سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

سن بازنشستگی افزایش پیدا نمی کند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱مجلس شورای اسالمی از عدم موافقت این کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی دستگاههای کشوری ،لشگری
و تامین اجتماعی به میزان دو سال خبر داد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱روز شنبه درباره آخرین تحوالت
بودجه  ۱۴۰۱به خبرنگاران گفت :در جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی کشوری ،لشکری و تامین اجتماعی به
میزان دو ســال موافقت نشــد .وی اضافه کرد :همچنین محاسبه حقوق بازنشستگان در تمام صندوقهای بازنشستگی لشکری ،کشوری و سازمان تامین
اجتماعی بر اساس حقوق سه سال آخر به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی نرسید.زارع افزود.... :
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رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

تزریق مرحلهای  ۱۲هزار میلیارد به بورس

سهام دولت در بانکها واگذار میشود
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

موافقت دولت با طرح مجلس برای
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت
کرده است و در صورت اعالم رسمی وضعیت آنها تا پایان سال مشخص میشود.محمد رضا پورابراهیمی در گفت
و گو با خبرنگار سیاســی ایرنا ،با اشاره به بررسی ها و اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره های دهم و
یازدهم و گزارشــی که در زمینه اسناد مرتبط با سهام عدالت ارائه شد ،اظهار کرد :از مجموع جمعیت کشور۵۰،
میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند .چندین میلیون نفر هم واجد دریافت سهام عدالت هستند،اما به دالیل
مختلفی از این واگذاری محروم شدند و بالعکس کسانی بودند که فاقد شرایط احراز و مشمول سهام عدالت نبودند
اما سهام عدالت دریافت کردند.
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فرسودهها و بیکیفیتها علیه مردم
5

کاهش یک درصدی نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۰

تورم دی ماه به  ۴۲درصد کاهش یافت
3

صدور کارت الکترونیکی برای خرید
کاالی اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رونمایی شدن سامانه زیرساختی نحوه جبران معیشت
مردم با اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی خبر داد و گفت :بر همین اســاس قیمت  ۲۵کاالی اساســی
ثابت شــده و با اعطای کارتهای الکترونیکی از مردم حمایت میشود.به گزارش فارس ،بهروز
محبی نجمآبادی عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره
به عزم دولت برای حذف و یا اصالح ارز ترجیحی  4200تومانی گفت :قوای مقننه و مجریه بنا
دارند با همراهی یکدیگر به تفاهم مشترکی در مورد چگونگی حذف و یا اصالح این ارز باشند.
این در حالی اســت که بر اســاس فروش نفت و ســایر درآمدها  18.5میلیارد دالر ارز در سال
آینده برای کشــور باقی میماند که نزدیک  460تا  500هزار میلیارد تومان میشــود؛ یکی از
مباحث جدی مجلس و دولت در اینباره آن است که وصول این موضوع بسیار سخت است اما
چارهای جزء اصالح ارز  4200تومانی نداریم چرا که اتفاقات بســیار ناگواری در این حوزه رخ
داده است.نجمآبادی گفت:بر اساس برآوردها سه میلیون تن گندم وارداتی با ارز  4200تومانی
در مسیر توزیع در کشور در مسیر انحرافی خرج میشود که نشان میدهد مدل تخصیص یارانه
به گندم در این بخش نیازمند اصالح است و به نظر میرسد که اجرای قانون حذف و یا اصالح
ارز ترجیحی  4200تومانی حتی آثار و تبعاتی را در برخی کشورهای همسایه داشته و تورم را
در آنجا افزایش میدهد چرا که خیلی از اجناس و کاالهای یارانهای جمهوری اسالمی ایران در
آن کشــورها وجود دارد و خرید و فروش میشود.وی تأکید کرد:مجلس به شدت مصر است با
حذف و یا اصالح ارز ترجیحی  4200تومانی به هیچ وجه نباید به مردم کشورمان آسیبی وارد
شود و به همین دلیل بنا داریم  25قلم کاالی اساسی را مشخص کرده و با قیمت فعلی به افراد
فروخته شــوند تا با استفاده از ظرفیت بنهای الکترونیکی و یا کوپنها اگر قیمتها با حذف و
یا اصالح ارز  4200تومانی گرانتر شد تخفیفات الزم در آن کارتهای الکترونیکی اعمال شود
و افــراد بتوانند با آن خرید کرده و اجناس را با همان قیمت قبلی تهیه کنند البته این موضوع
روشــی است که کمیســیون تلفیق دارد.وی اضافه کرد :برای مثال اگر قیمت مرغ کیلویی 30
هزار تومان اســت و بعد از حذف یا اصالح ارز  4200تومانی به کیلویی  60هزار تومان برســد
دولت کارتهای الکترونیکی که به مردم میدهد دارای ســهمیه خاص مرغ است و عم ً
ال مردم
مرغ را با تخفیف خاصی خریداری کرده و اگر هم قیمتها نوســانی داشــته باشند باز هم این
تخفیفها دارای نوسان خواهند بود البته این موضوع درباره سایر کاالهای اساسی یارانهای هم
چنین وضعیت را دارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس
آمادگی الزم را برای این موضوع دارند خاطرنشان کرد :به زودی از سامانه زیرساختی مخصوص
این موضوع هم رونمایی خواهد شد.

منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران اعالم کرد:

توافق موقت در دستور کار ایران نیست
جزئیاتی جدید از مالیات خودروهای لوکس

براســاس قانون بودجه ســال جاری ،دارندگان خودروهای باالی یک میلیارد
تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعالم مســئوالن سازمان امور مالیاتی این
افراد تا پایان بهمن ماه امســال فرصــت دارند و تاکنون برای  ۱۰۶هزار نفر از
دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارســال شده است.به گزارش ایسنا،
بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها باالتر از یک میلیارد
تومان باشــد را مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» دانسته است و
اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد
(فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل خانوار هستند) و مجموع ارزش
روز آنها باالتر از یک میلیارد تومان باشــد ،این افراد نیز مشــمول مالیات بر
خودروهای لوکس خواهند بود.
در این راســتا ،نرخ مالیات ساالنه خودروهای لوکس به شرح ذیل تعیین شده
است:
 -۱تا مبلغ  ۱.۵میلیارد تومان نســبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک
درصد
 -۲تا مبلغ ســه میلیارد تومان نســبت به مازاد  ۱.۵میلیارد تومان معادل دو
درصد
 -۳تا مبلغ  ۴.۵میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد
 -۴نسبت به مازاد  ۴.۵میلیارد معادل چهار درصد
تازهترین اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه بیانگر شناسایی ۵۵۰
هزار خودرو لوکس اســت که این خودروها باید  ۵۶۰۰میلیارد تومان مالیات
بدهند.مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت
تکفل زیر سن قانونی اگر بیش از یک میلیارد تومان باشد ،مشمول این مالیات
میشود .بر این اساس کسانی که باالی  ۱۸سال سن داشته باشند باید مالیات
خودروی خود را جداگانه بپردازند ،اما مالیات کسانی که زیر سن قانونی و کمتر
وزارت بهداشت اعالم کرد

 ۹۷۴هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار هستند
بررســی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان میدهد که در
پاییز امسال  ۴۲.۳درصد بیکاران کشــور فارغالتحصیل دانشگاهی بودهاند.بررسی تازهترین آمار
مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به پاییز ســال  ۱۴۰۰که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده
نشان میدهد که  ۹۷۴هزار و  ۵۱۸نفر از جمعیت فارغالتحصیالن کشور ،بیکار هستند؛ یعنی در
پاییز امسال  ۱۳.۸درصد از کل جمعیت فعال فارغالتحصیل آموزش عالی ،بیکار بودهاند.همچنین
 ۴۹۸هــزار و  ۶۶۷نفر از این جمعیت را مردان و  ۴۷۵هزار و  ۸۵۱نفر را زنان به خود اختصاص
میدهنــد؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغالتحصیالن گروه مردان  ۱۰.۱درصد و گروه زنان
 ۲۲.۶درصد است.نرخ بیکاری فارغالتحصیالن در گروه مردان در پاییز سال جاری نسبت به پاییز
سال  ۰.۲ ،۹۹درصد و در گروه زنان  ۰.۸درصد کاهش را نشان میدهد.
 ۴۰.۳درصد از بیکاران کشور ،فارغالتحصیل دانشگاهی هستند
همچنیــن در حال حاضر  ۲میلیون و  ۳۰۲هزار و  ۹۷۹نفر بیکار در کشــور داریم که بررســی
ســهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۲.۳
درصد بیکاران کشور ،در گروه فارغالتحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این سهم در پاییز سال
 ،۹۹معادل  ۴۰.۲درصد بود.البته ســهم «جمعیت شــاغل فارغالتحصیل از کل شاغالن» با رشد
مواجه بوده به طوری که این سهم  ۰.۸درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد جمعیت بیکار
فارغالتحصیل همچنان طی سالهای گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغالتحصیل است.

آغاز واکسیناسیون کرونا برای سنین
 ۵تا  ۱۱سال با رضایت والدین در
سراسر کشور
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت پیرو
مصوبات ستاد ملی کرونا گفت :ستاد مصوب کرد که واکسیناسیون
گروه ســنی  ۵تا  ۱۱سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با
رضایت والدین آغاز شود.به گزارش ایسنا ،مهندس محمد هاشمی
درخصوص مصوبات پیشنهادی جهت تصویب در ستاد ملی کرونا
به ریاست رییس جمهور ،مورخ اول بهمن  ،۱۴۰۰عنوان کرد :بر
این اســاس ،با توجه به لزوم آمادگی کامل مراکز درمانی مقابله
بــا کرونا؛ اجرای ماده  ۲۷قانون جمعیــت مبنی بر به کارگیری
خانم های پزشک دارای فرزند در محل سکونت به مدت  ۶ماه به
تعویق می افتد و مطابق روال قبلی وزارت بهداشــت خدمت می
کنند .بنابر اعالم وبدا ،وی افزود :همچنین ،ستاد مصوب کرد که
واکسیناسیون گروه سنی  ۵تا  ۱۱سال در سراسر کشور به صورت
پلکانی و با رضایت والدین آغاز شود.سرپرست مرکز روابط عمومی
و اطالع رســانی وزارت بهداشت بیان کرد :فعالیت مدارس نیز به
قوت خود باقی بوده و تعطیل نیستند و چنانچه ستاد ملی کرونا
تصمیمات جدید اتخاذ کند ،اعالم خواهد شد.

از  ۱۸سال داشته باشند به نام سرپرست خانوار منظور میشود.
عالوه بر این ،مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در یک برنامه
تلویزیونی اعالم کرد که دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه ســال
جاری فرصت دارند ،مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان
ارزش دارند را بپردازند یا در صورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود
اعتراض کنند.همچنین ،طبق گفته رستمپور از خودروهای لوکس شناسایی
شده ،برای  ۱۰۶هزار نفر از دارندگان آنها پیامک مالیات ارسال شده است.از
سوی دیگر ،براساس اعالم مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی مالک
ارزشگذاری خودرو بر اســاس جدولی اســت که برای محاسبه نقل و انتقال
خودرو ،مالیات و عوارض شــمارهگذاری و عوارض شهرداری است که هر سال
از صاحبان خودرو گرفته و در دی ماه ابالغ میشــود.وی افزود :برای محاسبه
مالیات خودورهای ســاخت داخل ،مالک قیمــت کارخانه و برای خودروهای
وارداتی نیز مالک ارزش گمرکی خودرو اســت کــه این ارزش هم طبق نرخ
ارز مرجع مبنای حقوق گمرکی یعنی همان هر دالر  ۴۲۰۰تومان محاســبه
میشود.رســتمپور درباره اینکه مردم چگونه از ارزش قیمت و ارزش خودروی
خود باخبر شــوند ،گفت :اطالعات ارزش خودروهــا از طریق درگاه ارتباطی
ســازمان امور مالیاتی قابل دسترس است که هر کس با شماره ملی و شماره
موبایل به نام خود میتواند وارد سامانه (به نشانی ،)https://www.intamedia.ir
احراز هویت شــود ،اطالعات او و خودروهای به نــام او و ارزش خودرو در آن
سامانه اعالم میشود و میزان مالیات تعلق گرفته به او هم در آنجا ذکر میشود.
وی همچنین اعالم کرد :دارندگان خودرو میتوانند از طریق ســامانه سازمان
امــور مالیاتی ،مالیات تعلق گرفته به خــودروی خود را نقدی پرداخت کند و
فرض بر این است که کسانی که دارنده این خودروها هستند ،امکان پرداخت
نقدی مالیات هم برای آنها وجود دارد.
پلیس:
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رئیس کل ســازمان خصوصیســازی با بیان اینکه حراج هلدینگ
پتروشیمی خلیجفارس لغو شد ،گفت :اما در عین حال برای بررسی
نحوه واگذاری و شــیوه ارزشگــذاری ،نحوه واگذاری ســهام این
شــرکت دوباره در هیأت واگذاری بررسی میشود.حسین قربانزاده
در گفتوگو بــا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در پاســخ به
اینکه هنوز  8درصد از ســهام دولت در بانــک صادرات 10 ،درصد
بانک ملت 11 ،درصد بانک تجارت 12 ،درصد ملیمس 17 ،درصد
فوالد 5 ،درصد ایرانخودرو و  17درصد در ســایپا باقی مانده است،
چه برنامهای برای واگذاری این ســهام دولت دارید ،گفت:گرچه در
سایت سازمان خصوصیسازی اعالم شــده است که باید باقیمانده
ســهام دولت در این شــرکتها طی ســال جاری واگذار شود ،اما
بخش عمده این شــرکتها سهامشــان در وثیقه تسهیالت بانکی
اســت ،بنابراین قابلیت واگذاری ندارد.وی این را هم گفت :البته به
جز سهام بانکها که آزاد اســت ،شرکتهای ملیمس ،فوالدمبارکه،
سایپا و ایرانخودرو کل سهامشان توسط وزارتخانههای مربوطه در
شرکتهای مادرتخصصی مانند ایدرو و ایمیدرو در وثیقه تسهیالت
بانک قرار دارد و بنابراین امکان واگذاری ندارند.قربانزاده در توضیح
بیشتر گفت :برای واگذاری ســهام دولت در بانکها رایزنی میکنیم
که به شیوهای واگذار شــود که صرفه و صالح دولت و منافع خزانه
رعایت شود ،چون این آخرین سهام باقیمانده دولت در بانکها و سهام
طالیی یا اصطالحا گلدن شــیر هســتند که باید به گونهای واگذار
شوند که حداکثر انتفاع خزانه رعایت شود.قربانزاده در پاسخ به اینکه
باقیمانده ســهام دولت در این بانکها مدیریتی نیست ،گفت :گرچه
این سهام بلوک مدیریتی نیست ،اما بستگی دارد که چه کسی این
سهام را بخرد .ممکن است خریدار بعد از خرید این سهام بتواند کل
بانک یادشده را مدیریت کند و سهام کنترلی بانک را به دست آورد،
بنابراین در مورد بانکها حساسیت وجود دارد و باید این تدبیر صورت
گیرد .بنابراین در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار میشود که این تدبیر
در مورد سهام بانکها حتماً رعایت شود.
رئیس کل ســازمان خصوصیســازی در مورد اینکه آیــا هنوز به
نتیجهای برای نحوه واگذاری ســهام بانکهــا از جمله واگذاری خرد
نرســیدهاید ،گفت :عرضه ســهام دولت به صورت خرد بعید است،
چون این ســهام طالیی اســت و باید در مورد اینکه چگونه عرضه
شود ،تدبیری انجام دهیم و هنوز به نتیجه نرسیدهایم .قربانزاده در
مورد اینکه آیا واگذاری سهام پتروشیمی خلیجفارس ک ً
ال منتفی شد،
گفت :نه ،این واگذاری ک ً
ال منتفی نشده ،بلکه برای بررسی در هیأت
واگذاری دوباره بررسی میشــود ،چون با روشی که انجام شد ،یک
متقاضی برای این ســهام داشتیم ،باید حتماً در مورد ارزش گذاری
این ســهام تجدیدنظر شود و بعد از آن شــاید امکان عرضه مجدد
فراهم شود.رئیس کل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به اینکه آیا
برای واگذاری سهام پتروشیمی خلیج فارس باید حداقل دو متقاضی
باشد که رقابت صورت گیرد ،گفت :بایدی وجود ندارد ،چون رقابت
برای این اســت که انتفاع خزانه از این واگذاری حداکثر شــود و با
پیشبینی حداقل دو رقیب که برای عرضه وجود داشت ،پیش رفتیم،
اما به شکلی که سهامدار عمده فعلی در یک طرف کنسرسیوم قرار
گرفت و متقاضی دوم شرکت نکرد یا منصرف شد ،بنابراین باید هیأت
واگــذاری حتماً تجدیدنظر کند.وی این را هــم اضافه کرده که در
مورد نحوه عرضه ،ممکن است بلوک سهام پتروشیمی خلیج فارس
تفکیک شود و یا ممکن است ارزشگذاری آن تغییر کند؛ به هر حال
هیأت واگذاری در این زمینه تصمیمگیــر خواهد بود.قربانزاده در
مورد اینکه چه وقت واگذاری پتروشــیمی خلیج فارس را به هیأت
واگذاری میبرید ،گفت :دوشنبههای هر هفته جلسه هیأت واگذاری
برگزار میشود ،تالش میکنیم ،اعضا را هماهنگ کنیم .یا در هفته
جاری یا در هفته آینده خواهد بود.رئیس کل سازمان خصوصیسازی
در مورد اینکه برخی از شرکتهایی که قب ً
ال واگذار شده بود ،دوباره به
دولت برگشت مانند هفت تپه و هپکو چه میشوند ،گفت :هر کدام از
این شرکتها یک داستان خاص خودش را دارد .این شرکتها که به
دولت برگشتند ،دوباره در لیست واگذاری قرار دارند ،البته هپکو را در
قبال رد دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار کردیم؛ یعنی در واقع
هپکو تمام شده است .ممکن است درصد خیلی کمی از سهام دولت
مانده باشــد ،اما بخش عمده آن به سازمان تأمین اجتماعی واگذار
شده است .قربانزاده این را هم گفت :شرکت کشت و صنعت هفت
تپه هم به شرکت توســعه نیشکر و صنایع جانبی به صورت پیمان
مدیریتی واگذار شــده ،ولی احتماالً بعد از بررســی موفقیت شیوه
پیمان مدیریتی ،مالکیت این شرکت هم واگذار شود؛ یعنی باید ابتدا
عملکرد پیمان مدیریتی را ببینیم و بعد از آن مالکیت واگذار شود.

با پیامک قطع برق ،حسابتان خالی نشود
ص و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا نسبت به احتمال
رئیس مرکز تشــخی 
کالهبرداری و سواســتفاده از شــهروندان در پوشــش پیامک قطع برق هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به شیوه های کالهبرداری
سایبری اظهار کرد :به تازگی یکی ازمواردی که کالهبرداران سایبری با استفاده از آن
اقدام به سواستفاده از شهروندان کرده اند ،کالهبرداری از طریق ارسال پیامک هشدار
قطع برق است .وی ادامه داد :در این شیوه مجرمان اقدام به رسال پیامک های جعلی
هشــدار قطع برق به شــهروندان کرده و لینکی جعلی را نیز درون آن قرار می دهد.
این افراد با استفاده از عباراتی نظیر اینکه در صورت عدم پرداخت ،برق به مدت 72
ساعت قطع خواهد شد یا حتی عباراتی مانند در صورت پرداخت از لینک زیر تخفیف
یا جایزه خوش حســابی دریافت خواهید کرد ،کاربران را به سمت استفاده از لینک
هدایت می کنند .به گفته رجبی ،با ورود کاربر به لینک مذکور این افراد نسبت به ورود
و ثبت نام در وب سایت جعلی و سپس دریافت اپلیکیشن جعلی اقدام خواهند کرد یا
حتی ممکن است به صفحات فیشینگ و برداشت غیرمجاز هدایت شده یا اطالعات
و محتویات داخل گوشی تلفن همراهشان از طریق بدافزارها هک شود .وی در همین
راســتا به شهروندان هشدار داد :الزم اســت افراد در صورت دریافت چنین پیامک
هایــی اوال عجوالنه عمل نکنند و حتما موضوع را از طریق اداره برق پیگیری کنند،
ثانیا هنگام پرداخت نیز توجه داشته باشند که نیازی به وارد کردن اطالعات شخصی
و هویتی کاربران برای جلوگیری از قطع برق وجود ندارد و البته حتما از درگاه های
رسمی برای پرداخت قبوض استفاده کنند.

روایتی از بنیان گذار کروز

دردسرسازی برای قطعهسازان
قطعهســازان کشــور بهعنــوان بنگاههای
خصوصــی فعــال در این حــوزه ،طی دو
تحریم بینالمللی ،با وجود تمام مشکالتی
که بر ســر راه تامین مواد اولیه و به موازات
آن مبادالت پولی وجود داشت ،تا به امروز
خطوط تولیدی خودروسازان را فعال نگه داشتهاند .بنابراین میتوان
اذعان کرد که خودروسازی کشور تا حدود زیادی مدیون شرکتهای
قطعهســازی است؛ اما آنها با مشــکالتی روبهرو هستند.قطعهسازان
کشور به عنوان بنگاههای خصوصی فعال در این حوزه ،طی دو تحریم
بینالمللی ،با وجود تمام مشــکالتی که بر سر راه تامین مواد اولیه و
به موازات آن مبادالت پولی وجود داشت ،تا به امروز خطوط تولیدی
خودروســازان را فعال نگه داشتهاند .بنابراین میتوان اذعان کرد که
خودروســازی کشور تا حدود زیادی مدیون شرکتهای قطعهسازی
است که با وجود تحریمهای خارجی و بعضا کارشکنیهای داخلی ،به
این صنعت پشت نکرده و چراغ خودروسازی...
ادامه در صفحه سوم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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سیاست

وزیر دفاع:

فضا برای حرکتهای بزرگ در وزارت دفاع فراهم است

تهران -ایرنا -وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت :فضا برای دســتیابی به اهداف بزرگ و راهبردی در این وزارتخانه فراهم و
سیاســتها و برنامهریزیها برای تالش جمعی در همین مســیر است.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرســانی وزارت دفاع ،امیر سرتیپ
محمدرضا آشــتیانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فصل جهش ســازمان صنایع هوافضا ضمن قدردانی از تالشهای صورت گرفته در
ســازمان صنایع هوافضا اظهار کرد :با توجه به بررســیهای به عمل آمده و مشاهدات در ارزیابیهای میدانی ،سازمان صنایع هوافضا در
راستای تدابیر و منویات مقام معظم فرماندهی کل قوا اقدامات موثر و اثربخشی را انجام داده و به صورت جهشی عمل کرده است.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان
اینکه فضا برای دستیابی به اهداف بزرگ و راهبردی در این وزارتخانه فراهم و سیاستها و برنامهریزیها برای تالش جمعی در همین مسیر است ،افزود :اخالص کلید اصلی
موفقیت و رمز این راه بوده و هست و همه ما آن را در زندگی بزرگانی همچون شهید سلیمانی ،شهید فخریزاده و شهید صیاد شیرازی دیدهایم.نمایشگاه پژوهش و نوآوری
ســازمان صنایع هوافضا (فصل جهش) ،در ســال  ۱۴۰۰با هدف تحولآفرینی و ترسیم آینده سازمان و سامانه های هوافضای کشور طراحی و برپا شده است.هدف از برگزاری
نمایشگاه فصل جهش سازمان صنایع هوافضا افزایش آگاهیها نسبت به صحنه نبرد آینده ،تحلیل وضعیت جهان و جهتگیری سازمانها و کشورهای پیشرو در حوزه سامانهها
و فناوریها ،جلوگیری از غافلگیری و رویکرد فعال نسبت به آینده در همه عوامل مؤثر بر مأموریت سازمان صنایع هوافضا در حوزههای ملی و وظایف نیروهای مسلح ،سفر به
آینده ،ذهنانگیزی متولیان تحقیقاتی سازمان برای کسب و کار و محصوالت آتی ،افزایش قابلیتها ،خالقیت و نوآوری ،شکستن پارادایمها و محدودیتهای ذهنی بوده است.

گزیده خبر
امیر هادیان:

«نهاجا» برمبنای راهبرد بازدارندگی تسلیحات
خود را ارتقا میدهد
جانشــین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :نیروی هوایی با کمک متخصصان
داخلی خود و کارکنان صنعت دفاعی در راســتای ایجــاد بازدارندگی و راهبرد
دفاعی ،تســلیحات خود را ارتقا میدهد.به گزارش خبرگزاری مهر ،امیر مهدی
هادیان ،جانشــین فرمانــده نیروی هوایی ارتــش در دوره هیئت معارف جنگ
در جمع دانشــجویان دانشــگاه افســری امام (ع) با تاکید بر فرهنگ ایثار و از
خودگذشتگی در ارتش ،گفت :فرهنگ ایثار ،از خودگذشتگی و عشق به شهادت،
در ارتش و دیگر نیروهای مسلح کشور باعث شد معادالت در  ۸سال دفاع مقدس
و در حال حاضــر طور دیگری رقم بخورد.وی افزود :امروز هویت و شناســنامه
نیروهای مســلح و ملت غیور ما ،خون مطهر شهداست و ما باید به عنوان وارثان
این میراث گرانبها ،از آن مراقبت و پاسداری کنیم.جانشین فرمانده نیروی هوایی
ارتش با اشــاره به برکات دورههای هیئت معارف جنگ ،اظهار داشت :دورههای
هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی ،در واقع تجدید میثاق با شهدا
و آرمانهای مقدس آن بزرگواران است.امیر هادیان بیان کرد :افسران والیتمدار
ارتش جمهوری اســامی ایران ،در کنار مســائل نظامی نیاز است که به مسائل
اعتقادی ،دینی و علمی روز هم مسلط باشند که امروزه به برکت انقالب اسالمی،
در دانشــگاه افسری آجا توجه ویژهای به این مهم شده است.وی به نقش نیروی
هوایی ارتش در تثبیت نظام جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت :نیروی هوایی
الهی ارتش ،نقش مهمی در تثبیت انقالب اسالمی داشت .نیروی هوایی ارتش از
همان روزهای ابتدایی جنگ حضور بسیار موثری داشت و بعد از جنگ تحمیلی
در ســختترین شرایط کشور از جمله سیل ،زلزله و کرونا همیشه در کنار ملت
بوده است.جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد :نیروهای مسلح ارتش
جمهوری اســامی ایران و ســربازان والیتمدار ملت در نیروی هوایی ارتش در
عهد و پیمانی که با خدای خود برای ادامه راه شــهدا بستهاند ،پابرجا هستند و
در راستای صیانت از میهن اســامی و آرمانهای واالی انقالب از هیچ کوشش
و تالشــی دریغ نمیکنند.امیر هادیان اظهار داشت :امروز نیروی هوایی با کمک
متخصصان داخلی خود و کارکنان صنعت دفاعی در راستای ایجاد بازدارندگی و
راهبرد دفاعی ،تسلیحات خود را ارتقا میدهد .امام خمینی (ره) روحیه خودباوری
را در میان نیروهای مسلح زنده کرد و امروزه شاهدیم که نیروی هوایی با اتکا به
همین روحیه و ظرفیتهای داخلی در حوزه تسلیحات دوربرد شامل سالحهای
لیزری و بمبهای هوشمند به دستاوردهای مطلوبی دست یافته و این تسلیحات
کامال بومی را در اختیار یگانهای عملیاتی نیروی هوایی گذاشته است.
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رئیسجمهور:

افراد ُمر ّدد باید درباره واکسن قانع شوند

تهران -ایرنا -رئیسجمهور با درخواســت از رسانهها و چهرهها و شخصیتهای علمی برای تبیین اهمیت واکسن کرونا برای
کســانی که هنوز شــبهه و تردید دارند ،تأکید کرد :تأثیر ُدز ســوم واکســن در صیانت از جان مردم باید برای افکار عمومی
تبیین شــود.به گزارش ایرنا ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از کادر بهداشت و
درمان ،دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و همه دست اندرکاران مقابله با ویروس کرونا ،گفت :امروز به خاطر تالشها
و فداکاریهای خالصانه و خســتگی ناپذیر همه دســتگاههای مســئول و همراهی و همکاری مردم ،از شرایط نسبتا مناســبی نسبت به سایر کشورها برخوردار
هســتیم و برای کنترل کامل این بیماری الزم اســت همچنان شــیوهنامههای بهداشتی با دقت مراعات شــود.رئیس جمهور با اشاره به تاثیر واکسن در کنترل
شــیوع بیماری کرونا گفت :الزم اســت رسانههای جمعی و چهرهها و شخصیتهای علمی اهمیت و تاثیر واکسن کرونا را برای آن دسته از مردم که هنوز شبهه
و تردید دارند ،تبیین کرده و اقناع کنند و اهمیت دریافت ُدز ســوم واکســن کرونا در صیانت از جان مردم را نیز برای افکار عمومی تبیین کنند.آیت اهلل رئیسی
همچنین از مســولین دســتگاههای مختلف خواست تا موضوع رعایت و نظارت بر اجرای اصول بهداشتی و تردد مسافر از تمامی مرزها را با جدیت کنترل کنند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بر تداوم کنترلهای دقیق و توجه به رعایت
فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

سن بازنشستگی افزایش پیدا نمی کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱مجلس شورای اسالمی از عدم موافقت
این کمیســیون با افزایش سن بازنشستگی دستگاههای کشوری ،لشگری و تامین
اجتماعی به میزان دو ســال خبر داد.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،سخنگوی
کمیســیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱روز شــنبه درباره آخرین تحوالت بودجه ۱۴۰۱
به خبرنگاران گفت :در جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش
ســن بازنشستگی کشوری ،لشــکری و تامین اجتماعی به میزان دو سال موافقت
نشــد .وی اضافه کرد :همچنین محاسبه حقوق بازنشستگان در تمام صندوقهای
بازنشستگی لشکری ،کشوری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق سه سال
آخر به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی نرسید.زارع افزود :براساس
مصوبه کمیسیون تلفیق ،کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانــی که حداکثر  ۵کارگر دارند و  ۵ســال یا کمتــر از آن از فعالیت آنها
میگذرد ،مشــمول معافیت بیمه  ۲۰درصد میباشند و کارگاههایی که بیش از ۵
کارگر دارند مشــمول معافیت بیمه در سال  ۱۴۰۱میباشند.سخنگوی کمیسیون
تلفیق بودجه تاکید کرد :براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق وزارت نیرو مکلف
شــد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی ،آلومینیوم  ،مس  ،فلزات
اساسی و کانیهای فلزی ،واحدهای پاالیشگاهی بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی
که دارای قرارداد هســتند تبدیل و محاسبه و دریافت کنند.نماینده مردم آباده در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به صندوق کارآفرینی امید که دولت در الیحه بوده
 ۱۴۰۱با نام پیشرفت ایرانیان آورده است ،گفت :مقرر شد منابع درآمدی و استانی
آن از طریق ردیف های بودجه ســنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول،
مازاد سهم استانها و معادن و  ۲۰درصداز اعتبارات متوازن و همچنین هدفمندی
یاراههای در راســاتای حمایت از تولدی به عنوان کمکهای بالعوض دولتی تامین
کند.زارع تصریح کرد :کمیســیون تلفیق به روسای دستگاههای ملی و استانداران
اجازه داده شــد که دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد که مربوط به موسســات
دولتی و موسســات تابعه هستند پس از تایید کارگروههای استانی و مصوبه هیات
وزیران از طریق حراج عمومی در بورس کاال به صورت الکترونیکی در ســامانه به
فروش برساند و این مبالغ را در صندوق عدالت و پیشرفت واریز کنند.وی در ادامه
دیگر بخشهای مصوبه امروز کمیسیون تلفیق اظهار کرد :به دولت اجازه داده شد تا
سقف  ۳۵هزار میلیارد تومان از سهام خود را در شرکتهای دولتی و اموال منقول و
غیرمنقول به فروش برساند .که این بند دارای افزایش سرمایهای بانکها و همچنین

صندوق کارآفرینی امید اســت که بانکها موظفند سه برابر این افزایش سرمایهای
را تسهیالت در جهت حمایت از تولید و اشتغال بدهند.سخنگوی کمیسیون تلفیق
مجلس عنوان کرد :همچنین به دولت اجازه داده شــد با درخواســت دستگاههای
صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی از طریق شرکت ملی
نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده
توسط دســتگاههای اجرایی پس از تایید وزارت نفت براساس قیمت روز صادراتی
اقدام کنند.سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱مجلس در پاسخ به سوالی
پیرامون تصویب خرید مشــموالن غایب ساکن خارج از کشــور ،بیان کرد :دولت
برنامهای درباره خرید سربازی ارائه نداده بود .خرید خدمت سربازی مشموالن خارج
از کشــور پیشنهاد یکی از نمایندگان بود که در کمیسیون تلفیق بیش از دو سوم
رأی موافق داشــت؛ اما از آنجا که نظر نیروهای مســلح در این مورد گرفته نشده،
در متن هم تأکید شــده این مصوبه با رعایت اصل  ۱۱۰قانون اساســی باشد .زارع
خاطرنشان کرد :احتماال یک رأیگیری دیگری در این زمینه خواهد شد .البته این
مصوبه نهایی نیست و باید در صحن علنی و شورای نگهبان بررسی شود.وی تصریح
کرد :پیشنهاد خرید سربازی برای مشموالن غایب داخلی هم مطرح شد که به علت
هزینه باال ،رأی نیاورد.

درباره ارز ترجیحی در بخش هزینهای الیحه بودجه تصمیمگیری میشود
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود در
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون
تلفیق بودجه  ۱۴۰۱گفت :قرار بود کمیتهای میان دولت و مجلس مسئول بررسی
موضوع مذکور شود .البته تکلیف نرخ محاسبه ارز براساس  ETSمشخص شده ،اما
اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی و نهادههای دامی و دارو هزینه
شود ،درباره آن هنوز تصمیم گیری نشده است.وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق
بودجه الیحه  ۱۴۰۱در حال بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه است ،ادامه داد:
درخصوص نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینهای الیحه بودجه تصمیم
گیری خواهد شد.زارع در ادامه درباره ورود نهادهای امنیتی به موضوع ارز ترجیحی
اضافه کرد :بنده هم این موضوع را از طریق رسانهها مطلع شدم و تاکنون جلسهای
در این رابطه برگزار نشده است.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه الیحه  ۱۴۰۱در
پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از وقوع بحرانهای صندوق های بازنشستگی

و کاهش ناترازی صندوق ها گفت :حدود  ۹۰هزار میلیارد تومان در این باره مصوب
شده است تا از محل فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی و تامین اجتماعی
به این صندوق ها اختصاص یابد تا بخشی از مشکالت آنها جبران شود.وی ادامه داد:
همچنین برای صندوق بازنشســتگی کشوری و لشکری بیش از  ۱۳۰هزار میلیارد
تومان در الیحه پیش بینی شــده اســت .در مجموع در الیحه بودجه  ۱۴۰۱در
حدود  ۲۱۹هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق های بازنشســتگی در نظر
گرفته شده است.زارع ادامه داد :قانون مربوط به بازنشستگان یک قانون دائمی بوده
و مجموعههای مختلف برای آن برنامه ریزی کرده اند ،لذا ما نمیتوانیم در بودجهای
که تنها یک سال اعتبار دارد ،برای افزایش  ۲ساله سن بازنشستگی تصمیم بگیریم.
نماینده مرد م آباده در مجلس شــورای اسالمی در پاسخ درباره به سوال خبرنگاری
درباره تصمیمات کمیســیون تلفیق برای احیای بورس گفت :کمیسیون تلفیق در
این خصوص چند مصوبه داشت که یکی از آنها فروش اموال از طریق بورس است.
تصمیم گیریهایی که برای حمایت از تولید انجام میشــود ،در راســتای تقویت
بورس نیز بوده اســت .عالوه بر این نمایندگان در بخش مصارف پیشنهاداتی دارند
که در صورت تصویب مکمل پیشــنهادات دولت برای بورس خواهد بود.سخنگوی
کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد :مصوبات کمیسیون تلفیق برای تقویت بورس
و احیای حقوق سهامداران خواهد بود .از  ۱۰فرمانی که رییس جمهور برای احیای
بورس صادر کرد ،چند مورد آن در بودجه ذکر شده است.
هفته سوم بهمن الیحه بودجه در صحن مجلس بررسی میشود /افزایش
جزئی سقف بودجه طبیعی است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در رابطه با زمان بررسی الیحه بودجه در صحن
علنی مجلس اضافه کرد :پیش بینی میشود هفته سوم بهمن ماه الیحه بودجه در
صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد ،چرا که بررسی بخش مصارف الیحه بودجه در
کمیسیون تلفیق کار بیشتری نسبت به بخش درآمدی خواهد داشت ،لذا حداقل دو
هفته برای این موضوع زمان الزم است.وی در رابطه با تعیین سقف الیحه بودجه در
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :افزایش جزیی سقف بودجه طبیعی است،
به طور مثال حدود  ۲۰الی  ۳۰هزار میلیارد تومان از فروش اوراق و  ۶۰هزار میلیارد
تومان از واردات خودرو و درآمدهای مالیاتی و  ۳۵هزار میلیارد تومان از محل فروش
اموال مازاد رأی آورد.
نایب ریس مجلس شورای اسالمی:

سهم هر استان از صندوق
توسعه و پیشرفت  ۲هزار
میلیارد ریال است
قم -ایرنا -نایب رییس مجلس شورای اسالمی
گفت :در بودجــه  ۱۴۰۱قرار اســت صندوق
توسعه ،پیشــرفت و عدالتی تشکیل دهیم و ۲
هزار میلیارد ریال هم برای هر اســتان بهعنوان
سرمایه صندوق در نظر گرفته شود.علی نیکزاد
در آیین افتتاح  ۲۲ساختمان و کلنگ زنی ۱۲
پروژه آموزشــی و کمکآموزشی حوزه علمیه
خواهــران ،افــزود :اختیار هزینه کــرد بودجه
استانها در این صندوق نیز با استانداران خواهد
بود.وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم
به افزایش بودجههای جاری و عمرانی حوزههای
علمیه خواهــران کمک کنیم ،بیان کرد :دنبال
دولتــی شــدن حوزهها نیســتیم و هدف این
اســت دولت به سمت اسالمی شدن و رسیدن
بــه تمدنی بزرگ حرکت کند؛ دولت هر چه در
مسیر توسعه حوزههای علمیه گام بردارد ،جای
تقدیر دارد.وی با بیان اینکه درحوزه خواهران
دچار کمکاری هســتیم ،اضافه کرد ۵۰ :درصد
جامعه را خواهران تشکیل میدهند و مدیریت
مقدسترین نهــاد اجتماعی جامعه که خانواده
است ،دســت خانمهاســت.نیکزاد با اشاره به
اینکه نتوانستیم زن مسلمان ایرانی که دارای
هویت افتخارآمیز اســت به دنیا معرفی کنیم،
تصریح کرد :انقالب اســامی برای خانمها کم
نگذاشــته ،اما آنچه در انقالب اسالمی و مدنظر
رهبر معظم انقالب است ،معرفی الگوی سوم زن
به جهان میباشد.وی افزود :شیرزنان انقالب در
دفاع مقدس نشان دادند الگوی سوم زن ،الگوی
نه شرقی و نه غربی است و زن مسلمان ایرانی
تاریخســاز اســت.وی ادامه داد :درالگوی سوم
میشود زن ،عفیف ،محجبه ،شریف و پاک بود و
با تاثیرگذاری در نهاد اجتماعی که نهاد خانواده
اســت ،در تعلم و تربیت ایفای نقش کرد و در
عین حال با نقشآفرینی در مســائل سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موثر بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

استفاده از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه

سید احسان خاندوزی در بازگشت از سفر به روسیه گفت :قرار شد تجار ایرانی که با روسیه کار میکنند ،بتوانند از شبکه بانکی
مشترک بین ایران و روسیه استفاده کنند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی
و دارایی هنگام برگشــت از سفر روسیه در ویدئویی از فرودگاه مسکو اعالم کرد :اتفاقات خوبی برای توسعه تجارت و روان شدن
صادرات و واردات بین دو کشور همسایه ایران و روسیه در حال انجام است در حال حاضر کمتر از  5درصد کل تجارت خارجی
روسیه با ایران انجام میشود.به گفته وی ،سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه باعث ایجاد شغل بیشتر و رونق تولید در طرف ایران میشود و سهم بیشتری از بازار روسیه
میتواند در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد.وی همچنین گفت:در مالقاتی که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم تقریبا تمام پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفتند و جالب بود
نکاتی که به همتای روسی خود منتقل کرده بودم به رئیسجمهور روسیه منتقل شده بود بگونهای که رئیسجمهور ما گفت آقای پوتین گفته است که وزیر اقتصاد
شما نکاتی را به وزیر اقتصاد روسیه منتقل کرده که مدنظر ما هم قرار دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت :فرصت خوبی برای گفتوگو با بانک همکار با
بانک ملی ایران در روسیه انجام دادم که بخشی از سهام آن بانک متعلق به بانک ملی ایران است و مشکالت به نحو خوبی شناسایی شد و قرار شد تجار ایرانی که با
روسیه کار میکنند ،بتوانند از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاده کنند.وی ادامه داد :همچنین دانشجویان زیادی از ایران در روسیه هستند که توافق
شد این افراد بتوانند کارت بانک روسی داشته باشند و با این کارت بتوانند هم در روسیه و هم در ایران کارهای خود را انجام دهند.
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معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

مجوز ورود برای ۹۰درصد کاالی اساسی
با ارز ۴۲۰۰صادر شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مجوز ترخیص
 ۹۰درصدی کاالهای اساسی مشمول ارز نیمایی را ابالغ کرد.به گزارش تسنیم ،عباس عسکر زاده معاون توسعه بازرگانی وزارت
جهاد کشاورزی در نامه ای به عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مجوز ترخیص  90درصدی کاالهای اساسی مشمول ارز نیمایی
را ابالغ کرد.پیرو احتراماً ،نامه شماره  4944/500/99مورخ  19/8/1399این معاونت «موضوع ترخیص  90درصدی نهاده های پایه و واسط بخـش کشاورزی» با عنایت
به اجرای قانون تمرکز و انتقال وظایف بازرگانی به این وزارت و نظر به اهمیت تامین کاالهای اساسی و تسهیل ترخیص اقالم مذکور مقتضی است دستور فرمائید عالوه
 392کد تعرفه اعالمی در نامه مذکور ،ترخیص  90درصدی کاالهای اساسی مشروحه جدول پیوست به استناد نامه شماره  3397مورخ  17/01/1400معاون محترم
اقتصادی رئیس جمهور موضـوع تصمیمات جلسـه  214ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ  )15/01/1400به مراجع ذیربط جهت اجرا منعکس شود .شایان ذکر
اســت در فهرســت  392کد تعرفه (موضوع نامه شماره  4944/500/99مورخ  19/8/1399برای اقالمی که دارای گروه کاالیی  24یا بیشتر هستند ترخیص صرفا به
صورت موردی و تایید وزارت جهادکشاورزی امکان پذیر خواهد بود.

کاهش یک درصدی نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۰

ادامه خبر

تورم دی ماه به  ۴۲درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم ســاالنه دی ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به
 ۴۲.۴درصد رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش
نشــان میدهد.به گزارش ایلنا ،مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم ســاالنه دی ماه
 ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  ۴۲.۴درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه
قبل یک واحد درصد کاهش نشان میدهد.

افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال
قبل میباشــد .نرخ تورم نقطهای در دی ماه  ١٤٠٠به عدد  ۳۵.۹درصد رسیده است؛
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٣٥.٩درصد بیشتر از دی  ١٣٩٩برای خرید
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان» هزینــه کردهاند.نرخ تورم نقطهای دی ماه
 ١٤٠٠در مقایســه با ماه قبل  ۰.۷واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای
گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیــات» با افزایش  ۱.۱واحد درصدی به
 ٤٢.٦درصــد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش  ٠.٦واحد درصدی
به  ٣٢.٤درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شــهری  ۳۵.۸درصد میباشد که نســبت به ماه قبل  ۰.۸واحد درصد افزایش داشته
است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  ۳۶.۵درصد بوده که نسبت به ماه
قبل  ۰.۳واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

موافقت دولت با طرح مجلس برای تعیین
تکلیف جاماندگان سهام عدالت

منظــور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شــاخص قیمت ،نســبت به ماه قبل
میباشــد .نرخ تورم ماهانه دی  ١٤٠٠به  ۲.۴درصد رســیده که در مقایسه با همین
اطالع در ماه قبل ٠.٧ ،واحد درصد افزایش داشــته است .تورم ماهانه برای گروههای
عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به
ترتیب  ١.٧درصد و  ٢.٧درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای
خانوارهای شهری  ۲.۵درصد میباشد که نسبت به ماه قبل  ٠.٩واحد درصد افزایش
داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  ١.٩درصد بوده که نسبت به
ماه قبل  ٠.١واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال
منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم ساالنه دی ماه
 ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  ۴۲.۴درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه
قبل یک واحد درصد کاهش نشان میدهد.همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای
شهری و روستایی به ترتیب  ۴۱.۸درصد و  ٤٥.٨درصد میباشد که برای خانوارهای
شــهری  ۰.۹واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی  ١.٢واحد درصد کاهش
داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری  /برنج و اجارهبها افزایشــی؛ مرغ و برقبها
کاهشی
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در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به
ماه قبل مربوط به گروه «دخانیات» ،گروه «نان و غالت» شامل انواع برنج ایرانی و گروه
«ادویه و چاشنی» شامل زعفران و رب گوجه فرنگی میباشد .در گروه عمده «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» اجاره بهای واحد مسکونی ،در گروه «هتل و رستوران» هزینه
اقامت در هتل و مســافرخانه و در گروه «پوشــاک و کفش» انواع پوشاک بیشترین
افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل داشــتهاند.همچنین در ماه جــاری گروه «انواع
گوشت» گوشت مرغ و متوسط قیمت یک کیلو وات برق مصرفی خانوار نسبت به ماه
گذشته کاهش قیمت داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در دی ماه  ١٤٠٠برای دهکهای مختلف هزینهای از
 ۴۱.۶درصد برای دهک نهم تا  ٤٥.٢درصد برای دهک اول است.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه کرد :حــدود  ۴میلیون نفر افراد
تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،فاقد سهام عدالت هستند
که اســناد ارائه شده آنها از ســوی دو نهاد حمایتی در کمیسیون اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفت .عالوه براین بر اساس این گزارش رزمندگان معسر،
بازنشســتگان ،کارگران و اقشار دیگری که واجد شرایط بودند ،به هر طریق
از دریافت سهام عدالت محروم شدند.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای
اســامی یادآور شــدپورابراهیمی گفت :با آغاز دولت سیزدهم ،مکاتبهای با
رییس جمهور داشتیم و اعالم کردیم؛ چندین میلیون نفر از جمعیت کشور
از سهام عدالت محروم هستند .این افراد جزو مستحقترین کسانی بودند که
باید سهام عدالت دریافت میکردند و به دالیل مختلف در زمان واگذاری اولیه،
حق دریافت ســهام عدالت برای آنها لحاظ نشده است  .رییس جمهور نامه
مذکور را به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ارجاع دادند تا راهکارهای مناسبی
در این زمینه بررسی و ارائه شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به
آخرین گزارش ارائه شده در این خصوص گفت :وزرات امور اقتصادی و دارایی
با کلیات این طرح موافقت کرده و سازمان برنامه و بودجه هم تا حدی موافقت
خود را اعالم کرده است .منتظر هستیم به محض اعالم موافقت رسمی این
سازمانها ،طرح را در صحن علنی در دستور کار قرار دهیم .در صورت تصویب
نهایی این طرح ،سهام عدالت به تدریج با اولویت افراد تحت پوشش سازمان
بهزیستی ،کمیته امداد ،رزمندگان معسر کارگران فصلی و بازنشستگان و افراد
دیگر که در طرح آمده ،به جاماندگان عرضه خواهد شد.

روایتی از بنیان گذار کروز

دردســرســازیبرایقطعــهســازان
قطعهسازان کشور بهعنوان بنگاههای خصوصی
فعال در این حوزه ،طی دو تحریم بینالمللی،
با وجود تمام مشــکالتی که بر سر راه تامین
مواد اولیه و به موازات آن مبادالت پولی وجود
داشت ،تا به امروز خطوط تولیدی خودروسازان
را فعال نگه داشــتهاند .بنابراین میتوان اذعان
کرد که خودروسازی کشــور تا حدود زیادی
مدیون شرکتهای قطعهسازی است؛ اما آنها
با مشکالتی روبهرو هستند.قطعهسازان کشور
به عنــوان بنگاههای خصوصــی فعال در این
حوزه ،طی دو تحریم بینالمللی ،با وجود تمام
مشــکالتی که بر سر راه تامین مواد اولیه و به
موازات آن مبادالت پولی وجود داشــت ،تا به
امــروز خطوط تولیدی خودروســازان را فعال
نگه داشتهاند .بنابراین میتوان اذعان کرد که
خودروســازی کشــور تا حدود زیادی مدیون
شــرکتهای قطعهسازی اســت که با وجود
تحریمهــای خارجی و بعضا کارشــکنیهای
داخلی ،به این صنعت پشــت نکــرده و چراغ
خودروســازی را همچنان روشــن نگه داشته
اســت.اما در کنار تحریمهــای خارجی آنچه
منجر به رنجش فعاالن حوزه قطعه شده ،ایجاد
بحرانهایی اســت که سرمنشــا آن نه عوامل
خارجی که دســتهای پنهان داخلی اســت
که کمر به تخریب و خدشــهدار کردن وجهه
بنگاههای قطعهسازی بستهاند ،بنگاههایی که
تا امروز در مقابل هر گردباد خارجی ایستادگی
کرده اســت .آنچه مشخص اســت بنگاههای
اقتصادی همچون قطعهســازان بزرگ ،نقش
مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکنند.

بسیاری از دولتها با حمایت و کمک به توسعه
این بنگاهها زمینه را برای رشــد و سودآوری و
در نتیجه توســعه اقتصادی کشورشان فراهم
میکننــد .تقویت انگیزه و ایجــاد فرصت ،دو
مســیر روشنی اســت که دولتها در راستای
توســعه بنگاههای بزرگ اقتصــادی در پیش
میگیرنــد ،حال آنکه در کشــور مــا این دو
مســیر با غرضورزیها و ایجاد رقابت ناسالم
نهتنهــا انگیزه که فرصت پیشــرفت را نیز از
شــرکتهای بزرگ فعال گرفته است.از سال
 ۹۷که تحریمهای بینالمللی با شدت بیشتری
نسبت به تحریمهای اولیه اعمال شد ،بسیاری
از عوامــل خارجی با اطــاع از حمایت دولت
از شــرکتهای تابعه خود،در انتظار زمینگیر
شدن بنگاههای موثر و نامدار بخش خصوصی
بودند ،شرکتهایی موثر همچون قطعهسازان

بزرگ کشور که تامینکننده قطعات تولیدی
خودروســازان بودنــد .برخی رفتارها نشــان
میدهد که عوامل خارجی بیشــتر بر توقف
تولیــد و فعالیتهای صنعتی موثر در کشــور
تمرکز کردهاند و باهدف قرار دادن کارآفرینان
و تخریب و ارعاب سعی در دلزدگی آنها نسبت
به تولید و فعالیت اقتصادی دارند .این رفتارها
اما تنها از سوی عوامل خارجی مورد هدف قرار
نگرفته ،چراکه در کشــور نیــز برخی با ایجاد
شایعه و اتهام به خیانت سعی در خارج کردن
این بنگاهها از گردونــه تولید دارند .دادگاهی
کــردن کارآفرینان ،تهمت و فشــار بانکی یا
در نهایت به مزایده گذاشــتن برخی از اموال،
ی داخلیها به سمت بنگاههایی است
سنگپران 
که تاکنون تمام قد در مقابل تهدیدهای خارجی
ایستادهاند.در این ســنگپرانیها ،تهدیدها و

تهمتها اما شرکتهایی هستند که همچنان
اعتقاد راسخی به تداوم تولید دارند هرچند که
از پشتیبانیها و مانعزداییها محروم هستند.
شرکت کروز نمونهای بارز در این زمینه است.
حمید کشــاورز کارآفرین و بنیانگذار شرکت
قطعهســازی کروز در گفتوگویی به برخی از
ابهامات و شــایعات مطرح شده در مورد وی و
شرکت تابعهاش پاسخ داد .وی در این گفتوگو
با اشــاره به باجگیری برخی از شــرکتهای
وابسته و همچنین اتهامات وارده به کروز تاکید
کــرده که کروز اقدام به داخلیســازی ۳هزار
قطعــه وارداتی کرده که همین امر در فعالیت
واردکنندگان اختالل ایجاد کرده است .وی در
توضیح بیشــتر اظهار داشته که واردکنندگان
از مسیرهای مختلف ســعی در ضربه زدن به
این شرکت دارند تا جایی که کروز را متهم به
مافیا بودن میکنند .کشاورز با تاکید بر اینکه
کروز یک شــرکت پیشرو در صنعت خودرو و
الکترونیک اســت در باب اتهامات وارده به این
شــرکت عنوان میکند که رویکرد رئیس قوه
قضائیه در حمایت از صنایع بزرگ باید تجلی
پیــدا کند و نگذارد افرادی به اســم نهادهای
خاص یا بانک یا حتی ادارات دولتی دســت و
پای شرکتها را ببندند .وی ادامه میدهد :در
بسیاری از کشــورها ،رقابت بیرحمانهای بین
شــرکتها وجود دارد و حتی برخی به دزدی
صنعتی میپردازند و به دنبال اینگونه فعالیتها
وکالی شرکتها علیه هم اعالم جرم میکنند.
این در شــرایطی است که دوستان ما به دلیل
اینکه از دنیا و اقتصاد آن تجسمی ندارند چنین

اتهاماتی را به ما وارد میکنند .این اتهامات برای
شرکت ما ب ه مثابه دوندهای است که دیگران از
آن بخواهنــد دویدن را متوقف کند تا دیگران
به او برسند .وی تاکید میکند که این در عالم
اقتصاد اشتباه اســت ،چرا که اساس اقتصاد،
جنگیدن ،جلورفتن و بزرگ شــدن است .وی
میگوید :ما قطعا مثل هر شرکت ایرانی قصد
بزرگ شدن داشــتیم و داریم ،ولی این هدف
به هیچ عنوان به معنای نابود کردن رقبا یا در
انحصار گرفتن کل زنجیره نیست .به ما ایراداتی
وارد میکنند که این ایرادات غیرقانونی است.
کشاورز با اشــاره به خرید سهام شرکتهای
خودروساز توســط قطعهسازان تاکید میکند
که اصوال در بســیاری از شــرکتهای دنیا به
دلیل ذینفع بودن ،شــرکتهای قطعهساز ،از
ســهامداران شــرکتهای خودروساز هستند.
وی ادامه داد :میتوانید بر حســب سرمایهای
که میگذارید سهام شرکتهای خودروسازی
را در بــورس خریــداری کنیــد و وقتی که
سهامتان بزرگتر شد میتوانید در هیاتمدیره
واحد خودروســازی حضور داشته باشید .او در
خصوص اینکه برخــی معتقدند که خریداری
ســهام خودروسازیها موجب میشود شرکت
خودروساز مجبور به تامین قطعه از شرکتهای
سهامدار شوند ،میگوید :چنانچه این اقدام به
معنای فشار قطعهساز بر خودروسازی باشد تا
شرکت خودروساز را مجبور کند که تنها از این
شرکت تامین نیاز کند ،این یک اشتباه است و
بروز چنین مشکل یا فشاری در دنیا پیشبینی
شده و راه حل دارد.
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قبض برقتان را از روی کنتور ببینید
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر از امکان دریافت اطالعات
اشــتراک و خدمات برق از طریق نصب برچسبهای  QR-codeخبر داد و گفت:
مشترکان دارای کنتورهای غیرهوشمند از هم اکنون میتوانند با این امکان در هر
زمان از اطالعات مصرف و تعرفه خود مطلع شده و الگوی مصرفشان را مدیریت
کنند.به گزارش ایسنا ،هادی مدقق با بیان اینکه مباحث مربوط به تعرفه ،الگوی
مصرف و امکانات مورد نیاز مشــترکین برق به طــور مرتب و از طرق مختلف
اطالعرسانی می شود ،اظهار کرد :نصب  QR-codeکنتورهای برق تاپایان بهمن
ماه برای مشترکین به پایان می رسد ،پیش از آنکه هوشمندسازی همه کنتورها
انجام شود ،مشترکین برق می توانند از طریق گوشی تلفن همراه برچسبهای
 QR-codeنصب شــده روی کنتور برق خود را اسکن کرده و از میزان مصرف و
هزینه برق خود از ابتدای دوره تا لحظه اسکن کد  QRمطلع شوند.مدیرکل دفتر
هوشمندســازی و فناوریهای نوین توانیر افزود :درواقع اطالعات ثابت اشتراک
مانند شناسه اشتراک ،شناسه بدنه کنتور و بارکد شناسه قبض روی QR-code
ثبت اســت .بدین ترتیب با اسکن آن ،مشترک به صفحه اختصاصی در سامانه
برق ایران هدایت شده و همه اطالعات و امکانات اعم از از اطالعات میزان مصرف
دوره و تعرفه برق مصرفی بر اســاس الگوی مصرف و مازاد بر الگو ،پرداخت و ...
را در اختیار وی قرار می گیرد.مدقق تاکید کرد QR-code :حاوی لینک سامانه
برق ایران همراه با شناســه قبض ،این امکان را به مشترک میدهد که با اسکن
کردن کد ،به صورت مستقیم به صفحه خود در سامانه وارد شود و دیگر نیازی به
ورود شناسه قبض نخواهد داشت.به گفته وی ،خطا در ورود شناسه با این روش
از بین می رود و مشترکین هم بدون نیاز به دانستن شناسه ،می توانند از کلیه
خدمات قابل ارائه در سامانه برق ایران استفاده کنند ،با وجود برچسب QR-code
در کنار شمارشــگر کنتور ،امکان خوداظهاری کارکرد کنتور هم وجود دارد ،به
این نحو که مشترکین می توانند با گرفتن عکس از کنتور خود و بارگذاری آن
در ،بخش خوداظهاری سامانه برق ایران ،به کمک تکنیکهای پردازش تصویر،
رقم کارکرد کنتور تا لحظه گرفتن عکس را در سامانه وارد کنند و از این طریق
هم از مصرف خود آگاه شوند و هم بسته انرژی مناسب خود را خریداری کنند.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر تصریح کرد :برچسبهای
 ،Qr-codeزیرســاخت الزم برای خرید بسته انرژی هستند که با توجه به اجرای
آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق ،کمک شایانی به رعایت الگوی مصرف برق و
کنترل هزینه مشترکان می کند.طبق اعالم توانیر ،مدقق در پاسخ به این پرسش
که آیا این امکان در مجتمع های مسکونی شرایط دسترسی به اطالعات سایرین
را فراهم نمی کند ،گفت :برای دسترســی ،محدودیت های الزم ایجاد شــده و
امکان مشــاهده جزئیات اطالعات مصرف برای سایرین وجود نخواهد داشت.به
گفته مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر ،در واقع اطالعات
اولیه با اســکن برچسب  QR-codeمشاهده می شــود و برای دریافت اطالعات
بیشــتر نیاز به درج کدی است که به شماره تلفن همراه مشترک ارسال شده و
هر فرد را قادر می کند برای اســتفاده از  ،QR-codeاطالعات کنتورهای مربوط
به خود را ثبت نام کند.

آژانس بینالمللی انرژی
 ۲۰۰میلیون بشکه نفت
گم کرد
بین محاسبات آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAاز ذخایر نفت جهان
و آنچه در عرضه جهانی مشــاهده کرده است ۲۰۰ ،میلیون بشکه
نفت اختالف وجود دارد.به گزارش ایســنا ،بلومبرگ در گزارشــی
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گزیده خبر
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بهرهوری پایین انرژی و اجرا نشدن طرحهای بلندمدت مدیریت
مصرف ،در کشور بهرغم اقدامهای مستمری که در حوزه تولید و
تأمین انرژی انجام میشود ،گویای ایجاد نابرابری قریبالوقوعی
در تراز بین تولید و مصرف اســت.به گزارش ایسنا ،مدیریت و
بهینهسازی مصرف انرژی در کشور از جمله اولویتهایی است
کــه وزارت نفت و به تبع آن شــرکت ملــی پاالیش و پخش
فرآوردههــای نفتی ایران در صدر برنامههای خــود قرار داده،
آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف انرژی در ایران از سال
 ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۹برخالف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی
روبهرو بوده ،روندی افزایشــی را طی کرده و در ســال ۲۰۱۹
نسبت به سال  ۲۰۱۱به  ۳۳درصد رشد رسیده است .در سال
 ۲۰۱۹مصرف انرژی (بدون احتســاب سوختهای تجدیدپذیر
و هســتهای) در ایران حدود پنــج برابر میانگین مصرف انرژی
در دنیا بوده است.اما در ســبد سوخت بهطور مشخص بنزین
و نفــتگاز که یکی از اهرمهای راهبــردی در بازار انرژی را به
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روند افزایشی مصرف ،تحمیل واردات سوخت
خود اختصاص میدهند ،مدیریت و سازماندهی آن در بخش
مصرف از دغدغههای مهم امروز شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی بهعنوان متولی اصلی در تأمین و توزیع این
سوخت به شمار میرود.این در حالی است که کاهش فاصله بین
تولیــد و مصرف کنونی و افزایش خیرهکننده مصرف بنزین در
سبد ســوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده
است .در این شرایط که با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و
رفع ممنوعیت ترددها ،همچنین افزایش ایمنی در سطح کشور
در عمل شاهد افزایش مصارف بیشتر از پیشبینی هستیم ،دور
از انتظــار نخواهد بود تا بازار مصرف در این افزایش اســتمرار
داشته باشد و واحدهای پاالیشی موجود را با توجه به استمرار
تولید را که اکثر قریب به اتفاق تأسیساتش نیازمند بهسازی و
نوسازی است با فشاری حداکثری در تولید روبهرو کند .شایان

ذکر است که نبود توسعه متوازن در صنایع پاالیشی حوزه نفت
خام در ســالهای گذشــته ،میتواند با مصرف افسارگسیخته
شــرایط را برای واردات آماده کند.اگر نگاهی به آمار پاالیشی
واحدهای موجود در کشــور از گذشــته تاکنون انداخته شود
میتوان مشاهده کرد که روند پاالیش از سال  ۱۲۹۱با تأسیس
پاالیشگاه آبادان کلید میخورد و با گسترش واحدهای مربوط،
صنعت پاالیش بین ســالهای  ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰نخستین گام
خود را برای ظرفیتی حدود  ۸۰۰هزار بشــکه در روز برمیدارد
و حرکتی صعــودی را آغاز میکند.در ادامــه این روند نمودار
ظرفیت پاالیش فرآوردههای نفتی در سال  ۱۳۶۰و همزمان با
جنگ تحمیلی از یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه روندی نزولی
را طی میکند و به مرز  ۶۰۰هزار بشکه میرسد ،اما با اقدامهای
فراوان در پاالیشگاههایی که آماج بمبهای بعثیها قرارگرفته
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بودند آغاز به احیای ظرفیت پاالیشی میشود و سرانجام نقطه
عطف تاریخ پاالیش کشور به ظرفیت پاالیش روزانه  ۲میلیون و
 ۱۸۴هزار بشکه میرسد.اما درباره سبد محصوالت پاالیشگاهها
نیز باید اذعان کرد در ســال  ،۱۳۵۷تولید بنزین  ۱۳درصد و
نفــتگاز  ۲۲درصد را به خود اختصاص داده بود که در ســال
 ۱۳۷۶بنزین به  ۱۴درصد و نفتگاز به  ۲۸درصد میرســد و
در ســال  ۱۳۹۱بنزین در مرز  ۱۷درصد و نفتگاز در خط ۳۳
درصد متوقف میشود .این در حالی است که آمار تولید بنزین
و نفتگاز در سال  ۱۳۹۹به ترتیب که روی  ۹۳و  ۱۰۳میلیون
لیتر در روز مانور میدهد در  ۶ماه نخســت سال  ۱۴۰۰به ۹۵
و  ۱۰۴میلیون لیتر در روز میرســد.در بخش کیفیسازی نیز
درصد بنزین و نفتگاز یورو با رشــدی فزاینده نسبت به سال
 ۱۳۹۱به ترتیب  ۳۶و  ۳۹درصد تولید فرآوردههای یادشــده
را شامل میشــوند .با روند فزاینده مصرف ،تولید روزانه بنزین
هماکنون به  ۱۰۵میلیون لیتر در روز رسید.

توضیحات وزیر نفت درباره کاهش صادرات گاز به ترکیه

کاهش صادرات به دلیل مشکل فنی
صادرات گاز به ترکیه از بیســتم دی ماه در پی بروز نشــت گاز در ایستگاه بازرگان از
دو اتصال عایقی و بر هم خوردن شــرایط استاندارد کاری در ایستگاه ،کاهش یافته و
تا زمان حل اشکال و برای مدتی کوتاه ،به حال تعلیق در آمده و طبق گفتههای وزیر
نفت این مشــکل باید حل شود و این جزو اصول کار است.به گزارش ایسنا ،آنطور که
مقامات ایرانی اعالم کردند به محض وقوع حادثه ،ضمن انجام اقدامهای الزم ،موضوع
بالفاصله به طرف ترکیه اعالم و ضمن هماهنگی ســریع ،شــرایط حضور نمایندگان
ترکیه در ایستگاه فراهم شد .با وجود شرایط ناایمن کاری از منظر استانداردهای ایمنی
و لزوم تعمیر ســریع و اضطراری قطعات معیوب ،با کنترل شــرایط عملیاتی و پایش
مستمر نشتیها و کنترل فشار ،جریان صادرات گاز برقرار نگاه داشته شد.این در حالی
اســت که با وجود برقرار نگاه داشــتن جریان صادرات از طرف ایران ،به دلیل مشکل
فنی در ایستگاه تقویت فشــار ترکیه ،این کشور امکان دریافت گاز را در حال حاضر
ندارد .شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرده آماده ارسال گاز با لحاظ حفظ شرایط ایمن
عملیاتی تا زمان تصمیمگیری نهایی در این زمینه خواهد بود.اما در پی این مســاله
وزارت نیروی ترکیه هشدار داد کسب و کارها در نتیجه عرضه کمتر گاز ،با قطعی برق
روبرو خواهند شــد .این اختالل ضربه جدیدی به ترکیه وارد میکند که در ماههای
اخیر به دلیل افزایش قیمت عمده فروشــی و افــت ارزش لیر ،با افزایش هزینههای
مربوط به واردات انرژی روبرو شــده است .دولت و بانک مرکزی ترکیه ناچار شدهاند
میلیاردها دالر را به شرکت بوتاس وام داده یا بفروشند تا توانایی خرید این شرکت را

نوشــت :آژانس بینالمللــی انرژی بر مبنــای مفروضات عرضه و
تقاضای مشخص ،محاســبه کرده بود که ذخایر جهانی نفت طی
سال میالدی گذشته بایستی به میزان  ۴۰۰میلیون بشکه کاهش
پیدا کرده باشــد اما در عوض ذخایر به میزان  ۶۰۰میلیون بشکه
کاهش یافته اســت.آژانس بینالمللی انــرژی اعالم کرد نگاهی به
گذشــته ،دشوار بودن تحلیل و پیش بینی عرضه و تقاضا به شکل
قابل اطمینان در دو ســال اخیر را نشــان می دهد .درسهای فرا
گرفته شده کار در ســال  ۲۰۲۲را بهبود می بخشد و به ما اجازه
می دهد بازار را درک کنیم.یک دلیل مفروضات اشتباه درباره تقاضا
مشخصا «کمبود» بوده است اما این تنها دلیل نبوده است .آژانس

حفظ کنند.مقامات ترکیه اعالم کردند قطعی برق و محدودیت عرضه گاز شامل حال
مصرف کنندگان خانگی نمیشود .ترکیه در زمان پایین بودن قیمت معامالت نقدی
نسبت به قراردادهای بلندمدت با صادرکنندگانی شامل جمهوری آذربایجان ،روسیه
و ایران ،گاز طبیعی مایع ( )LNGرا برای متنوع کردن منابع تامین گاز و بهینه کردن
هزینهها وارد میکند.
کاهش صادرات گاز ب ه ترکیه به دلیل فنی
جواد اوجی  -وزیر نفت به تازگی درباره انتشــار اخبار مربوط به کاهش صادرات گاز
به ترکیه گفته است که خطوط انتقال گاز و ایستگاه تقویت فشار در سمت ایران ۲۰
دیماه در ایســتگاه بازرگان دچار نشتی گاز شد و ایران از همکاران در شرکت بوتاش
ترکیه برای بررسی به این ایستگاه دعوت کرد که کارشناسان طرف ترک بر این موضوع
صحه گذاشتند.به گفته او کارشناسان ترک اصرار داشتند عملیات نشتگیری را برای
جلوگیری از قطع صادرات عقب بندازیم ،اما با توجه به اینکه این موضوع مخاطرهآمیز
بود و میتوانســت منجر به حادثه شود ،ناچار به کاهش فشار و میزان صادرات شدیم
و با اینکه  ۳۰میلیون متر مکعب در روز تعهد صادرات داشــتیم ،بهدلیل مشکل فنی
که برای ایســتگاه تقویت فشار رخ داده بود ،صادرات را کاهش دادیم.وی تصریح کرد:
پس از این ماجرا ،روز پنجشنبه ۳۰ ،دیماه ایستگاه تقویت فشار کشور ترکیه در مرز
بازرگان دچار مشــکل شد و صادرات گاز تا یکم بهمنماه بهطور کامل قطع شد.وزیر

بینالمللــی انرژی ذخایر جهانی نفت را از طریق ماهواه دنبال می
کند که اطالعات مربوط به نفت در خطوط لوله و نفت در مخازن
زیرزمینی را حذف می کند.یک دلیل دیگر این اختالف آن اســت
که آژانس بینالمللی انرژی به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
متمرکز شــده و عرضه این ســازمان را دنبال مــی کند .همزمان
کشورهای زیادی خارج از این سازمان وجود دارند که ذخایر نفت
خود را افزایش می دهند و شاید قابل توجه ترین آنها چین باشد.
تحلیلگران محدود شــدن عرضه جهانی به همراه تقاضای قوی را
عامل اصلی صعود اخیر قیمتهای نفت عنوان کرده اند .برای اولین
بار نیســت که آژانس بینالمللی انرژی قوی بودن تقاضا برای نفت

نفت درباره آغاز مجدد صادرات گاز به ترکیه گفت :کارشناســان ترک روز گذشــته
کمپرسورها روشن کردند و صادرات به میزان  ۱۰میلیون مترمکعب آغاز شد ،اما طبق
قوانین حاکم بر قرارداد و اصول ایمنی ما باید نشتی که در این ایستگاه رخ داده را در
اولین فرصت تعمیر کنیم که به دلیل سرما چند روزی عقب انداختیم ،اما بهطور قطع
این مشکل باید حل شود و جز اصول کار است.به گزارش ایسنا ،ترکیه برای حدود ۱۰
درصد واردات گاز در ماههای زمستان ،به ایران متکی است .این اختالل ضربه جدیدی
به ترکیه وارد میکند که در ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت عمده فروشی و افت
ارزش لیر ،با افزایش هزینههای مربوط به واردات انرژی روبرو شده است .دولت و بانک
مرکزی ترکیه ناچار شدهاند میلیاردها دالر را به شرکت بوتاس وام داده یا بفروشند تا
توانایی خرید این شرکت را حفظ کنند.
را کمتــر از حد واقعی آن ارزیابی می کند .یک نمونه اخیر ســال
گذشــته در زمان انتشار گزارش «نقشــه راه برای صفر خالص»
روی داد که در آن آژانس بینالمللی انرژی خواســتار توقف فوری
اکتشــافات جدید نفت و گاز شده بود اما چند ماه بعد این سازمان
خواستار سرمایه گذاری بیشتر در نفت و گاز شد.آژانس بینالمللی
انــرژی اوایل ماه میالدی جاری اذعان کرد درباره تقاضا برای نفت
مفروضات اشتباهی داشته است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،فاتح
بیــرول ،مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اظهار کرد عوامل تقاضا
قویتر از تصور بسیاری از ناظران بازار ظاهر شدند که عمدتا به دلیل
انتظارات برای تاثیر مالیمتر اُمیکرون بود.

عقبگرد نفت با وجود پیش
بینی قیمت سه رقمی
قیمتهــای نفت تحت تاثیر رشــد غیرمنتظره
ذخایــر نفت و ســوخت آمریــکا و همچنین
سودگیری معامله گران از رشد چشمگیر اخیر
قیمتها ،برای دومین روز کاهش پیدا کردند اما
پنجمین رشــد هفتگی متوالی خود را به ثبت
رســاندند.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت
برنت با  ۴۹ســنت معادل  ۰.۶درصد کاهش،
در  ۸۷دالر و  ۸۹ســنت در هر بشــکه بسته
شــد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با  ۴۱ســنت معادل  ۰.۵درصد کاهش،
در  ۸۵دالر و  ۱۴ســنت در هر بشــکه بسته
شــد.نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت
برای کل هفته حدود دو درصد رشد کردند که
پنجمین رشــد هفتگی متوالی بود و از ابتدای
سال میالدی جاری تاکنون تحت تاثیر نگرانیها
از کمبــود عرضه ،بیــش از  ۱۰درصد افزایش
داشــته اند .بهای نفت برنت و وســت تگزاس
اینترمدیت اوایل هفته به باالترین حد از اکتبر
ســال  ۲۰۱۴صعود کرده بودند.استفن برنوک،
تحلیلگر شــرکت پی وی ام با اشاره به گزارش
روز پنج شــنبه اداره اطالعات انــرژی آمریکا،
اعالم کرد جدیدترین عقب نشــینی احتماال به
دلیل سودگیری پیش از تعطیالت پایان هفته
و فقدان عوامل مثبت تاثیرگذار بر رشد قیمتها
بوده است.اداره اطالعات انرژی آمریکا نخستین
رشــد هفتگی ذخایر آمریکا از نوامبر را گزارش
کــرد و ذخایر بنزین برخالف انتظارات صنعت،
به باالترین میزان در  ۱۱ماه گذشته صعود کرد.
کِــ ِرگ ارالم ،تحلیلگر بازار شــرکت OANDA
گفت :بهای معامالت نفت مدت کوتاهی پس از
انتشار آمار ذخایر از سوی اداره اطالعات انرژی
آمریکا که برخالف انتظارات رشــد غیرمنتظره
ذخایر را نشان داد ،روند کاهشی را آغاز کردند.
قیمتهای پایینتر در زمان خوبی اتفاق افتاده اند
کــه نفت به مقاومت در مــرز  ۹۰دالر برخورد
کــرده و نیروی صعودی خود را از دســت داده
است .بمحض این که معامالت نفت قیمت ۹۰
دالر را بشکنند ،زمان زیادی نمی برد.
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بنا به اذعــان متولیان ،خودروهای تولید داخــل از کیفیت پایینی
برخوردارنــد و از آن طــرف هــم عزمی بــرای از رده خارج کردن
خودروهای فرســوده وجود ندارد؛ در این بین مشــخص نیســت
حامی حقوق مصرف کننده کیســت.به گزارش خبرنگار مهر ،صبح
روز دوشــنبه  ۲۰دی ماه در محور بهبهان-رامهرمز در یک تصادف
زنجیرهای  ۵۹خودرو به هم برخورد کردند که نتیجه آن فوت  ۵نفر
از هموطنان بود؛ حادثهای که ابتدا به مه گرفتگی و خطای انســانی
ارتباط داده شد اما در ادامه انتقادات گستردهای از سوی سازمان ملی
استاندارد و پلیس را در مورد بی کیفیت بودن خودروهای ایرانی در

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

فرسودهها و بیکیفیتها
علیه مردم

@sobheqtesad

پی داشت.اخیرا ً نیز رضا فاطمی امین وزیر صمت به صف منتقدین
کیفیت خودرو پیوسته و روز یکم بهمنماه در بازدید از خودروهای
آسیب دیده حادثه تصادف زنجیرهای بهبهان  -اهواز تاکید کرده که
«صنعت خودروسازی ایران در طول سالهای گذشته از نظر کیفیت
و قیمت عملکرد و روند مناســبی نداشته است».همچنین غالمرضا
مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است که «چرا
در برابر صنعت غیر پاســخگویی ماننــد خودرو که هیچ اهمیتی به
کیفیت نمیدهد ،رفتــار حمایتگرانه داریم .خودرو میخریم با یک
تصادف معمولی تا صندوق عقب ماشین جمع میشود؟ هر جور که
بخواهند مشتری را اذیت میکنند».البته مساله اصلی این است که
طی سنوات گذشته انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل بارها از
ســوی مسئوالن مختلف مطرح شده اما این انتقادات در این سالها
صرفاً روی کاغذ و پشــت تریبون مانده و نتیجهای در پی نداشــته
اســت.از سویی دیگر عالوه بر نازل بودن کیفیت خودروهای جدید،
متأســفانه دولت و مجلس هرگز عزم جدی برای از رده خارج کردن
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خودروهای فرسوده نداشتهاند؛ خودروهایی که نه تنها به آلودگی هوا
دامن میزنند بلکه نقش عمدهای هم در افزایش تصادفات و تلفات
انســانی دارند.در این رابطه محمود مشهدی شریف رئیس انجمن
مراکز اســقاط و بازیافت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار
کرد :آمار خوبی در مورد خروج خودروهای فرسوده نداریم .سال ۹۸
حدود  ۷هزار و  ۷۰۰دستگاه ،سال  ۹۹حدود  ۱۲هزار دستگاه و طی
 ۹ماهه سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۹هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده
خارج شده اســت و برآورد میشود که تا پایان سال این آمار از ۲۴
هزار دستگاه عبور کند.وی افزود :مشکل اصلی ستاد مدیریت حمل
و نقل سوخت نیست ،مشکل اصلی نهادهای تصمیم گیر و اجرایی
هستند .یکی از این نهادهای تصمیم گیر مجلس است؛  ۲سال و ۶
ماه اســت که طرح خودروی مجلس به دلیل ماده مربوط به واردات
خودرو معطل مانده است .اگر این طرح تبدیل به قانون شود در آن
صورت باید معادل  ۲۵درصد تولید جدید ،خودروی فرسوده اسقاط
شود .با توجه به ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای

نگهبان به واردات خودرو میگیرند ،وضعیت تولید داخل نیز نادیده
گرفته شده است.مشهدی شریف گفت :اگر در این مدت قانون اجرا
میشــد باید بین  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار خودروی فرسوده از رده خارج
میشد.رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود :همچنین
سازمان راهداری با تصویب غیرکارشناسی ورود کامیونهای  ۳سال
ساخت ،به این مســاله دامن زد .این طرح ایراد فنی دارد زیرا طبق
این طرح اگر قرار اســت کامیون وارد شود باید یک کامیون فرسوده
از رده خارج شــود .در این طرح گفته شــده که  ۳تُن هم تخفیف
داده میشــود یعنی اگر کامیونی با ظرفیت  ۴۴تن وارد میشود از
این طرف کامیونی با ظرفیت  ۴۱تن از رده خارج میشــود ،این در
حالیســت که ما در ایران اص ًال کامیــون با ظرفیت  ۴۱تن نداریم و
ظرفیت کامیونهای ما حداکثر  ۴۰تن است .معلوم نیست چه کسی
بــا چه اطالعاتی این قانون را وضع کرده که با این بندها ،در اجرای
قانون شائبه ایجاد کرده است.وی ادامه داد :بنابراین یا ارادهای برای
تصویب قانون جهت خروج خودروهای فرسوده وجود نداشته و یا اگر

در  ۹ماهه امسال

صادرات  ۲۱۲میلیون دالری لوازم خانگی

مدیرکل دفتر توســعه صادرات محصــوالت صنعتی و معدنی
ســازمان توســعه تجارت ایران گفت :از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا
پایان آذرماه  ۲۱۲میلیون دالر لوازم خانگی صادر شد که نسبت
به مدت مشــابه سال  ۱۳۹۹رشــد چهار درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا از موسســه مطالعــات و پژوهشهای بازرگانی،
«ابوطالب بدری» در میزگرد تخصصی با عنوان «الگوهای کسب
و کار در صنایع لوازم خانگی کشــور؛ فرصت ها و تهدیدها» که
به صورت مجازی برگزار شــد ،افزود :پارسال  ۳۰۸میلیون دالر
لوازم خانگی صادر شــد که نسبت به سال قبل از آن رشد چهار
درصدی داشــته است.وی مبارزه با فســاد و قاچاق را در رشد و
پیشــرفت تولید کشور موثر دانست و ادام ه داد :وابستگی شدید
مواد اولیه لوازمخانگی به نهادههای وارداتی ،تعداد زیاد واحدهای
تولیدی لوازم خانگی و بومیســازی فناوری این صنعت از جمله
مشــکالت صنایع لوازم خانگی است .بدری با اشاره به پتانسیل
تجاری کشورهای اوراسیا ،گفت :صادرکنندگان و تولیدکنندگان
باید از توافقات انجام شده کشورمان با این کشورها استفاده کنند.
افزایــش بهرهوری و ارتقای توان تولید ،عامل توســعه
صنعت لوازمخانگی
در ادامه این وبینار« ،مسعود کمالی اردکانی» عضو هیات علمی
موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،بر لزوم شناســایی
الگوی توســعه بومی کسب و کار بنگاه های فعال ایرانی با توجه
بــه وجود بنگاه های موفق ایرانی در عرصههای مختلف تولیدی
تاکید کرد.وی اظهار داشــت :اکنون درکشــور بیش از  ۲هزار
و  ۵۰۰کارگاه بزرگ صنعتی (بیــش از  ۱۰۰نفرکارکن) وجود
دارد ،این در حالی اســت که در یک دهــه اخیر تعدادی بنگاه
جدید شروع به فعالیت کرده اســت و درعین حال تعدادی نیز

ورشکسته شده و از صحنه کســب و کار کشور خارج شده اند.
کمالی اردکانی خاطرنشانکرد :نکته قابل توجه اینکه تعدادی از
کارگاه های صنعتی کشور با وجود مواجهه با چالشهای محیطی
اعم از اقتصادی و نهادی ،نه تنها پیشرفت¬هایی داشته اند ،بلکه
توانستهاند بنگاههای بزرگ و رقابتی ایجاد کنند .وی بیانداشت:
حال سوال اینجاست که الگوی توسعه چنین کسب و کارهایی
چگونه بوده است و در فضای سرمایهگذاری و محیط کسب و کار

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد:

تکمیل حدود  ۹هزار خودرو ناقص
در یک هفته
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا از کاهش حدود  ۹هزار دستگاهی
خودروهای ناقص کف کارخانه در یک هفته اخیر خبر داد و گفت :با اجرای
بهموقع عملیات تامین قطعات ،تعداد خودروهای ناقص سایپا ،به حدود ۷۰
هزار دستگاه کاهش یافته است.به گزارش سایپانیوز؛ محمدعلی تیموری
با اشــاره به برنامه تیم مدیریتی جدید گروه خودروســازی سایپا جهت
تکمیل هرچه ســریعتر خودروهای کف کارخانه افزود :کارگران پرتالش
و نیروهای انسانی واحدهای مربوطه در تمام روزهای هفته عالوه بر تولید
جاری مشــغول اجرای فرایند تکمیل خودروهای ناقص هستند.تیموری
خاطرنشــان کرد :تصویب طرحهای جدید مبتنیبر پاداش بهرهوری در
بخشهای مرتبط با نیروی انســانی شــاغل در واحدهای سازمانی فعال
در امر تکمیلکاری و ارتقاء سیســتمهای پایش و نظارت کیفی از جمله
شــیوههایی است که در دستور کار سایپا قرار گرفته است.وی اظهار کرد:
تمام تالش گروه سایپا ،تحقق اهداف وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی
بر تکمیل هرچه سریعتر خودروهای ناقص ،تحقق برنامه تولید و افزایش
آن ،تحویل به موقع به مشتریان و ارتقاء رضایت عمومی از صنعت خودرو
است.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت :با تدوین روشهای
جدید و برنامهریزیها ،کاهش تعداد خودروهای کف کارخانه در یک بازه
زمانی کوتاهمدت تحقق خواهد یافت.
معاون وزیر راه :

مسکن مهر شهرجدید هشتگرد
تعیین تکلیف شود
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
عمران شهرهای جدید کشــور از دستگاه های
اجرایی اســتان البرز خواست نسبت به تعیین
تکلیف هر چه ســریع تر مســکن مهر و طرح
اقدام ملی مسکن در شهرجدید هشتگرد اقدام
کنند.علیرضا جعفری عصر پنجشــنبه در بازدید از پروژه های عمرانی
شهر جدید هشتگرد شهرستان ساوجبالغ افزود :استفاده از ظرفیت های
بســیج برای خدمات رسانی به شــهر جدید هشتگرد ضروری است.وی
بیان داشت  :ساماندهی امالک ،زمینه سازی خلق درآمد و خودکفا شدن
شهر جدید هشتگرد ،تعیین تکلیف طرح مسکن مهر و اقدام ملی ،احیای
فرصتهای بالقوه ،استاندارد سازی سرانه ها ،تکمیل زیرساختها ،تعیین
تکلیف بیمارستان و جذب مشــارکت های سرمایه گذاران از مهمترین
نکات حایز اهمیت در شــهر جدید هشتگرد است.جعفری با بیان اینکه
ما مشــکل منابع نداریم اظهار داشــت :باید مشکالت به خوبی احصا و
برای تامین منابع زمانبندی شود تا شاهد حل مشکالت و مرتفع شدن
آنها باشیم.

ایران چه عواملی در توسعه بنگاه ها موثرند؟این عضو هیات علمی
موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامهداد :موسسه در
همین راستا مطالعاتی را از چند سال پیش آغاز کرده است که
نتایج بخشــی از این مطالعات برای کسب نظر از خبرگان حوزه
در این نشســت به اشتراک گذاشته می شود.همچنین «عباس
سقائی» عضو و دبیر هیات مدیره کانون هماهنگی دانش ،صنعت
و بازار صنعت لوازم خانگی نیز در این میزگرد ضمن معرفی این

بازدید معاون امورمعادن وزارت صنعت،
معدن و تجارت از مجتمع معدنی چادرملو
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس رضا محتشــمی
پور ضمــن بازدید از مجتمــع معدنی چادرملو
با مهندس حمید جهانی معــاون امور معادن و
فــرآوری چادرملو و مهندس فرهــاد آذرین فر
مدیرکل حــوزه مدیرعامل دیدار کــرد .در این
بازدیــد که دکتر علمدار یزدی رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان یزد ایشان را همراهی میکرد ،از نزدیک در جریان فعالیتهای معدن
چادرملو قــرار گرفت و از تالش مدیران و کارگران این مجموعه قدردانی
نمود.در ادامه بازدید مهندس جهانی با اشــاره به اینکه شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو با بیش از  ۷هزار نفر نیروی کار مســتقیم و بالغ بر ۴۲
هزار نفر بهطور غیرمستقیم نقش قابل توجهی درتولیدات اقتصاد کشور
ایفــاء میکند و با توجه به تقاضای باال از چادرملو برای تامین ماده اولیه،
خواستار اخذ پهنههای معدنی از ســازمانهای ذیربط شد تا پهنههای
اکتشــافی مناســبی را در اختیار مجموعه چادرملو قرار دهند .مهندس
جهانی ضمن قدردانی از تالشهای دلسوزانه مهندس تقی زاده مدیرعامل
شرکت و اعضاء هیئت مدیره افزود :با حمایت این عزیزان مجوز طرح های
بزرگ صنعتی شــامل ،واحدهای گندله سازی ،آهن اسفنجی ،کنسانتره
ســنگ آهن ،تولید ورق و فوالدهای آلیاژی ،اجرام و آجر نســوز ،ذوب و
کالف فوالدی و نیروگاه خورشیدی مورد موافقت قرار گرفت که با توکل
به خدا در آینده نزدیک در استان یزد اجرایی خواهد شد.

بررسی مشکالت مدارس شهر صدرا به
میزبانی شورای شهر
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی
شهرداری و شورای اسالمی شهر صدرا :جلسه ای
با حضور دکتر بهروز پرنیان مدیر اداره آموزش و
پرورش ناحیه  ۲شیراز ،مهندس فیروزمند رئیس
شورای شهر صدرا و همراهی تعدادی از مدیران
مدارس شهر صدرا برگزار شد .فیروزمند رئیس شورای اسالمی شهر صدرا
ضمن خوشامد گویی به مدعوین گرامی با اشاره به اینکه کمبود مدارس
در شهر صدرا مشکالت فراوان ایجاد کرده است گفت :یکی از مهمترین
خواســتههای مردم ایجاد زیر ساختهای مهم آموزشی و پرورشی در این
شــهر با توجه به جمعیت شهر صدرا است.وی ادامه داد :با حمایت همه
جانبه از نماینده مدیران مدارس شهر صدرا توسط ادارات مختلف مربوطه
جهت پیگیری مسائل و مشکالت مدارس این شهر می توان شاهد مرتفع
شدن مشــکالت مهم در امر آموزش و پرورش بود.رئیس شورای شهر با
اشــاره به کمبود فضای آموزشی در شــهر صدرا و آموزش دانش آموزان
در شــرایط سخت کرونا و یک شیفته شدن مدارس نکاتی را عنوان و از
مسئولین برای رسیدگی به وضعیت موجود تقاضای مساعدت و همکاری
را داشت.

کانون اظهار کرد :این کانون با هدف ایجاد نقشه راه برای توسعه
فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی ایجاد شــده است .وی،
نبود شناخت کافی از بازار و نیاز مشتری ،استفاده از پلتفرم های
متفاوت برای یک محصول ،ضعیف بودن کیفیت تامین کنندگان
لوازم خانگی کشور ،وجود برندهای کوچک متعدد لوازم خانگی،
ضعف زنجیره تامین و آشنا نبودن این صنعت با سیستم نوآوری
را از جملــه چالشهــای اصلی این صنعت عنــوان کرد.در این
نشســت« ،عباس ابهری» یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با
اشاره به اینکه سرعت علم نسبت به سرعت تولید افزایش یافته
است اظهار داشت :عمر تکنولوژی در جهان به کمتر از یکسال
رسیده است ،بهطوریکه در این مدت چند مدل محصول جدید
با فناوری جدید تولید می شــود .وی بر رفع مشکالت حاکمیت
با بخش تولید ،سرمایهگذاری در بخشهای کوچک و بزرگ در
این صنعت و توجه تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بر بخش
مهندســی و نوآوری تاکید کرد و گفت :بزرگترین چالش این
صنعت همسان نبودن نظرات حاکمیت با تولیدکنندگان و نبود
زیرســاختهای الزم برای صادرات لوازم خانگی است .ابهری ،بر
تدوین استراتژی و پتانســیلهای فنی ،علمی و مهندسی برای
ورود بــه بازارهــای جهانی لوازم خانگی تاکیــد کرد«.محمود
قیاســی» ،مدیــر بازاریابی و فروش یکی دیگر از شــرکتهای
تولیدکننــده لوازمخانگــی در ادامه این میزگرد به اســتفاده از
الگوهای کشورهای شرق آســیا در توسعه صنعت لوازم خانگی
در کشــور اشاره و عمده ترین مشکالت این صنعت را نبود تیراژ
اقتصادی در کشور ،بهصرفه نبودن نوآوری در سطح کالن ،نبود
نیروهای انســانی متخصص و ماهر ،عدم ثبات در فضای کسب
وکار که مانع سرمایهگذاری میشود و به صرفه نبودن تحقیقات
بازار ذکر کرد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه امسال تنها  ۱.۵درصد از آب
زایندهرود را برداشت کرد
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با بیان
ایــن که میزان مصرف آب خام بــه ازای هر تن تولید به  ۲.۲متر
مکعب رسیده اســت ،گفت :برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانه
زایندهرود در سال جاری به میزان  ۴۲۸لیتر بر ثانیه بوده که این
عدد معادل  ۱.۵درصد از حوضه آبریز زایندهرود اســت ،به عبارت
دیگر فوالد مبارکه در سال جاری کمتر از  ۱.۵درصد از آب این حوضه را برداشت کرده که
با تداوم پروژههای کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک درصد خواهد
رسید .محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه
 ،اظهار کرد :فوالد مبارکه در ســال  ۱۳۷۱با مجوز برداشت آب به میزان هزار و  ۲۶۰لیتر
بر ثانیه به ازای تولید ســالیانه  ۲.۴میلیون تن فوالد خام راهاندازی شــد.وی افزود :پس از
راهاندازی فوالد مبارکه ،تکمیل طرحهای توسعه ،افزایش تولید و اجرای پروژههای کاهش
و بهینهســازی مصرف آب در سال  ،۹۹برداشت آب از رودخانه به ازای تولید  ۷میلیون تن
فوالد خام به  ۶۵۰لیتر بر ثانیه رسید؛ این بدان معناست که با  ۳برابر شدن تولید در شرکت
فوالد مبارکه از زمان راهاندازی تاکنون ،میزان برداشت آب از رودخانه زایندهرود نصف شده
اســت.صباغی تأکید کرد :برداشــت آب فوالد مبارکه از رودخانه زایندهرود در سال جاری
به میزان  ۴۲۸لیتر بر ثانیــه بوده که این عدد معادل  ۱.۵درصد از حوضه آبریز زایندهرود
اســت ،به عبارت دیگر فوالد مبارکه در سال جاری کمتر از  ۱.۵درصد از آب این حوضه را
برداشت کرده که با تداوم پروژههای کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از
یک درصد خواهد رسید.
شهردار پرند:

توزیع عادالنه امکانات در همه فازها
در دستور کار است
آیین کلنگ زنــی بازار میوه و تره بار فــاز  ،۳صبح امروز به همت
شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند و با حضور مسئوالن شهرستان
رباط کریم و پرند برگزار شد تا اولین اقدام عمرانی مدیریت شهری
پس از تحویل این فاز از شرکت عمران آغاز شود و در کمتر از  ۶ماه
شهروندان فهیم پرند از دومین بازار میوه و تره بار بهره مند شوند.ه
گزارش روابط عمومی شــهرداری پرند؛ در آیین کلنگ زنی بازار میوه و تره بار که با حضور
حجت االســام والمســلمین دکتر کاظمی امام جمعه محترم پرند ،دکتر اله یاری شهردار و
اعضای محترم شورای اسالمی پرند ،مهندس نظری بخشدار مرکزی رباط کریم ،دکتر وطن
خواهی مدیر عامل شرکت عمران و سایر مدیران شهری برگزار شد ،عملیات احداث بازار میوه
و تره بار در فاز سوم پرند کلید خورد.دکتر اله یاری در مراسم کلنگ زنی این بازار میوه و تره
بار بیان داشت :تالش شبانه روزی شهرداری و شورای اسالمی پرند بر این است که همزمان
با تحویل فازهای مختلف از شــرکت عمران ،توسعه زیرســاخت ها را مورد توجه قرار دهد.
شهردار پرند با تاکید بر رویکرد توزیع عادالنه امکانات و خدمات رسانی در همه فاز های پرند،
تصریح کرد :نگاه مدیریت شهری ،جامع و کالن است و کل شهر را در بر می گیرد و ما خود
را خدمتگذار تمامی شهروندان عزیز پرند می دانیم.
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قانونی وضع شده به قدری ابهام داشته که مشکالت را بیشتر کرده
است.مشهدی شریف گفت :بر اساس قانونی که از سال  ۸۸وضع شد
باید  ۳۰درصد تولید جدید ،خودروی فرسوده از رده خارج میشد؛
یعنی به ازای هر  ۱۰۰دســتگاه تولید جدید  ۳۰دستگاه باید از رده
خارج میشــد که با توجه به میزان تولید در آن سالها ،ساالنه باید
بیــن  ۳۵۰تا  ۴۰۰هزار خودرو از رده خارج میشــد.رئیس انجمن
مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح کرد :دولت به خصوص وزارت
صمت باید بپذیرد که به ازای هر خودرویی که تولید میشــود باید
یک خودرو از رده خارج شود تا چرخه تولید متناسب با شرایط روز
شود.وی گفت :اگر خودروهای فرسودهای که وجود دارد از رده خارج
شوند به اندازه  ۱۲ماه پرداخت یارانه نقدی کل کشور ،صرفه جویی
خواهیم داشــت .همچنین اگر کامیونهای دیزلی فرسوده نوسازی
شــود به اندازه  ۱۴ماه یارانه کل کشــور صرفه جویی میشود و اگر
هر دو گروه از رده خارج شــوند معــادل  ۲۶ماه یارانه نقدی صرفه
جویی میکنیم.

گزیده خبر
در همایش ملی «تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی درجهان
پساکرونا» عنوان شد

همت پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای
کاهش آثار سوء پاندمی کرونا

ســرای نــوآوری اتاق بازرگانــی اصفهان و دانشــگاه
باهمکاری واحد پژوهش و بررسیهای اقتصادی دومین
همایش ملی «تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا
و حکمرانی درجهان پساکرونا» را برگزار کرد .به گزارش
روابط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان غالمرضا اخوان
فریــد ،عضو هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این همایش
که به صورت مجازی برگزار شد ،به تشریح تحوالت صنعت داروسازی در دوران
کرونا و پسا کرونا پرداخت.وی با بیان اینکه پیش از کرونا در تاریخ جهان چندین
بیماری اپدیمی مانند طاعون ،وبا و آنفوالنزا وجود داشــته اســت ،تصریح کرد:
در ســال  1918پاندمی آنفوالنزا حدود  30میلیون نفر را به کام مرگ کشــاند.
رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان افزود:
تاکنون بیش از 5میلیون نفر از مبتالیان کرونا یعنی حدود  2.5درصد این افراد
جان خود را از دســت داده اند .اخوان فرید ضمن اشــاره به خسارات اجتماعی
کووید  19گفت :بر اساس برآورد کمیته اقتصادی سازمان ملل ،کرونا بیش از 10
تریلیون دالر به اقتصاد جهانی خســارت وارد کرده و منجر به کاهش 3درصدی
تولید ناخالص ملی جهان شــده است .این در حالی است در این دوره بعضی از
کشورها مانند چین ،آمریکا و هند با رشد اقتصادی مواجه بوده اند.

آماده باش ناوگان امدادخودروایران همزمان
با هشدار سازمان هواشناسی
در اواخر دی ماه ،با ورود جبهه بارشی سنگین به کشور بسیاری از شهرهای ایران
ســفیدپوش شــد و ناوگان امدادی ایرانخودرو به حالت آمادهباش درآمد.آماده
باش ناوگان امدادخودروایران همزمان با هشدار سازمان هواشناسی،ایکوپرس -با
ورود ســامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف و کاهش شدید دما در برخی
از استانها ،راههای ارتباطی بســیاری از روستاهای کشور بسته شد.به گزارش
ارتباطات امدادخودروایران ،ناوگان امدادرسانی ایرانخودرو در ساعات بارندگی،
ضمن رصد شرایط مسیرهای پرتردد بنا بر پیشبینیهای صورت گرفته ،همراه
بــا دیگر ارگانهای امــدادی در مناطقی که احتمال وقوع ســیل و حوادث پر
خطر میرفت ،مستقر شده و به امدادرسانی امدادخواهان همت گماردند .مرکز
تماس امدادخودرو ایران با شــماره سراســری  ۰۹۶۴۴۰نیز در روزهای اخیر و
همزمان با هشدار سازمان هواشناسی به حالت آماده باش کامل درآمده و برای
پوشــش امدادی و اعزام تیمهای مجهز به مناطقی که مردم در آن دچار حادثه
شدند،آمادگی داشته است.

بندر چابهار نیازمند نگاه ویژه دولت
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان در گفتگو با نشریه نگاشته
عنوان کرد :بندر چابهار نیازمند نگاه ویژه دولت در تخصیص ســهمیه کاالهای
اساســی و نهاده های دامی به میزان  ۵۰درصد استبندر چابهار در شمال شرق
کشــور و در مجاورت دریای عمان و اقیانوس هند واقع شــده و این ویژگی ،آن
را به تنها بندر اقیانوســی کشــور تبدیل کرده است .بر خالف دیگر بنادر بزرگ
جنوبی کشــور که در فضای محصور خلیج فارس واقع شده اند ،این بندر بیرون
از منطقه حساس خلیج فارس ،از منظر پدافند غیر عامل و حفظ جریان تجارت
دریایی کشور دارای موقعیتی ممتاز است .از سویی بندر چابهار در محل تالقی
دو کریدور بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب حمل و نقل بین المللی
قرار گرفته است .در واقع بندر چابهار مبدا ورود کاالهای تراتزیت افغانستان است
و منطقه آسیای میانه است .سال های اخیر رشد ارزنده ای در ترانزیت کاالها از
طریق بندر چابهار مشاهده شده است که این ویژگی می تواند برای اقتصاد کشور
و توسعه منطقه شرق کشور کمک شایانی باشد.

همایش راهکارهای فعال سازی وسرمایه
گذاری در معادن شاهکوه نهبندان برگزار شد
به گــزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنــی ایران؛ همایش
راهکارهای فعال ســازی و سرمایه گذاری در معادن گرانیت شاهکوه نهبندان با
حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی ،سرمایه گذاران و بهره برداران این
بخش در بیرجند برگزار شد.نخعی؛ نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس
شورای اسالمی در این همایش گفت :در شهرستان مرزی نهبندان ظرفیتهای
بســیار با کیفیت و با تنوع گرانیتی را داریم در حالیکه سهم استان در بازار بین
الملل اندک است.وی یکی از مهمترین ظرفیتهای نهبندان را معادن گرانیت آن
معرفی کرد و گفت :کشورهایی که قابل مقایسه با ما در حوزه سنگهای گرانیتی
نیستند امروز سهم قابل توجهی در بازار بین الملل دارند و باید از این ظرفیت در
نهبندان استفاده شود.وی گفت  :سلسله نشستهای تخصصی با ایمیدرو برگزار
شد و تاکید داریم جلســات با مصوبه مشخص ،خروجی دقیق داشته و به طور
مرتب با حصول نتیجه ادامه یابد که همایش امروز یکی از نتایج تصمیمات اتخاذ
شده در همین برنامهها است.نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در
مجلس شورای اسالمی افزود :بازار گرانیت در دنیا نه تنها رو به کاهش نیست که
رو به پیشرفت است ،دوران طالیی برای گرانیت در دنیا شروع شده و باید از آن
نهایت استفاده را ببریم.وی گفت :با این نوع بروکراسی و برنامهریزی نمیتوانیم
نهایت استفاده را ببریم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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روز خونین بازار ارزهای مجازی

سقوط بیت کوین به زیر  ۳۶هزار دال

فطانت عنوان کرد :رویکرد فرهنگی و گردشگری تسهیالت بانک آینده در
تجارت

جزییات امضای قرارداد همکاری با وزارت
میراث فرهنگی

بانــک آینده و وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی با انعقاد
قراردادی بر تقویت و گسترش همکاریهای مشترک ،تأکید کردند.در چارچوب
این قرارداد که به امضای دکترمحمد فطانت ،مدیرعامل بانک آینده و ســعید
ث فرهنگی ،گردشگری و
اوحدی ،معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت میرا 
صنایعدستی رسید ،سطح همکاریهای متقابل برای ایجاد و گسترش بسترهای
مناســب برای توسعه ظرفیتهای فرهنگی و گردشــگری کشور ،ارتقا خواهد
ت این بانک
یافت.دکترفطانت ،مدیرعامل بانک آینده با اشــاره به سالها فعالی 
در حوزه گردشگری که نمود آن را میتوان در قالب ساخت و تکمیل هتلهای
متعدد و دیگر پروژهای مرتبط یافت ،تأکید کرد که سرمایهگذاری بانک آینده
در قالب تســهیالت در دیگر حوزههای تجــاری نیز بیشتر رویکرد فرهنگی و
گردشــگری داشته است .مدیرعامل بانک آینده ،ضمن استقبال از عقد قرارداد
جدید گفت :باور داریم که در دوران پساکرونا و گذار از شرایط قرنطینه ،مقوله
گردشــگری بیش از هر بخش دیگری میتواند تحولآفرین و مورد اقبال عموم
مردم باشد که همین امر ،اهمیت ایجاد زیرساختهای مناسب و خدماترسانی
مطلوب در حوزه گردشگری را دو چندان میسازد.

حضور فعال بانک تجارت در دومین کنفرانس
باشگاه مشتریان پتروشیمی بندر امام
دومین کنفرانس باشگاه مشتریان پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) با حضور
دکتر اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و مشتریان شرکت پتروشیمی
بنــدر امام برگزار و تفاهم نامه همکاری به منظور ارتقا تعامل دو مجموعه امضا
شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،دکتر اخالقی در سخنرانی خود در
دومین کنفرانس باشــگاه مشتریان پتروشیمی بندر امام با اشاره به نقش موثر
این شرکت در شکل گیری سایر پتروشیمی های کشور گفت :پتروشیمی بندر
امام به عنوان مادر صنعت پتروشیمی و تاثیرگذارترین شرکت در تکمیل زنجیره
تولید این صنعت در کشور است که با رشد حجم سودآوری در طول سال های
اخیر ابعاد و گستردگی کاری این مجموعه بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
مدیرعامل بانک تجارت با تشــریح ابعاد و حجم تعامل این بانک با پتروشیمی
بندر امام افزود :صرف نظر از ابعاد مادی و مالی حاصل از این همکاری ،اقدامات
انجام شده در راستای افزایش ســطح تعامل ،اصالح و تکمیل فرایندها بسیار
تاثیرگذار و تعیین کننده بوده و امیدواریم این مســیر قدرتمندتر از گذشــته
ادامه یابد.

پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
به مناسبت روز زن
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با صدور پیامی سالروز والدت با سعادت
حضرت فاطمه زهــرا (س) و روز زن را تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی
بانک توســعه صادرات ایران متن تبریک پیام دکتر سیدعلی حسینی به شرح
ذیل است:
انا اعطیناک الکوثر ...
 20جمادی الثانی میالد خجسته فاطمه زهرا (س) دخت نبوت ،همسر والیت
و مادر امامت که از چشمه زالل محبت آسمانی خدیجه کبری زمینی شد ،روز
بزرگداشت مقام «زن» و مرتبه واالی «مادر» است.ابرام در باورهای دینی ،ایمان
به امام عصر خویش و صراحت کالم از جمله ویژگیهای فرزند نبی مکرم اسالم
بود که باید به این خصایص ،پاکدامنی و تربیت بهترین فرزندان عالم بشــریت
را افزود.زنان ایران اســامی که مفتخر به تبعیت از این الگوی یکتا بوده اند در
دامان پاک خود دردانه هایی پرورش دادند که تا قله شهادت پیش رفتند و در
بلندای ابدیت جای گرفتند.تبریک اینجانب ،شادباش به بانوان ایران اسالمی به
ویژه بانوان شــاغل در نظام بانکی خواهد بود که در کنار وظائف ویژه یک زن،
در جایگاههای خطیر مدیریت ها و ادارات انجام وظیفه می کنند .بزرگداشــت
بانوی گرامی اسالم ،فرصت ذیقیمتی برای سپاسگزاری از خدمات این عزیزان
است.این روز خجسته که به حق زیبنده زنان کشورمان است ،بر بانوان همکار
فرخنده و مبارک باد.

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی شد
علیرضا قیطاســی به عنوان مدیرعامل جدید بانک دی انتخاب شد.به گزارش
روابطعمومــی بانــک دی؛ به دنبال برگــزاری مجمع عمومی عــادی بهطور
فوقالعاده بانک دی و انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره ،در نخســتین جلسه
اعضای هیئتمدیره ،علیرضا قیطاســی به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب
شد.علیرضا قیطاسی که دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفهای مدیریت عالی
بوکار اســت ،سوابقی از جمله دبیری شورای هماهنگی بانکهای دولتی،
کس 
ریاســت هیئتمدیره بانک ایران زمین ،مدیریت امور سازمان بانک ملی ایران،
مدیریت امور طــرح و برنامه بانک ملی ایران و ...را در کارنامه کاری خود دارد.
همچنین در این جلسه ســیدمحمود احمدی به عنوان رییس هیئتمدیره و
امیرعباس هاشمینژاد ،به عنوان نایبرییس هیئتمدیره انتخاب شدند.گفتنی
اســت فریدون رشیدی و برات کریمی نیز به عنوان اعضای هیئتمدیره به کار
خود ادامه خواهند داد.در این جلســه از خدمات و تالشهای اعضای پیشــین
هیئتمدیره بانک دی قدردانی شد.
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نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد

قیمت بیت کوین در معامالت ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی  ۸درصد ریخت و به زیر  ۳۶هزار دالر سقوط کرد.به گزارش
خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از کوین مارکت کپ ،در معامالت ساعت گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی ،قیمت
بیت کوین  ۷.۸۲درصد ســقوط کرد و با رقم زیر  ۳۶هزار دالر خرید و فروش میشــود .قیمت بیت کوین در لحظه نگارش این خبر ۳۵
هزار و  ۸۵۴دالر بود که نسبت به هفته پیش هم  ۱۶.۵درصد پایینتر است .با این حساب ارزش کل بازار بیت کوین در جهان به 679
میلیارد دالر رســیده اســت .در  ۲۴ساعت گذشته  ۱.۱۳میلیون بیت کوین به ارزش  ۴۰میلیارد دالر در بازار جهانی جابجا شده و تعداد کل بیت کوین های جهان هم امروز
به  ۱۸میلیون و  ۹۳۶هزار و  ۵۸۷عدد رسید.اتریوم به عنوان دومین ارز بازار سقوط بیشتری نسبت به بیت کوین را به ثبت رساند و با  ۱۲.۹درصد افت  ۲۵۰۳دالر دست به
دست میشود که نسبت به  ۷روز پیش هم  ۲۴.۳درصد کاهش قیمت داشته است.کاردانو هم  ۱۲.۳درصد در  ۲۴ساعت گذشته کاهش ارزش داشته است و هم اکنون ۱.۰۸
دالر دست به دست می شوند .سوالنا یکی از ارزهای مجازی بود که در  ۲۴ساعت گذشته بیشترین افت ارزش را داشته و با  ۱۷.۵درصد سقوط هم اکنون  103دالر به فروش
میرسد.در میان ارزهای مطرح بازار ترا نیز  ۲۲.۴درصد سقوط کرد و  ۶۱دالر قیمتگذاری شده است.داجکوین نیز در  ۲۴ساعت گذشته  ۹.۱درصد سقوط کرده و هم اکنون
 ۱۳سنت خرید و فروش میشود .شیبا اینو نیز  ۲۰درصد کاهش قیمت داشته و  ۰.۰۰۰۰۲۰دالر در حال خرید و فروش است.به طور کلی در  ۲۴ساعت گذشته بازار جهانی
ارزهای مجازی نزدیک به  ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داده و هم اکنون  ۱۶۵۲میلیارد دالر ارزش کل این بازار است.
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بارقه جدید امید به صعود قیمت طال

نتیجه نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد صعود طال به باالترین سطح دو ماه گذشته ،خوش بینی قابل توجهی را در میان تحلیلگران
وال استریت و سرمایه گذاران خُ رد به وجود آورده است و بعضی از آنها انتظار دارند قیمت این فلز ارزشمند در کوتاه مدت به  ۱۸۵۰دالر
صعود کند.به گزارش ایسنا ،این نظرسنجی نشان داد خوش بینی در میان سرمایه گذاران خُ رد به باالترین حد از اواسط نوامبر رسیده که
آخرین باری بود که قیمت طال در سطوح فعلی بود .در این بین ،خوش بینی در میان تحلیلگران بازار هم به باالترین حد از ماه مه سال
 ۲۰۱۸رسیده است .تحلیلگران اظهار کردند طال توجه زیادی را جلب کرد زیرا سرمایه گذاران به تهدید تورم رو به رشد ،نوسان رو به رشد بازارهای سهام و ابهامات ژئوپلیتیکی
معطوف شدند.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۸ ،نفر شرکت کردند که از میان آنها  ۱۶نفر معادل  ۸۹درصد به افزایش قیمت طال و دو نفر
معادل  ۱۱درصد به کاهش قیمت طال در هفته جاری رای دادند .در رای گیری هفته جاری هیچ کس نظر خنثی نداشت.در این بین ۱۱۳۴ ،نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز
از سرمایه گذاران خُ رد شرکت کردند که از میان آنها  ۸۰۱نفر معادل  ۷۱درصد به افزایش قیمت طال و  ۱۹۷نفر معادل  ۱۷درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی
که  ۱۳۶نفر معادل  ۱۲درصد نظری نداشتند.نه تنها سرمایه گذاران به افزایش قیمت طال در هفته جاری به میزان قابل توجهی خوش بین شده اند بلکه شمار مشارکت آنها
در جدیدترین نظرسنجی کیتکونیوز به باالترین حد از اواسط نوامبر رسید .این دورنمای خوش بینانه در حالی مطرح شد که قیمت طال معامالت هفته گذشته را باالی سطح
 ۱۸۳۰دالر به پایان برد .بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا  ۱۰دالر و  ۸۰سنت معادل  ۰.۶درصد کاهش یافت و در  ۱۸۳۱دالر و  ۸۰سنت بسته شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

تزریق مرحلهای  ۱۲هزار میلیارد به بورس

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد که حدود ۱۲
هــزار میلیارد تومان از منابع صندوق به بورس تزریق خواهد که
تاکنون  ۲.۷هزار میلیارد تومان پرداخت شــده است.به گزارش
ایسنا ،مهدی غضنفری دیروز (شنبه) در نشستی خبری به بیان
گزارشی از عملکرد  ۱۰ساله صندوق توسعه ملی پرداخت.در این
نشست ،رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به ایسنا
درباره وضعیت پرداخت منابع صندوق توســعه ملی که از سال
گذشته قرار شده بود یک درصد منابع ریالی به صندوق تثبیت
بازار تزریق شــده و بعد از آن مصوب شد که  ۲۰۰میلیون دالر
به ریال تبدیل و در اختیار این صندوق قرار بگیرد ،توضیح داد.
 ۵۱۰میلیون دالر به بورس تزریق میشود
وی با بیان اینکه در مجموع پیش بینی شــده که  ۵۱۰میلیون
دالر از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت
بازار قرار گیرد که حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان خواهد بود گفت:
تاکنون حدود  ۲.۷هزار میلیارد تومان در ســه قسط به صندوق
تثبیت بازار پرداخت شده است که در قسط اول  ۱۰۰۰میلیارد
تومان ،در قســط دوم  ۵۰میلیون دالر به ریال تبدیل شــد که
حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان بود و در قســط سوم که در روزهای
گذشته دستور آن را به بانک مرکزی دادهایم ۶۵۰ ،میلیارد تومان
دیگر پرداخت خواهد شــد.او ادامــه داد :از ریالی که در نتیجه
بازپرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی در بانکها بر میگردد،
به صورت اقســاط  ۶۵۰میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس
قرار خواهد گرفت تا سقف حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان پر شود.
وزارت اقتصاد طلب  ۵۰۰۰میلیاردی را به بورس می دهد
وی ایــن را هم گفت که صندوق توســعه ملی  ۵۰۰۰میلیارد
تومان از وزارت اقتصاد طلب دارد که طی توافقی با وزیر اقتصاد
قرار شد این مبلغ از سمت صندوق به صندوق تثبیت بازار تزریق
شود که جزئی از  ۱۲هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مجوز خرید سهام برای صندوق توسعه ملی
غضنفری با اشــاره به نحوه ســرمایه گذاری این منابع صندوق
در بورس نیز توضیح داد :در جلســه اخیر هیات امنای صندوق
توسعه ملی ،اجازه سرمایه گذاری و خرید سهام به این صندوق
داده شده است ،بنابراین با صندوق تثبیت بازار توافق کردیم که
تمامی این  ۱۲هزار میلیارد تومان یا به صورت ســرمایه گذاری
محمود شایان تشریح کرد؛

عزم راسخ بانک مسکن در اجرای
 ۵فرمان رئیس جمهور
مدیرعامــل بانک مســکن به آغاز اجرای فرامین ریاســت
جمهوری در بانک مســکن اشاره کرد و گفت :موارد مطرح
شده در دیدار رئیس جمهور با مدیران بانکی کشور بالفاصله
پس از جلســه در بانک مســکن آغاز شده است.به گزارش
پایگاه اطالع رســانی بانک مسکن  -هیبنا  ،محمود شایان
مدیر عامل بانک مســکن با اعالم خبر آغاز اجرای  5فرمان
رئیس جمهور به نظام بانکی کشــور در بانک مســکن ،به
تشریح جزئیات برنامهها و عزم راسخ این بانک برای اجرای
این فرامین اشــاره کرد.وی با بیان اینکه فرمان  5مادهای
رئیس جمهور برای نظام بانکی کشور فصل الخطاب است،
عنوان کرد :در همین زمینه به کلیه مدیران و معاونین بانک
مسکن اعالم کردیم که در اجرای هرچه بهتر و سریعتر این
دســتورات برنامهریزی الزم را داشته باشند و بنا داریم در
کوتاهتریــن زمان ممکن بند به بنــد این فرمان  5ماده ای
را عملیاتی کنیم.شایان همچنین از تشکیل کمیتهای برای
تســریع در فرآیند اجرای این دســتورات خبر داد و گفت:
بــه منظور رصد و نظارت بر اجــرای دقیق  ٥فرمان رئیس
جمهور محترم ،مدیران استانهای بانک را مکلف کردهایم
که این کمیته را در اســتانهای خود نیز تشــکیل شده و
گزارش عملکرد آن نیز ارائه شــود.مدیر عامل بانک مسکن
به آغاز اجرای فرامین ریاســت جمهوری در بانک مسکن
نیز اشــاره کرد و افزود :موارد مطرح شــده در دیدار رئیس
جمهور با مدیران بانکی کشــور بالفاصله پس از جلسه در
بانک مسکن آغاز شده است.شــایان در پایان خاطر نشان
کرد :از جمله دیگر اقدامات انجام شــده در بانک مسکن در
زمینه اجرای فرامین رئیس جمهــور میتوان به واگذاری
بنگاههای تولیدی تملیک شــده و تسهیل در پرداخت وام
به مردم اشــاره کرد که جزئیات بیشتر در این زمینه طی
روزهای آینده از طریق حسابهای کاربری رسمی بانک به
اطالع عموم خواهد رسید.

وجود داشــته ،با مجوز یا تصمیم هیات امنای صندوق توســعه
ملی و یا مراجع باالدســتی منابع در اختیار دولت بوده اســت.
غضنفری گفت :در بودجه ســال آینده پیش بینیها به صورتی
اســت که  ۲۰درصد منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی باید
در اختیار دولت قرار بگیــرد و فقط  ۲۰درصد دیگر به صندوق
میرسد .این در حالی اســت که عمال  ۵۰درصد سهم صندوق
توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود و در این رابطه نمیتوان
موضوع را کتمان کرد.

یا سهام باشد و یا با نرخ  ۱۱درصد سپرده گذاری صورت گیرد.
در عین حال که خرید ســهام به صورت مشاع با صندوق تثبت
بازار هم سهام بخریم اما هنوز نهایی نشده است.وی با اشاره به
اهمیت تامین منابع صندوق توسعه ملی یادآور شد که در حال
حاضر منابع صندوق از درآمد ارزی نفت تامین میشود ،در حالی
که معتقدیم میتوان حتی کاال را به عنوان بخشی از منابع برای
صندوق ثبت کرد تا دیگر نیازی به تبدیل ارز به ریال نباشد.
هشدار به دریافت کنندگان وامهای ارزی
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه در صندوق توســعه ملی ایران،
نقش تســهیالت پررنگتر از سرمایه گذاری بوده و عمال سرمایه
گذاری انجام نشده است گفت :همینجا باید به دریافت کنندگان
تســهیالت ارزی این پیام را بدهم که تصور نکنند ،هیات عامل
کوتاه آمده و می توانند تســهیالت را بــه ریال بازپرداخت کرده
و یا بر اســاس ارز  ۴۲۰۰تومانی پس بدهند ،محال اســت این
اجازه را بدهیم.
۴۰۰بار استمهال برای  ۲۰۰طرح ارزی
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی همچنین اشاره ای به
استمهال وامهای ارزی داشت و یادآور شد که در این سالها به
دلیل شرایط تحریمی و مشکالتی که در تامین ارز و تجهیزات

وجود داشته اســت ،برخی تســهیالت گیرندگان امکان ورود
بــه موقع تجهیزات و تولید را نداشــتهاند که در همین جریان
درخواست استمهال وام داشتهاند و صندوق نیز با بررسی شرایط
موافقت کرد ه اســت.به گفته وی برای  ۲۰۰طرح ارزی حدود
 ۴۰۰بار استمهال انجام شده است.
امکان ورود کاال به صندوق توسعه ملی
وی با اشــاره به اهمیت تامین منابع صندوق توسعه ملی یادآور
شــد که در حال حاضر منابع صندوق از درآمد ارزی نفت تامین
میشــود ،در حالی که معتقدیم میتوان حتی کاال را به عنوان
بخشی از منابع برای صندوق ثبت کرد تا دیگر نیازی به تبدیل
ارز به ریال نباشد.
ما نباید از صندوق پولی به دولت بدهیم
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به توزیع منابع صندوق
توسعه ملی نیز اشــاره داشت و گفت که از منابع ارزی صندوق
حدو  ۴۰درصد در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی
قرار داشــته است.وی نقدی هم به جریان برداشتهای دولتها
از منابع صندوق توســعه ملی داشــت و با اشاره به اینکه طبق
اساسنامه صندق ،هیات عامل نباید منابعی در اختیار دولت قرار
دهد یادآور شــد :ولی طی ســالهای اخیر با توجه شرایطی که

پیام تبریک مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای
بدنی به مناسبت والدت حضرت زهرا (س)
و گرامیداشت مقام زن
سالروز میالد باسعادت اســوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری ،حضرت
فاطمه زهرا (سالماهلل علیها) بانوی بزرگ جهان اسالم و عطر افشانی شجره طوبای بهشت
را تبریــک عرض نموده و امیدوارم در این روز مبارک که روز زن و مادر نام گرفته اســت
همه زنان ،مادران و دختران ایرانی با الهام گرفتن از دخت نبی اکرم اســام (س) و بهره
گیری از سیره عملی آن گرانمایه موفق و پیروز باشند.اینجانب ضمن تبریک روز زن و مقام
مادر به همه زنان و مادران فداکار ایران عزیز به ویژه همکاران گرانقدرم در صندوق تامین
خسارتهای بدنی تبریک و تهنیت عرض نموده و از پروردگار مهربان توفیق و سربلندی روز
افزون بانوان این سرزمین را مسألت دارم.
بانک گردشگری پیشگام در پرداخت تسهیالت کرونا

رشد  373درصدی تعداد و  588درصدی مبلغ
تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران
بانک گردشگری در پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران ( معرفی شده در سامانه
وزارت راه و شهرســازی) پیشگام بوده و از سال گذشته تاکنون در مجموع بیش از 3700
فقره از این نوع تسهیالت به مبلغ بیش از  2000میلیارد ریال اعطا کرده است.به گزارش
روابط عمومی بانک گردشــگری ،این بانک از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بیش از 3000
فقره تســهیالت ودیعه مسکن مستاجران به مبلغ بیش از  1800میلیارد ریال و در سال
گذشته  649فقره از این نوع تسهیالت به مبلغ بیش از  265میلیارد ریال پرداخت کرده
است.میزان تسهیالت پرداختی ودیعه مسکن مستاجران از سوی بانک گردشگری در سال
گذشــته و  9ماهه منتهی به آذر ماه امســال از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  373درصد و
 588درصد افزایش نشــان میدهد.بانک گردشگری همچنین از سال  99تا پایان آذرماه
امســال در مجموع بیش از یک هزار فقره تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا (معرفی
شده در سامانه کارا مربوط به وزارت تعاون) به مبلغ حدود  450میلیارد ریال پرداخت کرده
است .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور حمایت از کسب وکارهایی که به طور
مستقیم از ویروس کرونا آسیب دیدهاند ،در سال های  1399و  1400در بخشنامههایی،
فهرست عناوین بخشها و رستههای مرتبط را به شبکه بانکی ابالغ کرده است ۳۰.دی ماه
 ۱۴۰۰آغاز دوازدهمین ســال فعالیت بانک گردشگری است.بانک گردشگری  100شعبه
در سراسر کشور دارد.

از پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی تا کرونا
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی در ادامه با اشــاره به
اینکه در این سالها منابع به صورتهای مختلف مانند پرداخت
برای خســارت هواپیمای اوکراینی ،هزینههــای کرونا ،زلزله و
حتی عیدانه مورد اســتفاده قرار گرفته است ،اظهار کرد :اینها
هزینههای بودجهای اســت که از دولت برداشته شده و هرچند
که با مجوز بوده اما به هر ترتیب مطابقتی با اساسنامه صندوق
توسعه ملی ندارد .در حالی که تسویهای در مورد منابع برداشت
شده صورت نگرفته و ظاهرا صندوق آخرین محل برای پرداخت
طلبهای دولتهاست به طوری که از مجموع مبالغ پرداختی
از صندوق طی این ســالها فقط دو میلیارد دالر برگشت داده
شده است.به گفته وی صندوق توسعه ملی حتی به مراجع باال
اعالم کرده که آنچه که از صندوق دولت برداشت کرده به عنوان
تسهیالت در نظر میگیرد و باید به طور کامل تسویه شود.
نمیدانم چهطور از نسل آینده اجازه گرفتهاند که پولشان
را خرج کنند
اما رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی به اهمیت افزایش
منابع صندوق اشــاره کرد و گفت :هر ساله باید منابع صندوق
توسعه ملی افزایش یابد و خارج از آن انحراف از ماموریتهاست.
اگر بودجه برای  ۸۵میلیون نفر است ،باید توجه داشت که منابع
صندوق توسعه ملی برای نسلهای آینده پیش بینی شده و من
نمیدانم چهطور این اجازه را گرفتهایم که آن را خرج بخشهای
مختلف مثل کرونا میکنیــم .در حالی که مقام معظم رهبری
نیز بســیار بر اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید
داشــتهاند و ما به پشتوانه نظر ایشــان تاکید داریم که نباید از
منابع صندوق کســر شــده و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی
دچار شود.

طرح پیشخوان مجازی ،حجم مراجعه مشتریان به
بانک را کاهش میدهد
«محسن پدرام» گفت« :همه امور بانکی مشتریان بدون مراجعه به بانک و در کمترین
زمان ممکن از طریق شــعبه مجازی انجام خواهد شــد که حجم مراجعه مشتریان به
شعبههای بانک را کاهش خواهد داد».به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر
ایران ،محسن پدرام رئیس هیأت مدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران در دیدار با پرسنل
استان کرمانشاه گفت :به یقین میتوان گفت در آیندهای نزدیک ،بانک قرضالحسنه مهر
ایران جزو بانکهای برتر کشور خواهد شد.وی ادامه داد :ایمان راسخ همکاران بانک به
برکت قرضالحسنه بهعنوان یک راهکار اقتصادی شرع مبین اسالم در کنار برنامههای
متحولکننده تیم جدید مدیریت بانک ،آیندهای روشن را رقم میزند.رئیس هیأت مدیره
بانک قرضالحسنه مهر ایران با اشاره به برنامههای زیرساختی در حال اجرای بانک اظهار
کرد :پیشخوان یا همان شعبه مجازی ابتکار جدیدی از دکتر شمسینژاد ،مدیرعامل بانک
است .همه امور بانکی مشتریان بدون مراجعه به بانک و در کمترین زمان ممکن از طریق
شــعبه مجازی انجام خواهد شد که نهایتاً با باال بردن کیفیت خدمات ارائه شده ،حجم
مراجعه مشــتریان به شعبههای بانک را کاهش خواهد داد.پدرام ادامه داد :با برنامهها و
ایدههای منســجمی که در حال پیادهسازی است ،میتوان آیندهای روشن و مناسب را
برای بانک متصور بود.رئیس هیأت مدیره بانک قرضالحســنه مهر ایران گفت :دغدغه
اصلی مدیران ارشد بانک ،کاهش حجم کاری همکاران بانک است تا با ایجاد یک محیط
منور به نام قرضالحسنه بتوانیم بانکی مهرورز هم برای مشتریان بانک هم برای خانواده
کارکنان بانک داشته باشیم .متأسفانه در حال حاضر ترافیک کاری همکاران باعث تمرکز
آنها بر فعالیتهای روزمره شــده و در نتیجه از هدف اصلی تشکیل بانک یعنی ترویج
فرهنگ قرضالحسنه در جامعه قدری فاصله شده است.پدرام بازنگری در سیاستهای
اعتباری بانک در ســال جدیــد را گامی بلند برای اصالح امور جاری بانک دانســت و
گفت :کاهش فرآیندهای پیچیده جاری ،اصالح و بهروزرسانی سامانههای موجود با در
نظر گرفتن نظرات کارکنان صف ،الکترونیکی کردن بیشتر خدمات بانک و بازنگری در
تفاهمنامههای ســازمانی موجود اصلیترین برنامههای سال آتی هستند که نتیجه آن
رضایتمندی بیشتر مشتریان و همکاران بانک خواهد شد.وی تأکید کرد :حرکت به سوی
غیرحضوری شــدن خدمات بانک به معنای کاهش شعب و کارکنان بانک نیست ،بلکه
سیاست جدید بانک حفظ سالمت کارکنان با کاهش حجم کاری آنهاست.در پایان این
جلسه ،رئیس هیأت مدیره با تعدادی از کارکنان استان کرمانشاه گفتوگو کرد و نظرات
و پیشنهادات آنها در خصوص امورات بانک را بهصورت لحظهای از طریق رؤسای ادارات
کل ستادی بانک پیگیری کرد.
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پنج هشدار دبیر کل سازمان ملل برای سال ۲۰۲۲

نیویورک  -ایرنا -آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بیماری همه گیر کووید۱۹-و افزایش نابرابری جهانی ،امور مالی جهانی ،بحران آب
و هوایی ،بیقانونی در فضای سایبری و تهدید صلح و امنیت جهانی را به عنوان پنج هشدار سال  ۲۰۲۲برشمرد.دبیر کل سازمان ملل
گفت میخواهم سال  ۲۰۲۲را با به صدا درآوردن پنج هشدار آغاز کنم .این هشدارها شامل بیماری همه گیر کووید ۱۹-و افزایش نابرابری
جهانی ،امور مالی جهانی ،بحران آب و هوایی ،بیقانونی در فضای سایبری ،و تهدید صلح و امنیت جهانی هستند .این هشدارها نیازمند
بســیج تمام کشــورها است.وی خاطرنشان کرد ویروس کرونا همچنان زندگی ها ،برنامه ها و امیدها را زیر و رو می کند .قطعیت وجود
ندارد .در همین حال ،نابرابری ها در حال افزایش است .تورم در حال افزایش است .بحران آب و هوا ،آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی همچنان ادامه دارد .جهان با ناآرامی
سیاســی و درگیری های وحشــیانه مواجه است .بی اعتمادی بین قدرت های جهانی در حال افزایش است.دبیرکل سازمان ملل افزود همه این چالشها در اصل شکستهای
حکمرانی جهانی هستند ،از سالمت جهانی گرفته تا فناوری دیجیتال ،بسیاری از چارچوبهای چندجانبه امروزی منسوخ شدهاند و دیگر برای دستیابی به هدف مناسب نیستند.
گوترش اضافه کرد جهان باید در نبرد کرونا به حالت اضطراری برود .سویه اومیکرون یک هشدار دیگر است .سویه بعدی ممکن است بدتر باشد .توقف شیوع کرونا در جهان
باید در راس دستور کار همه باشد.وی ادامه داد باید با اطالعات نادرست درباره واکسن مبارزه کرد و اقدامات بیشتری انجام شود تا جهان برای همه گیری بعدی آماده شود.
گوترش گفت که جهان باید برای اصالح امور مالی جهانی وارد حالت اضطراری شود .کشورهای کم درآمد کمترین رشد خود را در یک نسل تجربه می کنند.دبیر کل سازمان
ملل گفت تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال تبدیل شدن به یک سیستم است .این تفاوت نسخه ای برای بی ثباتی ،بحران و مهاجرت اجباری است.

با جدا شدن «ریچارد نفیو»؛
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طبق برخی گزارش ها؛

وزیر خارجه انگلیس به مسکو
می رود

گفته می شــود که دولت روســیه به درخواست وزیر
خارجه انگلیس برای ســفر به مســکو بــرای ماه آتی
میالدی ،پاسخ مثبت داده است.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقــل از ایتارتاس ،منابع دیپلماتیک می گویند
«لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس درخواســت سفر به
مســکو را به منظور دیدار با ســرگئی الوروف همتای
روس مطرح کرده اســت.همچنین گفته می شود که
مسکو با انجام این دیدار در ماه میالدی فوریه موافقت
کرده است.پیشتر در اواسط ماه ژانویه ،روزنامه «تایمز»
انگلیس هم از قصد لیز تراس برای انجام چنین سفری
خبر داده بود.از دسامبر  ۲۰۱۷که بوریس جانسون وزیر
خارجه وقت انگلیس ،سفری به مسکو انجام داد ،سایر
وزرای خارجه این کشــور هیچ گونه سفری به روسیه
نداشــته اند.تراس روز گذشته مدعی شد که والدیمیر
پوتین رئیس جمهور روســیه بایــد پیش از انجام یک
خطای راهبردی فاحش ،از مرز اوکراین عقب نشــینی
کند.ادعاهای وزیر خارجه انگلیس درحالی مطرح می
شــود که روســیه بارها هرگونه تدارک برای حمله به
اوکراین را رد کرده اما هشدار می دهد که عضویت این
کشور در ناتو را هم برنمی تابد.
طی بیانیه ای؛

پکن اقدام واشنگتن در تعلیق
پروازها به چین را
غیر منطقی خواند

ســخنگوی ســفارت چین در آمریکا گفــت که اقدام
واشــنگتن در تعلیق پروازهای خطــوط هوایی پکن
بــه مقصد چین پذیرفتنی نیســت و دلیلی منطقی و
منصفانــه برای آن وجود ندارد.بــه گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از اســپوتنیک ،سفارت چین در آمریکا در
بیانیهای اعالم کرد که اقدام تالفی جویانه واشنگتن در
تعلیق دهها پرواز به مقصد چین غیرمنطقی است و این
مسئله باید پایان یابد«.لیو پنگ یو» سخنگوی سفارت
چین در واشنگتن در این باره گفت :بسیار غیرمنطقی
است که آمریکا پروازهای خطوط هوایی چین را تعلیق
مینماید .ما از طرف آمریکایی میخواهیم که از ایجاد
اختــال و محدودیت در پروازهای عادی مســافربری
خطوط هوایی چینی دســت بردارد.پیشتر دولت «جو
بایدن» رئیس جمهور آمریــکا اعالم کرده بود که ۴۴
پرواز از آمریکا به چین را به بهانه جلوگیری از شــیوع
ویروس کرونا به حالت تعلیق درآورده است .تعلیق این
پروازها به چین از  ۳۰ژانویه آغاز میشود

منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران اعالم کرد:

توافق موقت در دستور کار ایران نیست

یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران در واکنش
به ادعای یک رسانه خارجی درباره پیشنهاد توافق موقت
در ویــن تصریح کرد که چنین توافقی در دســتور کار
جمهوری اســامی ایران نیست.این منبع مطلع به ایرنا
گفت :این گــزارش تائید نمیشــود .توافق موقت هیچ
وقت در دســتور کار ایران نبوده و ایران فقط یک توافق
قابل اتکا و پایدار را میپذیرد.شــبکه خبری ان.بی.سی
امروز در گزارشــی ادعایی به نقل از چند مقام آمریکایی
عنوان کرد که مسکو ،با اطالع آمریکا ،به ایران پیشنهاد
داده که با توافق موقت هســتهای ،در برابر اعمال برخی
محدودیتهای هستهای ،از لغو پارهای از تحریمها بهرهمند شود.این شبکه به نقل از دو مقام دولت جو بایدن،
یک مقام در کنگره آمریکا ،یک مقام ســابق دولت آمریکا و چهــار نفر دیگر که ادعا کردهاند از موضوع اطالع
داشــتهاند این خبر را منتشر کرده است.براساس این گزارش ،منابع ان.بی.سی به این شبکه گفتهاند آمریکا از
پیشــنهاد روســیه به ایران مطلع بوده اما یک مقام ارشد دولت جو بایدن گفته است «تدابیر موقتی» موضوع
بحثهای جدی نیستند.این مقام آمریکایی گفته است «ما نمیتوانیم درباره گفتگوهایی که میان روسیه و ایران
گذشته صحبت کنیم اما در این مرحله معتقدیم چنین تمهید موقتی موضوع بحثهای جدی نیست».پیشتر
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته بود که جمهوری اسالمی ایران« ،بر اساس پیش
نویسهایــی که درباره رفع تحریمها و اقدامات جبرانی به طرفهای مقابل دادهایم مذاکره میکنیم و اساســا
چیزی به نام توافق گام به گام یا موقت مطرح نیست».دور هشتم مذاکرات رفع تحریمها از ششم دی ۱۴۰۰
آغاز شــده و مذاکرهکنندگان ســرگرم تبدیل ایدهها به کلمات و جمالت هستند .راستی آزمایی لغو تحریمها
و ارائــه تضمینهایی که ایران بر آن تاکید دارد ،دو موضوع مهم در روند مذاکرات وین اســت .گفتوگوها به
اذعان هیاتهای مذاکره کننده پیشرفتهایی کرده و رسیدن به یک توافق خوب به تصمیمات خاص سیاسی
واشنگتن درباره مسائل باقیمانده و رفع تحریمها ،بستگی دارد.
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سازمان ملل:

خطر داعش همچنان در عراق پابرجاست
سازمان ملل و آمریکا ،حمله اخیر داعش در استان دیالی عراق را که منجر به کشته شدن  ۱۱سرباز عراقی شد ،محکوم کردند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،سازمان ملل با محکوم کردن حمله داعش دربیانیهای اعالم کرد که حمله
بزدالنه اخیر این گروه تروریستی ،تالشی برای بیثباتی کشور عراق است.همچنین در این بیانی ه آمده است که حمله اخیر داعش
و کشته شدن  ۱۱سرباز عراقی نشان داد که هنوز تهدیدات داعش جدی است و باید با آن به سختی مقابله کرد.سفارت آمریکا در
بغداد نیز در بیانیهای کوتاه حمله اخیر داعش در استان دیالی عراق را محکوم و بر ایستادگی کشور خود در کنارعراق تأکید کرد.مصطفی الکاظمی نشست فوقالعادهای
را با فرماندهان امنیتی و نظامی در مقر قرماندهی عملیات مشترک عراق به منظور رایزنی در خصوص حمله اخیر به استان دیالی برگزار کرد.این نشست که ریاست آن
برعهده الکاظمی بود با هدف رایزنی در خصوص حمله تروریستی اعضای داعش در منطقه «العظیم» واقع در استان دیالی برگزار شد که در نتیجه آن چندین افسر و
سرباز کشته شدند.به دنبال این حمله داعش ،مصطفی الکاظمی دستور تحقیق فوری درباره عوامل دخیل و کیفیت حمله در استان دیالی را صادر کرد.همچنین وی،
ضمن بررسی تحوالت امنیتی در سرتاسر عراق و در مرزها دستور افزایش تالشهای امنیتی در مرزهای عراق و سوریه را پس از رخدادهای زندان الحسکه سوریه صادر
کرد.پیشتر منابع خبری اعالم کردند که بیش از  ۱۰تن از اعضای گروه تروریستی داعش بامداد جمعه در حملهای ناگهانی به یک پایگاه ارتش عراق در استان دیالی
حمله کردند .در این حمله  ۱۱نظامی ارتش از جمله یک افسر با درجه ستوان کشته شدند.

تیم مذاکره کننده آمریکا در وین تغییر کرد

تهران  -ایرنا  -رســانه آمریکایی ان بی سی نیوز در گزارشی از روند مذاکرات وین ،با اشاره به تغییراتی در
ترکیــب تیم مذاکره کننده آمریکا در وین ،از وجود اختالفات در این تیم خبر داد.به گزارش ایرنا ،تارنمای
ان بی ســی نیوز نوشــت :تیم مذاکره کننده آمریکا در وین اخیرا تغییر کرده و ریچارد نفیو به عنوان یک
عضو کلیدی هیات آمریکایی ،به دلیل اختالف نظر با رابرت مالی ،این تیم را ترک کرده است.براساس این
گزارش ،ریچارد نفیو قرار است مسئولیتی دیگر در وزارت خارجه آمریکا برعهده بگیرد.ان بی سی به نقل از
دو منبع مطلع خبر داده اســت که ریچاد نفیو با رابرت مالی به عنوان رئیس هیات مذارکره کننده آمریکا،
اختالفات زیادی درباره مسیر مذاکرات داشته است.ریچارد نفیو بهمدت  ۱۰سال مسئول امور ایران در کاخ
ســفید و قائم مقام هماهنگی سیاســت تحریم در وزارت خارجه آمریکا به ویژه در دوره باراک اوباما بود که
تحریمهای ضد ایرانی وی ،او را به طراح تحریم علیه ایران مشــهور کرده اســت.وی در کتاب خود با عنوان
«هنر تحریمها» میگوید آنچه میتواند باعث شکســت تحریمها شود ،میزان استقامت کشورهای هدف در
برابر تحریم خواهد بود.نفیو که از اعضای تیم پیشین و فعلی مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات برجامی هم
بود ،محقق ارشــد در دانشــگاه کلمبیا و تحلیلگر ارشد اندیشکده بروکینگز است .این مقام مستعفی از تیم
نماینده ویژه کاخ ســفید در امور ایران ،هنگامی که ایــران به کاهش تعهدات برجامی خود متعاقب خروج
آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای ضد انسانی علیه مردم ایران ،روی آورد ،نوشت :عده ای فکر می کردند
که اگر برجام را نقض کنند ،ایران دست روی دست خواهد گذاشت و پاسخی نخواهد داد.وی افزود« :مسئله
جالب برای من درباره تصمیم ایران در خصوص ازســرگیری غنیسازی اورانیوم به باالتر از  ۳.۶۷درصد (و
همچنیــن عبور از محدودیت  ۳۰۰کیلوگرم برای ذخائر اورانیوم) ،آن افرادی اســت که اطمینان میدادند
اگر برجام را نقض کنند و به ایرانیها با اعمال مجدد تحریمها فشــار وارد کنیم؛ آنها هم دست روی دست
میگذارند».اگرچــه هنــوز نفیو یا مقامات وزارت خارجه آمریکا از ایــن تصمیم صحبت نکردهاند و به طور
رسمی موضعگیری نشده است اما هنگامی که او به تیم رابرت مالی نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران
پیوســت ،پیشبینی میشد قصد بر این اســت که با حفظ و احیای نظام تحریمهای هوشمن ِد دولت اوباما،
اجرای هر چه دقیق تر نظریه «فشــار هوشمند» به جای «فشــار حداکثری» را دنبال کند .هرچند که در
عمل تغییر خاصی در سیاست های بایدن رخ نداد و حتی در بحبوحه همهگیری کرونا هم سیاست به گل
نشسته موسوم به فشار حداکثری را ادامه دادند.
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گزیده خبر
هیزم واشنگتن در آتش بحران اوکراین؛

آمریکا باز هم به کییف سالح فرستاد

با تداوم تنشزایی غربیها علیه روسیه ،محموله دویست میلیون دالری تسلیحات
آمریکایی وارد اوکراین شــده و آلمان نیز یک بیمارستان صحرایی به این کشور
میفرســتد.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،در پی افزایش تنشها
میان روسیه و غرب ،محموله  ۹۰تُنی تسلیحات آمریکایی روز شنبه وارد اوکراین
شد.خبرگزاری «تاس» به نقل از سفارت آمریکا در اوکراین نوشت« :اولین محموله
کمکها که دســتور ارسال آن اخیرا ً از ســوی رئیس جمهور بایدن صادر شده،
امشب وارد اوکراین شد».در این بیانیه آمده است« :این محموله شامل نزدیک به
دویست هزار پوند (نود تُن) کمکهای مرگبار از جمله مهمات برای مدافعان خط
مقدم اوکراین اســت».این سفارتخانه افزود ،آمریکا سال گذشته میالدی بیش از
 ۶۵۰میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین رسانده است و این مبلغ از سال ۲۰۱۴
تا کنون به  ۲.۷میلیارد دالر رسیده است.پیش از این نیز« ،دمیتری کول ِبا» وزیر
امور خارجه اوکراین اعــام کرد که کییف بهزودی محمولهای نظامی به ارزش
دویست میلیون دالر دریافت خواهد کرد.به گفته این مقام اوکراینی ،ارسال این
محموله جدید از قبل برنامهریزی نشده بود و بهعنوان «کمک نظامی اضطراری»
ارسال شده است.از ســوی دیگر به نوشته نشریه «است ِریت تایمز»« ،کریستین
المبرخت» وزیر دفاع آلمان روز شــنبه اعالم کرد یک بیمارســتان صحرایی به
اوکراین ارســال میکند.وزیر دفاع آلمان افزود« :ما طرف اوکراینیها ایستادهایم.
مــا باید هر کاری که میتوانیم برای کاهش تنش انجام دهیم .جمعبندی دولت
این است که ارسال تسلیحات در حال حاضر کمکی نخواهد کرد».المبرخت در
واکنش به مخالفت روسیه با عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو افزود« :روسیه
درخصوص عضویت کشــورها در ناتو حق وتو ندارد .هر کشور مستقلی که با ما
ارزشهایی مشــترک داشته باشد ،برای ارســال درخواست عضویت آزاد است».
وزیر دفاع آلمان در ادامه گفت« :اما ورای این خط قرمز ،آمادگی داریم با روسیه
گفتوگو کرده و منافع این کشور را در نظر بگیریم».عالوه بر این ،وبگاه «گلوبال
نیوز» نوشت ،فرمانده کانادایی یکی از یگانهای چند ملیتی حاضر در کشور لتونی
واقع در شــمال شــرق اروپا (حوزه بالتیک) گفت ،در تالش است اطمینان یابد
سربازانش منابع کافی در اختیار دارند

تاسیس شرکت

تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود رائین آرتا البرز درتاریخ  1400/10/30به
شماره ثبت  41902به شناسه ملی  14010713815ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :خرید و فروش و نصب دوربینهای مدار بســته و دزدگیر .خدمات اینترنت
( ، )ISPتوزیــع اینترنت ( ، )ISDPخدمات انتقــال داده ها ( )PAPپیمانکاری انجام
هرگونه فعالیت ســاختمانی و ویالیی از اجرا تا نگهداری و تعمیرات آن .ساخت و
تولید کاالهای تزئینی ساختمانی ،کارگاهی و توزیع آن .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان البرز  ،شهرستان کرج  ،بخش مرکزی  ،شهر کرج ،محله اسماعیل
آباد  ،خیابان ابوذر  ،بلوار مالصدرا  ،پالک  ، 0ساختمان آریان(طرح آمایش)  ،بلوک
 ، 1طبقه دوم  ،واحد  5کدپستی  3149633137سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ندا
شفائی به شماره ملی  0311594913دارنده  4000000ریال سهم الشرکه آقای
هومن انواری اوغولبیگ به شــماره ملــی  2940178526دارنده  6000000ریال
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ندا شفائی به شماره ملی  0311594913به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هومن انواری
اوغولبیگ به شــماره ملی  2940178526به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها با
امضای آقای هومن انواری اوغولبیگ و مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و اداری
با امضای خانم ندا شفائی و مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج ( م الف ) 1264538

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:
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ایربونازبلندیوپستی
عقلردوادیمحبتتو
اتسرجملهاهشودانمت
حلقهاینیستخالیازذکرت

چهره روز
محمود فرشچیان
محمود فرشچیان (زادهٔ  ۴بهمن  ۱۳۰۸در اصفهان)
نقاش معاصر ایرانی اســت کــه تأثیر درخور توجهی
در روند نقاشــی سنتی ایرانی و دیگر هنرهای سنتی
داشتهاست .برخی از آثار او توسط وزیران امور خارجهٔ
ایران (کمال خــرازی و محمدجواد ظریف) به عنوان
هدیه بــه ســفرا و وزرای کشــورهای خارجی اهدا
شدهاســت ]۱[.آثار او در بسیاری از شهرهای جهان
همانند  :پاریس ،نیویورک ،شــیکاگو و … به نمایش
گذاشــته شدهاست ]۲[.در سال  ،۱۳۹۳نشان افتخار
جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به وی اهدا شــد  .پدر
محمود فرشــچیان که نماینده فرش اصفهان بود ،او
را به کارگاه نقاشــی میرزا آقــا امامی برد و امامی به
اســتعداد فرشچیان در زمینه نقاشی پی برد .فرشــچیان پس از آموزش نزد او و عیسی بهادری
و دانشآموختگی از مدرســه هنرهای زیبای اصفهان ،برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا
به اروپا ســفر کرد و چندین سال به مطالعهٔ آثار هنرمندان غربی در موزهها پرداخت .بنا بر گفته
خودش ،در اروپا اول کسی بود که با بستهای از کتاب و قلم وارد موزه میشد و آخر از همه از موزه
خارج میشد.پس از بازگشت به ایران ،فرشچیان کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز
کرد و به مدیریت اداره ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد .محمود
فرشچیان ،هماکنون در نیوجرسی آمریکا ساکن است و سفرهای دورهای و فصلی به ایران دارد.
فیلم مســتندی نیز با عنوان عشقپرداز به کارگردانی حمید کاویانی و با حضور عزتاهلل انتظامی،
پرویز پورحسینی و با صدای زیبا بروفه در نکوداشت او ساخته شدهاست که در آیین رونمایی کتاب
پنجم او به نمایش درآمد ]۳[.محمود فرشچیان سه فرزند به نامهای علیمراد ،لیال و فاطمه دارد.

پیشنهاد

بودنماجاد نبودازتو
ربسرچارسویرغبتخویش

رهبر کره شمالی در حال تماشای لحظه پرتاب و آزمایش موشک مافوق
صوت کره شمالی /خبرگزاری رسمی کره شمالی

ورزشی

صعود دختر تنیسباز ایران به رنکینگ  ۷۴جوانان جهان
دختر تنیسباز ایران رقابت خود را در گرنداسلم استرالیا با رنکینگ  ۷۴جهان آغاز میکند .به گزارش ایسنا ،مسابقات تنیس گرند
اسلم جوانان در استرالیا آغاز شده است و نماینده ایران حریفش را شناخت .مشکات الزهرا صفی ،دختر تنیسباز ایران که برای
اولینبار به این مسابقات راه یافته است ،در دور اول جدول اصلی با نماینده استرالیا به رقابت میپردازد.صفی در رنکینگ جدید
جوانان جهان هم  ۱۳پله صعود کرد و به رده  ۷۴آمد .صفی پیش از این در رده  ۸۷جوانان جهان قرار داشت .او باید با آنجا نایار
از استرالیا که رنکینگ  ۳۵۲جوانان جهان را دارد به رقابت بپردازد .صفی اولین بازیکن ایرانی است که به این مسابقات راه یافته
است و همراه مربی کروات خود در این مسابقات شرکت کرده است.

باتوبودیماتتوبودستی
نخریدیدلی،هکنشکستی

توسعه یک حسگر با الهام از
بینی شتر
دانشمندان چینی با الهام از بینی شتر موفق به توسعه نوع جدیدی
از حسگر رطوبتی فوق حساس شــدهاند.به گزارش ایسنا و به نقل
از انجمن شــیمی آمریکا ،این دستگاه جدید میتواند سطوح پایین
مولکولهــای آب را در هوا تشــخیص دهد و اطالعــات جالبی از
جمله یافتن منابع آب در شــرایط سخت محیطی یا تعامالت بدون
تماس با رایانهها را در اختیار کاربران قرار دهد.حسگرهای رطوبتی
مختلف موجود در بازار نقــاط قوت و ضعف خود را دارند ،برخی از
آنها حساســیت کمی در تشخیص آب دارند و برخی دیگر با وجود
قابلیت حساســیت باالیی که دارند ،از عملکرد مناسبی در تمامی
شرایط برخوردار نیستند و عملکرد آنها تحت تاثیر شرایط محیطی
مختلف مانند هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید ،به
خطر میافتد .دانشمندان در چین به دنبال ساخت دستگاهی بودند
که هم دوام و هم حساســیت باال داشته باشــد که در نهایت برای
انجام این کار به بینی حساس شترها روی آوردند.بینی شترها دارای
ساختارهای باریک با سطح وسیع است که توسط مخاط جذبکننده
آب پوشــانده شدهاند که ظرفیت خازنی/الکتریکی این مخاط نیز با
نوســانات در رطوبت هوا ،تغییر میکند .این امر باعث میشود این
حیوانات در شناسایی آب در محیطهای خشک بسیار مؤثر باشند،
بنابراین دانشــمندان از بینی آنها به عنوان الگویی برای توسعه نوع
جدیدی از حســگر رطوبتی با درجه حساسیت باال استفاده کردند.
این دســتگاه از یک شبکه پلیمری متخلخل تشکیل شده است که
با مولکولهایی به نام زویتریون ( )Zwitterionپوشانده شده است.

تخت گاز

فرهنگ

جهشهایی که عامل افزایش
ابتال به اُمیکرون هستند

آغاز اکران فیلمی ایرانی در سینماهای
آلمان و اتریش

فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش
صناعیها و مریم مقدم از سوم فوریه ( ۱۴بهمن ماه) در
ســینماهای آلمان و اتریش روی پرده میرود.به گزارش
خبرنگار سینمایی ایرنا ،فیلم سینمایی قصیده گاو سفید
بــه کارگردانی بهتاش صناعیها و مریــم مقدم و تهیه
کنندگی غالمرضا موسوی از سوم فوریه اکران سراسری
خود را در ســینماهای آلمــان و اتریش آغــاز خواهد
کرد..همزمــان در ما ه ژانویــه و فوریه اکران این فیلم در
کشورهای سوئد ،ژاپن ،پرتغال ،جمهوری چک ،اسلواکی
و کشورهای حوزه بالکان نیز آغاز خواهد شد.فیلم قصیده
گاو ســفید پیش از این اکران موفقی را در کشــورهای
فرانســه ،هلند و بلژیک پشت سر گذاشت و مورد توجه
منتقدان و مخاطبین فرانسوی قرار گرفت.کشورهایی چون چین ،اسپانیا ،دانمارک ،فنالند ،نروژ ،یونان،
ترکیه ،هنگ کنگ و بســیاری کشــورهای دیگر اروپایی و آســیایی نیز به تدریج میزبان این فیلم در
سینماهایشــان خواهند بود و تا به این لحظه بیش از سی کشور جهان قرارداد اکران سراسری فیلم را
با پخشکننده فرانســوی به امضا رساندهاند.نخستین نمایش جهانی فیلم قصیده گاو سفید در بخش
مسابقه اصلی جشنواره برلین بود و این فیلم موفق به دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره معتبر
شــد.این فیلم تاکنون در بیش از سی و پنج جشنواره بینالمللی حضور داشته و جوایزی چون بهترین
کارگردانی جشنواره وایادولید اسپانیا ،تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره زوریخ سوئیس و بهترین فیلم
جشنواره فریشتاد اتریش ،بهترین فیلم داوران آکادمیک جشنواره جنایت و مکافات استانبول را نیز در
کارنامه خود دارد.

جزتوکسرانمیرسدهستی
رهغلطم یکندزسرمستی
خویشتنراهبجملهرببستی
گرهچردچیهحلقه نشستی

از هر دری خبری

کینکاس بوربا
کتاب کینکاس بوربا اثر دیگری از ماشــادو د آســیس
نویســنده برزیلی است که در ســال  ۱۹۰۸درگذشت.
کتاب کینکاس بوربا دومین کتاب از سهگانه معروف این
نویسنده است و میتوان آن را دنباله کتاب خاطرات پس
از مرگ دانســت( .بنابراین برای مطالعه این کتاب بهتر
اســت در ابتدا کتاب خاطرات پس از مرگ یا دستکم
قســمتهایی از آن را خوانده باشــید ).کتاب سوم این
ســهگانه نیز دن کاســمورو نام دارد که آن هم توسط
عبداهلل کوثری ترجمه و از سوی نشر نی روانه بازار شده
است .همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره شد این
رمان را میتــوان دنبال کتاب خاطــرات پس از مرگ
دانست چرا که در فصلهای نخست سرگذشت یکی از
شخصیتهای آن رمان را پی میگیرد و حضور این شخصیت را میتوان در سراسر کتاب احساس کرد.
این شخصیت کینکاس بوربا ،فیلسوف نامتعارفی است که فلسفهای نامتعارفتر از خود دارد و نویسنده
در ترکیب اجزای این فلسفه عناصری از مهمترین فلسفههای رایج در قرن نوزدهم را به کار گرفته ،به
این منظور که در نهایت آن فلسفهها را به نقد بکشد و حتی دست بیندازد.اما گستره رمان به این نقد
شیطنتآمیز محدود نمیشود .کینکاس بوربا مثل دو رمان دیگر ماشادو ،از یکسو کندوکاوی موشکافانه
در روان و ذهنیت شخصیتهاســت ،به گونهای که تمام ضعفها ،خودفریبیها ،فرافکنیها و غیره را با
همان زبان طنزآمیز و گزنده پیش چشم ما مینهد و از سوی دیگر نگاهی انتقادی به اوضاع اجتماعی،
سیاســی و اقتصادی امپراتوری برزیل دارد.البته در چنــد مورد جزئی تفاوتهایی نیز وجود دارد .مثال
کینکاس در هیبت انسان در رمان حضور ندارد چرا کە میمیرد و در وصیتنامەاش همە اموال خود را
بە دوست نزدیکش روبیائو واگذار میکند به شرطی کە سگش را هم نام خودش است.

گنجینه

فورد  150-Fرپتور شلبی با تجهیزات اختصاصی رونمایی شد
فورد  150-Fرپتور یکی از بهترین وانتهای دنیا برای رانندگی اســپرت و طبیتگردی اســت .مدل  ۲۰۲۲از این خودرو با آپشنهای
شــلبی ،همراه تجهیزات ویژه به قیمت  ۱۲۸هزار دالر فروخته میشــود.مدل اســتاندارد  150-Fرپتور ۴۵۰ ،اسب بخار قدرت و ۶۹۰
نیوتنمتر گشتاور دارد .سرعتگیری صفر تا صد کیلومتر برساعت برای این پیکاپ ۳/۵ ،ثانیه است و نهایت سرعت  ۱۹۰کیلومتر برساعت
فراهم میکند .فورد  150-Fرپتور با پیشــرانهی  ۵/۳لیتر توئین توربوشارژ (اکوبوست) ،آستانه قیمت  ۶۶هزار دالر دارد.شلبی 150-F
رپتور مدل  ۲۰۲۲با قدرت  ۵۲۵اسب بخار تولید میشود .این نسخه در مقایسه با مدل استاندارد ،اینترکولر بزرگتر دارد و همراه ادوات
آلومینیوم برای سیســتم خنککننده ،عملکرد فنی را بهبود میدهد .روی جلوپنجره نیز ،چند چراغ  LEDاضافی نصب شده و عبارت
شــلبی ( )SHELBYبه جای  FORDدرج اســت .خریدار میتواند برای این خودرو ،اگزوزهای ویژه و سیستم تعلیق ساخت  BDSسفارش
دهد.دیگر تغییر بدنه برای شلبی  150-Fرپتور ،ایجاد دو شکاف روی کاپوت جلو است که هدایت هوا به سمت سیستم خنککننده و
پیشــران ه را بهبود میدهد .در پشت ،حفاظ و کفپوش سیاه مخصوص قسمت حمل بار ،چراغهای  LEDنزدیک سقف و دو چرخ زاپاس
اضافه شده که عالوهبر کارایی فنی ،ظاهر  150-Fرپتور را جذابتر کرده است .همچنین رینگهای  ۱۸اینچ سیاه با تایرهای  ۳۷اینچ
 KM3گودریچ ،جدیدترین محصول شلبی را آمادهی ماجراجویی در طبیعت نشان میدهدهنوز تصاویر دقیقی از فضای داخلی شلبی
 150-Fرپتور ،منتشر نشده اما ظاهرا تغییر اساسی در کابین خودرو دیده نمیشود .صرفا خط دوختهای قرمز روی چرم سیاه و عبارات
شلبی رپتور باجا ( )Shelby Raptor Bajaبه صندلیها و رکاب و کفپوش اضافه شده است.

پژوهشــگران آمریکایــی ،جهشهایی را کشــف کردهاند که ویژه
اُمیکرون هستند و میتوانند عامل افزایش ابتال به این سویه جدید
باشــند.به گزارش ایســنا و به نقل از وبســایت رسمی «دانشگاه
میــزوری»( )University of Missouriآمریــکا ،در حالی که ســویه
اُمیکرون همچنان مردم را در سراسر جهان آلوده میکند ،گروهی از
پژوهشگران ،جهشهای بسیار شایع و خاصی را شناسایی کردهاند
که عامل باال رفتن میزان ابتال به ســویه اُمیکرون هستند.یافتههای
این پژوهش توضیح میدهند که این سویه جدید چگونه میتواند از
پادتنهای موجود در بدن انسان که حاصل واکسیناسیون هستند یا
به طور طبیعی پس از ابتالی اخیر به کووید ۱۹-پدید آمدهاند ،فرار
کند«.کاملندرا سینگ»( ،)Kamlendra Singhاستاد دانشگاه میزوری
و از پژوهشــگران این پروژه گفت :ما میدانیم که ویروسها به مرور
زمان تکامل مییابنــد و جهش پیدا میکنند .بنابراین هنگامی که
برای نخســتین بار در مورد اُمیکرون شنیدیم ،تصمیم گرفتیم که
جهشهای ویژه این ســویه را شناسایی کنیم.سینگ و همکارانش
ی پروتئین نمونههای اُمیکرون به دســت آمده
در این پژوهش ،توال 
از سراسر جهان از جمله آفریقای جنوبی ،بوتسوانا و آمریکا را مورد
بررســی قرار دادند .آنها  ۴۶جهش بسیار شــایع ویژه اُمیکرون را
شناســایی کردند؛ از جمله چندین جهش در ناحیهای از پروتئین
خوشهای ویروس که پادتنها برای جلوگیری از ابتال ،به آن متصل
میشوند.سینگ ادامه داد :هدف پادتنها ،شناسایی ویروس و توقف
اتصال اســت تا از ابتال جلوگیریکند .با وجود این ،ما دریافتیم که
بسیاری از جهشهای اُمیکرون درست در محلی رخ میدهند.

