیات
ساالنه این خانههای لوکس به شرح ذیل است:
 -۱نسبت به مازاد  ۱۰میلیارد تا  ۱۵میلیارد تومان؛
یک در هزار
 -۲نسبت به مازاد  ۱۵میلیارد تا  ۲۵میلیارد تومان؛
دو در هزار
 -۳نسبت به مازاد  ۲۵میلیارد تا  ۴۰میلیارد تومان؛
سه در هزار
 -۴نسبت به مازاد  ۴۰میلیارد تا  ۶۰میلیارد تومان؛

چهار در هزار
-۵نسبت به مازاد  ۶۰میلیارد تومان به باال پنج در
هزار
عالوه برایــن ،در صورتی که صاحبــان خانههای
لوکــس مالیات متعلقه را نپردازنــد ،قادر به نقل و
انتقال یا اجاره واحد مســکونی خود نیستند و باید
مبلغ مالیــات را در زمان نقــل و انتقال پرداخت
کنند .قانون بودجه امسال ،ســازمان امور مالیاتی
را بــرای اجرای این بند مکلف به تعیین آیین نامه
کرده که باید تا حداکثر پایان خرداد ماه نسبت به
تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها اقدام کند و
مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول
برساند.همچنین ،آیین نامه اجرایی باید به تصویب
هیئت وزیران برسد که پیگیریها بیانگر این است
که ســازمان امور مالیاتی آییــن نامه مربوطه را به
وزارت اقتصاد ارسال کرده اما هنوز به دست هیئت
وزیران برای تصویب نرسیده است .بنابراین ،تا پایان
ماه جاری بــرای اجرای قانون مالیــات بر خانه و
خودروهای لوکس فرصت است که مسئوالن وزارت
اقتصاد باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام الزم را
انجام دهند تا قانون اجرا شود ،زیرا تا زمانی که این
آیین نامه به تصویب هیئت وزیران نرســد ،از خانه
و خودروهای لوکس هم مالیاتی دریافت نمیشود.

رشد تجارت جهانی از فصل چهارم  ۲۰۲۰آغاز شده و در صورت تداوم،
سطح تجارت جهانی را در سال  ۲۰۲۱افزایش داده و میتوانیم در این
بخش شاهد رشدی چشمگیر باشیم.صندوق بینالمللی پول( )IMFدر
آخرین گزارش خود درباره «چشمانداز اقتصادی جهان» (منتشره در ۶
آوریل )۲۰۲۱به وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در دوران شیوع
کرونا و ســالهای پیش رو پرداخته است.صندوق در این گزارش اعالم
کرده با گذشــت یک سال از آغاز همهگیری کووید ۱۹-در جهان ،این
بیماری همچنان قربانی میگیرد ،اما افزایش واکسیناسیون چشمانداز
بهتری را ترسیم کرده و در عین حال هنوز بهبود اقتصاد جهانی با عدم
قطعیت روبهروست.طبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد جهان
در ســال  ۲۰۲۰میالدی به دلیل همهگیری کرونا و تعطیلی کســب
وکارها ،کوچکتر شده و رشدی منفی  ۳.۳درصدی را تجربه کرده است.
این صندوق همچنین پیشبینی کرده در ســالهای  ۲۰۲۱و ۲۰۲۲
میالدی نرخ رشــد اقتصادی جهان به ترتیب به  ۶و  ۴.۴درصد برسد.
پیشبینیهای این ســازمان برای سالهای  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲نسبت به
ش قبلی که در ماه اکتبر ( )۲۰۲۰منتشر شده بود ،به ترتیب ۰.۸
گزار 
و  ۰.۲درصــد بهبود یافته که دلیــل آن حمایتهای مالی اقتصادهای
بــزرگ جهان در مقابله با پیامدهــای کووید ۱۹-و همچنین احتمال
گشــایش اقتصادی با واکسیناســیون عمومی در نیمه دوم امسال در
آن کشورهاســت.برای سال  ۲۰۲۱میالدی رشد اقتصادی چین  ۸.۴و
برای آمریکا  ۶.۴درصد ،اتحادیه اروپا  ۶.۴درصد ،ژاپن  ۳.۳درصد ،هند
 ۱۲.۵درصد و منطقه خاورمیانه و آسیای میانه  ۳.۷درصد ،پیشبینی
شــده اســت .چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که در سال گذشته
میالدی رکود اقتصادی را تجربه نکرد و به رشد خود ادامه داد.ایران را
در سال  ۲۰۲۰میالدی رشدی معادل  ۱.۵درصد را کسب کرده و بنابر
پیشبینی این سازمان انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی ایران
در سالهای  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲به ترتیب  ۲.۵و  ۲.۱درصد باشد.
ارزش تجارت جهانی کاال در ســه ماهه چهارم ســال  ۲۰۲۰شاهد ۲
درصد رشــد بود (ســازمان جهانی تجارت .)۲۰۲۱ ،این وضعیت پس
از ماههای متمادی کاهش در تجارت جهانی محقق شــد .این افزایش
بــه طور عمده مربوط به منطقه آســیا و اروپا بوده و در ســایر نواحی
جهان همچنان ارزش تجارت پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.
صادرات کاالهای جهانی در ســه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰معادل سه
درصد افزایش یافته است .در این میان صادرات اروپا حدود پنج درصد
و آسیا به رهبری چین نیز  ۹درصد افزایش یافته است .با این حال ،در
سایر مناطق ،صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال پیش  ۲۰درصد
کاهش یافته اســت .واردات در اروپا پنج درصد و در آمریکای شمالی
سه درصد افزایش داشت؛ در حالی که در آسیا تغییر محسوسی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته نداشته است.در این جدول ارزش تجارت
کاالیی نواحی مختلف جهان طی فصول ســال  ۲۰۲۰مشخص شده
است.به هر حال رشد تجارت جهانی از فصل چهارم  ۲۰۲۰آغاز شده و
در صورت تداوم ،ســطح تجارت جهانی را در سال  ۲۰۲۱افزایش داده
و میتوانیم در این بخش شاهد رشدی چشمگیر باشیم .در جدیدترین
گزارش ســازمان جهانی تجارت (منتشــره در ۳۱مارس  )۲۰۲۱این
ســازمان بعد از افت  ۵.۳درصدی تجارت جهان در سال  ،۲۰۲۰تحت
سه سناریوی خوشبینانه ،حفظ روند کنونی و بدبینانه رشدهای یک تا
 ۸درصد را برای تجارت جهانی در ســال  ۲۰۲۱پیشبینی کرده است.
مهمترین عامل در زمینه تحقق سناریوی خوشبینانه ،مهار همهگیری
اســت که میتواند دوباره موتور رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱
روشن کند.پیشبینی ســازمان تجارت جهانی این است که در نتیجه
بازگشــت فروشندگان مواد خام و فلزات اساسی به بازار جهانی ،شاهد
رشد چشمگیر تجارت در جهان در سال  ۲۰۲۱و حتی  ۲۰۲۲خواهیم
بود .براین مبنا ،از آنجا که به نظر میرسد افت شدید تجارت محصوالت
معدنی و ســوختهای فسیلی در سال  ،۲۰۲۰در سال  ۲۰۲۱متوقف
خواهد شد ،بنابراین رشد هشت درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱
دور از دســترس نیســت.تجارت جهانی خدمات تجاری در سه ماهه
چهارم ســال  ۲۰۲۰معادل  ۱۸درصد کاهش نسبت به سال پیش را
تجربه کرده اســت؛ اگرچه از شــدت کاهش رشد در سه ماهه چهارم
در مقایسه با سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۰کاسته شده و به نظر میرسد
اقدامات برخی کشــورها برای تجدید حیات از کووید ۱۹-میتواند در
عبور از وضع موجود مؤثر باشد.بررسی تجارت جهانی خدمات در سال
 ۲۰۲۰در نواحی مختلف نشــان میدهد صادرات خدمات ساالنه ۲۳
درصد در آمریکای شــمالی ۲۰ ،درصد در آســیا و  ۱۵درصد در اروپا
کاهش و در ســایر مناطق نیز افتی  ۳۰درصدی داشته است .واردات
خدمــات تجاری در آمریکا و آســیا  ۲۲درصــد و در اروپا  ۱۳درصد
منقبض شــده است .واردات سایر مناطق نیز  ۲۷درصد کاهش داشته
اســت.صندوق بینالمللی پول قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال
 ۲۰۲۱را حدود  ۵۸دالر و  ۵۲سنت پیشبینی کرده است .این سازمان
همچنین قیمت هر بشــکه نفت در سال  ۲۰۲۲را نزدیک به  ۵۵دالر
تخمین زده است.در بخشــی از این گزارش به کشورهایی اشاره شده
که اقتصاد آنها متکی بر صنعت گردشگری و صادرات کاال بوده که به
دلیل بسته بودن مرزها آســیب جدی به آنها وارد شده است .بعضی
از این کشــورها در حالی وارد این بحران شدند که وضعیت اقتصادی
خوبی نداشتند.در مجموع بنابر یافتههای صندوق بینالمللی پول ،در
ســال  ۲۰۲۰میالدی نزدیک به  ۹۵میلیون نفر در جهان زیر خط فقر
مطلــق قرار گرفته و روند آموزش در کشــورهای کمدرآمد و در حال
توسعه آســیب جدی دیده اســت .جوانان ،زنان و کارگران با مدارک
تحصیلی پایین ،گروههایی بودهاند که بیشــتر آســیب اقتصادی را در
بحران اخیر متحمل شــدهاند.صادرات ایران در سال جاری تحت تأثیر
شدت تحریم ،لغو احتمالی تحریمها و میزان بازگشایی شرکای تجاری
نســبت به محدودیتهای همهگیری و قیمتهای نهادهها و کاالهای
اولیه کشــاورزی ،فلزات پایه و محصوالت پتروشیمی قرار دارد.بهطور
کلی انتظار بر این است که صادرات کاالیی(نفتی و غیرنفتی) به دلیل
افزایش متوسط قیمت سبد کاالهای صادراتی کشورمان افزایش یابد.
اما شدت این افزایش تحت تأثیر میزان افزایش قیمت کاالهای صادراتی
و میزان رفع محدودیتهای دسترسی به بازارهای هدف صادراتی(شامل
محدودیت ناشی از تحریم و شیوع) قرار دارد .در عین حال با گسترش
احتمالی درآمد نفتی امکان کاهش نرخ تبدیل دالر به ریال به سطوحی
کمتر از نرخ واقعی دالر و ارز پاشــی به بازار دور از انتظار نخواهد بود؛
اقدامی که میتواند پیامدهای منفــی بر قدرت رقابتپذیری کاالهای
صادراتی غیرنفتی داشته باشد.
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گزیده خبر
امیر حاتمی:

پیروزی فلسطین به صهیونیستها
فهماند که باید حواسشان به کارخودشان
باشد
وزیــر دفاع گفــت :مقاومــت و جنگ مبارزین فلســطینی با دشــمن
صهیونیســتی درس بزرگی بــه آنها داد و به دشــمن فهماند که بجای
فضولی در کار دیگران و ترور امثال شــهید فخریزادهها باید حواسشان
به کار خودشــان باشــد ،.امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح صبح دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای رزم
زمینی وزارت دفاع طی ســخنانی اظهار داشت :امروز جمهوری اسالمی
ایران در موقعیتی قرار گرفته اســت که نســبت به صدههای اخیر بسیار
متفاوت است و بخش قابل توجهی از این قدرت مربوط به بخش دفاعی
اســت.وی افزود :امروز از تلفیق پشــتیبانی مردمــی و قدرت نیروهای
مســلح ،ما از یک قدرت دفاعی اطمینانبخش برخورداریم و مردم عزیز
مــا قدر این قدرت و امنیت را بخوبی میدانند.وزیر دفاع ادامه داد :امروز
بــر اثر این قدرت دشــمن که روزی ما را تهدیــد میکرد در جایی قرار
گرفته است که دست تأســف بر پای خود میزنند و اذعان میکنند که
برتری خود را از دســت دادهایم .این قدرت دفاعی با یک منطق درست
بکارگیری میشــود و امنیت در یک منطقه حاصل همکاری کشورهای
منطقه است و در این راستا خالصانه تالش کردهایم و شهادت حاج قاسم
ایــن پیام را صادر کــرد که قدرت اطمینانبخش ما بــرای امنیت همه
اســت.امیر حاتمی اظهار داشــت :نمونه اخیر این موضوع هم مقاومت و
جنگ مبارزین فلســطینی با دشــمن صهیونیستی بود که درس بزرگی
به آنها داد و به دشــمن فهماند که بجای فضولی در کار دیگران و ترور
امثال شهید فخریزادهها باید حواسشان به کار خودشان باشد و درخت
پوسیده صهیونیست را مراقبت کنند.وی عنوان کرد :محور اصلی فعالیت
ما دســتیابی به تســلیحات راهبردی در همه حوزههاســت و ما اهداف
اصلی در حوزه رزم زمینی را محقق کردیم .در حوزه موشکی دارای یک
توانمندی حقیقی هســتیم که نیروهای مسلح میتوانند مانند حمله به
پایگاه عین االســد مأموریت خود را انجام دهند.وزیر دفاع تاکید کرد :ما
در پدافند ارتفاع باال ،متوسط و پایین انواع سامانهها را در اختیار داریم و
باید با کمک مجلس و دولت کمیت را افزایش دهیم .در پهپاد بال تردید
جز قدرتهای اول دنیا هستیم و میتوانیم مأموریتهای خود را بهخوبی
انجام دهیم.امیر حاتمی با بیان اینکه در سایر حوزههای مأموریتی اعم از
معیشت کارکنان نیروهای مسلح کارهای بسیار خوبی انجام شده است،
اظهار داشت :در حوزه پشتیبانی از خودروسازی ،نفت و انرژی انجام شده
که در این مسیر نیازمند کمک بیشتر مجلس هستیم.
سردار باقری:

فتح خرمشهر یک نقطه عطف تاریخی بود
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت آزادسازی خرمشهر
اعالم کرد« :فتح خرمشــهر»  ،فراتــر از یک پیروزی و افتخار در عرصه
نبرد با دشــمن اشــغالگر در حقیقت یک نقطه عطف مهم و تاریخی در
عرصههای درخشــش ایران و ایرانی بود .سرلشــکر محمد باقری رئیس
ســتادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناســبت سوم خرداد ماه سالروز
آزادســازی خرمشهر و روز مقاومت  ،ایثار و پیروزی ،تأکید کرد :نیروهای
مســلح راهبرد قدرت افزایی دفاعی  ،تهاجمی و بازدارنده را دســتور کار
دائمی خود دانسته و با اشــراف اطالعاتی و آمادگیهای همهجانبه برای
رویارویی قاطعانه و سلحشــورانه با هر نوع تهدید علیه استقالل  ،تمامیت
ارضی و امنیت ملی کشور عزیزمان مهیا و مجهز هستند.در این پیام آمده
اســت :فرا رسیدن سوم خردادماه ســالروز آزادی خرمشهر که به زیبایی
روز مقاومت  ،ایثار و پیروزی نامیده شــده اســت را گرامی داشته و این
رخداد بزرگ و دســتاورد ماندگار و تاریخی که مقدمه ســربلندی ملت
عظیمالشأن ایران در هشت سال دفاع مقدس و سپس از پیشران معنادار
شــکلگیری جبهه مقاومت اســامی در منطقه راهبردی غرب آسیا در
مصاف با نظام ســلطه و صهیونیسم قرار گرفت را به خالقان این حماسه
عظیــم به ویژه خانواده های معظم شــهیدان و نیز جانبــازان  ،آزادگان
سرافراز  ،یادگاران و پیشکسوتان دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض می
کنم« .فتح خرمشــهر»  ،فراتر از یک پیروزی و افتخار در عرصه نبرد با
دشمن اشغالگر در حقیقت یک نقطه عطف مهم و تاریخی در عرصههای
درخشــش ایران و ایرانی برابر توطئه های دائمی استکبار جهانی ،از دفاع
مقدس در جنگ هشت ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم
در جنگ های نیابتی و مقابله با تروریســم تکفیری به شــمار میرود که
دستیابی به پیروزیهای بزرگ سیاسی و نظامی را ضامن تقویت انسجام
 ،امنیت و اقتدار ملی و مظهر خودباوری و اعتماد به نفس نســلهای این
سرزمین قرار داده است .عملیات افتخار آمیز بیت المقدس و فتح الفتوح
آزادســازی خرمشهر قهرمان در ســوم خرداد ماه  1361برای همیشه بر
تارک تاریخ میهن اسالمی پرتو افشانی می کند و منشا عزت و و بالندگی
مردمان این ســرزمین و هوشمندی و هوشــیاری آنان برابر توطئه ها و
نقشــه های دشمنان انقالب و نظام اسالمی خواهد بود.در پاسداشت این
رخداد عظیم که در تالقی با درخشــش اراده و اقتدار شــگفت انگیز این
روزهای رزمندگان مقاومت اســامی فلسطین در انتفاضه جدید که رژیم
جعلی و کودک کش صهیونیستی و اشغالگران قدس شریف را سرخورده
و ســرافکنده به پناهگاه برده اســت و پرچم مقاومت فلسطین نه تنها در
غزه و سرزمینهای اشغالی که در سراسر جهان برافراشته و النه عنکبوتی
رژیم صهیونیســتی را بیش از هر زمانی سســت تر ساخته است ،یاد ،نام
خاطره و آرمانهای بلند شــهیدان دفاع مقدس بویژه سردار دلها شهید
قدس و از فرماندهان فاتح خرمشهر سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و
امیر قلب ها سپهبد علی صیاد شیرازی؛ به آحاد ایرانیان مومن ،انقالبی و
شــجاع اطمینان میدهیم نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی ایران
در ســایه هدایتهای حکیمانه مقام عظمای والیت و رهبری و فرماندهی
کل قــوا حضرت امام خامنــه ای (مدظله العالی) و وحــدت  ،همدلی و
حمایت شــما مردم شــریف و قهرمان ،راهبرد قــدرت افزایی دفاعی ،
تهاجمی و بازدارنده را دستور کار دائمی خود دانسته و با اشراف اطالعاتی
و آمادگیهای همهجانبه برای رویارویی قاطعانه و سلحشــورانه با هر نوع
تهدید علیه استقالل ،تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور عزیزمان مهیا و
مجهز بوده و به فضل الهی اجازه نخواهند داد از اردوگاه دشــمنان خبیث
و مکار  ،گزندی به این سرزمین مقدس برسد.
سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
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قالیباف در صحن علنی مطرح کرد؛

پایان فرصت  ۳ماهه آژانس انرژی اتمی

رئیس مجلس با اشاره به اینکه فرصت  ۳ماهه ذخیره اطالعات
دوربینهای مستقر در تاسیسات هســتهای به پایان رسیده
است ،گفت :آژانس انرژی اتمی حق دسترسی به دوربینهای
ســازمان انرژی اتمی را ندارد.حجتاالسالم علیرضا سلیمی
در جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی طی تذکری
شــفاهی ،گفت :آژانس بینالمللی انرژی اتمی سه ماه فرصت
داشــت که به تعهدات خود عمل کند اما اینگونه نشد و روز
گذشــته هم فرصت قانونی آنها به اتمام رسید.وی بیان کرد:
بر اســاس قانون بایــد کلیه تصاویر و فیلمهایی که توســط
دوربینهای سازمان انرژی اتمی ضبط شده است ،پاک شود
و انتظار ما از رئیس ســازمان انرژی اتمی این اســت که هر
چه ســریعتر خبر دهد که فرصت آژانس تمام شده و ذخیره
تصاویر و فیلمها پاک شــده است.عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :ما به هیچ وجه نباید اجازه دهیم
که نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها مانند
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با
اشاره به پایان مهلت سه ماه ه ایران به
نهای
آژانس برای ذخیره تصاویر دوربی 
آفالین فراپادمانی ،گفت :این اطالعات
یا باید پاک شــود و یا اینکه نزد طرف
ایرانــی بماند.عباس گلــرو با تاکید بر
ضرورت اجرای کامــل و دقیق قانون
اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها و
صیانــت از حقوق ملت ایــران ،اظهار
داشت :قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران
قانونی بسیار روشن و واضح است و این
قانون  ۹بنــدی کام ً
ال تکالیف دولت و
طرفهــای مذاکره کننده ما در برجام
یعنی گروه  ۴+۱را روشن کرده است.
وی تاکید کرد :مجلس شورای اسالمی
ذرهای در پیگیــری برای اجرای قانون
مذکــور کوتاهــی نخواهد کــرد .این
قانون دقیق نوشــته شده است و باید
دقیق و سر موقع هم اجرا شود.رئیس
کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت
ملــی مجلس تصریح کــرد :ضعف در
موضعگیریهای ما تاکنون باعث شده

قانــون اقدام متقابل در اجرای برجام شــود چرا که آن قانون
به خوبی اجرا نشــد.نماینده مردم محالت در مجلس شورای
اسالمی خطاب به قالیباف ،گفت :به رئیس سازمان انرژی اتمی
دســتور دهید در این زمینه تأخیر نکند و باید ذخایر فیلمها
و تصاویر در دوربینهای ســازمان انرژی اتمی حذف شود و
همه باید بدانند مجلس به اجرای قانون تاکید دارد و مجلس
یازدهم مانند مجلس قبلی نیست.محمدباقر قالیباف در پاسخ
به این تذکر ،گفت :ما مصمم هستیم که قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران در زمانهای
مشخص و بر اساس مصوبات اجرا شود و مقام معظم رهبری
هــم بارها بر این موضوع تاکید فرمودند.وی بیان کرد :فرصت
ســه ماهه آژانس تا اول خرداد ماه بود و بر این اساس آژانس
بینالمللی انرژی اتمی حق دسترســی به تصاویر و اطالعات
ســازمان انرژی اتمی را ندارد و روز گذشــته هم در این باره
بحث و تصمیمگیری شد.

اطالعات دوربینهای آژانس
اتمی باید پاک شود
است که صدمات پیدرپی و زیادی از
غربیها متحمل شویم و این تصور هم
در آنان ایجاد شــده است که همیشه
میتواننــد از ما امتیــاز بگیرند ،هیچ
امتیازی به ما ندهند و از ســوی دیگر
هم منتظر اقدام متقابل از ما نباشــند
چرا که متأســفانه این روند همیشــه
تکرار شده است.نماینده مردم سمنان
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه تکرار یکسری از اشتباهات باعث
شــده اســت که ما موضع ضعفمان
را به غربیها نشــان دهیم و آنان هم
گستاختر شوند ،اظهار داشت :در حال
حاضر مذاکرات در جریان اســت و ما
از مواضــع طرف مقابل کــه به دنبال
رفــع تحریمهای جمهوری اســامی
ایران است ،اســتقبال میکنیم اما در
عیــن حال معطل یک بــازی نامعلوم

و مبهم نمیشــویم و فریــب آنان را
نمیخوریم.وی افزود :ســازمان انرژی
اتمی باید قانــون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها را به صورت دقیق و ســر
وقت اجرا کند و طرف مقابل هم باید
تحریمها را بردارند و روابط اقتصادی و
تجاری ما را عادی کنند.رئیس کمیته
روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی
مجلس در واکنش به سوالی مبنی بر
اینکه فرصت سه ماهه ایران به آژانس
برای ذخیره تصاویر دوربینهای آفالین
فراپادمانی به پایان رســیده است ،ما
باید در مقابل چه اقدامی انجام دهیم؟
گفت :مجلس شــورای اسالمی قطعاً
ســازمان انرژی اتمی را مکلف خواهد
کرد که سریعاً این اطالعات را پاک کند
و هیچ اطالعــات و دادهای نباید باقی
بماند.گلرو ادامه داد :این اطالعات باید

نزد خودمان باقی بماند و به هیچ وجه
نباید در اختیار آژانس بینالمللی انرژی
اتمی قرار گیرد .بر این اساس ،سازمان
انرژی اتمی یا باید این اطالعات را پاک
کند یا اینکه ایــن اطالعات صرفاً نزد
طرف ایرانی باقی بماند.وی تاکید کرد:
قرار بر این بــود در صورتی که آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی بــه تکالیف
خودش عمل کند این اطالعات ذخیره
شــده و در اختیار آنان قــرار گیرد اما
چون آنان به تکالیف خود عمل نکردند،
این اطالعات باید نــزد خودمان باقی
بماند یا اینکه پاک شود و نباید آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به این اطالعات
هیچ گونه دسترسی داشته باشد.گلرو
اظهار داشــت :عصر دیروز کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی قرار است جهت بررسی
آخرین وضعیت مذاکرات وین تشکیل
جلســه دهد و قطعاً این موضوع مهم
امروز مطرح میشــود و سازمان انرژی
اتمی هم مکلف است که در این زمینه،
قانون را اجرا کند.

رئیس سازمان بسیج:

جهانبهزودی پایان رژیم صهیونیستی را خواهد دید

رئیس ســازمان بســیج با بیان «تداوم عملیات «الی
بیتالمقدس» را در غزه شــاه د بودیم» ،گفت :جهان
بهزودی پایان رژیم صهیونیستی را خواهد دید.
سردار غالمرضا سلیمانی پیش از ظهر دیروز در آیین
افتتاحیه جبهه خرمشهرها در مصالی المهدی(عج)
بابلسر اظهار داشت :خدا را شاکرم در سالروز عملیات
الی بیتالمقدس بین مردم مازندران در شهرســتان
بابلســر و در آئین افتتاحیه جبهه خرمشهرها حضور
پیدا کردم.وی افزود :پیروزی مردم فلســطین در نبرد
دوازدهروزه نشــان داد اگر مردم ایران در دعوت لبیک
امام خود در دفاع مقدس حضور پیدا نمیکردند امروز
در نبرد جهان اســام با رژیم کودککش اســرائیل
پیروز نبودیم و در تمام صفحات عالم شرایط در مسیر
دیگری در حال رقم خوردن بود.رئیس سازمان بسیج
با بیان اینکه انقالب اســامی امام خمینی(ره) مسیر
حقارت جهان اســام را تغییر داد و مســیر بشریت
تغییر کرد ،گفت :با پیروزی انقالب اســامی ،بشریت
در مســیر صلح و آزادی تغییر مســیر داد.سلیمانی
ادامه داد :امام فرمود «اسالم سنگرهای کلیدی جهان
را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد ،».مســیر الی

بیتالمقدس مســیر جبهه خرمشــهر است .اینکه
امام فرمود «خرمشــهرها در پیش اســت» ترجمان
فتح این مسیرهاســت .نبود امامت بین جهان اسالم
ســبب شده بود جهان اســام در مسیر قتل و غارت
و کشــتار قرار گیرد.رئیس سازمان بسیج گفت :روزی
آرزو این بود که سنگهای مردم غزه به سرزمینهای
اســرائیل برســد اما امروز باران موشکهای دقیق و
حجیم و تعطیلی تمام فرودگاههای رژیم صهیونیستی
علیرغم ســامانه پرادعای گنبد آهنین نشان از تداوم
عملیات الی بیتالمقدس و انقالب اســامی اســت.
ســلیمانی با بیان اینکه برای اولینبار آمریکاییهای
مقیم در ســرزمینهای اشــغالی آنجا را ترک کردند،
گفت :اینکــه آمار تلفات رژیم صهیونیســتی پایین
اســت بخشــی بهخاطر عدم آمار دقیق و بعد فراوانی
پناهگاههای انسانی در اسرائیل است.وی افزود :مسیر
الی بیتالمقدس از خرمشــهر نصــرت و ظفر الهی را
نصیب مردم غزه کرده اســت و تا ظفــر الهی اندک
مسیری باقی مانده است و اگر شرایط فراهم شود مردم
جهان اســام فتح نهایی را ثبت خواهند کرد و پایان
رژیم صهیونیستی براساس فرمایش رهبر انقالب رؤیت

امیر صباحیفرد:

تکمیل پروژههای پدافند هوایی ،موجب
تقویت بیشتر سپر پدافند میشود
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :تکمیل پروژههای در حال تولید سازمان
تحقیقات و جهاد خودکفایی پدافند هوایی ،موجب تقویت بیش از پیش سپر پدافند
هوایی کشور خواهد شد .امیر علیرضا صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی از
روند طراحی و تولید دســتاوردهای جدید ســازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
این نیــرو بازدید کرد.وی ضمن بازدید از پروژههای «دافع»« ،ســپر»« ،ارژنگ»،
«حائل» و «البرز  »۱با تأکید بر حمایت همهجانبه از ســازمان تحقیقات و جهاد
خودکفایی ،گفت :یک کشــور برای اینکه بتواند بازدارندگــی پایداری برای خود
در مقابل دشــمنانش ایجاد کند ،نیاز به این دارد که روی پای خود بأیســتد و به
نیروی انسانی و استعدادهای خود اعتماد و تکیه کند و سازمان تحقیقات و جهاد
خودکفایی بروز و ظهور این ســبک تفکر است.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
با اشاره به نامگذاری سال  ۱۴۰۰به عنوان سال تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها،
افــزود :همه معاونتها و یگانها در نیروی پدافند هوایی ارتش موظف به حمایت
همهجانبه از ســازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی در انجام پروژهها هستند.امیر
صباحیفرد گفت :تکمیل و به ســرانجام رسیدن پروژههای در حال تولید سازمان
تحقیقات و جهاد خودکفایی موجب تقویت بیش از پیش سپر پدافند هوایی کشور
(جوشن) خواهد شد.

خواهد شد.ســلیمانی با اشاره به اینکه مقاومت لشکر
 25کربال در هفته اول عملیات و بعد ادامه و رسیدن
به مرز بینالمللی پرچم پیروزی را به خرمشهر رساند،
پیشرو مردم
خاطرنشان کرد :امروز در خرمشهرهای ِ
بابلسر و استان مازندران پرچم خرمشهرها را برافراشته
نگاه داشتند.وی تصریح کرد :آن روز آزادی خرمشهر
جغرافیای خرمشهر بود و این آزادی خرمشهر آزادی
انرژی معنوی مردم برای تحقق کامل مردمســاالری
دینی است.رئیس سازمان بســیج با تصریح به اینکه
بیانیــه گام دو م انقــاب ماننــد انقــاب  57نیاز به
حرکت سازمانیافته تحت فرمان امامالمسلمین دارد،
گفت :بســیج بزرگترین تشکیالت مردمی روی زمین
اســت .این تشــکیالت مال مردم و برای تحقق تمام
جنبههای مردمســاالری دینی است.سلیمانی تأکید
کرد :آســیبهای اجتماعی ،فقر ،تبعیض و نابسامانی
که امروز پدید آمده اســت باید با تشکیل ستادهای
محلهمحــور برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب
پیشرو نیز فرصتی برای
رفع شود.وی افزود :انتخابات ِ
حضور حداکثری مردم بــرای تبدیل وضع موجود به
وضع مطلوب است.

وزارت اطالعات:

سه تیم تروریستی متالشی شد
وزارت اطالعات اعالم کرد :ســه تیم تروریستی متالشی شد و عامالن انفجار
تروریســتی اول فروردین در ســراوان دستگیر شــدند .وزارت اطالعات طی
اطالعیهای اعالم کرد :با تالش ســربازان گمنام امام زمان(عج) در سیستان و
بلوچستان و آذربایجان غربی ،سه تیم تروریستی متالشی شد و عامالن انفجار
تروریســتی اول فروردین در سراوان دستگیر شدند.این انفجار کور تروریستی
که در میدان کوزه ســراوان رخ داد منجر به شهادت یک نوجوان شانزدهساله
بلوچ و زخمی شدن چند عابر بیگناه شد .عناصر این تیم وابسته به گروهک
تروریستی جیش الظلم ،آموزش نظامی را در یک کشور خارجی دیده بودند و
بــا هدایت گروهک ،اقدام به این جنایت کردند.از این تیم که بهدنبال اقدامات
تروریســتی دیگری بود یک قبضه کلت کمری ،شــصت کیلو مواد منفجره
بههمراه ریموت کنترل و چاشــنی انفجاری ،کشف و ضبط شد.یک تیم دیگر
نیز در سیستان و بلوچستان شناسایی و با دستگیری آنها از چند اقدام ایذایی
و تروریستی جلوگیری شــد .این تیم با هدایت گروهک تروریستی جنایتکار
مستقر در اروپا ،بهدنبال اقدامات تروریستی در سطح استان و انفجار وحشیانه
در اماکن مذهبی ،برای تفرقهافکنی و اختالفات مذهبی بود.از سرکرده شرور
این تیم تروریســتی که ســابقه قاچاق مواد مخدر و قتل دارد دو قبضه کلت
کمری ،دو قبضه کالش بههمراه مقادیری ابزار و مواد ســاخت بمب کشــف
گردید.

روحانی:

به مذاکرات وین تا توافق نهایی ادامه
خواهیم داد
رئیسجمهور گفت :آمریکاییها با توجه به مذاکرات اخیر انجامشــده در وین،
بهصراحــت آمادگی خــود را برای رفع تحریمها وفق برجــام اعالم کردهاند؛ به
مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.دویســت و بیست و هفتمین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز یکشنبه بهریاست رئیسجمهور برگزار شد
و در این جلسه وزیر صنعت ،معدن و تجارت گزارشی از وضعیت صنعت خودرو
در کشــور ارائه کرد.برپایه این گزارش ،بهرغم همه فشــارهای جنگ تحمیلی
اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا ،این صنعت در سال  1399توانسته
اســت به رشد تولید دست یابد.حجتاالسالم حسن روحانی با تأکید بر پیروزی
ملــت ایران در جنگ اقتصادی ،گفت :ارقام رشــد تولید در بخشهای مختلف
صنعتی کشور ،بهترین شــاهد بر بیثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا
اســت که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاستها وادار کرده است و با
توجه با مذاکرات اخیر انجامشــده در وین ،بهصراحت آمادگی خود را برای رفع
تحریمها وفق برجام اعالم کردهاند .ما به مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم
داد.وی تصریح کرد :صنعت خودرو که در ســختترین شــرایط ،توانسته است
مقاومت کند و تولید خود را افزایش دهد ،قطعاً با تغییر شــرایط و گشایش در
دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش هزینه مبادله ،فضای مساعدتری را تجربه
خواهد کرد و رشــد و توسعه خود را در محیط اقتصادی متعادلتر ادامه خواهد
داد .سیاست دولت نیز حمایت از این صنعت و تقویت توان رقابتی خودروسازهای
داخلی خواهد بود.همچنین در جلســه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
پیشنهادهای تکمیلی درمورد بهبود شرایط در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی
و تصمیمگیری قرار گرفت.

احتمال تمدید مشروط توافق ایران با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی
یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته است که با توجه به
پایان یافتن ضرباالجل سه ماهه ایران به آژانس ،احتمال تمدید مشروط توافق
قبلی برای مدت یک ماه وجود دارد .این منبع به نور نیوز گفته اســت :بررسی
این موضوع ناشی از حسن نیت ایران برای فرصت دادن به روند مذاکرات جاری
در وین اســت و در صورت قطعی شــدن این تصمیم انتظار میرود طرفهای
مذاکرهکننده از فرصت مجددی که ایران در اختیارشان قرار خواهد داد استفاده
کنند و با پذیرش مطالبات قانونی ایران روند دستیابی به توافق را تسهیل نمایند.
بر اســاس توافق آژانس و ســازمان انرژی اتمی ایران که در سفر اسفندماه سال
گذشته گروسی مدیرکل آژانس به ایران به دست آمد مقرر شد ،دوربینهایی که
نظارتهای فراپادمانی را پشتیبانی میکنند تا اول خرداد  ۱۴۰۰روشن بماند ،اما
فیل م دوربینها در داخل کشور حفظ شود.در چارچوب این توافق فیلم دوربینها
تنها در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات وین به آژانس تحویل میشود و در
غیر آن تصاویر فیلمها برای همیشه پاک خواهد شد.
وزیر اطالعات:

مقاومت اسالمی معادالت از پیش طراحی شده
رژیم صهیونیستی را برهم زد
مقاومت اسالمی معادالت از پیش طراحی شده رژیم صهیونیستی را برهم زد
تهران  -ایرنا  -وزیر اطالعات گفت :غلب ه مقاومت اسالمی خط بطالنی بر طرحهای
متجاوزان ه رژیم ســفاک صهیونیستی بوده و معادالت از پیش طراحی شده آنان
را به کلی برهم زد.حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی دیروز یکشنبه
با صدور پیامی به مناســبت پیروزی عزتمندانهی ملت مقاوم فلســطین افزود:
پیروزی عزتمندان ه ملت مقاوم فلسطین به ویژه ساکنان مظلوم غزه که افزون بر
 ۱۵سال در بزرگترین زندان روباز جهان تحت تحریم و محاصر ه همه جانب ه رژیم
جعلی و کودک کش صهیونیستی به سر میبرند در تاریخ افتخار آفرین مقاومت
اسالمی جاودانه شد.علوی اظهار داشت :صهیونیستهای غاصب ،افزون بر هفت
دهه اخراج ساکنان فلسطین را از سرزمین مادری خویش آغاز و با حمایتهای
گســتردهی آمریکای جنایتکار و برخی سران مفلوک منطقهای و سکوت ذلت
بار دولتهای مدعی دمکراســی ،اشــغالگری خود را توسعه داده و به رغم آنکه
مزورانه ارتش تابن دندان مسلح خود را قویترین قدرت نظامی خاورمیانه معرفی
میکرده ،تاب رویارویی با گروههای جهادی مستقر در باریک ه غزه و یکپارچگی
مثال زدنی در ایســتادگی و خروش سراسری ملت فلسطین را نیاورده و سیلی
جانانهای خوردند و از ســر اســتیصال و درماندگی با اعالم آتشبس یک جانبه
داوطلب پذیرش شکست مفتضحانه گردیدند.وی خاطر نشان کرد :غلب ه مقاومت
اســامی خط بطالنی بر طرحهای متجاوزان ه رژیم سفاک صهیونیستی بوده و
معادالت از پیش طراحی شــدهی آنان را به کلی برهم زد.وزیر اطالعات در این
پیام تصریح کرد :اینجانب این پیروزی متهورانه را به محضر مقام ّ
معظم رهبری،
رزمندگان جبهه مقاومت ،دالورمردان حماس ،جهاداســامی و سایر گروههای
جهادی ،ملت مقاوم فلسطین ،فرماندهی و پاسداران غیور سپاه قدس ،مسلمانان
و آزادیخواهان سراسر جهان صمیمانه تبریک و شادباش میگویم و به روان پاک
شهید قدس سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای مقاومت اسالمی
درود میفرســتم و تداوم این راه سعادتمندانه و غرور آفرین را از درگاه خداوند
سبحان مسالت میکنم.
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تحلیل اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی مردم

هزینه یک خانواده چهار نفره چه قدر است؟

اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور در طول دهههای گذشته
میگوید شعارهای مردم گرایانه و پوپولیستی بالی جان معیشت و رفاه شده است.
با نزدیک شــدن به ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،همچنان یکی
از اصلیترین دغدغههای مردم در انتخاب گزینههای موجود ،مســائل اقتصادی و
برنامههایی است که این افراد در راستای بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نگرانیهای
معیشتی به مردم ارائه میکنند و اتاق بازرگانی میگوید که مردم باید از شعارهای
پوپولیستی که هیچ درک دقیقی از شرایط اقتصادی کشور ندارد بپرهیزند.بر اساس
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای این اتاق ،با تحریمهای پیاپی در دهه
 ۹۰و وجود اشکاالت ساختاری نظیر وابستگی به نفت ،شیوه تولید رانتی و  ...اقتصاد
ایران با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید
مردم و افت توان مصرفی آنها ظاهر شــد .مردم ایران احســاس میکنند که رفاه
آنها کاهش یافته است.این مرکز تصریح کرده :بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت
درآمد و قیمتها مشخص میشود .هر چه قیمتها باالتر باشد رفاه کمتر و هرچه
درآمد بیشتر باشد رفاه بیشــتر خواهد بود .از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری
است و نیازمند اصالح ساختار اقتصادی است ،سیاستمداران گزینه راحتتر را دنبال
کردهاند و آن اینکه تالش کنند تا قیمتها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت
کمتری روبرو شود .همانطور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل
تورم نهتنها در میانمدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا میگذارد .لذا
یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که بهجای کنترل قیمت ،نظام حکمرانی
باید ســاختار اقتصاد را به نحوی اصالح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد
مردم باال رود.بررسی وضعیت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان میدهد
که وضعیــت رفاه جامعه ایران همواره کاهش یافته و پایینتر آمده اســت .هرچه
شاخص رفاه باالتر باشد ،خانوادهها از سطح رفاه پایینتری برخوردارند .برای مثال
میانگین شــاخص رفاه در دولت نهم  ۲۲.۹بوده که در دولت دهم به  ۲۷.۱رسیده
است .بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ ایران:

افزایش حدود  800درصدی
قیمت کاغذ روزنامه طی  5سال

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با
بیان اینکه مهمترین مشــکل کاغذ ،ارز است ،گفت :از
این رو با افزایش قیمــت قدرت خرید روزنامهها برای
تامین کاغــذ مورد نیاز کاهش پیدا میکند بنابراین با
افزایش جهشی قیمت ارز شاهد این وضعیت هستیم.
ابوالفضــل روغنــی در باره افزایش قابــل توجه کاغذ
روزنامه اظهار کرد :مهمترین دلیل افزایش قیمت کاغذ،
افزایش نرخ ارز است .زمانی دولت به کاغذ یارانه میداد
و افراد میتوانستند با دالرهای ارزانقیمت کاغذ وارد
کنند اما دیگر دولت نمیتواند این تخصیص ارز را انجام
دهد .به همین علت کاغذ به شدت گران شده است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در
ادامه اضافه کرد :از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی
نیز نمیتوانند پاسخگوی این نیاز باشند ،چراکه پیش از
این از صنعت داخلی حمایت نشده و صنعت داخلی نیز
عالقهای نداشته که کاغذ روزنامه تولید کند .بنابراین با
وجود مشکل ارز و عدم تولید کافی در داخل مشکالتی
در این مورد به وجود آمده است .پنج سال پیش کاغذ
در کشــور حدودا هر کیلو  1800تومان بود اما االن به
بیش از  15یا  16هزار تومان رســیده است .یک سال
و نیم است که تخصیص ارز برای کاغذ را برداشتهاند.
وی افــزود :از این رو با افزایــش قیمت قدرت خرید
روزنامهها بــرای تامین کاغذ مورد نیــاز کاهش پیدا
میکند بنابراین با افزایش جهشی قیمت ارز شاهد این
وضعیت هستیم.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی
ایران همچنین در پاســخ به سوالی در مورد تغییرات
تقاضــا در حوزه کاغذ بعــد از لغو تخصیص ارز به این
حوزه تصریح کرد 5 :یا  6ســال پیش ،در کشور روزانه
 120هزار تن مصرف کاغذ روزنامه در کشور بود ،در 2
یا  3سال گذشته به  60هزار تن رسید .امروز بعید است
مصرف کاغذ روزنامه در کشور بیش از  30هزار تن در
روز باشد .برای تحلیل این موضوع باید به دو نکته توجه
داشت .یکی اینکه رسانههای دیجیتال و فضای مجازی
رشد زیادی پیدا کرده و جایگزین رسانههای فیزیکی
شده است .نکته دیگر هم این است که قیمت تمام شده
کاغذ افزایش بسیار زیادی داشته است.

کرد تا جایی که در نهایت میانگین این شــاخص در دولت یازدهم به  ۲۵.۷رسید
تا وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند .میانگین این شاخص در دولت پنجم
 ســازندگی ۳۴.۷ -بود که باالترین رقم در تمامی این سالها (از  ۱۳۶۴تا ۱۳۶۸) محسوب میشود .خانوارها کمترین این شاخص را در سال  ۱۳۸۶تجربه کردند
که رقم آن به  ۲۲.۴رســیده است یعنی بیشــترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه
اخیر مربوط به سال  ۱۳۸۶بوده است.در چنین شرایطی نگرانی فعاالن اقتصادی و
کارشناسان این است که صرف ارائه وعدههای معیشتی و پوپولیستی به جذب رای
برای نامزدها منجر شود .اتاق بازرگانی گفته که میزان افزایش هزینه خوراکیها در
ســال گذشته  ۷۰درصد بوده و هزینه اساسی زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه
به شش میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسیده است .البته تاکید بر هزینه اساسی است
و با اضافه شدن دیگر هزینهها ،بودجه ماهانه خانوار باید رقمی بیشتر از این باشد.
اتاق بازرگانی اعالم کرده :برخی از سیاسیون عنوان میکنند که مشکل کشور مشکل
مدیریت است و کافی است تا مدیران قوی سر ِکار بیایند تا وضعیت بهبود یابد .این
حرف اگرچه تا حدی درســت است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن منظورهای
نادرستی در نظراست .کمتر کسی است که به پتانسیلهای بالقوه اقتصاد ایران واقف
نباشد .اما ســاختار تصمیمگیری باید اصالح شود تا این پتانسیلها قابل استفاده
شــوند .در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته میشود
و یکی از ســادهترین فرقها این است که مدیر یک ســازمان در چارچوب رویهها
و ســاختارهای موجود عمل میکند؛ اما رهبر یک ســازمان رویهها و ساختارهای
نامناســب را به رویهها و ساختارهای مناســب تبدیل میکند و چارچوب فعالیت
موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر میدهد .در وضعیت موجود بیش از
آنکه به مدیران اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده
بازی اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند.رشد اقتصادی مثبت یا منفی ،یکی دیگر
از مســائل و چالشهای اقتصاد ایران است بهخصوص که میانگین رشد اقتصادی
ایران در دهه  ۹۰به ســمت صفر میل میکند و در کارنامه نیمی از ســالهای این

تازهترین پیشبینی از تورم و رشد اقتصادی ۱۴۰۰

عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی ایران با
بیان اینکه مذاکرات وین در رشــد اقتصادی
کشور بســیار موثر است ،گفت :اگر ما بتوانیم
با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل
از تحریمها بفروشــیم و پول آن را برگردانیم
و البته دالرپاشــی اتفاق نیفتد ،فکر میکنم
در بهترین حالت نرخ رشــد اقتصادی امسال
مثبت خواهد شــد ،.در حالــی تقریبا  ۱۵ماه
از اقتصاد کرونازده کشور میگذرد که در این
مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد ،به شدت
تحتتاثیر پیکهــای کرونایی قرار میگرفت؛
تا جایی که در ســال گذشــته با وجود تاکید
بــر گذر از درآمد نفتی و ایجــاد درآمد پایدار
مالیاتــی ،اما بــا همهگیری ویــروس کرونا و
تاثیر منفــی آن بر بخشهای اقتصادی ،دیگر
نمیشــد به درآمدهای مالیاتی امید چندانی
داشت.براســاس آنچه گفته میشــد ،شیوع
ویروس کرونا به متاثر شــدن شدید تقاضای
کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شــده
است؛ به این صورت که در بخش تقاضا مصرف
خانوار به علت کاهش درآمد ،عدم تمایل برای
خریــد ،افزایش پسانداز به دلیل نا اطمینانی
از آینده و کاهش صادرات به دلیل مالحظات
تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری
بهشــدت کاهش پیدا کرد .از طرف عرضه نیز
با شــوکهایی مانند تعطیلی اجباری بخش
عمدهای از خدمات ،افزایش هزینه و ســخت
شــدن واردات مــواد اولیه و آســیب دیدن
زنجیره تولید کاال روبهرو شــد.با این وجود با
توجه به روندی که واکسیناسیون در دنیا طی
میکند ،پیشبینیها حاکی از آن اســت که
تا پایان ســالجاری میالدی تقریبا شرایط به
حالت عادی باز خواهد گشــت .چندی پیش
صنــدوق بینالمللی پــول در آخرین گزارش
خود پیشبینی کرد که پس از افت بیسابقه
در ســال  ۲۰۲۰اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱
رشد  ۶درصدی و در ســال  ۲۰۲۲رشد ۴.۴
درصدی را تجربه خواهد کرد .براســاس این
پیشبینی ،ایران در ســال  ۲۰۲۱شاهد رشد
 ۲.۵درصــدی و در ســال  ۲۰۲۲رشــد ۲.۱
درصدی خواهد بود.

اظهار داشــت :دو مبحث وجــود دارد؛ یکی
اتفاقــات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشــی نیز
خاص اقتصاد ایران است.وی افزود :در رابطه با
مشاغلی همچون گردشگری ،هتلینگ ،مشاغل
خدماتی ،باشــگاههای ورزشی و یا مواردی از
این دســت که اقتصاد ایران همچون ســایر
اقتصادهای دنیا را بههم ریخت ،پیشبینی بر
این است که با توجه به شیوع واکسیناسیون و
پیشبینیهایی که دنیا برای حل این بیماری
داشته اســت ،تا پایان ســال میالدی تقریبا
محدودیتها برداشــته شود و بخش خدمات
به ســمت بهبود برود.عضو هیات نمایندگان
اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان
اینکــه در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص
کرونا وجــود دارد ،تصریح کــرد :یکی از این
دیدگاههــا مربوط به مدل  Vو دیگری مربوط
به مدل  Uاســت .در مدل  ،Uشیب را خیلی
شــدید میدانند و برگشــت را هم به همین
شــکل ارزیابی میکنند .اما آنچه که من فکر
میکنم قابل تحقق بیشتر است ،مدل  Vاست
که با یک شیب مالیم تقریبا از تابستان تعداد
واکسیناسیون باال رود.
شــریعتی متذکر شــد :نکته اینجاست که
در ایــران ،یکســری اتفاقات خاص اســت.
بــرای مثــال ،در خصوص واکسیناســیون و
محدودیتهایی که در رابطه با واکســنهای
بینالمللــی وجــود دارد و به مــرور در حال
حل است ،ضریب شــیب به این ارتباط دارد
کــه ما چقدر بتوانیم واکســن وارد کنیم و یا
واکسنهای داخلی به چه مرحلهای برسد.
وی عنــوان کرد :نکته خیلــی مهمی که در
این مدت وجود دارد ،موضــوع تعامل با دنیا
است .یک بخشــی از آن با کشورهای منطقه
و اطراف مشــترک است که در شروع پاندمی
در سال گذشته خیلی از کشورها مرزهای خود
را بســتند و بســته بودن مرزها باعث شد که
صادرات ما دچار وقفه شود.

پس از کرونا اقتصاد ایران چه شــکلی
است؟
با این وجود ،این ســوال مطرح است که پس
از کرونا ،چه اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد
خواهیم بود؟ علی شــریعتی در این خصوص

صادرات  ۸۰درصد باال رفت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران با بیان اینکه در  ۴ماه اول سال
گذشــته یک نوع گیجــی را در حوزه تجارت
شــاهد بودیم ،گفت :این در حالی اســت که

سالمندان  ۷۰تا  ۷۵ساله مازندران برای واکسن کرونا
ثبتنام کنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که تاکنون به  ۱۴۰هزار نفر از شهروندان زیرمجموعه این دانشگاه در استان
واکسن کرونا تزریق شده است.دکتر قاسم اویس با اعالم این که ثبت نام گروه سنی  ۷۰تا  ۷۵ساله نیز برای تزریق واکسن آغاز
شده است  ،افزود  :هیچ کمبودی برای تزریق واکسن کرونا در استان وجود ندارد و طبق اولویت بندی وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی سهمیه استان دریافت و تزریق می شود.وی توضیح داد  :تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای سهمیه
واکسن هستند و وزارت بهداشت هم طبق آمار جمعیتی واکسن ها را به تعداد مورد نیاز افراد مشمول زیر پوشش هر دانشگاه بموقع
در اختیار قرار می دهد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که تاکنون به حدود  ۳۵هزار نفر از سالمندان باالی
 ۸۰ســال زیر پوشش دانشگاه علوم پزشــکی مازندران واکسن کرونا تزریق شده است و این روند همچنان ادامه داد.وی افزود :
طبق برنامه تزریق واکسن سالمندان  ۷۵تا  ۸۰ساله زیر پوشش این دانشگاه هم که تعدادشان  ۴۰هزار نفر است  ،در حال انجام
است و با آنها تماس گرفته می شود.دکتر اویس با توضیح این نکته که طبق برنامه وزارت بهداشت گروه سنی  ۷۰سال به باال
نیز باید ثبت نام کنند ،بیان داشت :این افراد باید در سایت  http://salamat.gov.irثبتنام کنند و دانشگاه نوبت دهی
را با هدف جلوگیری از ازدحام انجام می دهد.

دهه ،رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده است .از همین رو ،یکی از شعارهای جذاب
انتخاباتی احتماالً وعده رشد اقتصادی مثبت برای سال  ۱۴۰۰خواهد بود .در واقع
احتماالً در انتخابات پیشرو دو دیدگاه متعارض مطرح شود .یک دیدگاه معتقد است
که برای توســعه باید نگاه به توانمندیهای درون داشت و با اتکا به توانمندیهای
داخلــی میتوان وضعیت موجود را بهبود قابلتوجهی داد .دیدگاه رقیبی نیز وجود
دارد که معتقد اســت تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی
میتوان گره توسعهنیافتگی را باز کرد .واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات
حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در برندارند و درنتیجه کام ً
ال درست نیستند.
ســرمایهگذاری خارجی برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ اما نباید تصور کرد
که سرمایهگذاری خارجی بهتنهایی مسئله رشد پایین اقتصادی ایران را کم خواهد
کرد .ســرمایهگذاری خارجی در کنار سرمایهگذاری داخلی اگر به مقدار قابلتوجه
باشد خواهد توانست نیاز کشور به ســرمایهگذاری برای تحقق رشد اقتصادی باال
را برآورده کند .اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی اســت که سرمایهگذاری خارجی هیچ
کشوری بهتنهایی یا ســرمایهگذاری خارجی چندین کشور رویهم نمیتواند نیاز
ایران به سرمایهگذاری را برآورده کند.دیدگاه دیگری که در جامعه ایران رواج دارد و
احتماالً در انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است مشکل اصلی
توسعهنیافتگی ایران فســاد در میان مدیران کشور است .بر اساس این دیدگاه اگر
در حاکمیت مدیران پاکدست حضورداشته باشند اقتصاد ایران بهسرعت به توسعه
خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد .این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی
را نشانه گرفته است اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت را نیز
در بر ندارد .نکته درست این تفکر آن است که فساد برای رشد و توسعه اقتصادی
مضر است .این موضوع در پژوهشهای مختلف به تأیید رسیده است و معموالً یکی
از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد میشود .اشکال این تفکر آن است که
فساد نهتنها علت بلکه علتالعلل و ریشه همه مشکل میداند درحالیکه شاید فساد
معلول توسعهنیافتگی باشد.

قیمت دالر کمتر از  20هزار می شود؟
در فروردین امسال رشــد  ۸۰درصدی را در
حوزه صــادرات غیرنفتی به دلیــل باز بودن
مرزها شــاهد بودیم.شریعتی با ذکر این نکته
کــه در حوزه داخلی نیــز در آینده با موضوع
تغییر دولت مواجه هســتیم ،افــزود :همین
موضوع یــک وقفه و اثر اجتنابناپذیری را در
اقتصاد برونمرزی ما خواهد داشــت .از همه
مهمتر ،عامل تحریمها و مذاکرات وین اســت
که از مشــکالت کمنظیری است که شاید در
دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت
مواجه هســتند و ما هم جزو آنها هســتیم،
بنابرایــن باز هــم الگوی دنیا بــا ما مطابقت
نمیکند.وی ادامه داد :البته ما در مدل تحریم
در کــف آن قرار داریم و هــر گونه بهبود در
فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریمها،
به رشد سریعتر در آمدن از چاله کرونا کمک
میکند .در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد
که ما را بیشــتر در باتــاق تحریمها فرو برد.
اینها الزم و ملزوم هســتند ،اما بههرحال اثر
معکوســی روی یکدیگر داشتند و باعث شد
فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود.
مراقب تصمیمات پوپولیستی باشیم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران تصریح کرد :ما به نقش بیبدلیل
تعامل و تجارت بینالمللی آشــنا هستیم ،اما
از طرف دیگر شاهد هســتیم که تصمیمات
بانک مرکزی به نوعی ممکن اســت سیاسی
و انتخاباتی شود .شــاهد ماجرا هم این است
که ریاســت بانــک مرکزی بــرای انتخابات
ریاستجمهوری ثبتنام کرده است و به تبع،
امــکان دارد کارهای خوشــحالکننده مردم
عادی مثل ارزان کردن ارز و پولپاشــی اتفاق
بیفتد.شــریعتی عنوان کرد :ایــن موضوع اثر
مســتقیم روی حجم صادرات و تعامل کشور
با دنیا دارد ،بنابراین این مساله یک مجهولی
اســت که در حوزه بینالملــل ،ما را میتواند
دچار مشــکالتی کند و صــادرات دچار وقفه
شود.وی متذکر شد :در دوران پساکرونا ،حوزه
داخلی بههرحــال بهطور اتوماتیک راه خود را
با یک شــیب مالیم پیدا میکند ،اما در حوزه
بینالملل ارزش وزنی تحریم و سیاست دالری
بانــک مرکــزی ،میتواند به خــروج از رکود

ســرعت دهد و یا اینکه ترمزی در تعامل با
دنیا باشد.
تورم به کدام سمت میرود؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع
و معــادن ایران درباره تورم ســال  ۱۴۰۰نیز
گفــت :در بحث تورم این نکته وجود دارد که
ما فعال اقتصادی هســتیم و نه اقتصاددان و
نه اقتصادخوانده و براســاس حسمان از بازار
و روندی کــه میبینیم ،صحبــت میکنیم،
بنابراین نظر ما صحیح و مبتنی بر اصول علمی
نیست و تجربی است.شریعتی افزود :منتها دو
تعریــف از تورم وجود دارد؛ یک تورم واقعی و
یک تورم اعالمی است .با توجه به عدد کسری
بودجهای که امســال با آن مواجه هســتیم،
فکر میکنم تورم واقعــی عددی بیش از ۳۰
تا  ۳۵درصد اســت ،اما ممکن است دولت با
توجه به مالحظاتی کــه وجود دارد ،این عدد
را کمتر اعالم کند.وی تصریح کرد :بههرحال
امسال سال خاصی است؛ به واسطه اینکه دو
اتفاق مهم رخ خواهد داد .یک موضوع ،تغییر
دولت اســت که بعد از  ۸سال اتفاق میافتد.
این موضوع در مســاله تورم اعالمی و واقعی
تاثیرگذار اســت .پرونده دولت امســال بسته
خواهد شد ،بنابراین دولت به دنبال این است
که پرونده اقتصاد کشــور عددهای ورودی و
خروجی معناداری داشته باشد.
دالر زیر  ۲۰تومان میآید؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران متذکر شد :یکی از شاخصهایی
که همیشــه در دولتها بررسی میشود ،دالر
است که یک دولت با چه نرخی دالر را تحویل
و با چه نرخی تحویل دولت بعدی داد .اینها
نشان میدهد که شاید دولت ترجیح دهد که
سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را
به ســمتی ببرد که دالر زیــر کانال  ۲۰هزار
تومان بیایــد ،ولی اینکه چقــدر بتواند این
موضــوع را تحقق بخشــد ،در هالهای از ابهام
است.شــریعتی عنوان کرد :موضوع دیگر این
است که مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور
بســیار موثر است .اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل
داشته باشــیم و نفت را مثل قبل از تحریمها
بفروشــیم و پول آن را برگردانیم و دالرپاشی
اتفاق نیفتد و به ســمت فریز دالر نرویم ،فکر
میکنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی
در سالجاری مثبت خواهد شد.

فرماندار رشت؛

در ارائه خدمات ،مردم را بر مبنای امکان مالی دسته بندی نکنیم
محمدپور -گیالن؛ فرماندار رشت با تأکید بر هرچه کمتر کردن نگرانی های مالی دریافت کنندگان خدمات درمانی گفت :هزینه های خدماتی
که ارائه میشود باید به گونه ای باشد که عموم جامعه را تحت پوشش قرار داده و مردم در دسته بندی مراجعه به بیمارستان های دولتی یا
خصوصی بر مبنای امکانات مالی خود قرار نگیرند.علی فتح اللهی در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکالت بیمارستان های خصوصی شهر
رشت با بیان اینکه مهمترین یادآوری کرونا به ما این بود که چه افراد مثمرثمری در جامعه داشتیم و بنا به دالیل مختلف آنها را فراموش
کردیم ،گفت :کادر درمان شبانه روز زحمت کشیدند و برای نجات جان انسانها ایثارگرانه از زندگی و آسایش خود گذشتند.وی افزود :اگر نگاه
توســعه گرانه به مســائل و مشکالت حوزه سالمت داشته باشیم در حمایت از افرادی که در این حوزه چه در ارائه خدمات و چه در دریافت
خدمات حضور دارند ،بسترها را به گونه ای فراهم میکنیم که دغدغه های هر دو گروه رفع شود.فرماندار رشت با تأکید بر هرچه کمتر کردن
نگرانی های مالی دریافت کنندگان خدمات درمانی گفت :هزینه های خدماتی که ارائه میشود باید به گونه ای باشد که عموم جامعه را تحت
پوشش قرار داده ومردم در دسته بندی مراجعه به بیمارستان های دولتی یا خصوصی بر مبنای امکانات مالی خود قرار نگیرند.وی ادامه داد:
باید بتوانیم خدمات جامع و کامل در حوزه درمان فراهم کنیم تا فرقی میان مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی در خدمت رسانی وجود
نداشته باشد و از این طریق زمینه رسیدن به عدالت اجتماعی را برای عموم مردم مهیا کنیم.
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گزیده خبر
پشت پرده صفهای فروش
بورس چیست؟!
سیده پونه ترابی در یادداشتی با اشاره به وضعیت ناخوش بازار سرمایه نتیجه
گیری کرده که شــرایط فعلی به نفع افرادی اســت که پول نقد دارند ،زیرا
میتوانند ســهام بسیار ارزنده را با قیمت بسیار پایین تر بخرند.آخر شاهنامه
صعودهای شارپی بازار سرمایه خوش نبود و و روز گذشته شاخص کل بورس
به پایین ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید .بازاری که ابزاری شد تا به
گفته وزیر اقتصاد ،دولت از طریق آن از مردم استقراض کند و حاال نه تنها با
هزار و یک ترفند و قانون ریز و درشــت متعادل نمیشود ،بلکه گویی عدهای
کمر همت به سقوط هرچه بیشتر این بازار بستهاند.حدود یک سال از روزهای
خوش بازار ســرمایه می گذرد .همان روزهایی که شــاخص کل هر روز عدد
جدیدی را فتح می کرد و مردم دار و ندار خود را به بورس سپردند تا از گزند
تورم دور بمانند.سال گذشته این روزها ،چراغ بازار سرمایه سبز شد و شاخص
کل بورس برای فتح دو میلیون واحد بی قرار بود؛ درحالی که این روزها گویی
ترازویی سنگین به پای بازار سرمایه بسته شده است تا شاخص های این بازار
را هرچه بیشتر پایین بکشد.سقوط آزاد بورس درحالی ادامه دارد که گزارش
هایی که برخی شرکت ها از وضعیت سود ،نرخ تسعیر ارز و ...منتشر میکنند،
کارشناسی و منطقی نیست و به نظر میرسد هدفی مبنی بر منفی کردن جو
بازار پشــت این نوع ارائه گزارش است؛ درحالی که وضعیت شرکتها به بدی
گزارش هایی که به سهامداران ارائه میشود نیست! از سوی دیگر سهامداران
عمده و بزرگ بازار درحالی در صف فروش نشســته اند که قیمت سهام پس
از اصالحی چشــمگیر ،ارزنده شده و رنج های منفی باعث میشود سهام در
این روزها پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله شود .این اتفاق در شرایطی که
چیزی در شــرایط اقتصادی کشــور از جمله نرخ ارز تغییر نکرده این ایده را
در ذهن ایجاد میکند که شــاید بنا نیست دولت فعلی بورس را با چراغ سبز
تحویل دولت بعدی دهد و تزریق نقدینگی از سوی سهامداران عمده در دولت
جدید صورت خواهد گرفت.البته نمیتوان واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در
این میان نادیده گرفت .مخصوصا زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم
سخن میگوید و رئیس جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به
اوج رســانده است و وضعیت این روزهای بازار سرمایه ،فراز و فرودی معمولی
است .به نظر میرسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری
به کارش ندارد!البته هرچند که شاهد خروج نقدینگی زیادی از بازار به دلیل
از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بودیم ،اما ریزش بازار تا حدی
ناشی از خروج نقدینگی بود .ممکن است نقدینگی موجود در بازار زور کافی
برای ایجاد رشــد شارپی در بازار را نداشته باشد اما قیمت سهام متعادل شد
و اگر بازار در حالت عادی بود ،این طبیعی بود که ســهم ها یک روز مثبت و
یک روز منفی باشــند و متعادل معامله شــوند ،نه اینکه در صف فروش قفل
بمانند.توجه به این نکته ضروری است که درحالی که سهم و سرمایه بسیاری
از افراد ،مخصوصا افراد حقیقی که تازه واردهای بورس محسوب میشوند در
روزهای منفی بازار آب میشود ،شرایط به نفع افرادی است که پول نقد پارک
شــده خارج از بازار دارند ،زیرا میتوانند ســهم های بسیار ارزنده را با قیمت
بسیار پایین تر بخرند.
آخرین وضعیت پروژه مسکنمهر ؛

 4دوره دولت تمام شد ،مسکنمهر
تمام نشد
با گذشــت  14سال از آغاز ســاخت پروژه مسکن مهر در حال حاضر احداث
 8هزار واحد هنوز به پایان نرســیده ،حدود  30هزار واحد درگیر پروندههای
حقوقی و  25هزار واحد فاقد متقاضی هستند .مسکن مهر به عنوان بزرگترین
پروژه ساخت و ساز مسکن در طول تاریخ کشور ،سال  86کلید خورد .وزیر
وقت راه و شهرســازی در آن زمان اعالم کرد این مگا پروژه که فقط در حوزه
شــهری ابعاد آن دو میلیون و  200هزار واحد اســت ،تا پایان دولت دهم به
پایان میرســد .از ســوی دیگر قرار بر این بود که مخاطب این پروژه کالن
مســکنی دهکهای کمدرآمد باشــند اما نهتنها این پروژه پرهزینه که باعث
افزایش پایه پولی کشــور و باال رفتن نرخ تورم شد در دولت دهم به سرانجام
نرســید بلکه در مناطق خوش آبو هوا به مسکن دوم برخی از خانوار تبدیل
شد.مســکن مهر با تمام نواقص و معایب و ساخت وساز های نیمه کاره بدون
زیرساختهای شــهری که تنها شکلی از سرپناه داشتند بر دوش دولت بعد
گذاشته شــد و هرچند پروژه پرخرجی بود اما دولت یازدهم و دوازدهم خود
را متعهد به اجرا و تکمیل این پروژه داشــت به طوری که طبق گزارشهای
رســمی وزارت و راه وشهرســازی  60درصد از واحدهای مسکن مهر در دو
دولت یازدهم و دوازدهم تحویل شــد.یادمان باشد برخی از این واحدها بدون
برق و گاز و حتی مســیر دسترســی در دولتی که ملقب به دولت مهر بود به
اقشــار کم درآمد تحویل داده شد و برخی از واحدها سه سال از زمان ساخت
آنها گذشته بود اما به دلیل نبود انشعابات شهری خالی از سکنه مانده بودند.
اما سیاســت وزارت راه وشهرسازی در  8سال گذشته تحویل این واحدها به
شــرط دارا بودن خدمات شهری بوده و واحدی بدون آب و برق و گاز تحویل
نشد.هر چند که پرونده مسکن مهر در اغلب استانهای کشور بسته شده اما
در پردیس همچنان مسکن مهر در حال ساخت است چراکه در سالهای 91
و  92بیش از تعداد واحدهای تعریف شــده در فازهای مختلف مسکن مهر،
ثبت نام صورت گرفته بود و در طول چند سال گذشته برای این مازاد ثبتنام
کنندگان هیچ تصمیمی گرفته نشــد و محمد اســامی در سال  98دستور
احیای حق این افراد و ســاخت مسکن مهر در پردیس برای آنها را داد.احمد
اصغری مهرآبادی ،قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر در
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مسکن مهر اظهار داشت :تا
پایان مردادماه که عمر خدمت دولت است تمام واحدهای مسکن مهر به غیر
از واحدهایی که ساخت آنها سال گذشته شروع شده (جاماندگان مسکن مهر
پردیس)تحویل داده می شــود.وی با بیان اینکه  8هزار واحد مسکن مهر در
پردیس در حال ساخت است ،ادامه داد :عمده این واحدها هم در مرحله نازک
کاری قرار دارد و امیدواریم که در ســه ماه آینده هم ســاخت این واحدها به
پایان برسد.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود :تعدادی
از افراد در ســالهای گذشته در سایت مسکن مهر پردیس ثبت نام و آورده
اولیه را هم واریز کرده بودند اما واحدی برای آنها در نظر گرفته نشده بود و از
سال گذشته ساخت واحد برای این تعداد را آغاز کردیم و در حال حاضر روند
پیشرفت فیزیکی آنها بسیار خوب است .اصغری مهرآبادی با اشاره به کاهش
تعداد واحدهای فاقد متقاضی تاکید کرد :در بســیاری از استان ها واحدهای
فاقد متقاضی کمتر از  300واحد است و در سراسر کشور از تعداد  117هزار
واحد فاقد متقاضی به عدد حدود  25هزار واحد رســیدهایم.وی با بیان اینکه
تعدادی از واحدهای مسکن مهر درگیر مسائل حقوقی هستند ،اظهار داشت:
مراجع قضایی به تدریج درباره این پرونده ها رای میدهد و واحدهای درگیر
مراجع قضایی هم کمتر از  30هزار واحد است که البته این ارقام به روز نیست
و مربوط به یک ماه گذشته است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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استانها
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:

وعده ای دیگر در جهت صیانت از منابع آب
استان محقق گردید
در راســتای تعامل و ارتباط صنعت با دانشــگاه ،تفاهم نامه همکاری در جهت
ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک منعقد گردید.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ،مهندس آرش آریانژاد انعقاد این تفاهم
نامه را گامی مفید در امر پژوهش و حفاظت از منابع آب دانست و اظهار داشت:
به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و با بهره گیری از توانمندی های علمی،
تحقیقاتی  ،مشــاوره ای ،فناوری و رفع مشکالت صنایع و سازمان ها در استان
الزم است بین دانشگاه و شرکت ها ارتباط نزدیک و متقابل وجود داشته باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به تفاهم نامه مذکور یادآور
شد :هدف از انعقاد این تفاهم نامه ،ارتباط سازمان یافته مابین طرفین و استفاده
از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی ،مشاوره ای ،تحقیقاتی و
فرهنگی به منظور آگاهی بخشی ،حفاظت و صیانت از منابع آب استان می باشد.
وی حمایت از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویان و اساتید در حوزه
آب را ارزشمند خواند و افزود :دانشگاه علوم پزشکی با وجود اعضا هیئت علمی
توانمند و مراکز تحقیقاتی ،دارای قابلیت های علمی فراوان است که میتواند به
حل مشکالت بخش آب استان با دید پژوهش و فناوری کمک کند که در سایه
گســترش این همکاریها می توان از امکانات دو جانبه برای توسعه استان بهره
جست.مهندس آریانژاد به ظرفیتهای استان در بخش آب اشاره کرد و عنوان کرد
 :کردستان دارای مجموعه متنوعی از منابع آب در بخش های مختلف است ،که
نیازمند برنامه ریزی برای استفاده از این پتانسیل برای توسعه استان می باشد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

جیره بندی آب نداریم
امســال با وجود کمبود  4.3مترمکعب برثانیه آب شرب در زمان اوج مصرف
 ،هیچ گونه جیره بندی آب در اســتان اصفهان نداریم.مدیرعامل آبفای استان
اصفهان ،در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت در سال  1400گفت:
در نیمه اول ســال به دلیل کمبود منابع آبی ،احتمال دارد مردم با کاهش فشار
آب مواجه شوند اما بدون تردید جیره بندی آب نخواهیم داشت.هاشم امینی با
بیان این که امسال هم مانند سال های گذشته آب شرب پایدار برای مشترکین
تامین می شود اظهار داشت :در دهه اخیر به رغم وقوع خشکسالی های مستمر،
آب شرب مردم در سطح استان به صورت پایدار تامین شد وامسال نیزتالش می
کنیم آب شــرب مردم در فصل تابستان تامین شود .وی به برخی از راهکارهای
تامین پایدار آب شــرب پرداخت و اظهار داشــت :آبفای استان اصفهان با بهره
گیری از فناوری های نوین مانند سامانه های تله متری و تله کنترل و همچنین
پایش مداوم شــبکه توزیع ،ســعی در توزیع عادالنه آب شرب بین مردم دارد.
امینی یکی از راههای افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه برای صرفهجویی بین مردم
رافرهنگ سازی مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح کرد :در این زمینه رسانهها
باید مردم را از مشــکالتی که در اثر مصرف بیرویه آب با آن مواجهه میشوند،
آگاه کنند تا با جلب مشارکت مردم بتوان این معضل را تا حدودی بر طرف کرد.
وی با اشاره به تاکید اسالم بر اهمیت آب و همچنین قداست آب در آیینهای
ایرانی ،بر لزوم بهرهگیری از آموزههای دینی و بازگشت به ارزش های دینی برای
حفظ و حراست از منابع آبی تاکید و عنوان کرد :برای عبور از مشکالت ناشی از
کمبود آب ،باید مردم را در خصوص تغییر شیوه مصرف متقاعد سازیم.

 38درصد مشترکان برق اصفهان پر مصرف
هستند
مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان
به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در جمع خبرنگاران گفت  :با فرا
رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا شاهد افزایش چشمگیر میزان مصرف برق
هستیم که با توجه به محدودیت منابع انرژی از یک سو و کاهش میزان بارندگی
ها از ســوی دیگر بایــد برای ذخیره انرژی از مصرف زیاد پیشــگیری و جلوی
خاموشــی برق را با مدیریت مصرف بگیریــم.  وی بابیان اینکه هر ماه وضعیت
میزان مصرف برق به مشترکان در قالب پیامک اعالم می شود گفت :مشترکان
پر مصرف عالوه بر هزینه هفت درصد مصوب هر سال  16درصد نیز بابت افزایش
مصرف برق باید پرداخت کنند.وی تصریح کرد  :نقشه عملکرد توزیع به صورت
روزانه بررســی و افراد کم مصرف وضعیت سبز ،عدول کنندگان مصرف تا سه
درصد وضعیت زرد و بقیه بسته به سهم تعریف شده در صورت عدول از مصرف
تعیین شده ،برقشان قطع می شود .صالحی خاطر نشان کرد :برنامه های جامعی
از طرف وزارت نیرو به شرکت های توزیع ابالغ شده است و این برنامه ها با تکیه
به تجربه های ارزشمند سالهای گذشته بوده است و شامل برنامه ذخیره عملیاتی
برای تمام مشترکین ،جابجایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای
کاری هفته برای مشترکین صنعتی و دیماندی ،استفاده از مولدهای خود تامین
،کاهش بار برنامه ریزی شــده عمومی و سایر مصارف در ساعات اوج بار ،انجام
تعطیالت و تعمیرات سالیانه و ....در سال  1400بوده است.  
در جریان بازدید مسووالن از پروژه فاز 2تصفیه خانه فاضالب تبریز اعالم شد؛

تبریز از بزرگترین پروژههای ایجاد
زیرساخت تصفیه فاضالب کشور

آذربایجان شــرقی – شیعه نواز :معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی
آبفای کشــور از روند احداث پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشــهر
تبریــز بازدید کرد.بهگزارش خبرنگار ما در تبریــز ،پاکروح در جریان بازدیدی
که از پروژه فاز 2تصفیه خانه فاضالب کالنشــهر تبریزداشت ،در خصوص روند
اجرای این پروژه گفت :تصفیهخانه فاضالب مدول دوم تبریز یکی از بزرگترین
پروژههای ایجاد زیرســاخت تصفیه فاضالب در کشور تلقی می شود.وی افزود:
با توجه به مجموعه اقدامات خوب و مؤثری که همکاران ما در شــرکت آبفای
آذربایجان شــرقی در زمینه توسعه شبکههای جمعآوری و انتقال فاضالب در
شــهر تبریز انجام داده اند ،می توان گفت این پروژه تا افق  1425قادر خواهد
بود شــبکههای جمعآوری داخل شهری و انتقال و تصفیه را در حد مطلوب و
بر اســاس برنامه ششم محقق کند.وی در خصوص اثرگذاری پروژه در موضوع
احیــای دریاچه ارومیه اظهار کرد :این پروژه یکی از موضوعات مهم و اثرگذار
در احیای دریاچه ارومیه اســت و از این بابت که قرار اســت پســاب خروجی
این تصفیهخانه را بر اســاس اســتانداردهای مطلوب به دریاچه ارومیه منتقل
کند ،بســیار حائز اهمیت می باشــد .پاکروح ادامه داد :شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی مجموعه اقدامات مؤثری را در زمینه طراحی و کارهای
مهندسی و در زمینه عمرانی و نهایتاً تجهیزات مختلف در بخشهای الکتریکال،
مکانیکال و پایپینگ انجام داده است و برنامهریزیها نشان میدهد که انشاءاهلل
بتوانیم تا پایان تیرماه فاز مایع از تصفیهخانه را به بهرهبرداری برسانیم اما طبیعتاً
کار مشکل و پیچیده ای خواهد بود.
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مدیر کل اسبق امور اوپک:

اروپا برای گاز ایران مهم است؛ مذاکرات وین برای جهان
مدیر کل اســبق امور اوپک گفت :ما در ایران در همســایگی یک رقیب تنومند گازی
هســتیم .روســیه رقابت ایران در بازارهای بالفعل و بالقوه خود را بر نمیتابد .این کشور
تالش کرد تا ایران را برای چند دهه با خط لوله صلح آســیایی مسیر ایران -پاکستان-
آن خود میداند
هندوستان سرگرم کند و البته ظاهرا نتیجه گرفت .روسیه بازار اروپا را از ِ
و بهشدت از حضور ایران در هراس است .چنانچه ایران با اتحادیه اروپا به یک توافق پایدار
گازی دســت یابند ،روســیه مهمترین امتیاز خود در برابر اروپا و بلکه غرب را از دست
خواهد داد.فریدون برکشلی در ارزیابی برنامههای صادرات گاز کشور اظهار داشت :ایران
به دو کشور همسایه ترکیه و عراق صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله دارد که میزان
آن حدود  ۵/۱۲میلیارد متر مکعب در روز اســت .برنامهریزی و عالقمندی برای افزایش
صادرات به این دو کشــور زیاد اســت ،اما عوامل مختلفی برنامههای افزایش صادرات را
کند کرده اســت .مصرف باالی داخلی خصوصا به صورت فصلی عامل مهمی اســت .در
عین حال عوامل بازدارنده دیگری مانند تحریمها و در نتیجه تعلل در پرداختها ،عامل
کاهشدهنده انگیزه برای صادرات است.
مزایای صادرات به همسایههای دیوار به دیوار
وی افزود :صادرات گاز به ترکیه از بیست و چند سال پیش شروع شد .صادرات به عراق
عمدتا منبعث از پارهای ضرورتهای سیاســی ،امنیتی اســت که روی ابعاد اقتصادی و
تجاری صادرات تاثیر میگذارد .در عین حال ،محدود بودن صادرات به کشورهای همسایه
و دیوار به دیوار ،پارهای مزایا و محدودیت ایجاد میکند.
فاز پیچیده صادرات به هند و پاکستان
رئیــس گروه مرکز مطالعــات انرژی وین در ادامه در مورد صادرات به پاکســتان گفت:
دو کشــور حدود چهار دهه است که بر ســر موضوع گاز مذاکره میکنند .خط لوله گاز
ایران -پاکســتان -هندوستان موســوم به خط لوله گاز آسیایی یا گاهی خط لوله صلح،
ســالها است که مورد بحث بوده اســت .دهها اجالس ،مالقات و مذاکره در جریان بوده
است .پاکستان و هندوستان ،نیاز چندان مبرمی به گاز ایران نداشتند .پیشنهادات بهتری
هم برای دریافت گاز از قطر و سایر کشورها داشتند .البته هر دو کشور پاکستان و هند،
از ایران هم خرید معیانات گازی دارند ،اما خط لوله هنوز عملیاتی نشده است.وی ادامه
داد :هندیها به پاکستان اعتماد ندارند و نمیخواهند برای تامین بخشی از گاز مصرفی
خود به ترانزیت پاکســتان ،وابسته باشــند .زمانی هند به روسیه نزدیک و پاکستان به
امریکا ،وابســته بود .در طول این چند دهه معادالت هم تغییر کرده اســت .پاکستان با
چین روابط حســنه برقرار کرده و هند با امریکا .در واقع مناقشات هند و پاکستان وارد
فاز پیچیدهتری شده است.
ایران تمایل ندارد به صف طلبکاران پاکستان بپیوندد
برکشــلی تصریح کرد :از طرف دیگر انتقال گاز ایران به پاکستان هم بیمخاطره نیست.
خط لوله از مسیرهای دشــواری باید عبور کند .در هر دوطرف مرز ،امنیت کامل برقرار
نیست .ریســکهای باالیی دارد .بهعالوه پاکستان به طور تاریخی ،مشکالت مالی دارد.
طلبکاران بیشــماری در انتظار موقعیت برای نقد کردن پول از پاکستان هستند .البته
خیلی از اوقات ایران هم مایل نیست که به صف طلبکاران بپیوند ،این ماهیت و چگونگی
صادرات گاز از طریق خط لوله است.وی تاکید کرد :ما در ایران ،تجربه خیلی طوالنی در
صادرات نفت داریم .پس از لغو تحریمهای طوالنی ،ســریع به بازار باز میگردیم ،اما در
حوزه گاز ما یک کشور جوان محسوب میشویم .هنوز خیلی چیزها الزم است ،بیاموزیم.
مذاکرات طوالنی و طاقتفرسا هم یکی از آنهاست.
چرا باید به افغانستان گاز صادر کنیم؟
مدیر کل اســبق امور اوپک در مورد صادرات گاز به افغانســتان بیان داشت :من ارزیابی
درســتی از روند تقاضا و مصرف انرژی در افغانستان ندارم ،اما قویا فکر میکنم که ایران
الزم اســت که به بازار گاز افغانستان وارد شود و کشور اول باشد .اکنون هم گاز ایران به
افغانستان میرود ،اما با دشواری و با کپسول و حمل با وسایل نقلیه جادهای .افغانستان
بازار بزرگی نیست .بســیار پرمخاطره است ،اما در صادرات گاز الزم است که خیلی دور
را دید .صادرات گاز از طریق خط لوله میتواند تضمینکننده امنیت متقابل باشــد.وی
تاکید کرد :در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله نمیتوان به دنبال بازگشــت آنی
ســود ســرمایهگذاری بود .معموال باید یک بازه زمانی  ۱۰تا  ۲۰ساله را برای سودآوری
در نظر گرفت .توسعه صادرات گاز ،اصال مسیر همواری نیست .دشواریهای جغرافیایی
تنها یکی از آنها است.
اروپا مهم است
برکشــلی درباره ورود گاز ایــران به اروپا گفت :بازار اروپا برای ایران خیلی مهم اســت.
اروپاییهــا ،در مورد انرژیهای نــو و دنیای بدور از کربن و اقتصاد ســبز زیاد صحبت
میکنند ،اما کانون اصلی توجه اروپا به گاز اســت .بخشــی از تالش اروپا برای سیاست
رییس شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق
مازندران تأکید کرد؛

ضرورت هماهنگی ادارات صنعت
آب و برق در روزهای حساس
پیش روی
نشست شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل صنعت آب و برق استان با حضورنماینده استانداری
مازندران در راســتای جلب همراهی و همــکاری ادارات و
سازمان ها در گذر ازپیک تابستان  1400و برگزاری انتخابات
پیش رو برگزار شد.مهندس فرح زاد رییس شورای انسجام
بخشی مدیران صنعت آب و برق استان مازندران و مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در این نشست ضمن
تاکید بر هماهنگی بیش از پیش ادارات صنعت آب و برق در
انجام فعالیت ها اظهار داشــت :برای برون رفت با سربلندی
ایام مهم پیش رو و همچنیــن پیک 1400برنامه ریزی ها
ی گســترده ای صورت پذیرفته که از اهم موارد میتوان به
مشارکت همه جانبه در انتخابات ،برگزاری مانورهای متعدد
و فراگیر در جهت پایدارسازی شبکه ،سنجش آماده به کاری
مولدهای اضطراری و تعدیل روشنایی معابر اشاره کرد.وی
افزود  :شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به عنوان یک
شرکت پیشرو در راستای دستورالعمل ابالغی معاونت برق و
انرژی وزارت نیرو  ،استفاده از کولر گازی در ستاد و امورهای
شرکت را ممنوع اعالم کرده است.فرح زاد ادامه داد :در پیک
تابستان سال جاری اطالع رسانی در خصوص جلب همراهی
و همکاری مردم باید به درســتی انجام گرفته و برنامه های
خاموشی احتمالی به دقت اطالع رسانی شود .

حاشیهای کردن انرژیهای فسیلی جنبه ژئواستراتژیک و رهایی از وابستگی به گاز روسیه
است.
حساب ویژه اروپا روی گاز ایران
وی ادامه داد :اروپا برای ایران در مورد انتقال گاز طبیعی حســاب ویژهای باز کرده بود.
دوره  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۶برای گاز ایران یک فرصت تاریخی بود .در حقیقت یک دهه طالیی
را از دست دادیم .طی سالهای  ۲۰۱۵تا  ، ۲۰۲۰رشد مصرف گاز طبیعی جهان ۲.۲۷
درصد بود که  ۴۵درصد آن رشد مربوط به اتحادیه اروپا بود .در همین دوره رشد مصرف
نفت فقط  ۰.۹۷درصد بود .پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی حکایت از آن دارد که
تا  ۲۰۳۵مصرف گاز در جهان رشد  ۱.۶درصدی خواهد داشت.
بهرهبرداری ترکیه از یک غفلت استراتژیک
رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین خاطرنشــان کرد :غفلــت طوالنی ایران از توجه
اســتراتژیک به توســعه صادرات گاز به اروپا ،آنکارا را به مســیر رویای تبدیل شدن به
کریدور تامین گاز طبیعی به اروپا کشــانیده است .اعالم پر سر و صدا و تبلیغاتی ترکیه
در مورد کشــف مخازن گازی در مدیترانه و یا تالش بیوقفه ترکیه برای حضور و نفوذ
در مدیترانه شرقی ،درواقع نگرش استراتژیک این کشور برای نفوذ به مسیر اصلی تامین
گاز اتحادیه اروپا است.
با وجود محدودیتهای بانکی به فکر اروپا نباشیم
وی یادآور شــد :اکنون زمینه چندانی برای ظرفیت صــادرات گاز به اتحادیه اروپا دیده
نمیشود .اما برای تحقق آن میتوان برنامهریزی کرد .چنانچه دیواره مقاومت ترکیه ،فرو
بریزد و گاز ایران به جنوب و شرق اروپا برسد ،موفقیت بزرگی است .این مسیری نیست
که بتوان آن را لنگان لنگان پیمود .با محدودیت دسترسی به مراکز و منابع ارزی و مالی
بینالمللی و برخورد با فراز و نشیبهای سیاسی ،نمیتوان انتظار موفقیت داشت.برکشلی
گفت :اروپاییها خوب به پتانســیلهای گازی ایران و موقعیت ارزشمند ژئواستراتژیک
آن واقفند و برای تنوع بخشــیدن به سبد گازی خود ،اهمیت زیادی قائلند .در واقع گاز
ایران و بازار اروپا ،به هم نیازمندند ،اما موانع جدی هم وجود دارد.وی در ادامه با اشــاره
به تجارت گازی ایران و ترکمنســتان نیز بیان داشت :این دو کشور دو رقیب و در عین
حال دو شریک مهم گازی هستند .ترکمنستان هم ظرفیت مازاد دارد و بدنبال صادرات
است ،ایران هم به صورت فصلی به گاز ترکمنستان نیاز دارد و با شبکه قدرتمند انتقال
و خطوط لوله ،میتواند مسیری خوبی برای عرضه گاز ترکمنستان باشد .بنده در ۱۳۸۸
طرحی برای ایجاد بازار مشترک انرژی ایران و کشورهای آسیای میانه یا در حقیقت بازار
مشــترک انرژی سازمان همکاری های منطقه ای اکو ارائه دادم ،اما متاسفانه توجهی به
آن نشد .تنش گازی با ترکمنستان به سود هیچ یک از دو کشور نیست .البته لفاظیهای
مالی بر سر قیمت عادی است .در هر حال ترکیبپذیری گازی ایران با ترکمنستان ،بیش
از جنبههای رقابتی است.
چرا نتیجه مذاکرات وین برای اقتصاد جهان مهم است؟
رئیــس گروه مرکز مطالعات انرژی ویــن در ادامه درباره نتیجه مذاکرات وین و تاثیر آن
بر روند صادرات گاز ایران خاطرنشان کرد :شاید تعجبآور باشد ،اما پایتختها و محافل
اقتصادی جهــان به مذاکرات وین و آینده روابط عادی ایــران با دنیای اقتصاد و انرژی
بیش از تهران توجه دارد .اقتصاد جهان به ایران نیازمند اســت .ویژگیهای ممتاز و مهم
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیک ،ایران را متمایز میکند .امــا اقتصاد جهان هم برای روابط
اقتصادی فعال با ایران هزینهای را میپردازد که منافع بلندمدت خودش در امان باشد.
مصرف باالی گا ِز ایران؛ جهان را نگران میکند
به گفته وی؛ سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران برای اقتصاد جهان مهم است .در واقع
فقط جذاب نیســت .دنیا حتی نسبت به مصرف بیرویه گاز در ایران ،نگران است .گاهی
این نگرانیها از زاویه نرخ باالی کربنافزایی عنوان میشــود ،اما در محافل جدیتر ،دنیا
به گاز ایران و ظرفیت تولید و عرضه آن توجه دارد .عزم سرمایهگذاری و ظرفیتزایی در
صنعت گاز ایران واقعی است .اما با فراز و نشیب و تحریم ،نمیتوان گاز صادر کرد ،البته
نفت و برق هم نمیتوان صادر کرد و در مورد گاز بسیار دشوارتر است زیرا به همسایگانی
محدود میشویم که سودای خرید گاز ایران و صادرات آن به عنوان هاب گازی را دارند.
برکشــلی تصریح کرد :ایران پیش از پیروزی انقالب به شوروی سابق گاز صادر میکرد.
ذوب آهن اصفهان از محل صادرات گاز به آن کشور ،ساخته شد .پس از پیروزی انقالب،
شورایعالی انقالب در یکی از اولین مصوبات اقتصادی خود ،صادرات گاز به شوروی سابق
را متوقف کرد ،من از علت آن خبری ندارم ،به نظرم یک تصمیم سیاســی بود و منبعث
از یک سیاســت مشخص گازی نبود .در هر صورت تامین امنیت پایدار صادرات گاز ،به
دیرپایی روابط اقتصادی و مالی بینالمللی بستگی دارد ،از اینرو برجام و استحکام روابط
جهانی از الزامات استراتژی گاز است.

نگرانی روسیه از توافق گازی ایران-اتحادیه اروپا
مدیر کل اســبق امور اوپک گفت :ما در ایران در همســایگی یک رقیب تنومند گازی
هســتیم .روســیه رقابت ایران در بازارهای بالفعل و بالقوه خود را بر نمیتابد .این کشور
تالش کرد تا ایران را برای چند دهه با خط لوله صلح آســیایی مسیر ایران -پاکستان-
آن خود میداند
هندوستان سرگرم کند و البته ظاهرا نتیجه گرفت .روسیه بازار اروپا را از ِ
و بهشــدت از حضور ایران در هراس اســت .چنانچه ایران با اتحادیه اروپا به یک توافق
پایدار گازی دســت یابند ،روســیه مهمترین امتیاز خود در برابر اروپا و بلکه غرب را از
دست خواهد داد.
استراتژی گازی ایران مغلوب عوامزدگی شد؟
وی ادامه داد :در این میان ایران هم استراتژی گازی خود را داخلی کرد .پارسجنوبی این
تفکر را تقویت کرد که منابع گازی ایران بیپایان است .البته اصول استراتژی انرژی ایران
بر این محورقرار گرفت که با توســعه مصرف داخلی گاز ،نفت بیشتری برای صادرات در
اختیار قرار خواهد گرفت که قیمت آن از گاز بیشتر است .امروز ایران به بیشتر شهرهای
کوچک و بلکه روســتاها انشعاب گاز برده است .گرانترین انرژی دنیا ،با باالترین هزینه
انتقال برای تامین ســوخت .البته آسایش مردم عالی است ،اما بازگشت اقتصادی ندارد.
برکشلی گفت :همیشه فکر میکردم که اســتراتژی گازی ایران مغلوب عوامزدگی شد.
امروز در ایران حدود  ۷.۵میلیون بشــکه در روز معادل نفت انرژی بیشتر از چند کشور
اروپایی باهم با تولید ناخالص داخلی کمتر از  ۴۰۰میلیارد دالر ،مصرف میکنیم.
احتمال واکنش نظامی روسیه به خاطر گاز!
وی با بیان اینکه روســیه گاز را تسلیحاتی و نظامی کرده است ،افزود :اقدامات مسکو در
مورد خطوط لوله اســتریم ۱-و استریم ۲-کامال نشان داد که گاز را کانون امنیت ملی و
برتری سیاسی و اســتراتژیک تلقی میکند و چهبسا به خاطر آن دست به واکنشهای
نظامی خطرناکی بزند .بنابراین الزم است که بحث گاز را با مسکو با دقت و ظرافت دنبال
کرد .این مهم است که اروپاییها برای تامین انرژی خود و رهایی از سیطره گازی روسیه،
چه هزینهای را تقبل میکنند .پرزیدنت پوتین با اســتخدام گرهارد شرودر ،صدر اعظم
ســابق آلمان بهعنوان مسئول اصلی اعمال سیاستهای گازی روسیه در اروپا ،نشان داد
کــه تا چه اندازه برای ارتباط گازی با اروپا اهمیت قائل اســت .یک بار یک مقام وزارت
خارجه آلمان گفته بود که اتحادیه اروپا برای مقابله با تســلیحاتی سازی گاز روسیه ،به
یک پیمان ناتو گازی نیازمند است.
پیامدهای کشفیات جدید گازی
رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین درباره کشفیات جدید گازی در خاورمیانه و تاثیری
که روی برنامههای صادراتی ایران دارد ،گفت :بله ،کشــفیات تازهای صورت گرفته است.
ترکیه ،رژیم صهیونیســتی ،لبنان ،یونان و شاید قبرس هم گازهایی را کشف کردهاند و
با توجه به دسترسی بالنسبه آسان به سرمایه و تکنولوژی بینالمللی ،سریع بهرهبرداری
خواهند کرد .البته میزان آنها در مقایســه با منابع گازی ایران ناچیز است .در عین حال
سطح عرضه جهانی را افزایش میدهد .ترکیه در برنامههای استراتژی گازی خود ،دست
باال را خواهد داشت ،اما یونان هم سالهای دشواری را با ترکیه تجربه خواهد کرد.
صادرات گاز حاشیهای است
وی در ادامه خاطرنشان کرد :سادهانگاری ،فقدان آشنایی نسبت به استراتژی گاز در مقام
مقایســه با نفت ،شرایط را برای ایران سخت کرده است .تریلیونها متر مکعب گازی که
بخش ناچیزی از آن هنوز بر روی زمین اســت و رشــد بیامان مصرف داخلی ،صادرات
را به یک مبحث حاشــیهای تبدیل کرده است ،صادرات گاز مانند نفت نیست .صادرات
گاز دورزدنی نیست ،اما شاید دورخوردنی باشد .مصرفکننده به تامینکنندهای اعتماد
میکند که ثبات عرضه خودش را ثابت کرده باشد ،روسیه نیم قرن است که بیش از ۳۰
درصد گاز طبیعی اروپا را تامین میکند .در طی این مدت جمعا چهار بار تهدید به قطع
گاز کرد و پنج روز هم در عمل گاز را قطع کرد ،البته به بهانه اختالف برسر پرداخت پول
گاز از طرف اوکراین .گاز روســیه برای رسیدن به آخرین مقصد در سوئیس از هفت مرز
مشترک عبور میکند .بدیهی است که این یعنی امنیت ملی برای همه کشورها.برکشلی
درباره صادرات برق به جای گاز گفت :بحث اســتفاده از گاز برای تولید برق و صادرات و
یا مصرف داخلی آن تقریبا  ۲۵سال پیش مطرح شد اما با اقبال وزارت نفت مواجه نشد.
در آن مقطع همه فکر میکردیم که صادرات گاز کامال در دسترس است .البته تولید و
مصرف گاز در داخل کامال توجیه اقتصادی داشــت البته اکنون اغلب شهرها و روستاها،
گاز و برق را باهم دارند .برای تبدیل گاز به برق و ایجاد نیروگاههای متعدد گازی ،نکتهای
که مطرح می شــد ،محدود شدن صادرات عمدتا به همسایگان بود .آن سالها همه می
گفتیم که در  ۲۰سال آینده ،در ایران به جای وزارت نفت وزارت گاز خواهیم داشت .هیچ
کس باور نمیکرد که باید از ترکمنستان گاز بخریم.

انتشار جداول خاموشی شوخی ای بیش نبود؟
امروز جداول خاموشی درحالی منتشر شد که به گفته مشترکان هیچگونه تطابقی با آنچه اتفاق می افتد نداشته است و عمال آنها
ســردرگم هستند و ظاهرا صنعت برق همچنان طبق روال سابق خود پیش رفته و با این حال باز هم تقاضای همکاری از مردم
دارد .پس از چند روز خاموشی سرانجام صبح دیروز جداول خاموشی پایتخت منتشر شد که آن هم هیچ تطابقی با واقعیت ندارد
و مردم همچنان بی اطالع هستند و این مساله موجب نارضایتی آن ها شده ،چرا که به دلیل اهمیت برق در زندگی افراد بسیاری
از کارهای روزمره تحت شعاع قرار گرفته ،در حالی که کوچکترین حق هر فرد اطالع از وقوع زمان خاموشی است.متاسفانه در این
شرایط پیگیری های ایسنا از مسووالن صنعت برق تنها به صحبت با ابوذر صالحی  -مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شرکت
توانیر ختم شد که اعالم کرده ساعت  ۹صبح امروز به شرکت های توزیع تاکید شد که جداول خاموشی را صادقانه اعالم کنند و
از مردم خواهش می کنیم که امروز را نیز تحمل کنند.به گفته وی از فردا داده های واقعی در سایت شرکت های توزیع بارگذاری
و سرورهای سامانه «برق من» نیز ظرف  ۱۲ساعت آینده اضافه می شود و به راحتی خاموشی برنامه ریزی شده احتمالی و هم
خاموشی های اطراف مشترک را اعالم می کنیم البته اگر مردم نیز با ما همکاری داشته باشند می توانیم با کمترین خاموشی از
این شرایط عبور کنیم.صالحی با تاکید بر اینکه واقف بر این هستیم که در شرایط کرونا ،امتحانات و گرمای هوا برق نیاز اساسی
مشترکان است ،تصریح کرد :با همکاری متقابل می توانیم از این شرایط عبور کنیم و ما معتقد هستیم که اطالع رسانی درستی
به مردم داشته باشیم تا بتوانیم با کمترین تنش از این شرایط عبور کنیم.علی رغم اینکه طی هفته های گذشته هشدارها در مورد
تامین برق افزایش یافته بود و در صحبت های مسووالن صدای خاموشی شنیده می شد اما گویا غافلگیری اینبار نصیب وزارت
نیرو شده و تا بازگشت به شرایط عادی مسیر طوالنی وجود دارد و باز هم بار سنگین مسوولیت بر دوش مردم افتاد!

برآورد جدید از مصرف ۲۰۰۰مگاواتی تولید غیرمجاز رمزارزها
بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به  ۲۰۰۰مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است
و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند .روز گذشــته کســری برق در
شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه  8500تا  9000مگاوات رسید .این کسری عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق
را بر آن داشت تا بررسی های جدیدی روی علل ناترازی باالی تولید و مصرف برق داشته باشند.بررسی های جدید توانیر نشان
می دهد که قریب به  2000مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است .با وجود آنکه از روز گذشته مقرر
شــد تا  300مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز ،در ســاعات پیک ،با هماهنگی توانیر و این
تولیدکنندگان ،به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد ،مصرف بدون
کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می داند.

در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های نیروگاه های
حرارتی کشور محقق شد؛

کسب رتبه برتر در ارزیابی
عملکرد از سوی روابط عمومی
نیروگاه شهیدرجایی

روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی موفق به کسب رتبه
برتر ارزیابی عملکــرد روابط عمومی های صنعت تولید
برق حرارتی کشور در سال  1399شد.به گزارش روابط
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ،محسن
طرزطلب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اهدای لوح تقدیر،
روابط عمومی نیروگاه شــهید رجایی را به عنوان روابط
عمومی برتر در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های این
صنعت در ســال  1399معرفی نمود.در لوح اهدایی از
سوی محســن طرزطلب خطاب به موسی اصلی بیگی
مدیر روابط عمومی نیروگاه شــهید رجایی آمده است:
توســعه و شکوفایی جوامع انســانی ،مدیون تعامالت و
ارتباطات ســازنده انسان هایی است که از دیرباز با بهره
گیری از ابزارها و روش های ارتباطی ،دانش و تکنولوژی
را در گستره سرزمین ها به اشتراک گذاشته و متضمن
حرکت در مســیر تکامل بشری شده اند.در هزاره سوم،
علم ارتباطات و دســت اندرکاران آن حوزه ،شریان های
اطالع رسانی و عامل همبستگی مخاطبان و سازمان ها
به شمار می روند و بی تردید روابط عمومی ها از جایگاه
مهم و انکارناپذیری در روند آگاهی بخشی و انسجام بین
مردم و حاکمیت برخوردارند.
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جریان ترخیص  ۱۳۰میلیون دالر کاالی ممنوعه
تعیین تکلیف حدود  ۱۳۰میلیــون دالر کاالیی که به نحوی
ورود آنها به کشور ممنوع شــده بود از پایان سال گذشته در
دســتور کار قرار گرفت ،این در حالی است که تازهترین اعالم
مســئوالن گمرک ایران بیانگــر در جریان بودن ترخیص این
کاالهاست ،اما چند مورد قابل توجه برای صاحبان کاال وجود
دارد .گروه چهار و  ۲۷دو گروه کاالیی هستند که در سالهای
اخیر به ویژه با توجه به شرایط ارزی به نوعی واردات آنها ممنوع
شــد.گروه چهار با حدود  ۸۰میلیون دالر کاالهای ممنوعه از
سال  ۱۳۹۷و گروه  ۲۷با حدود  ۵۰میلیون دالر دارای اولویت
ارزی غیرفعال اســت که در مجموع حدود  ۱۳۰میلیون دالر
کاال را تشکیل میداد که با انباشت در مدت طوالنی در گمرک
و بنادر حتی تا مرحله فاســد شــدن پیش رفته بود .از سویی
حقوق مکتســبهای برای صاحبان کاال به دلیل واردات قبل از
ممنوعیت وجود داشت که باید تعیین تکلیف می شد.
شروط ترخیص کاالهای  ۴و ۲۷
در نهایت بعد از حواشی بســیار تعیین تکلیف این کاالها در
دســتور کار دســتگاههای مربوطه قرار گرفت و طبق شرایط
تعیین شده امکان ترخیص برای صاحبان کاال فراهم شد.براین
اســاس ،در گروه چهــار که دارای دو ثبت ســفارش بانکی و
غیربانکی بود مقرر شد که برای کاالهای با ثبت سفارش بانکی
امکان ادامه فرآیند تجاری اعم از تمدید ،ویرایش یا ترخیص
این کاالها که قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده
باشند ،فراهم شود.همچنین در مورد کاالهای گروه چهار رویه
غیربانکی مقرر شــد چنانچه کاالهایی قبل از  ۳۱اردیبهشت
سال  ۱۳۹۸در گمرکات موجود بوده یا برای آنها ثبت سفارش،
بارنامه یا قبض انبار قبل از آن تاریخ صادر شــده باشــد ولی
صاحبان کاال نتوانســته اند نسبت به ترخیص آن اقدام کنند
مراتب به گمرک اعالم تا در مورد تمدید مهلت مصوبه قبلی
گروه چهار پیگیری شود.در رابطه با گروه  ۲۷نیز فرار شد که
اصالــت قبض انبار و بارنامه آنها همچنین موجود بودن کاالها
در گمرک و بنادر توسط گمرکات اجرایی و گمرک ایران احراز
و به وزارت صمت منعکس و همین طور انطباق آنها با شرایط
ماده  ۱۱آیین نامه اجرایــی قانون مقررات صادرات و واردات،
توسط دفتر مقررات صادرات و واردات احراز شود ،وزارت صمت
نیز فورا نســبت به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط

همانگونه که فعاالن صنعت مرغ پیشبینی کرده بودند ،در
سایه بیتدبیری مسئوالن ،قیمت مرغ در بازار مجددا روند
افزایشــی گرفته و دو نرخی شــده است .قیمت مرغ مدتی
است که دوباره روند افزایشی گرفته و دو نرخی شده است.
گزارشات میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که قیمت
مرغ در مراکز خرده فروشی به بیش از  ٣٠هزار تومان رسیده
در حالی که نرخ مصوب آن  ٢۴هزار و  ٩٠٠تومان است.
بازار مرغ در سال گذشته دچار نابسامانی گستردهای شد و
قیمت هر کیلوگرم مرغ از مرز  ۳۵هزارتومان نیز عبور کرد؛
فاصلــه قیمت بازار با قیمت مصوب مرغ که حدود  ۲۰هزار
تومان بود موجب شد مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب
ساعتها در میادین تره بار در صف بایستند .این در حالی بود
که بدلیل نابسامانی بازار نهادههای دامی ،میزان جوجه ریزی
و تولید مرغ نیز به شدت کاهش یافته و عرض به بازار قطره
چکانی انجام میشد .همین مساله به طوالنیتر شدن صفها
و سختتر شدن دسترسی مردم به این ماده پروتئینی منجر
شــد .این چالش تا جایی گســترش یافت که دولت برای
کنترل بازار مجبور به تشــکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ
شد و مجوز واردات  ۵٠هزار تن مرغ را نیز صادر کرد؛ با این
وجود به سختی توانست تعادل را به بازار برگرداند.
البته در این فاصله نــرخ مصوب مرغ هم که یکی از دالیل
زیان دهی مرغداران و کاهش تولید بود ،پس از ماهها انتقاد
جــدی فعاالن صنعت مرغ ،از  ۲۰هــزار تومان به  ۲۴هزار
تومــان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش
یابد.مجموعه این اقدامات موجب شــد تعادل تا حدودی به
بــازار بازگردد و قیمت مرغ در بــازار که تا بیش از  ۳۵هزار
تومــان صعود کرده بود ،به تدریــج به نرخ مصوب  ۲۴هزار
تومان نزدیک شــد .البته این تعادل چندان طول نکشید و
با بحرانی شــدن بازار جوجه یک روزه و افزایش نرخ مصوب
نهادههای دامی ،نرخ مرغ مجددا ً سیر صعودی به خود گرفت
و مدتی است که در بازار شاهد دو نرخی شدن نرخ هستیم.
نه تدبیری هست؛ نه گوش شنوایی!
طی هفتههای گذشــته فعاالن صنعت طیــور بارها درباره
افزایش قیمت مرغ به دولت هشدار داده و خواستار کنترل
قیمت مؤلفههای تولید شده بودند اما تجربه ثابت کرده که
مسئوالن گوش شــنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی
نشود اقدام مؤثری انجام نمیدهند.

اما معــاون فنی گمرک در مورد گروه کاالیــی چهار و  ۲۷با
شرایط تعیین شده که در جریان ترخیص قرار دارند چند نکته
را مورد تاکید قرار داد که الزم است صاحبان کاال به آن توجه
کنند.
ترخیص بدون کد بانک امکان ندارد حتی درصدی
اول اینکــه تا زمــان ارائه کد رهگیری بانــک برای ترخیص
کاالهای گروه چهار و  ،۲۷هیچ اقدامی از سوی گمرک متصور
نیســت و حتی این کاالها بدون کدرهگیری بانک ،به صورت
درصدی هم قابل ترخیص نیست.
کار دیگری از گمرک بر نمی آید
همچنین گمرک ایــران تمامی اقدامات فوق را در راســتای
کاهش رســوب کاالهــا و همچنین رعایت حقوق مکتســبه
صاحبان کاال انجام داده و اقدام دیگری از سوی گمرک امکان
پذیر نیست.

ترخیص این کاالها اقدام کند.
اعالم آخرین وضعیت ترخیص کاال
اما بررســی آخرین وضعیت ترخیص این اقــام با توجه به
گذشــت مدتی از ابالغ شــرایط ترخیص ،با اعالم گزارشی از
سوی ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران  -همراه بود.
بانکی ها در جریان ترخیص
براین اساس ،در مورد کاالهای گروه چهار موجود در گمرکات
که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل یا بعد از ممنوعیت،
منشــأ ارز آنها مورد تأییــد بانک قرار گرفتــه (کد رهگیری
بانک دارند) ،بدون قید زمانی ،مشــکلی برای ترخیص ندارند
و صاحبــان کاال با مراجعه به گمرکات می توانند نســبت به
ترخیص کاالی خود اقدام کنند.
غیر بانکی ها فقط به شرط تمدید مصوبه هیات وزیران
همچنین بــرای کاالهای گــروه چهار دارای ثبت ســفارش

غیربانکی که دارای بارنامه یا قبض انبار قبل از  ۳۱اردیبهشت
 ۱۳۹۸هســتند فراخوان صادر شــده و صاحبان کاال اقدام به
ارســال آمار کردند که این آمار به وزارت صمت ارســال شده
است ولی در نهایت ترخیص کاالهای گروه چهار دارای ثبت
سفارش غیربانکی منوط به تمدید مصوبه هیأت وزیران است و
اقدام دیگری از سوی گمرک متصور نیست.
لیست  ۲۷به بانک مرکزی رفت
امــا درخصوص کاالهای گروه  ،۲۷گمرک ایران مشــخصات
کاالهــا از گمرکات و صاحب کاالها دریافت و به وزارت صمت
ارســال کرده اســت و وزارت صمت پس از بررسی این ثبت
سفارش ها ،لیســت کاالهایی که قابل ترخیص هستند را به
گمرک و بانک مرکزی اعالم کرد .بر این اســاس اگر صاحبان
کاالهای مندرج در لیست ،کد رهگیری بانک را دریافت کنند
می توانند نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام کنند.
صاحبان کاال به این  ۵نکته توجه کنند

مرغ دوباره دو نرخی شد

نه تدبیری هست؛ نه گوش شنوایی !
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه
یکروزه
 ٢٨فروردین ماه  ١۴٠٠بود که کانون سراســری مرغداران
گوشــتی در نامهای به وزارت خانههای جهاد کشــاورزی و
صمت با اشاره به شــکل گیری بازار سیاه جوجه گوشتی،
اعالم کرد :اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت
مصوب نرســد ،این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش
تولید مرغ ندارد.در این نامه عنوان شــده بود :قیمت جوجه
یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با
برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش
بر کانون انجمنهای صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا
تقاضا میشــود که هر چه سریعتر نسبت به کنترل قیمت
جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت
مؤلفههای تولید و سرکوب نرخ مرغ
 ١٣اردیبهشــت  ١۴٠٠نیز مرغــداران در نامهای به کاظم
خــاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی خواســتار کنترل قیمت
مؤلفههای تولید شــدند.کانون سراسری مرغداران گوشتی
کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ
و سرکوب قیمتی این کاال ،خواستار کنترل قیمت مؤلفههای
تولید مرغ شــد و تاکیــد کرد که اعالم آمار ســاختگی و
ادعاهای غیر واقعی در خوب نشــان دادن شرایط و عملکرد
دولت ،واقعیــت را تغییر نمیدهد.در ایــن نامه همچنین
آمده بود :همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت
 ۱۴۴۰۰تومانــی برای هر قطعه مــرغ در مهرماه تا اصالح
قیمت در فروردین ماه قیمت بســیاری از مؤلفههای تولید
من جمله نهادهها ،کرایه حمل ،دســتمزدها ،واکسن و دارو
و … افزایش قیمت داشــته و این تأخیر در اصالح قیمت،
مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده اســت.همچنین در
تاریخ  ١۶اردیبهشت  ،١۴٠٠حبیب اسدالهنژاد ،نایب رئیس
کانون سراســری مرغداران گوشــتی با بیان اینکه افزایش

زنجیره ی تولید فوالد خراسان روی نوار رکوردشکنی؛

رکوردشکنی کم سابقه در سه
ناحیه تولید در یک ماه

«مجتمع فوالد خراســان» اردیبهشت ماه امسال شــاهد رکوردشکنی بی سابقه ای در
اغلب حلقه های زنجیره تولید خود بود به طوری که به گفته مدیرعامل این مجتمع ،در
اتفاقی کم نظیر هر سه کارخانه گندله سازی ،احیا مستقیم و فوالدسازی شرکت در ماه
اردیبهشت باالترین نصاب های خود را از ابتدای راه اندازی ثبت کردند.این در حالی است
که با گذشــت تنها دو ماه از سال جدید ،بزرگ ترین فوالدساز شرق کشور تا کنون 11
رکورد تازه در زنجیره تولید خود خلق کرده است.با این شروع طوفانی به نظر می رسد که
در صورت تحقق «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از مسیر تولید ،مجتمع فوالد خراسان

قیمت مؤلفههای تولید ،بازار مرغ را بیثبات میکند ،گفت:
بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه ،یازدهم فروردین ماه با
اصالح قیمت ،نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را  ۱۷هزار و ۱۰۰
تومان و مرغ گرم را  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان اعالم کرد انتظار
ایــن بود که قیمت مؤلفههای تولیــد افزایش نیابد ،اما این
انتظار برآورده نشد.وی ادامه داد :بر این اساس حتی یک ماه
قیمت مؤلفههای تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم
که قیمت ذرت افزایش  ۱۴درصدی داشــته است و قیمت
ســویا از  ۳هزار و  ۲۰۰به  ۳هزار و  ۴۰۰رسیده ،همچنین
هزینههای حمل و نقل  ۳۰درصد افزایش یافته است ،ضمن
اینکــه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن  ۴هزار و ۲۰۰
تومان است در حال حاضر به  ۷هزار و  ۵۰۰تومان رسیده و
زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه
نیز از طرف ســتاد تنظیم بازار مطرح است(.جزئیات بیشتر
را اینجا بخوانید)
افزایش قیمت مصوب نهادههای دامی
اوایل اردیبهشــت ماه نرخ مصوب نهادههای دامی افزایش
یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله ســویا  ۳۴۰۰تومان ،جو
 ۱,۸۰۰تومان و ذرت نیز  ۱,۹۰۰تومان تعیین شــد .براین
اســاس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷
درصد ،سویا  ۶درصد ،کرایه حمل  ۳۵درصد ،دستمزدها ۴۲
درصد و ریز مغذیها  ۲۶درصد رشــد کرد.به گفته فعاالن
صنعــت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهادههای
دامی ،متوســط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت
به قیمت مصوب ســال  ٩٩باید حدود  ٢۶درصد و متوسط
افزایش قیمت خوراک مرغ تخمگذار نسبت به مصوب سال
 ٩٩حدود  ٢۵درصد باشــد و افزایــش قیمت محصوالت
پروتئینی همچون شــیر ،گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری
بدیهی خواهد بود.
 ١٣میلیون قطعه کسری در میزان جوجه ریزی!

ســالی بی ســابقه را در ارتقای حجم سبد تولید خود در پیش رو خواهد داشت.به گفته
کسری غفوری ،واحد احیا مستقیم شماره  1مجتمع فوالد خراسان که باالتر از ظرفیت
اسمی خود در حال تولید است ،پس از گذشت  5سال از ثبت آخرین رکورد خود موفق
شــده با افزایش  414تنی تولید آهن اسفنجی ،رکورد پیشین خود را که در اردیبهشت
ســال  1395به ثبت رسانده بود به عدد  71415تن برساند.این در حالی است که بنا بر
گزارش روابط عمومی فوالد خراســان ،رکورد مجموع تولید آهن اسفنجی و بریکت در
کارخانه های شماره یک و دو احیا مستقیم به تناژ  137558تن رسید و به این ترتیب،
رکورد پیشــین تولید احیا مســتقیم در بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور که با
 135123در فروردین امســال ثبت شده بود  2435تن ارتقا یافت.فوالدمردان خراسانی
پیشــین خود در ناحیه گندله سازی،
همچنین به فاصله کم تر از یک ماه از رکورد زنی
ِ
موفق شدند با قریب به 3000تن افزایش در تولید گندله ،به رکورد  194575تن تولید
در اردیبهشت ماه دست یابند.مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در این باره تشریح کرد:
همکاران پرتالش ما در ناحیه گندله سازی در حالی موفق به افزایش  2998تنی تولید
در این ناحیه شــدند که در فروردین ماه امسال با تولید  191577تن توانسته بودند به

تمدید ثبت سفارش ضروری است
از سویی دیگر ،اگر ردیف تعرفه کاالیی ،مطابق استنباط گمرک
در یکی از گروه های چهار و  ۲۷قرار گیرد ،نیاز به ویرایش ثبت
سفارش دارد و اقدامی تا ویرایش ثبت سفارش امکان ندارد.
اگر مشمول متروکه نیستید ،برای مرجوع کردن اقدام
کنید
اگر کاالی گروه چهار یا  ۲۷فاقد ثبت سفارش باشد ،حتی اگر
قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور و گمرک شده باشد ،به نظر
نمی رســد ثبت سفارش جدیدی از سوی وزارت صمت صادر
شود،صاحبان کاال اگر کاالیشان مشمول مقررات متروکه نشده
نسبت به مرجوع کردن آن اقدام کنند.
خودرو مشمول نیست
طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران مقررات تعیین شده برای
تعیین تکلیف گروه چهار و  ۲۷شامل خودروهای سواری که
دارای مقررات خاص هســتند نمی شود ،درخصوص خودروها
هــم فقط خودروهایی که دارای رأی برائت یا قرار منع تعقیب
باشند ،بدون قید زمانی ترخیص می شوند.

با این حال نه تنها مســئوالن نسبت به افزایش نرخ مصوب
نهادههای دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ ،واکنشــی
نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به
کار خــود ادامه داد تا جایی که قیمــت جوجه یک روزه از
 ٨۵٠٠تومان نیز گذشــت و هم اکنون شــاهد آن هستیم
که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه ،بازار
مرغ را نیز دچار التهاب کرده است ،در همین زمینه حبیب
اسداهلل نژاد ،نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه
ریزی در اردیبهشت ماه به  ١١٢میلیون قطعه رسیده است،
گفت :بنابراین با حدود  ١٣میلیون کســری در این زمینه
مواجه هستیم.به گفته وی ،حجم نرمال جوجه ریزی برای
تأمین مرغ مورد نیاز کشــور با عنایت به شــرایط فصلی و
تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی
حدود  ١٢۵میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اســداهلل نژاد در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
اینکــه در فروردین ماه نیز  ١١٣میلیون قطعه جوجه ریزی
انجام شده بود ،افزود :افزایش قیمت مرغ به بیش از  ٣٠هزار
تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم ،به دلیل کاهش
جوجــه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و
عرضه نامناســب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در
اردیبهشت ماه اتفاق افتاده ،اواســط خرداد در بازار نمایان
میشــود.این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را
خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران
به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکالت بازار مرغ
حل نمیشود و باید در عمل قیمت مؤلفهها را کاهش داد.
عالوه بر این مســائل ،رونــد واردات نهادههــای دامی در
ســالجاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته میشــود
دولت در زمینــه واردات نهادهها نیز همان روندی را پیش
گرفته که ســال گذشــته انجام داد.در ایــن میان ،با توجه
به اتفاقاتی که سال گذشــته در بازار محصوالت پروتئینی
به ویژه مرغ رخ داد ،از مســئوالن انتظــار میرود با درایت
بیشــتری در این حوزه عمل کنند و اتخاذ تصمیم و تدبیر
را به زمانی که وضعیت بحرانی شد ،موکول نکنند ،چرا که
تجربه نشان داده زمان بحرانی شدن شرایط ،کمترین نتیجه
از بیشترین تالشها و اقدامات حاصل خواهد شد.

رکوردی جدید دست یابند.به گفته کسری غفوری ،شکستن این رکود به فاصله یک ماه،
نشان از انگیزه باال ،هماهنگی و تعهد همه بخش های تولید ،پشتیبانی ،ستاد ،پیمانکاران
و ...به ارتقای تولید در این شــرکت دارد.پیش از این روابط عمومی فوالد خراسان اعالم
کرده بود که کارکنان فوالدســازی شماره 2این مجتمع ،در دومین ماه سال  1400هم
رکورد شــکنی کرده و در اتفاقی کم نظیر ،در هر دو ماه فروردین و اردیبهشت توانسته
انــد در زمینه تولید فوالد خام نصــاب هایی تازه خلق کنند.معاون بهره برداری مجتمع
فوالد خراسان ،صبح شــنبه ،اول خردادماه ،از ارتقای رکورد  52589تنی فروردین ماه،
به تناژ  54079تن در پایان اردیبهشت ماه خبر داده بود که حاکی از  1490تن ارتقای
تولید شــمش فوالدی در بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور است.فرشید فضیلتی
افزود :تامین به موقع مواد اولیه ،آماده بودن زیرساخت ها ،آماده به کاری باالی تجهیزات
و نیز هماهنگی و همکاری همه واحد های فنی ،پشتیبانی ،ستادی و پیمانکاران محترم
در خلق این موفقیت موثر بوده اســت.مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان هم ،از تالش
همکاران خود در ارتقای تولید و خلق رکوردهای گوناگون از ابتدای سال  ،1400به ویژه
رکوردشکنی های کم نظیر اردیبهشت ماه قدردانی کرد.
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گزیده خبر
مقام مسئول خبر داد؛

بومیسازی  ۵.۴میلیارد دالر کاال در یکسال
و نیم گذشته
رییس مرکز ســاخت داخل وزارت صمت با بیان اینکه بهبود کیفیت تولید
داخل در دستور کار قرار دارد ،گفت :طی یکسال و نیم منتهی به پایان سال
گذشته  ۵.۴میلیارد دالر کاالی داخلی جایگزین خرید خارجی شد.
ســید محمدمهدی هادوی اظهار داشت :یکی از مهمترین بحثها در عمق
ســاخت داخل بحث رقابت پذیری است؛ یعنی محصوالت ما باید بتوانند با
محصوالت کیفیت باال و رده یک دنیا رقابت کنند .وقتی میخواهیم ساخت
داخل را دنبال کنیم ،باید در ســطوح مختلف اعم از محصول نهایی ،قطعه
و تجهیزات ،ماشین االت ،دانش فنی و… این موضوع را ببینیم .نکته اصلی
اینکه ما هر جا که سیاســت ســاخت داخل را دنبال میکنیم سعی داریم
کیفیت نهایی را داشته باشیم.
برنامه امسال بهبود کیفیت ساخت داخل است
رئیس مرکز ساخت داخل ،ماشــین سازی و تجهیزات وزارت صمت افزود:
در واقع مهمترین مانع توســعه محصوالت ما همین موضوع عمق و کیفیت
ساخت داخل است؛ برای سال جاری روی ارتقای کیفیت محصوالت داخلی
متمرکز شده ایم و طبق هدفگذاری انجام شده ،سعی داریم امسال به کمک
صنایع و تشــکلهای حرفهای ،رقابت پذیری را افزایش دهیم.وی ادامه داد:
یکی از مهمترین راههای تحقق این هدف ،استفاده از فناوری پیشرفته است؛
قصد داریم با بهره گیری از پتانسیل ستادهای تسهیل کننده همچون ستاد
توســعه نانو ،دانش فنی را در صنایع نفوذ دهیم .البته در این مسیر موانعی
هم داریم که از جمله آنها میتوان به مالکیت فکری در صنعت کشور اشاره
کرد که تالش داریم با استفاده از قوانین موجود ،این مساله را حل کنیم.
هادوی گفت :همچنین در کنار استفاده از فناوری پیشرفته ،به دنبال ارتقای
کیفیت از طریق تعامل بهینه با صاحبان فن پیشرفته نیز هستیم.
نباید فقط در چند صنعت خاص متمرکز شویم
وی در مورد وضعیت فعلی ساخت داخل ،اظهار داشت :در سطح محصوالت
نهایی مثل لوازم خانگی و حتی ماشــین االت وضعیــت قابل قبول بوده و
در برخی موارد ظرفیت تکمیل اســت و امکان صادرات حتی به کشورهای
اروپایــی وجود دارد .منتهی باید تنــوع بدهیم .فقط در چند صنعت خاص
ظرفیت کامل نشــود بلکه تنوع صنعتی بدهیم.رئیس مرکز ساخت داخل،
ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت :قانون حداکثر استفاده از توان
تولید و خدمات کشور و حمایت از کاالی ایرانی قانون خوبی است که وقتی
به صورت جدی از سال  ۹۷آن را اجرا کردیم ،االن نتایج آن را میبینید که
بسیاری از صنایع شکوفا شدند زیرا با این قانون توان کشور را جدی گرفتیم
و از آن استفاده کردیم.
بومی سازی  ۵.۴میلیارد دالر کاال در یک سال و نیم
وی ادامه داد :ما در یکســال و نیم یعنی از نیمه ســال  ۹۸تا پایان  ۹۹به
میزان  ۷.۴میلیارد دالر پروژه را در هیأت نظارت بررســی کردیم و با کمک
تشکلهای تخصصی ،از این میزان  ۵.۴میلیارد دالر یعنی  ۷۷درصد قطعات
مورد اســتفاده در این پروژهها را ســاخت داخل کردیم؛ یعنی  ۵.۴میلیارد
دالر در یک و نیم ســال تولیدات داخلی ما جایگزین خرید خارجی شــده
است.هادوی گفت :قوانین دیگر را هم اگر با همین دید دنبال کنیم ،امسال
میتوانیم مانع زدایی و پشتیبانی از تولید را محقق کنیم.

گرانی باالی  ۷۰درصد  ۶گروه خوراکی
گزارش های رســمی نشان می دهد که در ماه گذشته شش گروه خوراکی
افزایش هزینه بیش از  ۷۰درصدی را به خانوار تحمیل کردند.سال  ۱۴۰۰با
افزایش تورم در ســه شاخص ماهانه ،ساالنه و نقطه به نقطه در فروردینماه
کلیــد خورد و به نحوی بود که تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان افزایش
هزینه خانوارها در مقایســه با مدت مشابه سال قبل است تا مرز  ۵۰درصد
پیش رفت.گزارشــی که اخیرا در رابطه با تورم اردیبهشت ماه منتشر شد از
این حکایت داشت که روند افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و حدود ۲.۶
کاهش داشته است ،ولی تورم ساالنه همچنان به روند افزایشی ادامه داده و
با رشد بیش از دو درصدی به  ۴۱درصد رسیده بود.
افزایش  ۴۶.۹درصدی هزینه خانوارها
اما بررسی جزئیات گزارش تورم در اردیبهشت ماه نشان میدهد که هزینه
خانوارهای ایرانی در تامین کاال و مواد خوراکی نســبت به ماه مشابه سال
گذشته  ۴۶.۹درصد به طور متوسط افزایش دارد.
روغن و چربی ها همچنان در صدر گرانی
در این افزایش شش گروه کاالیی باالی  ۷۰درصد گران شده است؛ به طوری
که «روغنها و چربیها» مانند ماههای قبل همچنان بیشترین افزایش هزینه
را برای خانوارها داشــته و  ۱۰۸.۸درصد گران شده است.این در حالی است
که اخیر هم وزارت صمت افزایش حدود  ۳۰درصدی قیمت روغن را اعالم
کرده است.در ســایر اقالم نیز گروه «چای ،قهوه ،کاکائو ،نوشابه و آبمیوه»
« ،۷۸.۴شــیر ،پنیر و تخم مــرغ» « ،۷۵.۳ماهی و صــدف داران» ،۷۳.۱
«گوشــت قرمز و ماکیان» ۷۲.۹و گروه «گوشت قرمز ،سفید و فرآوردههای
آن» نیز  ۷۲.۹درصد گران شده است.
ارزانی موبایل تورم ارتباطات را کاهش داد
کمترین میزان افزایش قیمت کاال نسبت به پارسال مربوط به گروه ارتباطات
اســت که  ۱۳.۸اعالم و البته تورم ماهانه آن نیز منفی شده است  ،در این
گروه قیمت تلفن همراه موثر است که بازار در ماه اخیر شاهد کاهش قیمت
تلفن همراه و ســایر اقالم این گروه و حتی فعاالن بازار از به کف رســیدن
قیمت ها خبر داده بودند.در سایر کاالها نیز میتوان به افزایش هزینه ۶۹.۶
درصدی گروه «شکر ،مربا ،عسل و شکالت و شیرینی» ،رشد  ۶۷.۶درصدی
میلمان و لوازم خانگی»اشاره کرد.
کدام کاالها ارزان شد؟
اما در فاصله فروردینماه تا اردیبهشتماه برخی کاالها با تورم منفی مواجه
شــدند که میتوان به نان و غالت با -۱.۲درصد ،گوشــت قرمز ،ســفید و
فرآوردههای آن ،-۰.۴گوشت قرمز و ماکیان - ۰.۸درصد ،شیر ،پنیر و تخم
مرغ ،-۰.۵میوه و خشــکبار ،-۱۰.۳سبزیجات  - ۰.۹و ارتباطات  ۱.۵درصد
اشــاره کرد.در رابطه با تورم ساالنه نیز بیشترین میزان به گروه حمل و نقل
بــا  ،۶۵.۱روغن و چربیها  ۶۱.۳و مبلمان و لــوازم خانگی با  ۵۳.۷درصد
اختصاص دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
تخصیص اعتبار ویژه خرید به مشتریان
بانک آینده
بانک آینده ،با هدف ارزشآفرینی هر چه بیشتر و خریدی آســان و راحت،
به مشــتریان خود اعتبار میدهد.تمامی مشــتریان بانک آینده دارای انواع
ســپردههای ســرمایهگذاری کوتاهمدت ،بلندمدت ،قرضالحســنه جاری
و پسانداز ،ســپرده بلندمدت شــتاب و آیندهســاز میتوانند با ثبتنام در
ســامانههای پیشــخوان مجازی  abplus.irو ســاتا  ir.sata.ba24و یا
با مراجعه به شــعب این بانک ،بر اســاس موجودی انتخابی ،اعتباری بین
ده میلیون ریال تا حداکثر ســقف دویســت میلیون ریــال ،دریافت کنند.
بازپرداخت اعتبار دریافت شــده نیز بهدو روش یکجا سررسید و تدریجی
– اقســاطی است.این اعتبار ویژه خرید از فروشگاههای طرف قرارداد مرکز
خرید بازار بزرگ ایران (ایران مال) و مجموعه هایپراســتار آن اســت.برای
کســب اطالعات بیشتر با مرکز ارتباط بانک آینده بهشماره -27663200
 021تماس بگیرید.

امین رضا ریاضتی ،مدیرعامل شرکت آوای
بانک ایران زمین شد
طی حکمی از ســوی هیات مدیره شــرکت آرمــان وفاداری آریــا با نام
تجــاری»آوا» ،امیــن رضا ریاضتی به ســمت مدیرعامل این شــرکت ،از
زیرمجموعــه های هلدینگ ســرمایه گذاری بانک ایــران زمین (جامپ)
بــا مالکیت صددرصدی این بانک ،منصوب و جانشــین رضا ســمیع زاده
مدیرعامل ســابق این شرکت شد.به گفته مدیران این شرکت قرار است آوا،
در دور جدید فعالیت خود با ارایه خدماتی همچون ،ارایه مجموعه خدمات
تخصصی حوزه بانکداری دیجیتال ،ارائه خدمات باشگاهی به عنوان سرویس
 ،CaaSارائه بستر دیجیتال به کلیه کسب وکارها ،امکان ارائه خدمات بانکی
بر بســتر موبایل ،ایجاد بســتری امن و راحت برای بهره گیری از خدمات
بانکداری دیجیتال را برای کلیه کسب و کارها از جمله استارتاپها به عنوان
بازوی بانکداری دیجیتالی بانک ایران زمین متمرکز شود.گفتنی است ،امین
رضا ریاضتی دانش آموخته کارشناســی ارشــد مدیریت فناوری اطالعات
گرایش کســب و کار الکترونیک است و ســمتهای معاونت فروش خرد و
توســعه بازار و عضو هیات عامل شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) و نیز
مدیریت فروش و مشاور مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش(جیرینگ) را
در کارنامه کاری خود دارد.

مزدوجین سال  ۱۳۹۶وام  ۵۰۰میلیون
ریالي ازدواج دريافت ميکنند
شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج مزدوجین سال  ۱۳۹۶که در سال ۱۳۹۹
ثبتنام کردهاند ،اعالم شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر
ایران ،بر اســاس ابالغ بانک مرکزی ،مزدوجین سال  ۱۳۹۶که تا پايان سال
 ۱۳۹۹ثبتنام كردهاند ،ميتوانند از ســقف تسهيالت ازدواج ذكر شده در
قانون بودجه سال  ۱۳۹۹بهرهمند شوند.گفتنی است در سال  ۱۳۹۹سقف
تســهیالت قرضالحسنه ازدواج  ۵۰۰ ،میلیون ريال براي هر يک از زوجين
بوده اســت .ايــن وام به زوجيني تعلق ميگيرد که تا کنون از تســهيالت
قرضالحســنه ازدواج استفاده نکرده باشــند.طبق بخشنامه بانک مرکزی
دوره بازپرداخت این وام  ۸۴ماه ( ۷ســاله) بوده و با کارمزد  ۴درصد است.
همچنین پیشثبت نام از طريق وبسايت است و زوجين هنگام دريافت کد
رهگيري ميتوانند به شعبه معرفي شده مراجعه كنند.زوجین برای ثبتنام
دریافت وام ازدواج باید به وبسايت رسمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران به نشاني  ve.cbi.irمراجعه کنند .آدرس ياد شده مربوط به وبسايت
تسهيالت قرضالحسنه ازدواج است و به جز اين لينک هر وبسايت ديگري
كالهبرداري است.
مدیرعامل بانک پارسیان در گفت و گو با بورس پرس مطرح کرد:

آینده درخشان در انتظار پارسیان

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اثر تعیین نرخ جدید تسعیر ارز بر صورت
های مالی ،گفت  :با توجه به اقدامات انجام شده آینده درخشانی در انتظار
بانک بوده و احتمال می رود که با درخواســت افزایش  54درصدی سرمایه
وپارس در امســال موافقت و اجرایی شــود .به گزارش پایگاه خبری بورس
پرس ،کورش پرویزیان افزود  :با توجه به مثبت بودن پرتفوی ارزی پارسیان
 ،تعیین نرخ جدید تســعیر بر تراز مالی بانک اثر مثبتی خواهد داشت.وی
همچنین در ادامه دو مشکل اصلی نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت
 :مســاله اول برداشت شبانه از بانک ها به نفع دولت است که امید می رود
این طلب از بانک مرکــزی در دوره حضور رییس کل بانک مرکزی جناب
آقای همتی حل شود.مساله دیگر مورد اشاره پرویزیان اجرای ماده  46قانون
رفع موانع تولید و حسابرسی ارزی بود که درباره آن گفت :حل و فصل ،این
مســاله اثر بسیار مثبتی بر تراز مالی بانک پارسیان خواهد گذاشت.به گفته
مدیرعامل بانک پارســیان ،صورت های مالی گروه بانک پارسیان مطلوب،
قابل ارائه و جذاب اســت اما محدودیت های ناشی از معوقات سنواتی ،آثار
تحلیلی بر صورت های مالی بانک دارد .با این وجود با توجه به فعالیت های
انجام شده ،آینده بسیار خوبی در انتظار مجموعه بانک و گروه پارسیان است.
این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه  54درصدی
«وپارس» از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران گفت :این تامین مالی
خوشــبختانه توسط حوزه نظارت بانک مرکزی تایید شده اما در حوزه اخذ
مجوزها اشکاالتی در ارتباط با نصاب سهامداری بانک وجود داشت که تقریباً
حل و فصل شــد .پرویزیان امیدوار است که پس از موافقت بانک مرکزی و
سازمان بورس مجوز این افزایش سرمایه در سال جاری صادر شود  .چراکه
افزایش  54درصدی ســرمایه در نســبت های نظارتی و اعتباری و کفایت
سرمایه بانک اهمیت باالیی دارد .پرویزیان همچنین درباره عرضه اولیه زیر
مجوعه های «وپارس» در ســال جاری گفت :سال گذشته سهام دو شرکت
اپال کانی پارس و لیزینگ پارسیان در بورس عرضه اولیه شدند .برنامه عرضه
اولیه ســهام گروه مالی پارسیان ،ســرمایه گذاری پارسیان ،فوالد سبزوار و
برخی شرکت های فین تک در زیرمجموعه داده پردازی در دستورکار وجود
دارد .همچنین قرار شده که مجموعه در راه اندازی برخی پروژه های ملی با
کمک سایر نهادهای مالی در راستای حمایت از تولید ملی مشارکت داشته
باشــد .وی درخصوص برنامه بیمه وحمایت از سهام بانک پارسیان مبنی بر
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی هم گفت :انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
در مجموعه گروه مالی پارســیان ( شرکت های زیرمجموعه و خود بانک )
در دســتور کار قرار گرفته که به زودی جزییات آن اطالع رســانی شده و
عملیاتی می شود .
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رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

مرکزی در این سایتها ،بانک مرکزی باید پاسخگو باشد».البته
پس از انتشار این نامه ،عبدالناصر همتی ،رئیس بانک مرکزی
در خصوص مســدود شــدن درگاههای پرداخت صرافیهای
رمزارزی توســط بانک مرکزی اظهار داشت« :بانکمرکزی تا
زمان ترســیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزدهای که
این روزها شایعه شده است ،خودداری میکند».

بررســیها نشــان میدهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از
اظهارات ثروتمندان و حجم باالی تخلفاتی نظیر کالهبرداری
در این بازار،ریســک باالتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به
سرمایهگذار تحمیل کرده اســت .ارزهای مجازی در معامالت
تسال ،توییتها و برنامههای تلویزیونی مرتبط ،ارزش بیتکوین
را ظــرف کمتر از یک هفته تا کانال  ۳۰هزار دالری عقب راند
و نوسان سنگینی را به سرمایهگذاران دوجکوین تحمیل کرد.
ویژگی بر باد رفته رمزارزها!
برخی از کارشناسان و سرمایهگذاران بازار رمزارز معتقدند ،یکی
از ویژگیهای ترغیبکننده برای ورود به این بازار ،غیرمتمرکز
بــودن آن ،بیتفاوتی ارزش دارایی نســبت به سیاســتهای
اقتصادی دولتها و ارزشگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل
شبکه است.بررسیها نشان میدهد ،عالوه بر ذات شفافیتگریز
«رمزارزهــا» کــه تخلفاتی نظیــر کالهبرداری ،پولشــویی و
مســدودی کیف پولها را به دنبال داشــته ،اثرپذیری قیمت
ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان ،سهامداران عمده و نیز
سیاستگذاری اقتصادهای بزرگ ،ریسک باالتر سرمایهگذاری
و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکههای متمرکز
به ســرمایهگذار تحمیل میکند.گواه این ادعــا ،رخدادهایی
همچــون کاهش چشــمگیر ارزش بیتکویــن در پی اجرای
بســته مالیاتی در آمریکا ،ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی
اظهارات سرمایهگذاران برجســته ،افزایش قیمت جهانی طال
با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشــتوانه و افزایش حجم
کالهبرداریها از سرمایهگذاران ایرانی است.

دارد ،هک شده است.
رجبی با اشاره به فیشینگ صرافیها گفت :در فیشینگ ،ظاهر
سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت
است .در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایتهای جعلی در
اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایتها ،اطالعات
حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کالهبرداران
قرار میدهند.

پلیس :کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!
در همین رابطه ،گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بــزرگ در تازهترین واکنش به پدیده ارزهــای مجازی اظهار
داشت :توصیه میکنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود،
در بازار رمزارزها سرمایهگذاری نکنند .اگر فردی در این بازارها،
ســرمایه خود را از دست دهد ،کسی پاسخگو نیست و ضمانت
اجرایی ندارند.همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری
پلیس فتا با بیان اینکه تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش
پیدا کرده ،اظهار داشــت :سرمایهگذاری به صورت پانزی یکی
از دامهایی اســت که کالهبرداران برای سرمایهگذاران رمزارز
پهن کردهاند .برخــی کالهبرداریها هم از طریق نرمافزارهای
جعلی صورت میگیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایهگذار
خریداری میشــود .حتی دیده شده کیف پولهای رسمی نیز
توســط این نرمافزارها که برخی از آنــان در گوگل پلی وجود

بانک مرکزی :ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین
است
«درخواســت بنده همچون گذشــته این اســت کــه مردم
ســرمایههای خود را به بازارهای غیررســمی که هیچ مجوزی
از نهادهای قانونی ندارند ،وارد نکنند ».این جدیدترین توصیه
رئیسکل بانک مرکزی به ســرمایهگذاران بازار ارزهای مجازی
اســت.البته همتی ،در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای
اســتخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را ،مناســب واردات
کاال ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیمگری مبادالت ســایر رمز
ارزها را نیازمند بررســی همهجانبه ،جامع و منسجم دانست.
بانک مرکزی پیشــتر نیز در اطالعیهای تحت عنوان «هشدار
مجدد به معاملهگران رمزارزها» آورده است« :صرافیهای مجاز
و بانکها میتوانند ،در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام
پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفتوگو با ایلنا:

احتمال واریز  3500میلیارد تومان از صندوق
توسعه به بورس در دو هفته آینده
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه گفت :طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت بانک مرکزی باید  200میلیون دالر بفروشــد و معادل ریالی آن را به حســاب
صندوق تثبیت واریز کند .انتظار داریم بانک مرکزی در دو هفته آینده  3500میلیارد
تومان دیگر به صنــدوق واریز کند.محمد ابراهیم آقابابایی درباره میزان تعهد صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت اظهار داشت :طبق مصوبه ،صندوق توسعه ملی از سال
 1394مکلف اســت ساالنه یک درصد از منابع ورودی خود را در صندوق تثبیت بازار
ســرمایه سپرده گذاری کند.وی ادامه داد :در شــهریور سال گذشته این رقم به 510
میلیون دالر رســید و مسئوالن صندوق توسعه ملی اعالم کردند که معادل ریالی این
رقم باید به صندوق تثبیت واریز شــود که که با نرخ دالر نیمایی محاســبه میشود.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه تاکید کرد :طبیعتــا در طول این چند ماه از
شــهریور سال گذشته تا به امروز ممکن است این رقم باالتر رفته باشد.آقابابایی افزود:
اگر مالک را همان  510میلیون دالر قرار بدهیم ،از آن رقم یک هزار میلیارد تومان در
آذر ماه سال  99به صندوق تثبیت وارد شده و همچنین  1034میلیارد تومان بیست
و ششــم اردیبهشت ماه  1400واریز شد.وی تاکید کرد :طبق مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،اعالم شده از تاریخ  21اردیبهشت ماه  1400تا سه هفته دیگر به بانک
مرکزی فرصت داده میشود تا  200میلیون دالر بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب
صندوق تثبیت واریز کند .بنابراین مطابق با اعالم معاون بانک مرکزی انتظار داریم در
دو هفته آینده  3500میلیارد تومان دیگر به صندوق واریز شــود.مدیر عامل صندوق
تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه این ارقامی که واریز می شود در ابعاد امروز بازار سرمایه
بسیار ناچیز است و نمیتوان انتظار داشت آثار ان را در صعود شاخص دید ،گفت :در
آذر ماه سال گذشــته هزار میلیارد تومان واریز شده که در چهار ماه این هزار میلیارد
تومان را  8بار خرید و فروش کردیم و به  8برابر رســاندهایم اما و این ارقام نســبت به
وسعت بازار بسیار ناچیز است .

ارائه خدمات حضوری چکهای جدید در کنار
سامانه مدیریت چک (صیاد) بانک پاسارگاد
همراستا با پیادهســازی تعداد ديگري از سرويسهاي «سامانه صياد» ،شامل «ثبت»،
ک در درگاه
«تأییــد /رد»« ،انتقال»« ،عودت انتقال»« ،لغو ثبت /انتقال» و «ابطال» چ 
خدمات الکترونیک بانک مرکزی ج.ا.ا ،درصورتی که مشــتريان محترم بانک پاسارگاد،
به هر علت ،قادر به اســتفاده از درگاههاي طراحی شــده برای ارائه خدمات مربوط به
چکهای جدید نباشــند ،این خدمات بهمنظور پیشــگیری از بــروز اختالل در انجام
فعالیتهای روزمره ایشان در کلیه شعبههای بانک پاسارگاد به ایشان ارائه میشود.در
صورتی که مشتریان بانک پاسارگاد به هر دلیل ،امکان «ثبت» «،تأیید /رد»« ،انتقال»
چک در «سامانه صیاد» را نداشته باشد ،میتوانند با دردست داشتن اصل برگ چک و
مدارک شناسایی معتبر به هر یک از شعبههای بانک مراجعه فرمایند و پس از تکمیل
و ارائه «فرم درخواســت ثبت عملیات چک در ســامانه صیاد» ،اقدام الزم در خصوص
ثبت چک ایشــان در درگاه بانک مرکزی انجام خواهد شــد.گفتنی است در خصوص
چکهای دارای بیش از یک ذینفع ،تأیید صرفاً یکی از ذینفعان چك کفایت مینماید
و نیازی به تأیید کلیه ذینفعان نمیباشد.همچنین در خصوص چکهای دارای بیش
از یک دارنده ،عملیات انتقال باید با حضور تمامی دارندگان چک انجام شــود .شایان
ذکر اســت ،در صورتی که هر یــک از ذینفعان چک بخواهنــد از وضعیت انتقال یا
عدم انتقال چک مطلع گردند ،میتوانند از ســرویس استعالم «وضعیت انتقال چک»
استفاده نماید.چنانچه پس از انجام مبادله چك (ثبت توسط صادركننده و تأييد توسط
ذينفع) ،شخص دارنده (دریافتکننده) چک ،درخواست عودت چک به شخص قبلی
(که میتواند «صادرکننده»« /انتقال دهنده» چک باشد) را داشته باشد.

در داخل کشور اقدام کنند .اما معامله و خرید فروش رمزارزهای
دیگر مجاز نیست .لذا ،به هممیهنان عزیز اکیدا ً توصیه میشود،
از خریــد و فروش رمز ارزهــا خودداری کننــد».در اطالعیه
مذکور تأکید شده ،بر اســاس مصوبه دولت ،تمام مخاطرات و
ریسکهای انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین
است.از ســوی دیگر ،محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشــاره به غیرمجاز بودن
صرافیهای دیجیتال ،خواســتار اقدام جدی بانک مرکزی در
راســتای برخورد با این صرافیها شــد.در این نامه آمده است:
«یکی از دغدغههای مهم فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس
این اســت که با وجود غیر مجاز بودن صرافیهای دیجیتال در
حالــی که بانک مرکزی در اســفند  ۱۳۹۹به دارندگان مجوز
پرداخت یاری اعالم کرده اســت که از ارائه درگاه پرداخت به
این سایتها خودداری نمایند ،همچنان شرکتهای اصلی ارائه
دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شــاپرک به ویژه در قالب
 IPGبه این ســایتها خدمات میدهند .این در حالی است که
شــاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای
نماد اعتماد الکترونیک اســت».رئیس مجلس شورای اسالمی
همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی
در مورد ارائه درگاههای پرداخت به سایت صرافیهای دیجیتال
که فاقد مجوز الزم بودهاند ،نوشــت« :در صورت متضرر شدن
مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک

مواضع سایر کشورها در مورد مبادالت رمزارزها
بررســی سیاســتگذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز
نشان میدهد ،تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیتکوین
و ســایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت
نشناختهاند و این مســئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی
و قانونی به منظور رســیدگی به شــکایات مالباختگان حوزه
رمزارز اســت .حتی برخی از کشــورها ،قوانین بازدارندهای در
این خصوص وضع کردهاند.اخیرا ً نیز اندرو بیلی رئیسکل بانک
مرکزی انگلیس در واکنش به باال گرفتن تب ســرمایهگذاری
در رمزارز ،با اشــاره به اینکه ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی
ندارند ،هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایهگذاری
کردهاند ،باید آماده از دست دادن پول خود باشند!
بمب خبری برای سرمایهگذاران داخلی؛ استوی بازداشت
شد
شــاید مهمترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایهگذاران
داخلی اطالعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری
باشــد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی ،بدون پشتوانه و
غیرمعتبــر  BRGبه اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشــور و با
دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ،دستگیر شدند .نداشتن
پشــتوانه ،تبلیغات شعاری ،تمرکز عمده سرمایه در چند کیف
پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم ،موجسازیهای
جعلــی و غیرواقعی و همچنین قیمتســازی جعلی و ....تنها
بخشی از شــاخصههای کالهبردارانه پروژه  BRGاست.از منظر
فعالیت غیرمجاز این سکوی معامالت رمزارز ،انجمن بالکچین،
انجمن فینتک و ســازمان نظام صنفی رایانهای کشــور اعالم
کردند ،سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچیک
از این تشکلهای صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه
بالکچین و رمز ارز کشور نبوده است.پیگیریها نشان میدهد،
عالوه بر محرز شــدن تخلفات رمزارز  ،BRGاز ســوی اعضای
این توکن ،مســدود شدن سایت و درگاههای صرافی غیرمجاز
کریپتولند ،دسترســی به کیف پول قشــری از سرمایهگذاران
ایرانی رمزارز مسدود شده است.
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/تحلیل-العربی الجدید/

جنگ غزه بحران سیاسی اسرائیل راعمیقتر کرده است

شــاخصها حکایــت از آن دارد که نتایج حمله بــه نوار غزه
بحران سیاســی داخلی رژیم صهیونیستی را عمیقتر کرده و
فرصتهای خروج دولت از بحرانهای غیر قابل حل را کاهش
خواهــد داد .با پایان جنگ  11روزه در غزه و اعالم آتش بس
سایت العربی الجدید در تحلیلی پیامدهای این جنگ بر جامعه
سیاســی و بحران فعلی در تشکیل دولت در اراضی اشغالی را
بررسی کرده و نوشت ،با وجودی که نتایج جنگ  ۱۱روزه رژیم
صهیونیستی علیه نوار غزه موجب شد جایگاه بنیامین نتانیاهو،
نخســت وزیر این رژیم به شکل چشمگیری متزلزل شود اما
در مقابــل فرصتهای موفقیت یائیر الپیــد ،رهبر مخالفان و
مکلف به تشکیل دولت جدید برای تشکیل دولت هم کم شد.
صحبتهای نتانیاهو و آویو کوخاوی ،رئیس ســتاد کل ارتش
رژیم صهیونیستی درباره «دستاوردهای بی سابقه» جنگ هم
مقبول نخبگان و جامعه صهیونیستی نیفتاد.ناامیدی از نتایج
این حمالت و ناتوانی در حل درگیری با مقاومت فلســطین،
جایــگاه نتانیاهو را تنزل داد چرا کــه احزاب مخالف چپگرا و
راستگرا و بسیاری از ژنرالهای ارتش و تحلیلگران برجسته او
را مسئول شکست در این جنگ میدانند.یکی از تحوالت ناشی
از نتایج این جنگ که بر جایگاه و آینده سیاسی نتانیاهو تاثیر
خواهد گذاشت ،شکافی است که در اردوگاه احزاب همپیمان
با او ایجاد شده است ،احزابی که توصیه کردند نتانیاهو دوباره
نخســت وزیر شود .نتایج جنگ نوعی بی اعتمادی میان وی و
رهبران این احزاب ایجاد کرده است.رهبر حزب « صهیونیست
دینی» که لیکود او را از شــرکای طبیعــی خود در هر دولت
آتی می دانست ،نه تنها نتانیاهو را مسوول شکست در مقابله
با مقاومت فلسطین در نوار غزه میداند بلکه معتقد است وی
درباره قدس و مســجداالقصی تعهداتی به حماس داده که با
اساس احزاب راستگرا مغایرت دارد.رهبر این حزب به نتانیاهو
هشــدار داده اســت که اگر اطمینان حاصل کند کوچکترین
عقب نشــینی درباره موضع رژیم صهیونیســتی درخصوص
قدس و مسجداالقصی صورت گرفته ،هیچ وقت در دولتی که

نتانیاهو رئیســش باشد ،حضور نخواهد داشت.همچنین نتایج
این جنگ از ارزش «دســتاورد سیاسی» که نتانیاهو در طول
جنگ دنبالش بود ،کاســته است؛ نتانیاهو حزب یمینا را وادار
کرد از اردوگاه احزابی که برای پیوســتن به دولتی به نخست
وزیری لپید اعالم آمادگی کردند ،کنار بکشد.پس از جنگ که
نفتالی بنت ،رهبر حزب یمینا آن را به باد انتقاد گرفت ،مبلغ
حمایتش از نتانیاهو را باال برد و در مقابل پیشنهاد حزب لیکود
مبنی بر شرکت در انتخابات آتی با یک لیست واحد ،درخواست
کرد حزبش در لیست انتخاباتی لیکود امتیازات تضمینی فراتر
از نمایندگی فعلی حزب در پارلمان کسب کند.نتایج جنگ و

نتایج نظرسنجی نشان داد؛

بیش از نیمی از جمهوریخواهان ترامپ را
«رئیسجمهوری حقیقی» میدانند

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد ،بیش از نیمی از رایدهندگان حزب جمهوریخواه
( ۵۳درصد) باور دارند که دونالد ترامپ در حال حاضر «رئیس جمهور حقیقی» ایاالت
متحده است ،نه جو بایدن.به گزارش ،نظرسنجی ایپسوس – رویترز که جمعه منتشر شد،
به ادعاهای تقلب انتخاباتی پرداخت که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری پیشــین آمریکا
و حامیان مالیاش از زمان شکســت در نوامبر  ۲۰۲۰مقابل جو بایدن مطرح میکنند.
این افکارســنجی تازه در میان بیش از  ۲۰۰۰آمریکایی بالغ نشان داد که  ۵۶درصد از
جمهوریخواهان همچنان اعتقاد دارند که در انتخابات «تقلب شــده یا نتایج حاصل از
رایگیری غیرقانونی است».هشــتاد و هفت درصد از پرسششوندگان جمهوریخواه بر
ضــرورت اقدام دولت در ایجاد محدودیتهای جدید برای رای دادن به منظور حفاظت از
انتخاباتهای آتی مقابل تقلب تاکید کردند و  ۵۴درصد موافق هستند که شورش کنگره
به دست «معترضان خشونتطلب جناج چپگرا رهبری شد که تالش داشتند ترامپ را
بد جلوه دهند».یک چهارم از آمریکاییها از تمام طیفهای سیاسی گفتند که به اعتقاد
آنها پیروزی بایدن ،رئیس جمهوری کنونی آمریکا حاصل «شــمارش غیرقانونی آراء یا
تقلب انتخاباتــی» بوده ،در مقابل  ۵۵درصد اکثریت گفتند که این انتخابات «قانونی و
دقیق» بوده است.کمتر از یک سوم از جمهوریخواهان ( ۳۰درصد) گفتند که اطمینان
دارند در انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر آرای پســتی و غیابی دقیق شمارش شده
اســت .در مقابل ،اکثریت  ۸۶درصدی از رای دهندگان حزب دموکرات گفتند که این
آراء دقیق شــمارش شدهاند ۳۹ .درصد از پاسخ دهندگان جمهوریخواه گفتند که «قویا
معتقدند» که انتخابات  ۲۰۲۰از ترامپ به سرقت رفته است.نظرسنجی ایپسوس – رویترز
نشــان داد که اکثریت جزئی از رایدهندگان مســتقل ( ۵۴درصد) اطمینان دارند که
آرای پستی و غیابی دقیق شمارش شده است .تنها  ۱۶درصد از رایدهندگان مستقل
معتقدند که بایدن در نتیجه تقلب انتخاباتی یا رایگیری غیرقانونی برنده شده است.با
نگاهی به  ،۲۰۲۴حدود دو ســوم از رایدهندگان متمایل به جمهوریخواهان گفتند که
ترامپ باید دوباره در انتخابات بعدی نامزد شــود .تنها  ۱۲درصد از جمهوریخواهان قویا
باور دارند که ترامپ در شــورش مرگبار کنگره در شش ژانویه نقش داشته است.بیش
از  ۸۰درصد از  ۲۰۰۷آمریکایی بالغ که در تازهترین افکارســنجی ایپســوس – رویترز
شرکت کردند ،خودشان را به عنوان رایدهنده ثبتنامی در آدرس کنونی خود معرفی
کردند .برگزارکنندگان این نظرســنجی گفتند که نتایج نشان میدهند که ماهها پس از
خروج ترامپ از کاخ سفید «جایگاه ترامپ در میان حزب جمهوریخواه همچنان پای بر
جاست».تنها کمتر از نیمی از کل آمریکاییها گفتند که «قویا موافق» هستند که ترامپ
نباید در  ۲۰۲۴دوباره نامزد ریاست جمهوری شود و در مقابل  ۸۱درصد از دموکراتها و
 ۴۸درصد از مستقلها چنین نظری داشتند.
ارتش میانمار:

آنگ سان سوچی به زودی در دادگاه
حاضر میشود

مین آنگ النگ فرمانده ارتش میانمار روز شنبه در اولین مصاحبه خود پس از کودتای
نظامی ماه فوریه ،اعالم کرد که آنگ ســان ســوچی رهبر دولت مردمی این کشور در
ســامت به ســر میبرد و به زودی در دادگاه حاضر خواهد شــد.به گزارش «رویترز»،
کودتای نظامی میانمار که بیش از سه ماه از آن میگذرد ،این کشور جنوب شرق آسیا
را با بحران سیاسی و اقتصادی مواجه ساخته است .آنگ سان سوچی در میان  ۴هزار
نفری اســت که از زمان آغاز کودتا در ماه فوریه توسط ارتش میانمار زندانی شده است.
او از طرف ارتش میانمار متهم به داشــتن غیر قانونی بیســیم و افشای اسرار و مدارک
محرمانه شده است .مین آنگ النگ فرمانده ارتش میانمار در مصاحبه خود با تلویزیون
چینی «فونیکس» که بخشهایی از آن روز شــنبه منتشر شد گفت :آنگ سان سوچی
در ســامت به سر میبرد .او در خانه خود اســت و در چند روز آینده در دادگاه حضور
خواهد یافت .فرمانده ارتش میانمار در مورد کودتای نظامی خود گفت :ما در انتخابات
ســال گذشته متوجه تقلب گسترده شــدیم و ارتش تصمیم گرفت قدرت را در دست
بگیرد .این درحالی است که کمیته انتخابات میانمار اتهامات تقلب در انتخابات سراسری
این کشور را رد کرده است .مین آنگ النگ افزود :ارتش انتخابات را برگزار خواهد کرد
و با رضایت مردم ،احتماال تغییراتی در قانون اساســی ایجاد خواهد شد .طبق گزارش
رسانههای محلی میانمار ،دادگاه آنگ سان سوچی روز دوشنبه در شهر نایپیدا پایتخت
میانمار برگزار خواهد شد.

درگیریها میان فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال  ۴۸و
گروههای یهودی همچنین در ایجاد شــکاف در اردوگاه تحت
رهبری الپید سهیم بود و فرصتها برای تشکیل دولت جدید
توسط وی را تضعیف کرد .انصراف بنت از حمایت الپید به این
مساله برمیگردد که پایگاه انتخاباتی وی به او اجازه نمیدهد
در دولتی که از احزاب عربی حمایت میکند ،شرکت کند.عالوه
بر اینکه الپید حمایت حزب یمینا را از دســت داد ،شاخصها
نشان میدهد که حمایت گدعون ساعر ،رهبر حزب راستگرای
«امید نو» را هم از دســت خواهد داد.طبق اعالم پایگاه خبری
والال ،ساعر در جلســات غیر علنی اشاره کرده به خاطر اینکه

شورای امنیت سازمان ملل در نشست
شنبه خود خواســتار تعهد کامل به
آتشبس بین جناحهای فلسطینی و
اسرائیل شد .شــورای امنیت سازمان
ملل در بیانیهای خواســتار پایبندی
طرفهای فلســطینی و اسرائیلی به
آتش بس در غزه شــد.این شــورا در
بیانیه خود بر ضرورت ارســال فوری
کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان
فلسطینی تأکید کرد.این نشست پس
از ارائــه پیش نویــس قطعنامهای از
سوی چین ،تونس و نروژ درباره لزوم
پایبندی به آتش بس و عدم کارشکنی
در کمکرســانی به غزه در شــورای
امنیت برگزار شد.در این پیشنویس

نتوانســته در دولتی که روی حمایت احزاب عربی حساب می
کند ،مشارکت داشــته باشد ،در فکر بازگشت به حزب لیکود
است.همزمان پس از اینکه لپید از اقدامات پلیس اشغالگر در
مقابله با تجمع قدس و مناطق داخل اراضی اشغالی سال ۴۸
حمایت کرد برخی از احزاب سیاســی در کنســت از حمایت
وی دست کشیدند.اگر الپید در تشکیل دولت جدید شکست
بخورد این ماموریت به کنست محول خواهد شد تا احزابی که
در کنست نماینده دارند درمورد آینده تشکیل دولت تصمیم
بگیرند .پر واضح است که مسئول دانستن نتانیاهو در شکست
در جنگ غزه موجب خواهد شد وی شانس زیادی برای متقاعد
کردن کنست جهت مکلف کردن او برای تشکیل دولت جدید
را نداشته باشــد و به این ترتیب کنست منحل خواهد شد و
اراضی اشــغالی به ســوی پنجمین دور از انتخابات پارلمانی
خواهد رفت.حتی احتمال میرود نتایج این جنگ روی سطح
حمایت از حزب لیکود در انتخابــات بعدی هم تاثیر بگذارد؛
چرا که در شهرها و شــهرکهایی که هدف حمالت موشکی
قرار گرفتند اکثریت یهودیان شرق حامی لیکود ساکن هستند.
اما تجربه نشــان داده که یهودیان شــرق در قبال نتانیاهو و
عملکردش تسامح دارند؛ زیرا انتقادات از عملکرد دولت نتانیاهو
در جنگهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۴بر حمایت از یهودیهای شرق
از وی تاثیر زیادی نگذاشت.در عین حال آینده نتانیاهو در گرو
نتایجی است که احزاب متدین حریدی به دست خواهند آورد
لــذا در صورتی که این احزاب نمایندگــی خود را در پارلمان
حفــظ کنند یا آن را افزایش دهنــد این امر قدرت نتانیاهو را
برای دادن مانور سیاسی افزایش خواهد داد.مباحث گفته شده
به این معنی نیست که نتایج انتخابات ممکن است نتانیاهو را
قادر سازد دولت تشکیل دهد بلکه ممکن است باز هم اسرائیل
با بن بست سیاسی فعلی روبرو باشد و اردوگاه نتانیاهو و رقیب
وی نتوانند دولت تشــکیل دهد.صرف نظر از سناریوهای پس
از پنجمین انتخابات احتمالی پارلمانی ،نتایج جنگ علیه غزه
بحران نظام سیاسی رژیم صهیونیستی را عمیق تر کرده است.

در نشست روز شنبه؛

شورای امنیت تعهد کامل به
آتشبس غزه را خواستار شد

ضمن ابراز نگرانی دربــاره تنشها و
خشــونت در قدس شــرقی به ویژه
در اماکن مقدس بر حمایت شــورای
امنیــت از احیای مذاکــرات کنونی
براســاس راهکار تشکیل «دو کشور»
تأکید شده است.از بامداد جمعه آتش
بس میان گروههای فلسطینی و رژیم
صهیونیستی بعد از  ۱۱روز جنگ در
غزه با میانجیگری مصر آغاز شد.

اروپا پشت درهای مذاکره با روسیه

وزیر امورخارجه اتریش در حالی مدعی شد که اتحادیه اروپا به دنبال مذاکره
با روســیه بوده که اروپایی ها تاکنون اقدام جدی برای کنار گذاشتن مواضع
خصمانه علیه مســکو انجام ندادهاند.به گزارش خبرگزاری تاس« ،الکســاندر
شــالنبرگ» مدعی شــد ،در حالیکه اتحادیه اروپا خواهان مذاکره با روسیه
اســت اما به نظر می رســد مســکو در این مقطع زمانی تمایلی به انجام این
کار ندارد.اظهارنظر این مقام اتریش در حالی مطرح شــده است که قرار است
فردا اجالس اتحادیه اروپا با محوریت روابط با روسیه برگزار شود .وزیر خارجه
اتریش روز گذشته در مصاحبه ای عنوان کرد :با توجه به شرایط روابط اتحادیه
اروپا -روســیه در این مقطع زمانی ،این اتحادیه خواهان روابط با مسکو است.
مــا خواهان کانالی برای مذاکره هســتیم اما این به واکنش از ســوی طرف
مقابل(مســکو) نیاز دارد که نشان بدهد خواهان این موضوع است یا خیر.این
مقام ارشــد اتریش تصریح کرد که اتحادیه اروپا و روســیه باید در حوزه های
مختلفی از موضوع تغییرات اب و هوایی و بخش انرژی همکاری کنند.شالنبرگ
در ادامه ابراز امیدواری کرد که وضعیت روابط اتحادیه اروپا و روسیه در نهایت
دستخوش تغییر شود.وی افزود :مسائل زیادی وجود دارند که خواهان همکاری
ها با روســیه هستیم .بخش انرژی و تغییرات آب و هوایی از جمله این حوزه
هاست.وزیر خارجه اتریش در حالی مدعی شده اتحادیه اروپا به دنبال مذاکره با
روسیه بوده که سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیرا آمریکا و اتحادیه
اروپا را به خودرایی و خودکامگی در امور جهانی متهم کرد.الوروف همچنین
تالش برای اعمال خودکامی در امور جهانی ازســوی آمریکا و اتحادیه اروپا را
غیرقابل قبول خواند.وی خاطرنشــان کرد که نمونــه ای از این گونه اقدامات
آمریکا و کشورهای اروپایی ،وضع تحریم های یکجانبه غیرقانونی بدون هرگونه
مبنای حقوقی بین المللی است.

واکنش فلسطین
در پی صدور این قطعنامه نماینده
فلسطین در سازمان ملل به بیانیه
شــورای امنیت در مورد آتشبس
به شــدت انتقــاد کــرد و گفت:
نیازی به آن نیست.ریاض منصور،
ســفیر فلسطین در ســازمان ملل
گفت« :ما نیازی به بیانی ه از سوی
نهادی که از مردم ما حمایت نکند،

نداریم».منصــور گفــت« :پس از
آتشبس و توقف حمالت به مردم
فلســطین ،نیازی به بیانیه شورای
امنیــت نداریم که از مــردم ما در
االقصی ،قدس ،شــیخ جراح و بقیه
اراضی فلسطین حمایتی نمیکند.
وی افزود :بســیاری از دوستان در
شورا هر چیزی را میخواستند  ،اما
ما تنها اصرار داشتیم که هیچ چیزی
علیه مساله فلسطین نباشد».از آغاز
درگیری بین فلســطینیها و رژیم
صهیونیستی ،شورای امنیت چهار
نشست را برگزار کرد که همه این
نشســتها به دلیل کارشکنیهای
ایاالت متحده ناکام ماند.

حریری میشل عون را مقصر تعطیلی دولت
لبنان دانست

نخستوزیر مکلف لبنان در جلسه پارلمان که به بررسی پیام میشل عون درباره
تاخیر در تشــکیل دولت اختصاص داشت ،انگشــت اتهام را به سمت میشل
عون گرفت و گفت او تشــکیل دولت را به تعطیلی کشــانده و امید لبنانیها
را در توقف فروپاشــی وحشتناک کشــور از بین برده است.به گزارش سایت
النشره ،سعد حریری ،نخستوزیر مکلف لبنان در برابر پارلمان گفت :ما مقابل
رییس جمهوری هستیم که حق قانونی خود را در ارسال این پیام به پارلمان
انجام داده و از آن میخواهد تشــکیل دولت را بررسی کرده و تصمیم مناسب
را بگیرد .اما حقیقت این اســت که ما مقابل رییس جمهوری هســتیم که به
پارلمان میگوید من نخستوزیری که معرفی کردید را نمیخواهم و هرگز به
او اجازه تشکیل دولت را نمیدهم .بفرمایید من را از دست آن راحت کنید! ،او
ادامه داد :ما همه این پیام را خواندیم ،پیامی که به دنبال تبرئه شخص رییس
جمهوری از اتهام مانعتراشــی در تشــکیل دولت است؛ پیامی که میبایست
ی حاشیهها ،حامیان و تیم
خطاب به پایتختهای بیگانه برای حمایت از برخ 
سیاســی در برابر تحریمهای احتمالی اتحادیه اروپا و کشــورهای دیگر باشد.
واقعیت فراتر از این طول و تفصیلهاست.نخستوزیر مکلف لبنان گفت :هرگز
دولتی که تیم میشل عون میخواهد شکل بگیرد ،تشکیل نخواهم داد .نه این
تیم و هیچ تیم سیاســی دیگر .تنها دولتی را تشکیل خواهم داد که خواهان
منع فروپاشــی و منع سقوط عظیمی است که لبنانیها را در خوردن ،صحت،
زندگی و کشورشان تهدید میکند.شبکه الجدید نیز گزارش داد :دیدارهای دو
جانبهای را نبیه بری در حاشــیه جلسه پارلمان برگزار کرد که اولین دیدار با
سعد حریری و سپس با جبران باسیل شروع شد .بعد از دیدار با باسیل ،نبیه
بری مجددا با حریری مالقات کرد.

بلومبرگ:زنگ خطر موج جدید کرونا در آسیا نواخته شد

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد با افزایش بی رویه و گسترش غیرقابل کنترل ویروس کرونا در کشورهای آسیایی طی چند هفته گذشته ،زنگ
خطری جدی نواخته شــده اســت .به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ » ،در پی افزایش و گســترش غیرقابل کنترل ویروس کرونا زنگ خطری جدی باید در
سراسر آسیای جنوب شرقی به صدا درآید .براساس این گزارش ،هم اکنون شیوع ویرس کرونا در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند هند
،تایلند،مالزی و ویتنام حتی بیشتر از موج اول در حال گسترش است.در اندونزی با ابتالی روزانه شش هزار نفر و در فیلیپین با ابتالی بیش از شش هزار و
 800نفر به کرونا ،شرایط هر روز وخیم تر می شود.این پایگاه خبری آمریکایی ،وضعیت کشورهای فقیر برای مقابله با کرونا را وخیم تر اعالم و اضافه کرد برای
مثال کامبوج در ماه گذشته با چنان موجی از همه گیری مواجه شد که رهبر این کشور « هان سن » اعالم کرد کشورش در« لبه مرگ » قرار گرفته است .از
اوایل ماه آوریل این کشور بیش از  ۲۴هزار مورد ابتال به ویروس کرونا را گزارش کرده است .تعداد مبتالیان به کرونا در الئوس که در آوریل/فروردین کمتر از
 ۵۰مورد ابتال را ثبت کرده بود و در حال حاضر به بیش از هزار و  ۷۰۰مورد رسیده است .شرایط در میانمار در مقایسه با سایر کشورها نیز متفاوت است چرا
که از زمان وقوع کودتای نظامی در فوریه آمار دقیقی از میزان انتشــار این ویروس یا تســت های شناسایی افراد بیمار در دست نیست .بر پایه این گزارش به
دلیل شرایط اقتصادی بعید است که کشورها مایل باشند محدودیت های سختگیرانه ای را که در سال  ۲۰۲۰اعمال می کردند ،تکرار کنند و با روند بسیار کند
واکسیناسیون در بسیاری از کشورها ممکن است شرایط بسیار پیچیده و خطرناک شود .این در حالی است که کشورهای ثروتمندی چون سنگاپور و تایوان که
به دلیل کنترل و مهار ویروس زبانزد بودند نیز در حال حاضر در امان نیستند و با موج جدید ویروس دست و پنجه نرم می کنند .
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گزارش
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درسی که بایدن میتواند به بن سلمان
بدهد

محمد بن ســلمان ،حاکم دوفاکتوی عربستان و ولیعهد این کشور ،سعی
دارد بفهمد که آیا برنامه کم سابقه جو بایدن برای بازبینی روابط دوجانبه
به چیزی بیش از نتایج ظاهری منجر خواهد شد یا خیر .اگر ارزیابی مجدد
بایدن در روابط آمریکا و عربســتان به سیاستهای جدیدی فراتر از فرار از
مجازات محمد بن ســلمان از بابت قتل خاشقجی منجر شود ،آینده منافع
آمریکا در حوزه خلیج فارس ممکن است تاریکتر از قبل شود.پایگاه هیل در
تحلیلی به قلم علی االحمد ،بنیانگذار و مدیر انســتیتوی امور خلیج فارس
مســتقر در واشنگتن دی.سی با موضوع «ضرورت اتخاذ قاطع عمل کردن
دولت جو بایدن در قبال محمد بن سلمان ولیعهد عربستان» مینویسد«:ماه
فوریه ،آنتونی بلینکــن ،وزیر خارجه آمریــکا تحریمهایی علیه  ۷۶متهم
همدست در قتل بی رحمانه جمال خاشــقجی،روزنامه نگار منتقد دولت
سعودی اعمال کرد ،اما این به اصطالح «ممنوعیتهای مرتبط با خاشقجی»
شامل محمد بن سلمان ،رئیس حلقه ،که طبق نتیجه گیری سازمان سیا در
پشت این قتل بدنام بوده نشده و همچنین دیگر سوءاستفادههای فاحش از
حقوق بشر توسط دولت عربستان را نیز شامل نشد .آمریکا فرصتی طالیی
را برای پاسخگو کردن عربستان و بازداشتنش از موارد نقض استانداردهای
بینالمللی در آینده از دست داد.دولت بایدن نیاز دارد که فراتر از این برود.
این دولت باید قراردادهای چند میلیارد دالری فروش تسلیحات به عربستان
را که توسط ترامپ تایید شدند ،لغو کند .این به معنی سالحهای کمتر برای
حمله به غیرنظامیان یمنی و همچنین شهروندان عربستانی و از دست دادن
تامل برانگیز اعتبار به عنوان مشتری ارجح «انحصاریترین اسباب بازیهای
آمریکا» است .همچنان که بن سلمان به تبلیغ طرح آینده نگر «چشم انداز
 »۲۰۳۰می پردازد این برنامه ممکن اســت باعث اخالل در وابســتگی دو
جانبه نفت عربســتان و تسلیحات آمریکا شود.کاخ سفید کمی بعد از آغاز
ریاســت جمهوری بایدن ،نشان داد که رئیس جمهور آمریکا ،ملک سلمان
را به عنوان پادشــاه عربستان مورد تعامل قرار میدهد نه این که همچون
ترامپ به سراغ پسرش محمد بن سلمان به عنوان نماینده او برود .با توجه
به مشکالت سالمتی و کارکردهای شناختی ملک سلمان ،گفتگوهای آنها
احتمــاال چندان قاطع و دقیق نبوده و این روند همچنان جلوی محمد بن
ســلمان دمدمی مزاج از اداره نمایش تا روزیکه خودش به پادشاهی برسد
را نمیگیرد .اما اقدامات سختگیرانه وضعیت روابط آینده را تعیین می کند.
دولــت آمریکا یک موضع اصولی زودهنگام را با دفاع از زندانیان سیاســی
عربســتان که بدون اتهام در بازداشــت هستند و همچنین انتقاد از احکام
مجازات شنیع صادر شده از ســوی دادگاههای پوشالی اتخاذ کرد .دولت
عربستان در اولین هفتههای ریاســت جمهوری بایدن به ناگهان اقدام به
آزاد کردن دو فرد دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-عربستانی به نامهای بدر
االبراهیم و صالح الحیدر بعد از دو ســال حبس کرد .همچنین عربستان
لجین الهذلول ،فعال مشــهور حامی حقوق زنان را نیز آزاد کرد.محمد بن
ســلمان هر چند ممکن است از کالنتر جدید در واشنگتن دی.سی بترسد
امــا همچنان تالش دارد که قدرتش را نمایش دهد و ترجیحاتش را پیاده
کند .روشــن است که بن ســلمان با کنترل مطلق بر دادگاهها و هر بخش
دیگر نظام عربستان ،این هدایا را به نشانه تواضع به بایدن داده و در صورتی
کــه دولت جدید آمریکا صرفا درباره اصالحات واقعی و حاکمیت قانون در
عربستان لفاظی کند ،یک پوشش را فراهم کند.محمد بن سلمان خواستار
آن است که تصمیم گیرهای آمریکا و سهامداران شرکتی باور کنند او درباره
اصالحات دموکراتیک و بازارهای آزاد به عنوان ضمانت ثبات ،جدی است.
او تاکنون هیچ کاری که نشان دهنده تعهد صادقانه باشد انجام نداده است
و در کمترین حالت تیم بایدن میتواند این روایت گمراه کننده را رد کند.
همچنــان که نتایج ارزیابی های دولت آمریکا در هفته ها و ماه های آینده
فاش شوند ،محمد بن سلمان خواهد فهمید چقدر آزادی عمل برای تداوم
تقویــت حاکمیت آهنین خود و ماجراجویــی منطقهای که هر دو به ضرر
آمریکاست ،خواهد داشت».

گزیده خبر
اتحادیه اروپا برای بازسازی غزه شرط
تعیین کرد

مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ضمن استقبال از توافق آتشبس میان
دو طرف فلسطینی و اسرائیلی تاکید کرد :تنها راهحل سیاسی و نه امنیتی
میتواند به دو طرف صلح و امنیت ببخشد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
جوزپ بورل ،مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم کرد:
بامــداد جمعه پــس از  ۱۱روز درگیری میان اســرائیل و حماس و تعداد
غیرقابل قبولی کشته و زخمی در میان غیرنظامیان ،آتشبس میان دو طرف
آغاز شد ،اقدامی که بسیار مورد استقبال است.بورل در ادامه اظهار کرد :اما
اکنون ما به تضمین اجرای این توافق و پس از آن رســیدگی به اختالفات
بــرای حل نهایی آنها نیاز داریم ،امنیت بــه تنهایی صلح را ایجاد نخواهد
کرد و تنها راهحل سیاســی توافق شــده است که میتواند به فلسطینیها
و اســرائیلیها امنیت و صلح ببخشد.مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا
درباره بازسازی دوباره غزه نیز گفت :انتظار نمیرود کشورهای اتحادیه اروپا
بودجه بازســازی دوباره غزه را بدون وجود امکانی واقعی برای حل قطعی
درگیریها تامین کنند.آتشبس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) بامداد جمعه از ساعتی که میانجیگران مصری
تعیین کرده بودند ،آغاز شد.از سوی دیگر مسؤول سیاست خارجه اتحادیه
اروپا اظهار کرد :اقدام برخی کشــورهای عربی در عادیسازی روابط خود
با اســرائیل ،این تصور را به وجود آورد که مساله فلسطین به پایان رسیده
اســت.بورل گفت :آرامش نسبی که اراضی فلسطینی از سال  ۲۰۱۴شاهد
بودند و اقدام برخی کشورهای عربی در عادیسازی روابط خود با اسرائیل،
این تصور را به وجود آورد که مساله فلسطین حل و فصل شده و درگیری
اعراب و اســرائیل به پایان خود رســیده و وضعیت فعلی میتواند تا اطالع
ثانوی ادامه یابد.مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد:
مذاکرات روند صلح اختالفات را برطرف نکرده و روند گســترش شهرکها
در مناطق فلســطینی را که در عمل راهحل مورد حمایت جامعه جهانی را
تضعیــف میکند ،متوقف نکرد.او افزود :اتحادیه اروپا نمیتواند بدون وجود
امکانی برای آغاز یک روند سیاسی میان اسرائیل و فلسطینیها ،به حمایت
مالی از بازسازی دوباره غزه ادامه دهد.بورل با اشاره به اینکه کنار گذاشتن
دالیل اختالف میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی تنها به دورهای جدیدی
از خشــونت منجر خواهد شــد ،تاکید کرد :باید به مذاکراتی واقعی برای
رســیدن به یک راهحل دائمی از طریق سازشی سیاسی مبتنی بر راهحل
دوکشوری بازگشت.
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چهره روز
پل گوگن
اوژن آنــری پل گوگن (بــه فرانســویEugène Henri :
( )Paul Gauguinزادهٔ  ۷ژوئــن  - ۱۸۴۸درگذشــتهٔ ۸
مــهٔ  )۱۹۰۳نقــاش و تندیسگر فرانســوی و یکی از
مهمترین چهرههای سبک پسادریافتگری بود .پل گوگن
در پاریــس به دنیا آمد .بعد از چند ســال که در ناوگان
بازرگانی فرانسه خدمت کرد ،به داللی بورس روی آورد
و در فراغــت و روزهای تعطیل به نقاشــی میپرداخت.
بهتدریج به خرید و گردآوری تابلوهای امپرسیونیسمی
(دریافتگری) مشــغول شــد .از  ۱۸۷۵با کامیل پیسارو
طرح دوســتی ریخت و در نمایشــگاه دریافتگری سال
 ۱۸۸۰–۱۸۸۶شــرکت کرد .از  ۱۸۸۳بهطور تماموقت
به نقاشی پرداخت .در  ۱۸۸۹با نمادگرایان فرانسوی در
پاریس و بروکسل نمایشگاههایی برپا کرد .سالهای  ۱۸۹۳–۱۸۹۱را در تاهیتی به سر برد؛ بعد به فرانسه
بازگشت .از  ۱۸۹۵به بعد در تاهیتی به سر برد .در سالهای  ۱۸۹۹–۱۸۹۸در نگارخانه والر در پاریس
نمایشگاه انفرادی تشکیل داد .در  ۱۹۰۳در هیوا اوآ از جزایر مارکیز در جنوب اقیانوس آرام ،از دنیا رفت.
بعد از مرگ گوگن نمایشگاه بزرگی در سالن پاییز در سال  ۱۹۰۶برای بزرگداشت وی برپا گردید و طی
آن ،گوگن بهعنوان پیشتاز حرکتهای ضد ناتورالیستی ،همچون فوویسم در فرانسه و هیجاننمایی در
آلمان و کشورهای دیگر معرفی شد.سپس ،کار پردرآمدی را در یک مؤسسهٔ داللی سهام پیش گرفت و
یکی از خریداران آثار امپرسیونیستم ها بود .به تشویق پیسارو وقت بیشتری را به نقاشی تشخیص داد.
سرانجام ،در سی و پنج سالگی از زندگی مرفه و زن و فرزندانش دست کشید ،و یکسره به نقاشی روی
آورد .در چند نمایش گروهی امپرسیونیستها شرکت کرد .به شهر پنتاون رفت .در آنجا ،برنا و گروهی از
نقاشان جوان به شخصیت و نظرات زیبایی شناختی او جلب شدند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

تغذیه گاوها و پرندگان از زباله ها در استان آچه اندونزی

ورزشی

محققان اخیرا اعالم کردهاند ســاعتهای شــبانه روزی زنبورها را
میتوان با یک عامل شگفت آور که اخیرا دریافتهاند ،تغییر داد و آن
عامل ،چرخههای دما در داخل کندو است.به گزارش تی ای ،گروهی
از محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند زنبورها میتوانند زمان
را با کمک درجه حرارت تشــخیص دهند.به نظر میرسد زنبورها و
سایر حشرات به دلیل کارهای مختلفی که انجام میدهند ،توانایی
تخمین مدت زمان ســپری شده را دارند.زنبورها با استفاده از ریتم
شــبانهروزی ،میتوانند به طور دقیق زمان را تشخیص دهند .این
توانایــی همچنیــن به آنها ایــن امکان را میدهد تــا زمان خاص
دسترســی به غذا و محل قرارگیــری آن را برای چند روز به خاطر
بسپارند.

رمان حکومت نظامی
نوشــتههای زیادی از خوســه دونوســو به فارسی
ترجمه نشده است اما رمان حکومت نظامی احتماالً
مشهورترین اثر این نویســنده شیلیایی است که در
بازار کتاب ایران وجود دارد .کتابهای خوسه دونوسو
به طــور کلی با ادبیات آمریکای التین و آن ســبک
مشهور – رئالیســم جادویی – متفاوت است .دونوسو
اعتقاد دارد که نویســندگان آمریکای التین باید به
دنبال تحول در داستاننویســی باشند و از زیر سایه
سبک رئالیسم جادویی خارج شوند .به نظر میرسد
خود او در این کار موفق ظاهر شــده است .در کتاب
حکومت نظامی با خوانندهای به نام مانونگو ورا روبهرو
هستیم که بعد از  ۱۳سال دوری از وطن ،حال برای
مراسم خاکسپاری همسر پابلو نرودا به شیلی بازگشته است .مانونگو ورا برای بسیاری از شعرهای
نرودا آهنگ ساخته و خودش آنها را خوانده بود .بنابراین شرکت در مراسم احیای ماتیلده نرودا
«درست زمانی که یک حکومت نظامی تازهنفس چون بختکی بر زندگی روزانۀ مردم افتاده» برای
او یک امر ناخودآگاه است.مانونگو ورا خوانندهای مشهور است که قبل از کودتای پینوشه به شکلی
تصادفی از شیلی خارج شد و در پاریس با ترانههایش از مخالفان ژنرال حمایت میکرد .او را یک
ِ
نخست بعد از کودتا با ترانههایش ،زبان
خواننده انقالبی میتوانست در نظر گرفت که در چند سال
گویای وطن خفقانگرفتهاش بود.اما اکنون که به داخل کشورش ،به شیلی بازگشته است متوجه
میشود که اوضاع تغییر کرده است .حال او دیگر نه اعتقادی به آنچه میخوانده دارد و نه چشمانداز
امیدبخشــی پیش روی خود میبیند .با دیدن شرایط موجود او باید به آدم دیگری تبدیل شود و
دست از دروغگویی به خود و به مخاطبش بردارد .اما این کار چگونه ممکن است؟

فرهنگ

از اردوی تیم ملی بسکتبال چه خبر؟
در حالی که حدودا  ۸روز از شروع اردوی تیم ملی بسکتبال میگذرد ،کادرفنی از انجام هرگونه مصاحبه درباره روند آماده سازی
ملیپوشان خودداری میکنند! اردوی تیم ملی بسکتبال ایران در حالی از روز  ۲۶اردیبهشت آغاز شده است که تا به امروز ،تقریبا
ن نشدهاند .چرا که اعضای کادرفنی و بازیکنان تی م ملی در
هیچ یک رسانهها موفق به انتشار اخباری از روند آماده سازی ملیپوشا 
اقدامی عجیب سکوت کرده و پاسخگوی رسانهها نیستند.این دور از اردوهای تی م ملی در حالی شروع شد که چند خبر مهم در
بدو اعالم اسامی نفرات اردونشین ب ه وجود آمد .مصدومیت حامد حدادی ،دعوت نشدن سجاد مشایخی و حضور بازیکنی حدید
در ترکیب تی م ملی از جمله موضوعاتی هستند که نیاز است کادرفنی تی م ملی به صورت شفاف درباره آنها با رسانهها صحبت
کنند تا طرفداران این رشته دانشگاهی نیز در جریان وضعیت تیم ملی قرار بگیرند.با دیروز (یکشنبه) دوم خرداد حدودا  ۸روز
میشود که تمرینات ملیپوشان آغاز شده و فعال هیچ خبری به صورت رسمی درباره اردوی بسکتبالیستها منتشر نشده است.
نه تنها کادرفنی تیم ملی از مصاحبه با رســانهها خودداری میکنند ،به نظر میرسد که حتی ملیپوشان را هم از انجام هرگونه
مصاحبه با رسانهها منعکردهاند.

تخت گاز

مواجهه ادبیات با بحرانهایی مثل کرونا
مجید راستی با بیان اینکه ادبیات بخش عمیق مسائل
است ،از مواجهه ادبیات با بحرانهایی مثل کرونا میگوید.
این نویســنده ادبیات کودک و نوجــوان درباره مواجهه
ادبیــات با بحرانهایــی مثل جنگ ،بالیــای طبیعی و
بیماریهای همهگیر از جمله کرونا ،اظهار کرد :شکلهای
مختلفی برای مقابله با بحرانها وجود دارد .اگر به مسائل
کودکان نگاه کنیم ،یکســری از مشکالت مانند کرونا
هست اما به این شــکل فراگیر نبوده است .حاال که این
اتفاق افتــاده بزرگترها کارهــای مختلفی میکنند تا
کمترین صدمه به بچهها وارد شود .یکی از چیزهایی که
بچهها به نوعی آن را از دست دادند ،حضور در فضاهایی
بود که جمع میشدند و بازی میکردند .او افزود :ادبیات
یکی از منابعی است که بچهها میتوانند از طریق آن با این نوع مسائل مقابله کنند؛ اما تا حدی میتواند
کودکان را همراهی کند .زمانیکه بچهها کتاب میخوانند در واقع بخشی از وقتشان را میگذارند تا با
دنیای آدمها و ماجراها و فرهنگها آشنا شوند و شناخت خود را نسبت به دنیای بیرون از خودشان بیشتر
کنند .در واقع ادبیات میتواند کودکان را وارد دنیاهاییکند و بحرانها و مشکالتی را که در آنها هست،
به بچهها نشان دهد و به نوعی تجربه ذهنی بچهها را باال ببرد.راستی درباره تولیدات ادبی مرتبط با کرونا
در دوران کرونایی هم گفت :ادبیات مانند خبر نیست که صبح اتفاق بیفتد و نهایتاً تا شب در دسترس
مردم باشد یا روزنامه نیست که بالفاصله مسئلهای را منعکس کند و مخاطب بتواند از آن استفاده کند.
زمانی که یک کتاب بخواهد منتشر شود در شرایط عادی و با توجه به شرایط ناشر و برنامهریزیهایی که
برای تولید کتاب دارد ،از یک ســال تا  ۱۰سال طول میکشد .از زمانی هم که بحران کرونا پیشآمده،
ناشران هم به سهم خودشان تالش کردهاند اما مانند هر شغل دیگری با وقفه و کندی روبهرو شدهاند.

تشخیص زمان
به روش زنبورها

معرفی کیا سلتوس  ۲۰۲۲به همراه نسخه سفارشی نایت فال ادیشن
کیا سلتوس به عنوان محصول مدل  ۲۰۲۱روانه بازار آمریکا شده اما کرهایها در همین زمان اندک نیز تغییراتی برای مدل  ۲۰۲۲این
خودرو در نظر گرفتهاند .این کراس اوور شــیک در مدل ســال  ۲۰۲۲دارای نشانهای جدید کیا و تریم نایت فال ادیشن میباشد .کیا
همچنین اقدام به حذف پیشــرانه  ۱.۶لیتری توربوی مدل ســلتوس  Sکرده است.نسخه سفارشی نایت فال ادیشن قیمت پایه ۲۷۸۶۵
دالری داشــته و از تغییراتی در بدنه و کابین ســود میبرد .فع ًال تصاویری از این خودرو منتشــر نشده اما گفته میشود این خودرو به
رینگهای  ۱۸اینچی مشــکی مات ،جلوپنجره تیره ،ریلهای سقف سیاه و رکابهای جانبی به همین رنگ مجهز شده است .سلتوس
نایت فال ادیشن همچنین ارزانترین تریم خانواده با پیشرانه  ۴سیلندر  ۱.۶لیتری توربو و گیربکس  ۷سرعته دوکالچه است .البته گفته
شده این خودرو  ۱۱۰۰دالر گرانتر از تریم قبلی  Sتوربو میباشد ،تریمی که از تجهیزات استاندارد مشابهی با نایت فال ادیشن برخوردار
بود.از دیگر تغییرات سلتوس  ۲۰۲۲میتوان به حذف نشان مربوط به تریم خودرو از عقب آن اشاره کرد .این خودرو همچنین به عنوان
بخشی از برنامههای جدید کیا دارای برند تازه میباشد .لوگوی جدید کیا بسیار لوکستر و سطح باالتر از نشان قبلی است .دیگر بهبود
سلتوس  ۲۰۲۲اضافه شدن ترمز اضطراری خودکار و دستیار حفظ خودرو بین خطوط بهصورت استاندارد است.

تشخیص کرونا
در  ۱ثانیه!
محققان «دانشــگاه فلوریدا» و «دانشــگاه ملی چایو تانگ» تایوان موفق
به تولید دستگاه میکروسیالی شدهاند که میتواند پروتئین کروناویروس
سندرم حاد تنفسی  ۲یک نمونه بزاق را ظرف یک ثانیه تشخیص دهد.به
گزارش مد گجت ،این دستگاه الکتروشیمیایی از آنتی بادی علیه پروتئین
میخ مانند برای شناسایی ویروس استفاده میکند و میتواند آزمایش سریع
کووید ۱۹-را امکانپذیر کند .هنوز هم آزمایش یکی از مهمترین راههای
تشــخیص بیماری کووید ۱۹-است .در حالی که از شیوع این بیماری در
برخی مناطق جهان کاسته شده است اما برخی کشورها هنوز هم درگیر
مبارزه با این بیماری هستند.آزمایش استاندارد کنونی آزمایش  PCRاست
که از نظر دقت و صحت پیشتاز است اما برای انجام آن به کارکنان ماهر و
تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی نیاز است.

انتظار غیرمنتظرهها در جستجوی
حیات بیگانه
دانشمندان در جستجوی حیات فرازمینی باید تعصبات خود را در مورد
شرایط الزم برای وجود حیات کنار بگذارند ،چرا که میتواند به از دست
رفتن فرصت در کشــف سیارات فراخورشــیدی منجر شود.به گزارش
آیای ،دانشمندان در دهه گذشته بیش از  ۳۶۵۰سیاره فراخورشیدی
را کشــف کردهاند که بیش از یک ســیاره به ازای هر روز اســت.اولین
ســیارات فراخورشیدی در دهه  ۱۹۹۰کشف شــدند و از آن زمان به
بعد ،روشهای کشــف آنها بهبود یافتهاند .اما با این وجود ما هنوز هم
نتوانستهایم سیارهای کام ًال مشابه زمین خودمان را پیدا کنیم و البته که
هنوز موردی را نیافتهایم که میزبان حیات بیگانه باشد.آیا ممکن است
که ما مورد منحصر به فردی باشیم؟ آیا زمین واقعاً یک سیاره منحصر
به فرد در جهان هستی است؟

