رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختالف ایجاد کنند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور با ابراز تأثر از حادثه تلخ روز گذشــته در حرم مطهر رضوی در مشــهد ،گفت :عزیزانی که شهید و مجروح شدند از طلبههای جهادی ،اثرگذار،
مخلص و شناخته شده مشهد و حاشیه این شهر بودند.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور که در جلسه دیروز
چهارشنبه هیئت دولت سخن میگفت ،این طلبهها را خادمان واقعی مردم بهویژه قشر محروم مشهد توصیف کرد و گفت :کسانی که دشمنی کردند از جریان
تکفیری بودند و نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان با استفاده از اختالفات قومی و مذهبی بین مسلمانان و مردم کشورمان با همسایگان اختالف بیندازند؛
زیرا اختالفافکنی از روشهای قدیمی استعمارگران است.وی در ادامه با اشاره....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

پنج شنبه  18فروردین  5 1401رمضان  7 1443آوریل 2022

2

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4877

@sobheqtesad

نگــــاه

نسبت به دوره مشابه سال قبل صورت گرفت؛

رشد  ۳۷درصدی ارزش صادرات در اسفندماه گذشته
5

وزیر نفت:

چند برابر قرارداد توتال ،قرارداد
سرمایهگذاری امضا کردیم

وزیر نفت گفت :دولت گذشــته هشت سال کشــور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کرد ،اما اکنون
میبیند شرکتهای بزرگ دیگری آمدهاند و در مجموع چند برابر وعده بیعمل توتال ،حاضر به سرمایهگذاری
شدهاند و قرارداد هم امضا کردهاند.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت ،جواد
اوجی وزیر نفت با اشــاره به اقدامات دولت ســیزدهم در انعقاد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گفت :در
دولت ســیزدهم بیش از  ۵۵قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم ۱۶.۵ ،میلیارد دالر با شــرکتهای داخلی و
خارجی امضا شده که هم ...
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قیمت گوجه فرنگی ،پیاز و سیب زمینی نجومی شد
5

بحران جدید اقتصاد جهانی؛

دومینوی ممنوعیت صادرات و گرانی مواد غذایی
5

وزیر کار؛

 ۱۴میلیون نفر شغل شایسته ای ندارند
3

صادرات  4میلیون دز واکسن ایرانی کرونا
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت :تعدادی از تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا مشتریانی در خارج از
کشور دارند و حدود  ۴میلیون ُدز واکسن کرونای داخلی به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس ،بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
در برنامه تهران ما سالمت رادیو تهران با اشاره به اینکه باید فروکشکردن کرونا را به فال نیک گرفت
و امیدواریم دیگر شــاهد پیک های کرونا نباشیم گفت :این ویروس رفتار عجیب و غریبی دارد و باید
دید در آینده چه اتفاقی میافتد .در این بین آنچه که بســیار حائز اهمیت اســت ،پیشگیری و رعایت
شیوهنامههای بهداشتی است.
وزارت بهداشت بر واکسیناسیون و رعایت شیوه نامهها تاکید دارد
وی با تاکید بر اینکه اگرچه در ســال جدید مدارس باز شــده اما حتما باید مالحظاتی را رعایت کرد
گفت :واکسیناســیون همیشه برای ما در اولویت است .واکسیناسیون برای کودکان اجباری نیست اما
توصیه شده تا کودکان باالی  ۵سال واکسن دریافت کنند تا ضمن ایجاد مصونیت برای آنها ،خانوادهها
هم مصون شوند و در صورت ابتال ،عوارض بیماری بسیار کاهش یابد .بنابراین بر رعایت شیوه نامهها و
واکسیناسیون تاکید داریم تا پاندمی کرونا به انتها برسد.
برای کودکان میتوان واکسنهای پاستوکووک و سینوفارم را تزریق کرد
دکتر دارایی در پاســخ به اینکه برای کودکان چه واکســنی باید استفاده شود ؟گفت :سبد متنوعی از
واکسنها را در اختیار داریم اما از بین تمامی واکسنهای موجود ،واکسنهای پاستوکووک و سینوفارم
مجوز استفاده برای کودکان کشورمان را دریافت کرده اند .واکسنهای دیگر هم در مرحله کارآزمایی
بالینی هســتند و به محض تایید مجوز از طرف ســازمان غذا و دارو برای تزریق در کودکان پیشنهاد
میشوند.
حدود  ۴میلیون دُز واکسن کرونای داخلی به خارج از کشور صادر شده است
رئیس سازمان غذا و دارو با اعالم این خبر که تولیدکنندگان داخلی میتوانند در ماه حداقل  ۵۰میلیون
ُدز واکسن کرونا تولید کنند اظهار داشت :تعدادی از تولیدکنندگان مشتریانی در خارج از کشور دارند و
حدود  ۴میلیون ُدز واکسن کرونای داخلی هم به خارج از کشور صادر شده است .ان شاء اهلل در آینده
نزدیک تاییده مصرف واکسنهای  MRNAداخلی هم دریافت خواهد شد.
واکسن کوو ایران برکت به زودی تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را دریافت میکند
وی افزود :واکسن کوو ایران برکت مراحل نهایی تاییده سازمان بهداشت جهانی را طی میکند .چند
دوره مذاکرات انجام و مســتندات آن ارائه شده است .علیرغم محدودیتهای سازمان بهداشت جهانی
تولیدات ایرانی در نوبت بررسی قرار گرفتهاند و برکت از همه آنها جلوتر است.
در چندماه اخیر؛ قیمت داروها افزایش نداشته است
رئیس ســازمان غذا و دارو ،افزایش قیمت دارو در ســال جاری را تایید نکرد و گفت :من اصال افزایش
قیمت دارو را عنوان نکردم و این اظهارات برداشــتی از صحبتهای من بوده اســت .در سال گذشته
افزایش قیمت داشــتیم ولی در ســال جدید افزایش ندشته ایم .بیش از  ۹۸درصد داروهای مورد نیاز
بیماران در داخل کشور تولید میشود که کمتر از  ۳۰درصد قیمت آنها به ارز ترجیحی وابسته است .
تعداد داروهایی که به آنها ارز تعلق میگیرد زیاد نیست .تعجب می کنم چرا بعضی از رسانه های پیگیر
موضوع باال یا پایین بودن دارو هستند.
هزینه مازاد دارو از جیب مردم پرداخت نمیشود
وی اذعان داشت :اتفاقی در این چندماه رخ نداده و قیمت داروها تغییر نکرده و افزایش نداشته است.
بســیاری از کاالهای اساسی افزایش قیمت داشــتهاند اما قیمت دارو به عنوان یک فرآورده راهبردی
افزایش نداشــته اســت .تاکید رئیس جمهور هم بر این است که اگر وضعیت ارز ترجیحی تغییر کند
نباید مردم از جیب خود هزین ه مازادی پرداخت کنند.فرانشیز هم باید ثابت بماند و در واقع این هزینه
مازاد توســط بیمه باید انجام شود .ما هر ساله افزایش قیمت داریم .اما بحث افزایش  ۶برابری قیمت
دارو بیمعنی است.

رییس سازمان انرژی اتمی:

ملت ایران هیچ زمان حرف زور را نپذیرفته و نمیپذیرد
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت که  ۹دســتاورد جدید در  ۲۰فروردین و
در شــانزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای رونمایی خواهد شد.به گزارش
خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس ،محمد اسالمی معاون رئیس
جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی پیش از ظهر دیروز (چهارشــنبه) ۱۷
فروردین ماه در نشســتی خبری به تشــریح برنامههای شانزدهمین سالروز
ملی فناوری هســتهای که قرار اســت روز شــنبه  ۲۰فروردین ماه با حضور
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شود ،پرداخت و به سؤاالت
خبرنگاران پاسخ داد.
رونمایی از سند جامع راهبردی توسعه انرژی اتمی
وی گفت :خدا را شــاکریم که در سال  ۱۴۰۱روز ملی فناوری هستهای را در
آغاز قرن جدید در شرایطی آغاز میکنیم که سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال
نام گرفته اســت .شکوفایی اقتصاد ما نیازمند توجه به دانش و فناوری است،
تولیداتی که ریشــه در نگاه به کمیت و کیفیت بر پایه دانش داشته باشد که
بشود محصوالت با کیفیت و دوام را متناسب با ذائقه مصرف کننده و همچنین
کاالهای مصرفی ،سرمایهای ،بادوام را تولید کرد.
رونمایی از  ۹دستاورد ،شامل سه دستاورد در حوزه رادیوداروها در
روز ملی فناوری هستهای
وی گفت :بخش دوم مســیری اســت که در گذشــته نیز طی شــده است.
تاکنون دهها فناوری بزرگ و کوچک جزو دســتاوردهای ســالیانه بوده که
شــامل  ۲۵دستاورد بوده است .برای ســال جدید  ۹دستاورد جدید در روز
 ۲۰فروردین رونمایی خواهد شــد که این  ۹دستاورد ،شامل سه دستاورد در
حوزه رادیوداروهاســت که در بخش تشــخیصی و درمانی مورد استفاده قرار
میگیرد که با مجوزهای وزارت بهداشــت وارد تستهای بالینی خواهد شد.
 ۲دســتاورد در حوزه پالسما است که شاید برای اولین بار است که کشور از
فناوری پالســمای سرد استفاده میکند که یکی در بحث پالسماتراپی است
برای درمان ســرطان که با توجه به کثرت بیماران سرطانی یک شیوه بدون
آسیب و موثر است که در یک دوره زمانی با تجویز پزشکان استفاده میشود
و این فناوری در خدمت مردم قرار میگیرد که فاز آزمایشگاهی را طی کردیم
و از این به بعد وارد آزمایشهای بالینی میشود.
مذاکــرات وین /ملت ایــران هیچ زمان حــرف زور را نپذیرفته و
نمیپذیرد
به گزارش فارس ،معاون رئیس جمهور همچنین در پاســخ به سؤالی درباره
توقف ایجاد شــده در مذاکرات وین نیز اظهار داشــت :مذاکرات توسط تیم
مذاکره کننده ایرانی انجام شــده و مراحل خــودش را طی میکند .موضوع
حائز اهمیت ،اراده جمهوری اسالمی ایران است که همواره پیشگام بوده برای
اینکه اعتمادسازی کرده و ابهامات را برطرف کند ،ولی هیچ زمان ملت ایران
حرف غیرقانونی و زور را نپذیرفته و نمیپذیرد .برای حسن نیت خود در زمانی
که برجام تصویب شــده بود ،ســازمان انرژی اتمی عینا براساس برجام عمل
کرد و هیچکدام از اطراف موضوع به تعهداتشــان به بهانههای عمل نکردند،
ولی االن که اراده کردند که برگردند و تعهداتشــان را انجام دهند ،اقدامات و
تعهدات همانطور که در مذاکرات صورت گرفته ،متناظر است .یعنی هر گامی
که برداشته میشود یک گام متناظر است که هم از جنس راستی آزمایی است
و هم پشتوانهای است که بتواند وارد گام بعدی شود.وی گفت :گفتوگوها در
حال نهایی شدن بوده امیدواریم طرف مقابل که اصل موضوع این طرف است
که از توافق خارج شده ،به تعهداتی که عینا بوده برگردد و پایبند باشد.
سفر نمایندگان آژانس به ایران
معــاون رئیس جمهور درباره توافق ایــران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و

اماکن ادعایی مطرح شــده و خوشبینی به حل مســائل بین ایران و آژانس
نیز اظهار داشــت :مادامی که رژیم صهیونیستی اقدام به تولید اسناد جعلی،
خرابکاری ،عملیات تروریستی و خرابکاری صنعتی میکند و این جریانی است
که نه محکوم و ســرکوب میشود و نه کسی با آن مقابله میکند و برعکس
از آن استقبال میکنند ،طبیعی است یک نبرد بین دو جریان است که یکی
جریان حق و دیگری جریان باطل اســت .این یک نبرد پابرجاست .ما هم در
این راســتا اهدافی را که داریم طی میکنیم و اســیر این نوع غوغاساالریها
نخواهیم شــد .مدارک ادعایی که مطرح شده را خودشان آمدند و دیدند .در
یکی از ســایتها به اورانیومی اشاره شده که اصال در ایران وجود ندارد .رژیم
صهیونیستی که این اقدامات را صورت میدهد و حرکات تروریستی را انجام
میدهــد ،هــر کار ایذایی را میتواند انجام دهد.وی ادامــه داد :با توافقی که
صورت گرفت ،مراحلی برای حل و فصل چهار مکان اعالم شد که اعالم کردند
ابهامشان درباره یک مکان رفع شده و سه مکان را طبق زمانبندی باید تا پایان
خرداد پایان دهند و موضوع آن بسته شود .چون ادعایی است و باید بسته شود
و خودشــان میدانند حقیقت آن چیزی نیست که رژیم صهیونیستی دنبال
میکند.اسالمی خاطرنشان کرد :اسنادی که  ۲۹اسفند باید میفرستادیم ،در
اختیار آژانس قرار گرفته است.
پروژه پیشران هستهای
رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس در
خصوص میزان ذخایر  ۲۰درصد و  ۶۰درصد نیز گفت :همان میزانی اســت
که در اسناد آژانس آمده است.وی درباره پروژه پیشران هستهای نیز که سؤال
دیگر خبرنگار خبرگزاری فارس بود گفت :پیشران هستهای پروژه فاخری است
که در حال انجام است و انشاءاهلل طبق زمانبندی آن را به پیش ببریم و به این
ظرفیت نائل شــویم.وی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر
نگهداری میزانی از اورانیوم  ۶۰درصد توسط ایران گفت :این کار انجام شد و
امروز آنها به تارگت تبدیل و به ظرفیت برای تولید رادیودارو مورد بهره برداری
قرار خواهد گرفت .حدود دو و نیم کیلو است.رئیس سازمان انرژی اتمی درباره
برنامه ســازمان برای کمبود آب گفت :سازمان دو مطلب را دنبال میکند .در
حال توافق با وزارت نیرو هســتیم برای اینکه یک ظرفیت آب شــیرین کن
 ۷۰هزار مترمکعــب را ایجاد کنیم.معاون رئیس جمهــور درباره این که آیا
تحریمهای آمریکا علیه روسیه بر همکاری ما با روسیه اثر میگذارد نیز اظهار
داشت :روسیه رسما اعالم کرد که یک نامهای از وزارت خارجه آمریکا دریافت
کرده و نگرانی برای تضمین را بیش از این دنبال نمیکند.
سازمان انرژی اتمی در بحث غنی سازی هیچ کوتاهی را نکرده
اســامی درباره حضورش در ســازمان انرژی اتمی و اینکه تا چه اندازه این
سازمان وظیفه خود را در حفظ فناوری هستهای حفظ کرده است ،خاطرنشان
کرد :سازمان انرژی اتمی در بحث غنی سازی هیچ کوتاهی را نکرده و همواره
مســیر رو به رشدی را طی کرده است .ســازمان انرژی اتمی قانون راهبردی
مجلس را تمام و عیار انجام داد .سازمان انرژی اتمی در چارچوب تدابیر مقام
معظم رهبری براساس مصوبات شورای امنیت ملی حرکت میکند .این نقطه
امنیت ملی است نه اینکه موضوع امنیتی است .امروز فناوری پیشرفته را به
شما نمیدهند از حضور دانشجویان ایرانی در علوم و فنون پیشرفته جلوگیری
میکنند .هدف ما خارج شــدن از این ســلطه بوده اســت و این هدف اتفاق
افتاده و امروز زنجیره های ماشــینهای پیشــرفته نقطه قوتی شده که آنها
را از ادامه طرح فشــار حداکثری منصرف کرده است و خودشان ادعا کردند
فشار حداکثری شکســت خورده و خود را آماده کردند به برجام برگردند .ما
از این مرحله عبــور کردیم و نمیتوانند این حرکت را نادیده بگیرند .در این
دوره خواســتههای قبلی خود را مطرح کردند و با پاســخ دندان شکن ایران
مواجه شدند.

نیمی از بار رشد اقتصادی  ۱۴۰۱بر دوش بهرهوری

ارتقای بهرهوری از کانال اقتصاد
دانشبنیان
اقتصاد ایران برای رســیدن به رشــد اقتصادی پایدار نیازمند ارتقای
سطح بهرهوری اســت که این مهم با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان
قابل دستیابی اســت.به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروزه بهرهوری یکی از
موضوعات مهم اقتصادی اســت که هم به عنــوان یکی از مولفههای
کلیدی پیشرفت کشورها عنوان میشود و هم در مقایسه اقتصادهای
مختلف مورد توجه اســت .در بیانی ساده ،بهرهوری به معنی استفاده
بهینه از منابع موجود در فرایند تولید اســت ،یعنی رابطه بین استفاده
از عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان میدهد.در گذشته میزان
بهرهمندی یک کشــور از عوامــل اصلی تولید همچــون نیروی کار،
ســرمایه ،زمین ،انرژی و  ...معیار پیشــرفت کشورها بود اما به مرور با
توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفیتهای عوامل تولید ،نقش بهرهوری
پررنگتر شد و امروزه فقط داشتن این منابع مطرح نیست ،بلکه میزان
بهرهوری آنها نیز ســهم بزرگی در تعیین جایگاه کشورها پیدا کرده
است.
وضعیت نامناسب بهرهوری در ایران
متأسفانه کشــور ما در این حوزه عملکرد خوبی نداشته و نمیتوان از
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بهرهور یاد کرد .بر اساس گزارشی که
چند ســال قبل سازمان آسیایی بهرهوری ( )APOاز بازه زمانی ۲۰۰۰
تــا  ۲۰۱۵ارائه کرده بــود ،ایران رتبه  ۱۷را داشــت .پس از آن برای
بازه  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۸نیز گزارشــی ارائه شــد که در برخی شاخصها
رتبــه بهتری داشــتیم ،اما در مجمــوع بین  ۲۱کشــور در رتبه ۱۹
قرار گرفتیم.بر اســاس اعالم ســازمان ملی بهرهوری ،به طور میانگین
کشــورهای آســیایی عضو  APOدر دوره زمانی  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۷سهم
 ۳۰درصدی از رشد اقتصادی را از محل بهرهوری تجربه کردهاند ،حال
آنکه از  ۲.۲درصد رشــد اقتصادی در ایران ،ســهم عمده (حدود ۷۵
درصد) حاصل سرمایهگذاری غیرفناوری اطالعات بوده است .مابقی آن
نیز نتیجه افزایش نیروی کار و کیفیت آن اســت؛ سهم سرمایهگذاری
فناوری اطالعات و بهرهوری کل عوامل تولید تقریباً صفر بوده است.این
عملکرد در مقایسه با هدفگذاری برنامههای توسعه نیز کامال مشهود
اســت .فاطمه پهلوانی؛ رئیس سابق ســازمان ملی بهرهوری مردادماه
 ۱۴۰۰درباره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (۱۴۰۰ـ  )۱۳۹۶در گفتگویی اذعان
کرد« :در هدفگذاری برنامه باید  ۲.۸درصد ساالنه رشد بهرهوری کل
عوامل تولید را تجربه میکردیم ،در این شــاخص تا پایان سال ۱۳۹۸
رشــد منفی  ۵درصد را تجربه کردهایم اما ســال  ۱۳۹۹به  ۳.۶درصد
میرسد».
توجه به ارتقای بهرهوری در سال جاری
ایــن وضعیــت نامطلوب در شــرایطی رخ داده که عــاوه بر تصریح
برنامههای باالدســتی ،بزرگان کشــور هم بارها بر این موضوع تأکید
کردهاند.رهبر انقالب که در سالیان متمادی به این نکته اشاره داشتهاند،
در نامگذاری ســال جدید هم از زاویهای دیگر بــر ضرورت بهرهوری
تولید تصریح کردند و در توضیح شــعار ســال «تولیــد؛ دانشبنیان،
اشتغالآفرین» گفتند« :دانشبنیان کردن تولید ،بهرهوری ف ّعالیتهای
حساس و
اقتصادی را ارتقاء میدهد؛ این امر مه ّمی است ،یک نقطهی ّ
اساسیای است .همان طور که ً
قبل اشاره شد ،یکی از مشکالت کشور
کاهش بهرهوری اســت؛ یعنی به تناسب آن مقداری که هزینه مصرف
میکنیم ،از این هزینهمان بهرهبرداری نمیکنیم؛ در بخشهای مختلف
همین جور است؛ بهرهوری در کشور کم است  ...اگر چنانچه ما به سمت
مهم اقتصادی حل خواهد شد».
دانشبنیان حرکت کردیم ،این معضل ّ
اثر معنادار بر رشد اقتصادی
یکی از معضالت اقتصاد ایران رشد اقتصادی اندک در بلندمدت است
به طوری که در دهه  ۹۰رشد اقتصاد ما علیرغم رشد نقدینگی متوسط
 ۲۵تا  ۳۰درصدی ،به طور میانگین بین صفر تا نیم درصد بوده است.
بر اســاس نظرات کارشناسی ،افزایش بهرهوری منابع موجود میتواند
بخشی از خأل رشد اقتصادی را جبران کند.مقاالت علمی متعددی به
بررســی رابطه بهرهوری و رشد اقتصادی پرداختهاند .از جمله مقالهای
با عنوان «اثر شوکهای بهرهوری بر رشد اقتصادی ایران» که تابستان
 ۱۳۸۷در فصلنامــه «پژوهشهای اقتصادی ایران» نتشــر شــده ،با
بررســی دادههای دوره زمانی  ۱۳۴۱تا  ۱۳۸۴نتیجهگیری کرده است
که «بهرهوری کل عوامل تولید بر رشــد اقتصادی اثر معناداری دارد»
و «دانش فنی انباشــته یکی از مهمترین تغیرهای توضیحدهنده رشد
اقتصادی هستند».
افزایش بهرهوری با اقتصاد دانشبنیان
در این بین نقش شرکتهای دانش بنیان برای ارتقای سطح بهرهوری
و در نهایت افزایش رشــد اقتصادی ،برجسته است .توجه در این حوزه
معطوف به افزایش سطح دانش فرایند تولید و بهبود کیفیت نیروی کار
است که از مولفههای اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود.مطالعه اخیر
درباره اثر شوکهای بهرهوری بر رشد اقتصادی ایران تأکید میکند« :از
آنجا که بخش اصلی نوسانات رشــد اقتصادی به شوکهای بهرهوری
[مربوط] میشــود ،برای افزایش و تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت
نیاز شدید به تغییر روشهای تولید برای بهبود وضعیت کارایی عوامل
تولید احساس میگردد .با توجه به تأثیر بلندمدت عامل مقیاس (دانش
فنی انباشته شده) بر رشد اقتصادی به نظر میرسد سرمایهگذاری در
نیروی کار و افزایش متوسط سالهای تحصیل شاغالن در تداوم رشد
اقتصادی بلندمدت از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است».
استفاده بهینه از نیروی انسانی تحصیلکرده
در مطالعات علمی مختلف به «افزایش انطباق بین تخصص و مهارت
نیروی کار و مهارت مورد نیاز مشاغل» توصیه شده است؛
ادامه در صفحه سوم
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امیرعبداللهیان در تماس تلفنی همتای ترکمنستانی:

قالیباف:

هوشیار باشیم اتفاق رخ داده در حرم رضوی
دوستی ملتها را بر هم نزند
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :همــه ما باید
هوشیار باشیم تا دشــمنان و فرصتطلبان نتوانند از
این جنایات جهت بر هم زدن دوســتی و برادری میان
ملتها سوءاســتفاده کنند.به گــزارش خبرنگار مهر،
محمدباقر قالیباف صبح دیروز (چهارشنبه  ۱۷فروردین
ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت :الزم
میدانــم پیش از هر چیز جنایت رخ داده در حرم مطهر رضوی را محکوم کنم.
این حادثه ناگوار و شــهادت حجتاالسالم اصالنی ،روحانی جهادی در مناطق
محروم را به مردم خراســان و خانواده محترم ایشــان تسلیت میگویم و برای
سایر مجروحین آرزوی سالمتی دارم.قالیباف ادامه داد :باید به مسئولین مربوطه
تأکید کنم پیگیری این اتفاقات ضروری اســت و این حادثه باید چه در داخل و
چه در خارج کشور ریشهیابی شود البته این ریشهیابی آغاز شده و باید با جدیت
بیشــتری آن را پیش ببریم.رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :همچنین باید
نکتهای را به ملت عزیز و شــریف ایران بگویم؛ همه ما باید هوشــیار باشیم تا
دشمنان و فرصتطلبان نتوانند از این قبیل جنایات در جهت بر هم زدن دوستی
و برادری میان ملتها سوءاستفاده کنند.وی اظهار داشت :باید هوشیار باشیم و
بدانیم که بسیاری از برادران افغان ما در راه دفاع از همین کشور در هشت سال
دفاعمقدس در میدانهای جنگ حضور یافتند ،جنگیدند ،به شهادت رسیدند و
مجروح شدند و همه اینها را بدون هیچ مابهازایی انجام دادند.قالیباف بیان کرد:
برادران افغان همچنین در بســیاری از موضوعات دیگر از جمله جبهه مقاومت
حضور داشتند و سینه سپر کردند.
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معاون اول قوه قضاییه:

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره از همکاریهای منطقهای و نشستهای کاری مشترک برای گسترش روابط بیشتر
و به خصوص در حوزه دریای خزر اســتقبال میکند.به گزارش خبرگزاری مهر« ،رشــید مردوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان در تماس تلفنی با
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ،ضمن تبریک ماه مبارک رمضان ،در مورد برخی مسائل دوجانبه و بینالمللی مورد اهتمام مشترک
و به خصوص افزایش همکاریها میان کشــورهای حوزه دریای خزر گفتگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه ترکمنستان به پیشرفتهای صورت
گرفته در سطح کارشناسی در جهت آمادهسازی پیشنویسهای همکاری در حوزه دریای خزر ،همکاری در عرصههای علمی ،عملیات جستجو و نجات ،همکاریها در چارچوب مبارزه
با گسترش مواد مخدر در دریای خزر و همچنین تعمیق همکاریها میان کشورهای حوزه این دریا اشاره و نشست مشترکی میان وزرای امور خارجه پنج کشور حوزه دریای خزر برای
گسترش همکاریهای چندجانبه و فراهم آوردن نشست مشترکی در سطح سران این کشورها را پیشنهاد کرد.امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به تداوم توسعه
روابط دوستانه و رو به پیشرفت دو کشور ،بر نگاه مثبت جمهوری اسالمی ایران نسبت به گسترش این روابط در تمامی زمینهها و به خصوص افزایش همکاریها میان کشورهای حوزه
دریای خزر تأکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه افزود :جمهوری اسالمی ایران همواره از همکاریهای منطقهای و نشستهای کاری مشترک برای گسترش روابط بیشتر و به
خصوص در حوزه دریای خزر استقبال میکند.امیرعبداللهیان در پایان این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به همتای ترکمنستانی خود ،آرزوی نزول رحمات و برکات
این ماه برای دولت و ملت ترکمنستان را مسئلت کرد.

گزیده خبر

@sobheqtesad

سیاست

ایران از همکاریهای منطقهای در حوزه دریای خزر استقبال میکند
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انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی
با مفسدان اقتصادی است

معاون اول قوه قضاییه گفت :کلیه پروندههای معوق مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی باید تا پایان
سال تعیین تکلیف شوند.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین محمد مصدق دیروز
چهارشنبه در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور خود را نه تشریفاتی بلکه جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضاییه
خواند و گفت :ســال  ۹۷دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشــا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاههای مشهور به استجازه براساس اجازهای که از
رهبر معظم انقالب گرفته شد ،تا این نوع پروندهها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پروندههای اقتصادی است.وی با
نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاههای استجازه ،افزود :با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری
در خصوص رسیدگی به پروندههای اخاللگران اقتصادی ،کسب اجازه کرد.معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :این استجازه برای دو سال ۹۷تا  ۹۹بود و با پایان
آن رئیس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصالح قانون داشت ،مجددا درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال
 ۱۳۹۹مجددا تمدید صورت گرفت ،اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد ،قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصالح گردد.

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان بین مسلمانان اختالف ایجاد کنند
رئیسجمهــور با ابراز تأثــر از حادثه تلخ روز گذشــته در
حــرم مطهر رضوی در مشــهد ،گفت :عزیزانی که شــهید
و مجروح شــدند از طلبههای جهــادی ،اثرگذار ،مخلص و
شــناخته شده مشهد و حاشیه این شــهر بودند.به گزارش
حــوزه دولــت خبرگزاری تســنیم ،آیتاهلل ســید ابراهیم
رئیسی رئیسجمهور که در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت
دولت ســخن میگفت ،این طلبهها را خادمان واقعی مردم
بهویژه قشــر محروم مشــهد توصیف کرد و گفت :کسانی
که دشــمنی کردند از جریان تکفیــری بودند و نباید اجازه
داد اســتعمارگران و منافقان با استفاده از اختالفات قومی
و مذهبی بین مســلمانان و مردم کشــورمان با همسایگان
اختالف بیندازند؛ زیــرا اختالفافکنی از روشهای قدیمی
اســتعمارگران است.وی در ادامه با اشاره به مشکالت ناشی
از سرمازدگی محصوالت برای کشاورزان تاکید کرد :زمینه
کمک به کشاورزان با اســتمهال در بازپرداخت تسهیالت،
اولویت در اعطای تسهیالت و پرداخت خسارت فراهم شود
تا کشاورزان عزیز به سختی نیفتند.رئیسجمهور همچنین
وزارت جهاد کشــاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری را مکلف کرد با اقدامات دانشبنیان و با پیشبینی
و پیشگیری ،از سرمازدگی محصوالت کشاورزی جلوگیری
کنند.رئیسی توزیع عادالنه اعتبارات در استانهای کشور را

نیز مهم برشــمرد و گفت :در پرداخت اعتبارات باید عدالت
در نظر گرفته شود نه مساوات؛ و پرداخت اعتبارات بر اساس
آمایش سرزمینی و عدالت محلی صورت گیرد.وی همچنین
تهیه پیوســت فرهنگی و عدالت را در تصمیمگیریها مهم
دانســت و گفت :رهبر معظم انقالب بارها بر ضرورت تهیه
پیوســتهای فرهنگی و عدالتمحور تاکید کردهاند و همه
تصمیمــات و اقدامات مهم دولت باید پیوســت فرهنگی و
عدالت داشته باشد.رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت
توجــه به ســامت اداری در دســتگاههای اجرایی« ،خود
کنترلی» را کارآمدترین نظام نظارتی دانســت و گفت :این
روش نظارتی ،با تربیت دینی در خانواده و نظام آموزشی ،و
با بندگی خدا شکل میگیرد و در کنار نظارتهای برنامهای
و میدانی ،در تحقق سالمت اداری نقش مهمی دارد.رئیسی
افزایش معنویت و رشــد اخالق میان کارکنان دستگاهها و
سازمانها را ضامن بخش عمدهای از سالمت اداری دانست
که باعث کاهش رانتخواری و رشوهخواری میشود.وی ماه
مبارک رمضان را ماه «خودسازی» و «دگرخواهی» توصیف
کرد و توجه به دیگران و تالش برای حل مشکالت مردم را
از آموزههای این ماه نورانی دانســت و تاکید کرد :نباید در
ادارات و ســازمانها ،کار روزانه و خدمت به مردم به دلیل
انجام کارهای مستحبی ،لطمه ببیند.
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کدام بازارها سال  ۱۴۰۰بیشترین بازدهی را داشتند؟

اقتصاد ایران طی ســه سال گذشته شرایط ملتهبی را پشت سر
گذاشته است؛ تجربه دو شــوک تورمی منجر شده که میانگین
تورم نقطهبه نقطه در این مدت به بیش از  ۳۵درصد افزایش یابد.
در این میان افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال بازارهای
دارایی مناســب بودند .برخالف سالهای  ۱۳۹۸و  ،۱۳۹۹اغلب
بازارهای دارایی در سال گذشته نتوانست بازدهی بیشتر از تورم
ثبت کند که این به معنا زیان سرمایهگذاران است.اقتصادآنالین –
صبا نوبری؛ سال گذشته اقتصاد ایران هر چند نسبت به دو سال
پیش از آن شرایط بهتری را تجربه کرد و کمی از شوک تحریم و
شیوع کرونا فاصله گرفت اما همچنان شرایط ملتهبی را پشت سر
گذاشت .در سال گذشته هر چند رشد اقتصادی کمی بهبود یافت
اما تورم همچنان در ســطوح باالیی قرار داشت .شرایط سیاسی
هم سال گذشته ،عدم اطمینانی باالیی را به اقتصاد ایران تزریق
کرد .انتخابات ریاســت جمهوری و مذاکرات هستهای دو اتفاق
شاخص در سال گذشــته بود.در چنین شرایطی ،افراد به دنبال
پیدا کــردن بازاری بودند تا بتوانند داراییهــای خود را از گزند
تورم حفظ کنند .با این وجود بر خالف سالهای  ۱۳۹۹و ،۱۳۹۸
بازارهای دارایی شرایطی مناسبی را تجربه نکرد .بررسی ها نشان
میدهــد تمام بازارها به جز بورس بازدهی مثبت را ثبت کرده و
برای سرمایهگذاران خود ســود به همراه داشتند ،اما باید توجه
کرد که این رشــد ارزش اسمی بوده و نه حقیقی .به این معنا که
در مقایســه با میانگین تورم ماهانه بیش از  ۲.۵درصدی در سال
 ،۱۴۰۰هیچ کدام از بازارهای مختلف نتوانستند بازدهی بیشتری
از تورم داشته باشند و در واقع سرمایهگذاران در تمامی بازارها از
تورم عقب ماندند.اما سال  ،۱۴۰۰برای بازارهای مختلف چگونه
بود؟ در ادامه به بررسی بازدهی بازارهای مسکن ،ارز ،طال و سکه،
بیت کوین و بورس در سال  ۱۴۰۰خواهیم پرداخت.
مسکن و رکوردشکنیهای مداوم
در طول ســال  ،۱۴۰۰رکوردشــکنیهای مداوم قیمت مسکن
همواره به تیتر اول رسانهها تبدیل شده بود .برای مثال در شهر
تهران ،قیمت هر متر مربع مســکن بــه طور میانگین در ابتدای
سال جاری۲۹ ،میلیون و ۳۲۳هزارتومان بود و مطابق آمار رسمی
تا پایان اســفندماه ،قیمت هر متر مربع مسکن به ۳۵میلیون و
۱۲۰هزارتومان رسید.بر این اساس تا پایان سال  ،۱۴۰۰مسکن
به عنوان یک دارایی در شــهر تهران ،رشد ۱۹.۷درصدی را ثبت
کرد که در مقایســه با ســایر بازارها بازدهی مطلوبی را در طول
یکسال نشان میدهد اما با وجود اینکه سرمایه الزم برای ورود به
این بازار هم تقریبا باالست همچنان مقصدی جذاب برای بخشی
از ســرمایهگذاران است .البته برخی کارشناسان معتقدند قیمت

مسکن در شرایط فعلی حباب دارد و در صورتی که توافقی صورت
پذیرد ،باید منتظر کاهش این حباب خصوصا در مناطق شمالی
شهر تهران بود.
ارز در سایه مذاکرات
بازار ارز ســال  ۱۴۰۰را با نوسانات باالیی پشت سر گذاشت .دالر
معموال یکی از شــاخصهای کلیدی در اقتصاد ایران به شــمار
میرود که نه تنها برای سرمایهگذاری بلکه برای سیگنال دادن به
رفتار سایر بازارها نیز به آن توجه زیادی میشود برای مثال طال
و سکه یا حتی بورس که خود بازارهای مستقل و جذابی به شمار
میروند ،بسیار به نوسانات دالر توجه دارند و مسیر خود را با توجه
به دالر و تغییرات آن مشــخص میکنند .دالر نیز همواره تحت
تاثیر اخبار سیاسی و روابطی که ایران به جهان دارد رفتار میکند.
مذاکرات در سال  ،۱۴۰۰تنشهای بسیاری را ایجاد کرد .درحالی
کــه اواخر فعالیت دولت دوازدهم ،برخی فکر میکردند توافق به
زودی حاصل میشود اما ناگهان شایعه عدم توافق پیچید و دالر
آزاد که ابتدای سال در قیمت ۲۴هزارتومان معامالت را آغاز کرده
بود ،در آذرماه به ۳۰هزارتومان نیز رسید .اما کمی بعد مذاکرات
با سرعت بیشتری به پیشرفت خود ادامه داد و برخی حتی معتقد
بودند که تا پیش از پایان ســال  ،۱۴۰۰توافق میان ایران و غرب
حاصل خواهد شد .هرچند این اتفاق نیفتاد اما در نهایت دالر آزاد
معامالت را با رشد ۹.۴۵درصدی نسبت به ابتدای سال  ،۱۴۰۰در
قیمت ۲۶هزار و ۲۷۰تومان به پایان رساند.
طال و سکه؛ دنبالهروی از دالر
ازآنجایی که طال و ســکه در بازار داخل ،مهمترین تاثرپذیری را

از دالر دارد .به دنبال نوســانات دالر در سال جاری ،طال و سکه
نیــز در مدار افزایشــی قرار گرفت .اما طال و ســکه که گاهی به
ســمت افزایش اونس جهانی متمایل میشد و گاهی نیز از دالر
آزاد دنبالهروی میکرد به اندازه سال  ،۱۳۹۹بازدهی چشمگیری
نداشت اما همچنان توانست برای خریداران خود سود ثبت کند.
به این ترتیب طالی ۱۸عیار ،فروردینماه  ۱۴۰۰و سال جدید را
در قیمت ۱میلیون و ۷۵هزارتومان به ازای هر گرم آغاز کرد.اما در
ادامــه و با باالرفتن قیمت دالر آزاد که به محدوده ۳۰هزارتومان
نیز رســید ،طال و سکه نیز افزایش شدید قیمتی را تجربه کرد و
حتی در آذرماه ســال جاری ،ســکه امامی به کانال ۱۳میلیون
تومان نیز وارد شد؛ در حالی که این سکه سال ۱۴۰۰را در کانال
۱۰میلیون تومان و قیمت  ۱۰میلیون و ۴۴۰هزارتومان آغاز کرده
بود.در پایان سال و اسفندماه ،سکه امامی با حدود ۱۷درصد رشد،
به قیمت ۱۲میلیون و ۳۰۰هزارتومان و هر گرم طالی ۱۸عیار نیز
با حدود ۱۸درصد رشد به یک میلیون و ۲۲۸هزارتومان رسید.
البته این میزان نسبت به بازدهی که در سال ۱۳۹۹برای بازار طال
و سکه ثبت شد کمتر است اما بازار طال و سکه همچنان یکی از
مقاصد ســرمایهگذاری در میان عموم مردم است ،عالوه بر اینکه
ایــن دو دارایی در ایران به عنــوان یک کاالی زینتی نیز همواره
مورد استقبال بوده است.
بورس و ثبت بازدهی منفی
بازار ســرمایه پس از ســقوط تاریخی که در مردادماه  ۹۹تجربه
کرد ،در ســال ۱۴۰۰چندان پر رونق نبود .اما بخشی از توجهها
همواره به آن معطوف بود .ماههای ابتدایی ســال روزهای منفی
بیشتری را برای سهامداران در برداشت و از ابتدای تابستان به این

سو روزهای مثبت بورس بیشتر شدند .تیر و مرداد تعداد روزهای
مثبت شاخص بیشتر بود اما در شهریور روزهای نزولی بازار بیشتر
شــد.مهر و آبان ماههایی بودند که روزهای صعودی بازار بیشتر
از روزهای نزولــی بودند اما آذر و دی تعداد روزهای قرمز بورس
پرتعدادتر بودند .در بهمن نیز تعداد روزهای مثبت و منفی برابر
بود .در آخرین ماه سال تعداد روزهای صعودی بیشتر شد و در ۱۹
روز کاری اسفند ماه شاخص در  ۱۲روز رشد کرد و  ۹روز نزولی
را پشت سر گذاشت.بیشترین خروج پول حقیقی در سال ،۱۴۰۰
روز  ۸شهریورماه ثبت شد .در این روز هزار و  ۹۸۰میلیارد تومان
پول حقیقی از بورس خارج شد .روزهای  ۲۱شهریور و  ۱۷بهمن
ماه نیز در رتبههای بعدی بیشــترین خروج پول حقیقی در سال
گذشته قرار دارند.اما در مجموع میانگین بازار در طی سال ۱۴۰۰
 -۲۵درصد بود بنابراین اگر شما هم بازدهی منفی داشتید نباید
تعجب کنید و دلسرد شوید.

رمز ارز ،بازار جذاب و پر نوسان
در کنار ســایر بازارهای مالی ،بازار رمزارزها نیز در سال گذشته
شاهد فراز و نشــیبهای فراوانی بود .برترین رمزارز بازار ،یعنی
بیتکوین ،ســال  ۱۴۰۰را در کانال  ۵۱هزار دالری آغاز کرد و تا
به امروز نوســانات قابل توجهی داشته است .این رمزارز در اواخر
تیر ماه تا کانال  ۲۹هزار دالری نیز سقوط کرد ،اما در آبان ۱۴۰۰
موفق به ثبت باالترین رکورد قیمتی در طول تاریخ خود شد و به
باالی کانال  ۶۸هزار دالری صعود کرد .بیتکوین در حال حاضر
در کانال  ۴۶هزار دالری قرار دارد و با اینکه بسیاری از کارشناسان
به آینده این رمزارز خوشبین هستند ،با توجه به ماهیت نوسانی
بازار رمزارزهــا ،نمیتوان با قطعیت در مــورد آینده این رمزارز
مشــهور نظر داد.یکی از عواملی که در ســال گذشته باعث شد
قیمت بیتکوین رکورد بزند ،خبر راهاندازی اولین صندوق قابل
معامله بیتکوین ( )ETFبود که بســیاری از سرمایهگذاران را به
این بازار امیدوار کرد .در ســال گذشــته توجه بسیاری از نهادها
و شــرکتها نیز به ســمت بازار رمزارزها معطوف شد و حتی در
این بین ،کشور السالوادور بیتکوین را به عنوان ارز قانونی اعالم
کرد.طرفداران بازار رمزارزها در کشــور ما نیز به رغم تحریمهای
اعمال شده توسط آمریکا روز به روز در حال افزایش است و حتی
اخیرا علیرضا پیمان پاک ،رییس ســازمان توسعه تجارت ایران
طرح اســتفاده از رمزارزها در تجارت خارجی به منظور دور زدن
تحریمها را مطرح کرد که حاکی از پذیرش گستردهتر این حوزه
است.در پایان باید گفت در سال  ،۱۴۰۰همانطور که تورم در مدار
صعودی قرار داشت ،سطح عمومی قیمتها نیز رو به افزایش بود و
بنابراین اکثر بازارهای دارایی نیز بازدهی مثبت داشتند.
وزیر کار؛

 ۱۴میلیون نفر شغل شایسته ای ندارند
به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کشــور  ۱۴میلیون تن از شــغل شایستهای
برخوردار نیستند ،حدود  ۶تا  ۷میلیون شغل غیر رسمی و  ۲میلیون اشتغال ناقص وجود
دارد ،همچنیــن افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیســتند.به گزارش
ایسنا ،حجتاهلل عبدالملکی در نشست شورای اداری استان تهران از افزایش بیش از ۵۰۰
هزار بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی خبرداد.وی در ادامه با اشاره به نقش نیروی
اشــتغال در جامعه گفت :در هر جامعه نیروی انسانی از موارد حائز اهمیت است که باید
به منظور اشتغال این افراد برنامهریزیهایی من جمله تعیین و شناسایی جامعه هدف به
منظور ایجاد اشتغال صورت گیرد.وی با بیان اینکه نیروی کار اولویت یک مجموعه است،
افزود :در کشور  ۱۴میلیون نفر از شغل شایستهای برخوردار نیستند ،حدود  ۶تا  ۷میلیون
شغل غیر رسمی و  ۲میلیون اشتغال ناقص موجود است ،همچنین افرادی نیز وجود دارند
که از درآمد مکفی برخوردار نیستند.

آغاز پویش ختم سوره «یس» برای آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ،همراه اول از آغاز پویش خیرخواهانه ختم سوره «یس»
برای مشارکت تمامی مشترکان تلفنهمراه کشور خبر داد.در این پویش مردمی ،مشترکان
تلفنهمــراه میتوانند بهصورت رایگان با شــماره « »۹۹۹۸تماس گرفته و در ثواب ختم
سوره «یس» سهیم شوند .همراه اول اعالم کرده که در راستای مسئولیت اجتماعی خود
متناســب با تعداد ختم سوره «یس» نسبت به اختصاص منابع مالی الزم برای آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد (بویژه بانوان سرپرست خانوار) اقدام میکند .همچنی همراه اول
برای تشویق مشــترکان تلفنهمراه به مشارکت هرچه بیشتر در این پویش ،چند کمک
هزینه ســفر به مشــهد مقدس را درنظر گرفته که در پایان ماه مبــارک رمضان در بین
شرکتکنندگان در پویش ،قرعهکشی خواهد شد.

جشنوارۀ «تماشاپالس» چارخونه تا  ۲اردیبهشت
ادامه دارد
جشــنوارۀ تماشای گروهی فیلم و سریال در چارخونۀ ایرانسل ،با عنوان «تماشاپالس» تا
 ۲اردیبهشــت ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،چارخونه ،بازار جامع محتوای
دیجیتال اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،با اجرای جشنوارۀ دورهمی فیلمبازها با
شعار «خیلی دور...اما خیلی نزدیک در چارخونه پالس» ،این امکان را برای عالقهمندان به
تماشای گروهی فیلم و سریال فراهم کرده که تا  ۲اردیبهشت ماه ،از طریق «تماشاپالس»،
فیلم و سریال ببینند ،دوستان خود را به تماشای آن دعوت کنند و با کسب امتیاز ،عالوه بر
لذت تماشا ،جایزه هم بگیرند«.تماشاپالس» ویژگی جدید چارخونه است که با استفاده از
آن ،کاربران میتوانند بهصورت همزمان ،با دوستان خود فیلم ببینند و با استفاده از گزینۀ
میکروفون ،برای هم پیامصوتی بفرستند ،شوخی کنند و یا حتی داستان فیلم را لو دهند.
برای استفاده از تمامی این امکانات ،نیاز به برنامۀ جانبی دیگری نیست و تمامی امکانات،
در خود چارخونه قابلدسترســی است.به  ۵۰نفر اولی که بیشترین امتیاز را در هر هفته
داشــته باشند۵۰۰ ،هزار تومان اعتبار کیف پول دیجیتال هدیه تعلق میگیرد .بنابراین با
دیدن فیلمهای متنوع (حداقل بهمیزان یک ســاعت) ،بهازای هر یک دقیقه تماشای فیلم
یا سریال ،یک امتیاز به کاربر تعلق گرفته و شانس او برای دریافت هدیه ،افزایش مییابد.
همچنین کاربران چارخونه میتوانند با دعوت دوستان خود از طریق لینک دورهمی که در
ابتدای پخش هر فیلم قرار میگیرد و یا به وسیلۀ دکمۀاشتراکگذاری فیلم در صفحۀ فیلم
مورد نظر ،امتیاز خود را افزایش دهند و به ازای هر یک دقیقه تماشا توسط فرد دعوتشده،
هر دو نفر ،یک امتیاز دریافت کنند.
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گزیده خبر
تامین  ۷۰درصد اراضی اجرای طرح
نهضت ملی
وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه  ۷۰درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی
مسکن تامین شده است ،از عملیاتی شدن  ۲میلیون واحد مسکونی این طرح در
 ۶ماه نخست امسال خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری
وزارت راه و شهرسازی ،رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای
کمیسیون عمران مجلس در ساختمان دادمان ضمن تشکر از نمایندگان مجلس
برای اصالح و تصویب بودجه  ۱۴۰۱در جهت تقویت وزارت راه و شهرســازی با
تشــریح فعالیتهای حوزه مسکن ادامه داد :هم اکنون حدود  ۲میلیون و ۴۰۰
هزار واحد زمین آماده آغاز عملیات اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده
شده است به همراه آغاز عملیات اجرایی بیش از  ۸۸۰هزار واحد مسکونی ،بیش
از  ۷۰درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مســکن تامین شده است.قاسمی
توضیح داد :بر اســاس آمار عملیات اجرایــی  ۸۸۰هزار واحد طرح نهضت ملی
مسکن آغاز شده است .همچنین حدود  ۳۲۰هزار واحد نیز وارد عملیات اجرایی
شدند که مجوع آنها باالی یک میلیون در سطح کشور است.وی تصریح کرد :با
برنامهریزیهایی وزارت راه و شهرســازی در  ۶ماهه سال جاری ( )۱۴۰۱سهم
اجرای طرح نهضت ملی مســکن به  ۲میلیون واحد مسکونی می رسد و با این
احتساب ،تالش خواهد شد تا در زمانبندی اعالم شده واحدهای مسکونی طرح
نهضت ملی احداث و تکمیل شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل
بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی را از جمله اقدامات مناسب ارزیابی کرد و
گفت :بخش عمده اراضی تامین شده طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق
به وزارت راه و شهرسازی اســت و انتظار میرود تا سایر وزارتخانهها و ارگانها
در تامین اراضی برای اجرای مسکن همکاری بیشتری با وزارت راه و شهرسازی
داشته باشند.
نیمی از بار رشد اقتصادی  ۱۴۰۱بر دوش بهرهوری

ارتقای بهرهوری از کانال اقتصاد دانشبنیان

ادامه از صفحه اول
موضوعی که مورد تأکید رهبر انقالب هم قرار دارد.ایشان در سخنان ابتدای سال
جاری با تأکید بر اینکه «از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمان باز است» فرمودند:
ی از عناصر تحصیلکردههای سطح باالی ما ،یک درصد باالیی ــ که
«تعداد زیاد 
این درصد را به من گزارش کردهاند ــ از کسانی که تحصیلکردههای سطح باال
هستند ،در رشتههای غیر تحصیلی خودشان مشغول کارند؛ چرا؟ میتوان اینها
را در آن رشتههای خودشان مشغول کار کرد ،به اینها کمک کرد ،پشتیبانی کرد
تا بتوانند شرکتهای دانشبنیان را تشکیل بدهند».
نقش دانشبنیانها در رشد اقتصاد منطقهای
بررســیهای صورت گرفته به وضوح نمایانگر اثر مثبت توســعه شــرکتهای
دانشبنیان در اقتصادهای منطقهای ایران بوده است.تابســتان  ۱۴۰۰پژوهشی
با عنوان «بررســی اثر توسعه شــرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای نوآور
پارکهای علم و فناوری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران» در فصلنامه «زیست
بوم نوآوری» دانشگاه سیســتان و بلوچستان به چاپ رسیده که یافتههای این
پژوهش نشان میدهد «شرکتهای دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد
اقتصاد منطقهای در ایران داشــته و میزان فروش واحدهای فناور اســتانهای
تهران ،اصفهان و خراســان رضــوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشــد فضایی
منطقهای در کشور داشته است».
پارکهای علمی ،تضمینکنند ه توسعه اقتصادی
همچنین نتایج یک پژوهش با عنوان «ارزیابی تاثیر شــرکتهای دانشبنیان،
مراکز رشــد و پارکهای علم و فناوری در روند توســعه اقتصادی» نشــان داد
که «بین پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد با رشد اقتصادی رابطه مثبت
معنیدار وجود دارد .همچنین ،با افزایش یک درصدی شرکتهای دانشبنیان،
مراکز رشد و پارکهای علمی ،رشد اقتصادی ایران  ۰.۰۶۳۱درصد بهبود یافته
است .بنابراین ایجاد شــرکتهای دانشبنیان و تالش در جهت استقرار مراکز
رشد و پارکهای علمی ،میتواند تضمینکنند ه توسعه اقتصادی کشور باشد»
اقدامات مثبت دولت و مجلس
با توجه به اهمیت بهرهوری و نقش آن در رشد اقتصادی ،این موضوع در دستور
کار دولت جدید قرار گرفته است.
ســید ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور آذرماه سال گذشته در جلسه تقدیم الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱به مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد« :رشد اقتصادی ۸
درصدی را هدفگیری کردهایم که  ۳.۵درصد از افزایش بهرهوری و  ۴.۵درصد
با افزایش سرمایهگذاری این رشــد را محقق خواهد کرد».در یکی از نخستین
گامهای دولت ،اواخر اسفندماه سال قبل سامانه «آینه بهرهوری ایران» (سابا) با
هدف رصد و پایش بهرهوری در همه دستگاهها و شرکتهای دولتی و همچنین
بخشهای مختلف اقتصاد رونمایی شد.
اصالحات بودجهای
رویکرد مثبت دیگر در زمینه بهبود بهرهوری در دســتگاههای دولتی ،در قالب
بودجه ســال  ۱۴۰۱شــکل گرفت که البته مجلس هم در این زمینه با دولت
سیزدهم همراه شــد .نمایندگان در نشست علنی  ۱۷اسفندماه  ۱۴۰۰مجلس
شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینهای الیحه بودجه ،با بند ز تبصره
 ۱۸ماده واحده این الیحه موافقت و تصویب کردند« :دستگاههای اجرائی موضوع
ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱
برنامههای عملیاتی خود برای اســتقرار چرخه مدیریت و ارتقای شــاخصهای
بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهرهوری
برسانند».
پرداخت به مدیران بر اساس بهرهوری
یکی از ریشــههای پایین بــودن بهرهوری در اقتصاد مــا ،حکمفرمایی اقتصاد
دولتی با مدیران ناکارآمد در دســتگاهها و شــرکتهای دولتی است که بخش
قابل توجهی از منابع کشــور را هدر میدهند.به همیــن منظور در ادامه بند ز
تبصره  ۱۸ماده واحده بودجه تصویب شد که «پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به
اعضای هیأتمدیره و مدیران این شرکتها صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و
تأیید ســازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام
اســت».عالوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به منظور رشد و پیشرفت
کشور از طریق ارتقاء بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها و پایه آمایش سرزمین و
همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در
 ۳۱استان کشور موافقت کردند.هر چند موقعیت بهرهوری و رشد اقتصادی ایران
مناسب نیست ،اما به نظر میرسد با اهتمام مسئوالن دستگاههای مختلف اعم
از دولت ،مجلس و قوه قضائیه در همکاری با همه ارکان کشور ،میتوان به آینده
اقتصاد ایران از رهگذر تقویت اقتصاد دانشبنیان امیدوار بود.
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کاهش  ۲۶درصدی بارشها در سال سخت خشکسالی

تهران -ایرنا -آمارهای منتشره از سوی منابع رسمی نشان از آن دارد که وضعیت بارشی کشور در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه
 ۱۴۰۰تا آخر شهریور )۱۴۰۱در مقایسه با دوره بلندمدت با کاهش  ۲۶درصدی همراه است و بر همین اساس وزیر نیرو امسال
را سال سخت خشکسالی ارزیابی کرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،وضعیت بارشی کشور در سال آبی جاری( ابتدای
مهر ۱۴۰۰تا آخر شهریور )۱۴۰۱با آنکه در برخی نقاط بارندگی های نسبتا خوبی داشتهایم ،همچنان در وضعیت کم بارش قرار
دارد.روز گذشته «علی اکبرمحرابیان» وزیر نیرو در حاشیه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی هم به این موضع اشاره کرد
و گفت :سال ١۴٠١به دلیل اینکه بارشهای کمی داشته و در برخی استانها دچار خشکسالی هستیم ،سال سختی است.گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
نیز بیانگر آن است که وضعیت بارشی منتهی به  ۱۹فروردین هم چندان مناسب نخواهد بود.و تازه ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان
می دهد که بارش های تا پانزدهم فروردین امسال نسبت به دوره بلندمدت  ۲۶درصد کاهش دارد.بارش های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه  )۱۴۰۰تا ۱۵
فروردین ماه درحالی به رقم  ۱۳۷.۴میلمتر رسیده که این میزان در دوره بلندمدت  ۱۸۵.۶میلیمتر بوده است.وضعیت بارشی از ابتدای فصل بهار هم تا پانزدهمین
روز آن  ۱.۷میلیمتر بارندگی به وقوع پیوسته که در مقایسه با  ۱۹.۴میلیمتر دوره بلندمدت ۹۱.۳ ،درصد کاهش را نشان می دهد.بارش هفت روز منتهی به پانزده
فروردین هم یک دهم میلیمتر است که در مقایسه با  ۸.۳میلیمتر بارش بلندمدت  ۹۹.۳درصد کاهش یافته است.برهمین اساس وزیر نیرو از مردم دعوت کرد هم در
بخش شرب هم در بخش کشاورزی اقدام های الزم در خصوص صرفهجویی را انجام دهند تا بتوان با میزان آب تامین شده ،سالجاری را سپری کرد.

گزیده خبر
واگذاری بیش از  700انشعاب رایگان گاز
در استان اصفهان طی سال گذشته
 770اشتراک رایگان در سال  1400به مددجویان
و ایثارگران و اماکن واجد شرایط در استان اصفهان
واگذار شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز
اســتان اصفهان ،سرپرست این شرکت بیان داشت:
در راستای مســئولیت های اجتماعی و به منظور
کمک به بخش محروم جامعه ،در سال گذشته تعداد  770اشتراک رایگان
به مدد جویان کمیته امداد ،بهزیســتی و ایثارگران و اماکن واجد شــرایط
واگذار شــده است .ابوالقاسم عسکری ،تصریح کرد :از این تعداد  147مورد
به مددجویان کمیته امداد159 ،مورد به مددجویان بهزیستی 102 ،مورد به
خانواده معظم شهدا 238 ،مورد به جانبازان و  124مورد نیز به سایر واجدین
شرایط واگذار شده است.مهندس عسکری ،افزود :همچنین در راستای این
طرح بخشــودگی؛ امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشــترک مانند
مساجد حسینیه ها و اماکن مذهبی از گازطبیعی در این استان فراهم شده
است.وی افزود :مددجویان نهادهای حمایتی و جانبازان باالی  ۲۵درصد در
صورتی که تا کنون از امتیاز اشتراک گاز رایگان بهره مند نشدهاند میتوانند
بــا دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز اســتان برای یک
مرتبه کنتور و اشــتراک رایگان دریافت نمایند.سرپرست شرکت گاز استان
اصفهان ،در پایان برمصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در تمامی بخش های
خانگــی ،صنعتی و عمومی تاکید کــرد و گفت :رعایت الگوی مصرف تاثیر
بســزایی بر استمرار ارائه خدمات گازرسانی به بیش از  5میلیون جمعیت و
صنعت استان و حفظ منابع ملی کشور خواهد داشت.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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کدام مشترکان از پرداخت تعرفه آب و برق
معافاند؟

قانون بودجه سال  ۱۴۰۱معافیت برخی مشترکان صنعت آب و برق را از پرداخت تعرفه و سایر خدمات جانبی مشخص
کرده است.به گزارش ایسنا ،بر اساس بند ت تبصره  ،۶کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزشوپرورش از
پرداخت هزینههای برق ،گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.همچنین بند «غ» تبصره  ۶عنوان میکند در
اجرای جزء ( )۲بند (چ) ماده ( )۸۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ،مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و ســازمان بهزیســتی از پرداخت هزینههای صدورپروانه ساختمانی،
عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای انشعابات برق ،آب و فاضالب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته
به آنان بر اساس الگوی مصرف ،فقط برای یکبار معاف هستند.اما بند «ش» تبصره  ۶قانون بودجه  ۱۴۰۱نیز عنوان میکند :کلیه ردههای بسیج مستضعفین (پایگاهها
و حوزههای بسیج) ،پاسگاهها ،کالنتریها و موزههای دفاعمقدس از پرداخت حق انشعاب برق ،گاز ،آب و فاضالب معاف هستند.همچنین در بند «ظ» تبصره  ۶قانون
بودجه همچنین تصریح شده است :تمامی مدارسی که حداقل  ۵۰درصد آن توسط خیرین ساخته میشود ،از پرداخت حق انشعاب ،توسعه شبکه ،حق وصل شمارشگر
(کنتور) آب ،گاز و فاضالب و حق انشعاب ،افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر (کنتور) برق معاف هستند.

وزیر نفت:

چند برابر قرارداد توتال ،قرارداد سرمایهگذاری امضا کردیم

وزیر نفت گفت :دولت گذشــته هشــت سال کشور را معطل
امثال شــرکت فرانســوی توتال کــرد ،اما اکنــون میبیند
شــرکتهای بزرگ دیگری آمدهانــد و در مجموع چند برابر
وعده بیعمل توتال ،حاضر به سرمایهگذاری شدهاند و قرارداد
هم امضا کردهاند.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط
عمومی وزارت نفت ،جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به اقدامات
دولت ســیزدهم در انعقاد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه
گفت :در دولت سیزدهم بیش از  ۵۵قرارداد و تفاهمنامه امضا
کردیم ۱۶.۵ ،میلیارد دالر با شرکتهای داخلی و خارجی امضا
شده که هم در بحث توسعه میدانها نفتی و گازی مشترک،
هم بحث جمعآوری گازهای مشعل بوده است.وی گفت28 :
مورد از این قراردادها مربوط به جمعآوری گازهای همراه نفت
و مشــعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف
شــود .در بحث احداث خطوط انتقال فرآوردههای نفتی نیز
قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جادهها کم و انتقال
فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام
شــود.اوجی گفت :در بحث احداث مخازن ذخیرهسازی گاز
طبیعی ،تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپاالیشگاهی
نیز قراردادهایی امضا شــد و نخستین واحد پتروپاالیشگاهی
توسط خود وزارت نفت به ظرفیت  ۳۰۰هزار بشکه در استان
هرمزگان در بهار امسال کلنگزنی خواهد شد.وزیر نفت گفت:
عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدانها از محل عایدات
قیمــت نفت برنــت در معامــات روز
چهارشنبه تحت تاثیر تهدید تحریمهای
جدید علیه روسیه و تاثیر آن بر وضعیت
عرضــه ،اندکــی افزایش یافــت و افت
ابتدای معامالت را تــا حدودی جبران
کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت
نفت برنت  ۱۱سنت معادل  ۰.۱درصد
افزایش یافت و به  ۱۰۶دالر و  ۷۵سنت
در هر بشکه رســید .نفت برنت ابتدای
معامالت ،به ســطح  ۱۰۵دالر و شش
ســنت عقب نشــینی کرده بود .بهای
معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت
آمریکا  ۱۱ســنت معــادل  ۰.۱درصد
کاهش پیدا کرد و بــه  ۱۰۱دالر و ۸۵
سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت
آمریکا ابتدای معامالت تا ســطح ۱۰۰
دالر و  ۳۷ســنت نزول کرده بود.آمریکا
و متحدانش روز چهارشنبه تحریمهای
جدیدی را علیه مســکو بر ســر کشتار
غیرنظامیــان در شــمال اوکراین آماده
کردنــد .ولودیمیــر زلنســکی ،رئیس
جمهور اوکراین ،این کشــتار را جنایت
جنگی توصیف کرده و خواستار مجازات
متناسب شد اما روسیه هدف قرار دادن
غیرنظامیان را انکار کرده است.توشیتاکا
تــازاوا ،تحلیلگــر شــرکت فوجیتومی

همان میدان خواهد بود و هلدینگهای بزرگ ،میدانها نفتی
و گازی را توســعه میدهند و سرمایهگذاری که انجام دادند،

قیمت نفت برنت باال رفت

سکیوریتیز اظهار کرد :نگرانیها نسبت
بــه محدودیت عرضه پــس از این که
آمریکا و اتحادیه اروپــا تحریمها علیه
روســیه را تشــدید کردند ،اوج گرفت.
تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا که
 ۲۷عضــو این بلوک بایــد آن را تایید
کنند ،زغال ســنگ روسیه را هدف قرار
می دهد و از ورود کشــتیهای روسی به
بنــادر اتحادیه اروپا جلوگیری می کند.
انگلیس همچنین از کشــورهای گروه
جی  ۷و ناتو خواســت بــا برنامه زمانی
برای توقف واردات نفت و گاز از روسیه
موافقت کنند.نگرانیهای رو به رشــد
نسبت به وضعیت تقاضا باعث شد افتی
که قیمتهای نفــت در ابتدای معامالت

تحت تاثیر قوی شدن ارزش دالر آمریکا
پیدا کرده بودنــد را احیا کنند.دالر روز
چهارشنبه به باالترین حد در حدود دو
ســال اخیر صعود کرد .ارز آمریکا شب
گذشــته تحت تاثیر اظهارات یک مقام
بانک مرکــزی آمریکا دربــاره تحکیم
سیاســت پولی ،صعود خیره کنندهای
داشت.عامل دیگری که قیمتهای نفت را
تحت فشــارهای کاهشی قرار داد ،رشد
ذخایــر نفت آمریکا بود .آمار موسســه
امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت
آمریکا در هفته منتهــی به اول آوریل،
به میزان  ۱.۱میلیون بشکه رشد کرده
اســت در حالی که تحلیلگران کاهش
ذخایر به میزان  ۲.۱میلیون بشــکه را

از محــل تولید نفت ،میعانات گازی و گاز مســتهلک خواهد
شد .بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیومهای
پیش بینی کرده بودند.نگرانیها پیرامون
وضعیت تقاضا همچنین پس از این که
چین ،قرنطینه شانگهای را گسترش داد
و همه  ۲۶میلیون سکنه این شهر تحت
قرنطینه کرونایی قرار گرفتند ،افزایش
یافت.هیرویوکــی کیکــوکاوا ،مدیرکل
تحقیقات شرکت نیسان سکیوریتیز در
این باره گفت :دالر باالتر ،افزایش ذخایر
نفت آمریکا و نگرانیها نسبت به تقاضای
ضعیفتر در چین به دلیل ادامه قرنطینه
کرونایی ،به فشــار بــر قیمتها در اوایل
معامالت افــزود .قیمتهای نفت تحت
تاثیر نگرانیهای تقاضــا و انتظار برای
عدم جنــگ در خاورمیانه در طول ماه
رمضان ،احتماال همچنان در حدود ۱۰۰
دالر در هر بشــکه می مانند اما پس از
ماه رمضــان و فصل افزایش تقاضا برای
ســوخت در آمریکا ،دوباره افزایش پیدا
خواهند کرد.بر اســاس گزارش رویترز،
در این بین ،سه منبع آگاه اظهار کردند:
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی
همچنان ســرگرم مذاکره درباره میزان
نفتی هســتند که قرار اســت از ذخایر
اضطراری برای آرام کردن بازارها منتشر
کنند و تصمیم مربوط در روزهای آینده
اعالم خواهد شد.ش

قائم مقام وزیر صمت:

همه محصوالت زنجیره پتروشیمی وارد بورس کاال خواهد شد

تهران -ایرنا -قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در امــور بازرگانــی گفت :همه محصــوالت زنجیره
پتروشیمی در یک برنامه زمان بندی شده طی یکی
دو ماهه وارد بورس کاال خواهد شــد«.محمدصادق
مفتح » در گفتوگــو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:
مطابق توافق انجام شــده بین وزارت صمت و وزارت
نفت ،همه محصوالت زنجیره پتروشــیمی در بورس
عرضه میشود و در صورتی که محصولی دارای مازاد
بود ،اجازه صادرات خواهد یافت.وی در پاسخ به اینکه
برخی شــرکتها تنها بخــش کوچکی از محصوالت
تولیدی خود را در بورس عرضه کرده و از این طریق
به انحراف قیمتها در بــازار میپردازند ،تصریحکرد:
این مســاله به معنای مدیریت کردن بورس است و
باید این رویه اصالح شــود.مفتح تاکیــد کرد :امروز
فقط تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی میتوانند
کد بورســی دریافت کــرده و در بورس کاال به خرید
بپردازنــد ،بنابراین رقابت تنها بیــن تولیدکنندگان

خواهــد بــود و دالالن و واســطهها فرصتــی برای
ســوداگری نخواهند یافت.به گزارش ایرنا ،از سالها
پیش وجود مشــکل در تامین مــواد اولیه واحدهای
تولیــدی به عنوان معضلی جدی در مســیر فعالیت
تولیدکنندگان قرار داشــت و این امر منجر به ایجاد
دســت اندازهای جــدی در انجام اقدامــات مربوطه
شــد.در این میان وزارت صمــت از آغاز به کار دولت

ســیزدهم با توجه به اقدامهای گذشته و نتایج آنها،
برنامهای مدون در راستای حمایت اصولی از واحدهای
تولیدی طراحی و اجرا کرد که محوریت این اقدامات
را میتوان در ورود زنجیره تولید محصوالت مختلف به
بورس کاال دنبال کرد.به عبارت دیگر ،وزارت صمت در
تالش اســت تا با عرضه کامل محصوالت و مواد اولیه
تولید در بورس کاال ،در وهله نخست یک نظام شفاف
معامالتی به همراه دادههــای آماری از میزان تولید،
مصرف و صادرات را بر بازار کاالها حاکم کند و از این
طریق ،پس از عرضههای کامل در بورس و تامین نیاز
واحدهای تولیدی ،صادرات کاالهای مازاد نیاز داخل
نیز به سرعت انجام شود.اکنون در کنار زنجیره تولید
محصوالت فوالدی ،عرضه محصوالت پتروشــیمی از
طریق بورس کاال انجام میشود و برای محصوالتی که
کمبود تولید دارنــد ،وزارت صمت با همکاری وزارت
نفت درصدد اســت تا از طریــق واردات اقالم دارای
کمبود توسط واحدهای تولیدکننده اقدام کند.

بانکی به صورت فاینانس و تســهیالت اســت و بخشی نیز از
منابع داخلی پروژهها تأمین خواهد شــد.وی گفت :بخشی از
قراردادهایی که تاکنون در دولت ســیزدهم امضا شده مربوط
به توسعه میدانها مشــترک است .برای توسعه فاز  ۲میدان
مشترک آزادگان ،شــرکتهای مختلفی آمدهاند و تکمیل و
توســعه این میدان در حال بررســی است تا زمینه همکاری
با شــرکتها و هلدینگهای بزرگ فراهم شود که تکمیل و
توسعه این میدانها توسط شــرکتهای بزرگ داخلی انجام
خواهد شــد.اوجی گفت :در شــرایط تحریمی طبیعی است
اسامی شرکتها اعالم نشود .تنها برای اینکه عدهای دست از
انتقاد بردارند ،هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اســامی
شرکتها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد.وزیر نفت
گفت :شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل
امثال شــرکت فرانســوی توتال کردند ،اما اکنون میبینند
شــرکتهای بزرگ دیگری آمدهانــد و در مجموع چند برابر
وعده بیعمل توتال ،حاضر به سرمایهگذاری شدهاند و قرارداد
هم امضا کردهاند.وی در پایان گفت :بیشــک از این پس هم
در همه قراردادهای نفتی ،همین رویه ما خواهد بود و به هیچ
عنوان انتظار انتشــار جزئیات قراردادها و اسامی شرکتها را
نداشته باشــید .منتقدان میتوانند روند پیشرفت پروژهها را
نقد کنند ،صرف انتشار اسامی شرکتها جز اینکه راه را برای
تحریم باز میکند ،چه فایدهای دارد.

مشترکان برق با صرفه جويي درمصرف
برق پاداش دريافت مي کنند
مديريت پيک بار ،در ايام گرم هر سال براي صنعت برق بسيار مهم بوده اما
پيک بار تابستان امسال با آغاز زودهنگام افزايش دماي هوا و همچنين رشد
ساالنه حدود 20درصدي مصرف برق در کشور پيک بار سختي براي صنعت
برق کشــور خواهد بود که با مديريت مصرف صحيــح برق ضمن دريافت
پاداش صرفه جويي از بروز خاموشــي هاي ناخواسته جلوگيري خواهدشد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان مهندس
جوادي  ،مدير عامل اين شــرکت با عنــوان اين مطلب که به دليل افزايش
دماي هوا و کاهش بارندگي در ادوار گذشته عدم توازن توليد و مصرف برق
به صورت فزايندهاي افزايش مي يابد  ،گفت :در پيکبار تابســتان 1400با
مراجعه حضوري به صنايع بزرگ يا کوچک و برگزاري جلسات با انجمنهاي
تخصصي و شرکتها تعداد 10787تفاهم نامه فيزيکي يا الکترونيکي منعقد
شد و مشترکان همکار به ميزان 153ميليارد ريال نيز پاداش دريافت کردند
که امســال نيز اميد واريم با همياري مشترکين صنعتي  ،کشاورزي و ساير
تعرفه ها بتوانيم تفاهم نامه هاي همکاري خوبي منعقد نماييم تا انشااهلل در
تابستان سالجاري شاهد هيچ خاموشي ناخواسته واضطراري نباشيم.مهندس
جوادي گفت :به اســتناد قانون هدفمند کــردن يارانهها و در اجراي حکم
مندرج در بند (ي) تبصره ( )8قانون بودجه ســال  1400کل کشــور و بر
اساس مصوبه هيات وزيران در سال گذشته  ،بهاي برق مشترکان کم مصرف
(در ســقف مصرف 50درصد الگوي مصرف) تحت پوشش کميته امداد امام
خميني (ره) و سازمان بهزيستي برابر صفر محاسبه ميشود .برهمين اساس
تعرفههاي برق مصارف خانگي مشــترکان کمتر از الگوي مصرف بر اساس
تصويب نامه سال  1397هيات وزيران تعيين مي شود .
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بحران جدید اقتصاد جهانی؛

دومینوی ممنوعیت صادرات و گرانی مواد غذایی

اگرچــه روســیه و اوکراین بخش عمــدهای از
بازار جهانی مواد غذایــی را تامین کرده و حاال
در شــعلههای آتــش جنگ ،کند شــدن روند
صادراتشــان بازار را تحت تاثیر قرار داده است؛
اما برخی دیگر از کشورها نیز در یک حرکت دومینووار از صادرات غالت خود از جمله
گندم خودداری میکنند که این خود بر چشمانداز گرانی هر چه بیشتر مواد غذایی در
بازارهای دنیا تاکیدی دوباره میگذارد.اقتصاد آنالین  -محبوبه فکوری؛ شــعلهور شدن
آتش جنگ میان اوکراین و روســیه و تحت تاثیر قرار گرفتن امنیت غذایی در بسیاری
از کشورهای دنیا ،نگرانیهای جدی را برای حکمرانان و سازمانهای بینالمللی مرتبط
در پی داشته است؛ بدتر از همه آنکه برخی کشورها نیز با تشدید این بحرانها در دنیا
یا از موقعیت خود برای حاکمیت هر چه بیشتر بر بازار جهانی محصوالت تولیدی خود
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اســتفاده کرده و یا دســت از فروش کاالهای خود برداشتهاند که نمونه آن هم ،توقف
صادرات گندم قزاقســتان همزمان با تشدید جنگ میان اوکراین و روسیه به عنوان دو
تامینکننده بزرگ غالت دنیا اســت .حاال گزارشهای پژوهشی حکایت از آن دارد که
به دنبال مهار نســبی همهگیری کووید  ،۱۹تهاجم اخیر روســیه به اوکراین به همراه
آســیبها و تالمات جانی و روانی ،به دلیل ســهم قابل توجه این دو کشور در تولید و
تجارت محصوالت کشــاورزی اساسی ،اختالالتی را در بازار این گروه محصوالت ایجاد
کرده است .بررسیها نشان میدهد که اکنون جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه،
با بحران جدید جهش بهای مواد غذایی مواجه شده و دسترسی و تامین مقرون به صرفه
گندم و سایر کاالهای اساسی از چالشهای اخیر ناشی از این بحران برای آنها است .در
واقع ،سیستمهای غذایی جهان طی دو سال اخیر اگرچه با اختالالت ناشی از کووید ،۱۹
تغییرات اقلیمی ،کاهش ارزش پول و تشدید محدودیتهای مالی ،شکننده شدهاند اما
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جنگ اخیر ضربه دیگری بر این سیستم وارد کرده است.از آنجایی که کشورهای اوکراین
و روسیه بیش از یک چهارم فروش گندم ساالنه در جهان را به خود اختصاص میدهند،
جنگ منجر به افزایش قاب لتوجه قیمت نه تنها گندم ،بلکه جو ،ذرت و روغن خوراکی
که جزو محصوالت صادراتی این دو کشــور هستند ،نیز شده است .قیمتهای جهانی
و داخلی مواد غذایی پیش از جنگ هم البته به باالترین حد خود نزدیک شــده بود و
اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت کود ،تصویر روشنی از وضعیت برداشت محصوالت
اساســی در فصلهای آینده در سراســر جهان وجود ندارد .به خصوص اینکه روسیه و
اوکراین به طور متوسط و به ترتیب  ۱۴ ،۱۹و  ۴درصد از تولید جهانی این محصوالت
را در بین ســالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷و  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۱به خود اختصاص دادهاند ،ضمن
اینکه در بخش دانههای روغنی نیز ،ســهم روســیه و اوکراین در تولید جهانی به ویژه
برای روغن آفتابگردان قابل توجه اســت ،به طوری که در این دورهها ،به طور متوسط
بیش از نیمی از تولید جهانی توســط این دو کشور انجام شده و میانگین سهم آنها در
تولید جهانی دانه روغنی کلزا و ســویا ،نسبتا محدودتر و به ترتیب  ۶و  ۲درصد است.
از ســوی دیگر ،هر دو کشور روسیه و اوکراین صادرکننده خالص محصوالت کشاورزی
بوده و هر دو نقش پیشــرویی در تامین بازارهای جهانی مواد غذایی ایفا میکنند ،این

نسبت به دوره مشابه سال قبل صورت گرفت؛

رشد  ۳۷درصدی ارزش صادرات در اسفندماه گذشته

با صادرات  ۱۰میلیون و  ۱۱۷هزار تن کاالی ایرانی به ارزش
پنج میلیارد و  ۱۰۲میلیون دالر در اســفندماه سال گذشته،
شاهد رشد  ۳۷درصدی در ارزش نسبت به دوره مشابه سال
قبل بودیم.به گزارش ایبِنا ،ســید روح اله لطیفی ،سخنگوی
گمرک ،افزود :تجارت غیرنفتی کشــور با ثبت حدنصاب ۱۱
میلیــارد و  ۵۳۸میلیون دالر در آخرین ماه ســال  ۱۴۰۰به
باالترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال
اخیر به ویژه در زمان تشــدید تحریم و فشارهای حداکثری
نظام ســلطه در چهار سال اخیر رسید که این میزان از لحاظ
ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه  ۴۰ ،)۱۳۹۹درصد و
نســبت به بهمن ماه  ۱۷درصد رشد داشته است.سخنگوی
گمرک در خصوص تجارت غیرنفتی کشور در اسفندماه سال
 ۱۴۰۰اظهار داشــت :در این ماه ۱۴ ،میلیون و  ۵۳۹هزار تن
کاال به ارزش  ۱۱میلیارد و  ۵۳۸میلیون دالر بین ایران و سایر
کشورها تبادل شد که سهم صادرات  ۱۰میلیون و  ۱۱۷هزار
تن به ارزش پنج میلیارد و  ۱۰۲میلیون دالر و ســهم واردات
چهــار میلیون و  ۴۲۲هزار تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و ۴۳۶
میلیون دالر بود.
رشد  ۳۷درصدی ارزش صادرات در اسفندماه گذشته
وی در خصوص تغییرات میزان صــادرات غیرنفتی گفت :با
صادرات  ۱۰میلیون و  ۱۱۷هــزار تن کاالی ایرانی به ارزش
پنج میلیارد و  ۱۰۲میلیون دالر در این ماه نســبت به اسفند
سال قبل ،کاهش دو درصدی در وزن و افزایش  ۳۷درصدی
در ارزش را شاهد بودیم که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه،
بــا وجود کاهش  ۱۷درصدی در وزن ،ارزش صادرات با هفت
درصد رشد همراه بوده است.

اقدامات  ۱۴۰۰و برنامه های  ۱۴۰۱بنادر سیستان و بلوچستان؛

افزایش ۳.۵برابری صادرات کاال از
بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان در تشریح
مهمترین اقدامات سال  ،۱۴۰۰از افزایش  ۳.۵برابری صادرات کاال
خبر داد و گفت :در ســال جاری افزایش ترافیک کاال و کشتی در
دستورکار قرار گرفته است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل
بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان ،بهروز آقایی در رابطه
با اهم اقدامات بندری و دریایی سیســتان و بلوچســتان در سال
 ،۱۴۰۰اظهار داشــت :در ســال گذشته شاهد رشد  ۷۸درصدی
واردات کاالهای اساسی و افزایش  ۳.۵برابری صادرات کاال در بنادر
استان بودیم.وی با بیان اینکه تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی
و نفتی به ترتیب  ۶۸و  ۸درصد نســبت به ســال  ۹۹رشــد پیدا
کرده است ،گفت :جذب سرمایه گذاری  ۲۱۰میلیارد تومانی بخش
خصوصی و افزایش  ۴۱درصدی مجموع عملیات تخلیه و بارگیری
از دیگر دستاوردهای حوزه بندری سیستان و بلوچستان در سال
گذشته بود.
با افزایش چشمگیر سفرهای نوروزی  ۱۴۰۱محقق شد

کاهش میانگین زمان انتظار خدمات
امدادی به  ۲۴دقیقه
طرح خدمــات امداد نوروزی ســال  ۱۴۰۱ایرانخودرو که از ۲۵
اســفند ماه سال گذشــته آغاز شــده بود در پایان روز چهاردهم
فروردین ماه ســال جاری به پایان رســید.ایکوپرس -مدیر عامل
شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو گفت :پیش از آغاز این
طــرح که طی آن  ۳۲۷نمایندگی مجاز کشــیک و  ۲۱۶۰اکیپ
شــیفت امدادی در سراسر کشور برای خدمترسانی به هموطنان
در آمادهباش کامل بودند ،پیشبینی شده بود در هر نمایندگی به
صورت متوســط  ۱۵خودرو به صورت روزانه پذیرش شــود ،اما با
توجه به افزایش حجم ســفرها این ظرفیت به  ۲۵خودرو در روز
افزایش یافت تا مراجعهکنندگان در اسرع وقت بتوانند از خدمات
نمایندگیهای سراســر کشور بهرهمند شوند.بابک سالجقه افزود:
میانگین زمان انتظار برای دریافت خدمات امدادی در سال جاری
به  ۲۴دقیقه رسید .زمان امدادرسانی ایرانخودرو در حالی به این
عدد رســیده که در تعطیالت نوروزی سفرها به میزان  ۴۱درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته رشد داشت و با  ۵۳میلیون
تردد جادهای و افزایش چشمگیر حجم سفرها و ترافیک سنگین
مواجــه بودیم.وی گفت :خوشبختانــه در ایام ارایه طرح خدمات
نوروزی نسبت شــکایات به خدمات ارایه شده در نمایندگیهای
ایرانخودرو تنها دو دهم درصد بود .

ســخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات به کشــور در
اسفند ماه گفت :چهار میلیون و  ۴۲۲هزار تن کاال به ارزش ۶
میلیارد و  ۴۳۶میلیون دالر از گمرکات اجرایی ترخیص شد
که نســبت به مدت مشابه  ۵۲درصد در وزن و  ۴۲درصد در
ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل  ۲۴درصد در وزن و ۲۶
درصد در ارزش ،با افزایش همراه بوده است.

چین ،بزرگترین خریدار کاال از ایران
لطیفی افزود :در اسفند ماه ،چین با خرید سه میلیون و ۳۴۸
هزار تن کاالی ایرانی بــه ارزش یک میلیارد و  ۶۸۹میلیون
دالر و رشد  ۷۶درصدی نسبت به مدت مشابه و  ۴۳درصدی
نســبت به بهمن ماه در جایگاه نخســت ،امارات با رشد ۵۳
درصدی نسبت به اسفند  ۱۳۹۹و  ۶۳درصدی نسبت به ماه
قبل با خریــد  ۹۲۳هزار تن کاال به ارزش  ۶۹۹میلیون دالر،
عراق با رشــد  ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و
کاهش  ۲۵درصدی نسبت به بهمن ماه ،با خرید یک میلیون
رییس اتحادیه بارفروشان گفت :در شرایط
عــادی حدود  ۲تا  ۳هزار تن گوجه فرنگی
وارد میــدان میوه و ترهبار میشــد این در
حالیســت که در  ۲روز گذشته این حجم
به  ۵۰تــن تقلیل پیدا کرد از اینرو قیمت
گوجــه فرنگــی در میدان اصلــی میوه و
ترهبار بــه کیلویی  ۲۰تــا  ۲۵هزار تومان
رســید.مصطفی دارایینژاد در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با اشاره به افزایش
نــرخ باربریها ،افزود 17 :درصد به تعرفه
کامیونداران اضافه شــده اســت از اینرو
بســیاری از آنهــا تمایلی برای بــار زدن
محصوالت کشــاورزی ندارد؛ از سوی دیگر
عدهای که هویت آنها مشخص نیست اقدام
به پرتاب ســنگ به کامیونداران میکنند
و اجــازه فعالیت به آنهــا نمیدهند.وی با
بیان اینکه محصوالت کشاورزان در مزرعه
ماندهاند ،تصریح کرد :روز گذشــته میزان
بــار ورودی گوجه فرنگی بــه تهران به 10
کامیون رســید باید بگویم این حجم از بار
میتواند نیاز نصف یک سالن در میدان میوه
و ترهبار را تامین کند.به گفته رییس اتحادیه

و  ۸۶۴هزار تن کاال به ارزش  ۶۹۴میلیون دالر ،ترکیه با ۴۳۴
هزار تن کاال به ارزش  ۴۸۰میلیون دالر و رشــد  ۶۱درصدی
نسبت به مدت مشابه و کاهش  ۵۵درصدی نسبت به بهمن
ماه و افغانســتان با خرید  ۳۴۲هزار تــن کاال به ارزش ۱۸۴
میلیون دالر با کاهش  ۱۱درصدی نســبت به مدت مشابه و
رشــد  ۵۹درصدی نســبت به بهمن ماه ،پنج مقصد نخست
صادرات کاالهای ایرانی در اسفند ماه  ۱۴۰۰بودند.
افزایش تجارت خارجی کشور به  ۱۰میلیارد دالر

لطیفی در خصوص کشورهای نخست طرف معامله در این ماه
توضیح داد :امارات با فروش یک میلیون و  ۲۵۸هزار تن کاال
به ارزش یک میلیارد و  ۹۶۸میلیون دالر و رشد  ۷۸درصدی
نسبت به مدت مشابه و  ۲۹درصدی نسبت به بهمن ماه ،چین
با  ۴۶۸هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و  ۶۳۹میلیون دالر
و رشــد  ۵۸درصدی نسبت به اســفند سال  ۹۹و رشد چهار
درصدی نســبت به ماه قبل ،ترکیه بــا  ۲۵۴هزارتن کاال به
ارزش  ۵۹۶میلیون دالر و رشد هفت درصدی نسبت به اسفند
 ۹۹و  ۲۶درصدی نســبت به بهمن ماه ،آلمان با فروش ۱۶۱
هزار تن کاال ،به ارزش  ۲۸۲میلیون دالر و رشد  ۵۸درصدی
نسبت به مدت مشــابه و  ۱۱۷درصدی نسبت به ماه قبل و
روسیه با  ۵۱۵هزار تن کاال به ارزش  ۲۱۴میلیون دالر و رشد
 ۸۴درصدی نســبت به مدت مشابه و  ۷۵درصدی نسبت به
بهمن ماه ،به ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسالمی ایران
در تامین کاالهای مورد نیاز کشور در اسفند  ۱۴۰۰بودند.
ســخنگوی گمرک در خصوص کاالهای عبــوری و ترانزیتی
کشور در ماه آخر ســال  ۱۴۰۰گفت :بیش از یک میلیون و
 ۱۷۱هزار تن کاالی خارجی در اسفندماه از قلمرو کشورمان
عبور کرد که نسبت به مدت مشابه ۵۲ ،درصد افزایش داشته
و نسبت به بهمن ماه نیز با  ۹درصد رشد همراه بوده است که
این حجم تراتزیت خارجی در طول یک ماه حد نصاب دیگری
است که در اسفند ماه کشور به دست آورده است.

قیمت گوجه فرنگی ،پیاز و سیب
زمینی نجومی شد

بارفروشــان ،در شرایط عادی حدود  2تا 3
هزار تن گوجه فرنگــی وارد میدان میوه و
ترهبار میشد این در حالیست که در  2روز
گذشــته این حجم بــه  50تن تقلیل پیدا
کرد از اینرو قیمت گوجه فرنگی در میدان
اصلی میوه و ترهبار به کیلویی  20تا  25هزار
تومان رسید.دارایینژاد قیمت گوجه فرنگی
فروخته شده سر مزرعه را کیلویی  17هزار

تومان عنوان کــرد و افزود :این گوجه تا به
تهران برسد نرخ آن کیلویی  20هزار تومان
میشــود و خریداران در واحدهای صنفی
باید گوجه فرنگی را کیلویی  25تا  30هزار
تومان خریداری کنند.
این فعال صنفی با انتقاد از عملکرد وزارت
کشــاورزی در توزیع گوجه فرنگی ،افزود:
افزایــش قیمــت گوجه فرنگــی منطقی

ورود هیاتی تجاری ایران به روسیه
معاون وزیر صمت با هدف گسترش توسعه تجارت بین ایران و روسیه وارد مسکو شد.به گزارش ایلنا ،علیرضا پیمان
پاک ،معاون وزیر صمت و رییس ســازمان توســعه تجارت ،در صدر هیاتی از تجار و بازرگانان بخشهای دولتی و
خصوصی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی بین ایران و روسیه وارد مسکو شد.بنا بر این گزارش؛ قرار است هیات
ایرانی در دیدار با مقامات و شرکتهای روس موانع گسترش همکاریهای تجاری میان دو کشور را بررسی کنند.

 ۱۳گروه کاال از درج قیمت تولیدکننده مستثنی شدند
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی ســازمان حمایت گفت ۱۳ :گروه کاال از طرح خرید شــفاف مستثنی شدند که
به احتمال زیاد از تیرماه این اقالم نیز مشــمول اجرای طرح شوند.محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات
عمومی ،شــبکههای توزیعی و اقتصادی ســازمان حمایت در گفت و گو با مهر اظهار کرد :در مرحله پنجم اجرای
طرح «خرید شفاف» که به منزله درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده است ،تمامی کاالهای مصرفی و
سرمایهای به استثنای برخی محصوالت از یکم اردیبهشت ماه سال جاری مشمول اجرای طرح شدهاند.وی افزود :به
احتمال زیاد مرحله ششم طرح نیز با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی بر روی برنج ،شکر ،گوشت ،تخممرغ ،مرغ
و … (کاالهای استثنا در مرحله پنجم) در تیر ماه اجرا میشود.حسین لویی یادآور شد :از  ۱۶اسفند سال گذشته
شرکتهای تولیدی مکلف به درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بر روی کاالها هستند.بر این اساس محصوالت
ذیل مشمول پروژه شفاف سازی قیمت نیستند.

نیســت چراکه میزان کشت آن قابل توجه
اســت .محصول گوجه در میناب رســیده
و آماده توزیع اســت اما از آنجاییکه هیچ
کامیــونداری حاضر به حمل بار نیســت
قیمت گوجه افزایش پیدا کرده اســت.وی
با بیــان اینکه افزایش نــرخ گوجه فرنگی
در ســایر صیفیجات نیز تاثیر میگذارد،
افزود :بعد از تعلل کامیونداران از بارگیری
هندوانــه ،قیمت آن در میدان از کیلویی 5
هزار تومان به کیلویی  9هزار تومان رسید،
همچنین قیمت سبزی خوردن از کیلویی
 8هزار تومان به کیلویــی  11هزار تومان
رسید .این در حالیست که مسئوالن بارها
اعالم کردند در مــاه رمضان اجازه افزایش
نرخ را نمیدهند.دارایینژاد با اشاره به لزوم
قیمتگذاری گوجه فرنگی سر مزرعه ،افزود:
با این نرخ قیمت  10تن گوجه  170میلیون
تومان میشــود که این نــرخ برای گوجه
منطقی نیست .در شــرایط فعلی چارهای
نداریــم جز اینکه وزارت راه و شهرســازی
و وزارت کشــاورزی ورود کند تا قیمتها
متعادل شود.

پلمب واحدهای صنفی متناقض
مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا
اتــاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعــام کرد:به اطالع تمامی
واحدهــای صنفــی میرســاند ،با توجــه به کاهــش رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در برخی از صنوف (از جمله نانواییها،
سوپرمارکتها ،تاالرهای پذیرایی ،رســتورانها ،فستفودها و
…) به کمتر از  ۴۰درصد ،همچنان رعایت مصوبه ســتاد ملی
مدیریت کرونا در ارتباط با تزریق ســه دوز واکسن کرونا ،ثبت
نام واحدهای صنفی در ســامانه “ایران من” به نشــانی https://
 ،asnaf.moi.irاخــذ و نصب ( QR Codeدر محل قابل رویت برای
همگان) و نیز رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی از جمله
فاصله اجتماعی و ماسک الزامی است.همچنین تاکید می شود،
به منظور ســامت همکاران صنفی و هموطنان ،بازرسان اتاق
های اصناف و اتحادیه های صنفی نســبت به تشدید بازرسی و
نظارت فعاالنه در اجرای مصوبه مذکور اقدام کرده و در صورت
مشاهده تخلف ،در مرحله اول با صدور اخطار کتبی و در مرحله
دوم پلمب واحد صنفی به مدت یک ماه) اقدام خواهند کرد.
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در حالی اســت که به دلیل تمرکز منابع صادراتی در تعداد انگشت شماری از کشورها،
بازار محصوالت کشاورزی در معرض آسیبپذیری بیشتری در برابر شوکها و نوسانات
قرار میگیرند .آنگونه که گزارش رسمی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نشان
میدهد برجســتگی روسیه و اوکراین در عرصه تجارت جهانی در بازارهای ذرت ،جو و
کلزا و حتی بیشتر از آن در بخش روغن آفتابگردان نیز به دلیل دارابودن پایههای قوی
تولید قابل توجه است و در بخش کود نیز روسیه نقش اصلی تامین کننده را در بازارهای
جهانی ایفا می کند ,به نحوی که روســیه در ســال  ۲۰۲۱در جایگاه صادرکنندگان
برتر کودهای نیتروژن و دومین تامین کننده کودهای پتاســیم و سومین صادرکننده
کودهای فسفر قرار گرفته اســت.حاال داستان هر چه که باشد بر اساس آمارهای فائو،
متوســط شاخص قیمت مواد غذایی در سال  ۲۰۲۱حدود  ۲۳.۱درصد رشد داشته که
باالترین نرخ افزایش طی یک دهه گذشــته است .همچنین در ماه فوریه  ۲۰۲۲شاهد
باالترین ارقام برای قیمت محصوالت گروه گوشت ،لبنیات ،غالت ،روغن و شکر از سال
 ۱۹۶۱تاکنون بوده ایم .از ســوی دیگر ،سهم اقالم خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها
در اقتصادهای پیشرفته حدود  ۱۷درصد است که این رقم برای خانوارهای کشورهای
جنوب صحرای آفریقا حدود  ۴۰درصد هم تخمین زده شده است,

گزیده خبر
صادرات نخستین محموله فوالد خراسان به
سوریه
شــرکت مجتمع فوالد خراسان نخســتین محموله
صادراتی میلگرد خود را به وزن  ۲۰۰۰تن رهســپار
سوریه کرد.مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان ،با اعالم
این خبر افزود :همزمان با آغاز بازسازی کشور سوریه،
تجار همســایه و دســت اندرکاران ســاخت و ساز از
کشورهای مختلف در برنامه سازندگی این کشور مشارکت کرده اند و خوشنامی
«مجتمع فوالد خراســان» و سابقه و اعتبار این نام نزد مشتریان در کشورهای
همسایه ،تقاضای محصول نهایی فوالد خراسان را ایجاد نموده است.غفوری با
اشــاره به این که محصوالت فوالد خراسان با برخورداری از استانداردهای بین
المللی ،کیفیت باال و موفقیت در آزمون های ســنجش کیفیت در کشورهای
مقصد ،به عنوان یکی از برندهــای معتبر تولید محصوالت فوالدی در منطقه
شناخته می شود ،افزود :شرکت در سال گذشته بیش از  ۱۲۰هزار تن محصول
فوالدی به کشورهای مختلف آسیای میانه ،حاشیه خلیج فارس ،شمال آفریقا و
خاور دور صادر نموده ،به طوری که باالترین رشــد صادرات محصوالت فوالدی
کشور در سال  ۱۴۰۰متعلق به محصول نهایی مجتمع فوالد خراسان بود.
مدیر مجتمع سرب و وری انگوران خبر داد:

شکستن رکورد استخراج در انگوران
رکورد استخراج ماده معدنی در بخش روباز ،زیر زمینی و مجموع این دو بخش
در مجتمع معدنی ســرب و روی انگوران در سال  ۱۴۰۰شکسته شد.به گزارش
روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایــران ،امید فالح با بیان این
مطلب گفت :بیش از یک میلیون و شــصت و ســه هزار تــن ماده معدنی در
بخش روباز معدن انگوران طی یک ســال گذشــته استخراج شد که این میزان
در مقایسه با مدت مشابه ســال  ۱۳۹۹رشد بیش از  ۱۵درصدی داشته است.
وی در ادامه افزود :در بخش زیرزمینی معدن انگوران  ۱۳۶هزار تن ماده معدنی
در ســال  ۱۴۰۰استخراج شد که در مقایســه با سال  ۱۳۹۹رشدی بیش از ۷
درصد را تجربه کرد.
مهندس رخصتی:

امسال با همدلی کارکنان  ،شکوفایی ذوب
آهن اصفهان رقم می خورد
همایــش دیــدار عیدانــه مدیرعامــل بــا معاونین،
مدیــران و سرپرســتان حــوزه هــای مختلــف
شــرکت در تاالر آهــن روابط عمومی برگزار شــد .
مهنــدس ایــرج رخصتــی در این همایــش ،ضمن
تبریک فرارســیدن ســال نو و ماه مبارک رمضان از
تالش و همراهی تمام تالشــگران ذوب آهن اصفهان در ســال گذشته که به
ویــژه منجر به رقم خوردن رکوردهای تولید در ماه های پایانی شــد ،قدردانی
نمود و اظهار داشــت :امســال با رویکردهای جدید و برنامه ریزی های صورت
گرفته ،فرصــت خوبی برای رقم زدن شــکوفایی ذوب آهــن اصفهان فراهم
شــده که قطعاً با همدلی و همراهی تالشــگران شــرکت ،محقق می شــود.
وی افــزود :ســال جاری به تدبیــر مقام معظــم رهبری با عنــوان« ،تولید؛
دانــش بنیان ،اشــتغال آفریــن» نامگــذاری شــده و ذوب آهــن اصفهان
اقدامــات مختلفــی در این راســتا آغاز کرده اســت که به ویژه در شــرایط
تحریم ،مــی تواند در تبدیل بســیاری تهدیدهــا به فرصت ،اثرگذار باشــد.
سرپرســت مدیریــت عامل ذوب آهــن ،تمرکز بر افزایــش تولید محصوالت
کیفی ،پویایی و پایداری تولید با افزایش توان رقابت ،توســعه شایسته ساالری
و بسترســازی رشــد و ارتقای نخبگان و صاحبان ایــده ،افزایش هم افزایی و
جلوگیری از اتالف منابع در جهت کاهش قیمت تمام شــده و تقویت و توسعه
فرهنگ سازمانی را برخی الزامات تحقق شعار سال در شرکت معرفی نمود.
جعفری در نشست با استاندار یزد اعالم کرد:

تسریع و توسعه اکتشافات مواد معدنی در
استان یزد با توافق دستگاه های اجرایی
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد :توسعه اکتشافات مواد معدنی استان
یزد با توافق دســتگاه های اجرایی در راستای رفع نیازهای معدنی و تامین
منابع زیرساختی منطقه تسریع می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو،
وجیه ا ...جعفری در نشست با استاندار یزد ضمن بیان این مطلب گفت :در
حوزه معدنی استان یزد 3 ،هدف شامل رفع چالش های معدنی موجود در
این اســتان ،اجرای طرح های زیســت محیطی و تامین مواد اولیه صنایع
معدنــی را پیگیری می کنیم.وی افزود :با توجه بــه مواجهه کارخانه های
فوالدی با کمبود مواد اولیه در ســال های آتی ،ایمیدرو برنامهریزیهایی را
برای این اقدام در مناطق معدنی پرپتانسیل با رعایت الزامات زیست محیطی
انجام می دهد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه در استان یزد 44
محدوده امیدبخش معدنی وجود دارد ،تصریح کرد :با توافق حاصل شده با
استاندار ،حوزه اکتشافی این سازمان طی  2ماه ،عملیات ژئوفیزیک تکمیلی
را با حداقل تعارض های زیست محیطی انجام می دهد و نتیجه را در زمینه
وجود ذخایر پتانســیل دار اعالم می کند.وی ادامه داد :طرحی به ســازمان
حفاظت محیط زیست ارائه کرده ایم که در صورت فراهم شدن شرایط الزم،
بتوانیم مطالعات اکتشافی را انجام دهیم.
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رمزارزی که  ۱۵۰درصد صعود کرد

قیمت دوجکوین تا به امروز تقریبا  ۶.۵درصد افزایش یافته و به  ۰.۱۵دالر در هر توکن رســیده اســت .سودهای اخیر پس از افشای سهام  ۳میلیارد دالری توییتر ایالن ماسک در
 ۴آوریل ،با تاکید مجدد بر نفوذ خود در بازار ظاهر شد.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین ،ماسک حامی بزرگ جامعه دوجکوین بوده حتی تصمیم به پذیرش پرداختهای دوج در
فروشــگاه آنالین کاالی شــرکت خود تسال گرفته است.سرمایهگذاری ماسک در توییتر میتواند به پیشبرد طرحهای رمزنگاری کمک کند و شاهد ادغام دوج در پلتفرم رسانههای
اجتماعی باشیم .این سرمایهگذاری به دوجکوین کمک کرد تا از الگوی در حال سقوط خود خارج شود.حجم پایینتر و سطوح مقاومت قوی علیرغم افزایش مجدد همچنان خطرات
نزولی را برای قیمتهای دوجکوین ایجاد میکنند.به طور جزئی ،گونههای در حال سقوط به عنوان تنظیمات معکوس صعودی در نظر گرفته میشوند و زمانی ظاهر میشوند که
قیمت در محدودهای که توسط دو خط روند همگرا و نزولی تعریف شده است ،در پایینتر تثبیت شود و در عین حال دنبالهای از اوجها و پایینترین سطوح را پشت سر بگذارد.در یک سناریوی عالی ،ریزش پس از شکسته
شدن قیمت قاطعانه از خط روند باالیی خود برطرف میشود با این رویداد معاملهگران معموال به سمت سطحی که طول آن برابر با حداکثر فاصله بین خط روند باالیی و پایینی است ،تمرکز میکنند.از آنجایی که قیمت
دوجکوین تحت الگوی مشابهی قرار گرفته احتمال ادامه روند صعودی آن پس از شکست باالی خط روند در چهارم آوریل افزایش یافته است .بنابراین ،این سکه اکنون به سمت  ۰.۳۷دالر رشد میکند که حدود ۱۵۰
درصد باالتر از قیمت پنجم آوریل است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۲.۰۸تریلیون دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۳.۶۹درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۱.۲۳
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین است .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای
دیجیتال در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۱۱.۱۴میلیارد دالر است که  ۳.۳۸درصد افزایش داشته است .حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۱۴.۰۱میلیارد دالر است که  ۱۲.۶۱درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار
ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای پایدار اکنون  ۹۲.۴۱میلیارد دالر است که  ۸۳.۱۴درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

گزیده خبر
جزییات تسهیالت بانک آینده در «طرح ویژه متخصصان»

حمایت از جامعه نخبگانی کشور با بسته
اعتباری راه اندازی دفتر کار و مطب
بهمنظــور ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای اقشــار متخصص جامعه و با هدف
تأمیــن نیازهای اعتباری مرتبط با حرفه و تخصص ایشــان ،بانک آینده ،طرح
جامع تسهیالت متخصصان ،برای خرید محل کار ،دفتر ،مطب و غیره را بهاجرا
درآورده اســت.در قالب طرح «بسته اعتباری ویژه خرید و تأسیس دفتر و محل
کار» ،امکان دریافت تســهیالت ویژه برای اعضای جامعه پزشکان ،مهندسین،
وکال ،ســردفتران ،کارشناسان دادگســتری و برخی گروههای دیگر فراهم شده
است.مبلغ تسهیالت در این طرح ،تا سقف ( 70هفتاد) درصد ارزش کارشناسی
ملک و حداکثر تا مبلغ ( 100یکصد) میلیارد ریال برای مشاغل گروه پزشکی و
( 50پنجاه) میلیارد ریال برای مشاغل گروه غیرپزشکی در تهران و کالنشهرها
شامل :مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم و اهواز و برای سایر شهرها تا سقف
( 50پنجاه) میلیارد ریال ،برای گروههای پزشــکی و غیرپزشکی ،درنظر گرفته
شده است.تسهیالت در قالب عقد اجاره بهشرط تملیک و به شیوه «بازپرداخت
اقساطی» ،حداکثر ( 48چهل و هشت) ماهه قابل پرداخت است.برای اطالعات
بیشتر و بهرهمندی از این فرصت ویژه ،مشاغل واجد شرایط میتوانند به شعب
بانک آینده در سراسر کشور مراجعه کنند.

پرداخت  356ميليارد ريال تسهيالت ازدواج
در اسفندماه
بانک ســامان در طول اســفندماه ســال  1400نزدیک به  356ميليارد ريال
تسهيالت ازدواج پرداخت کرده اســت.به گزارش سامان رسانه ،بر اساس اعالم
بانک سامان ،طي اسفندماه سال گذشته بانک سامان  451فقره تسهيالت ازدواج
به مبلغ  355900ميليون ريال پرداخت کرده است.بر همين اساس ،با احتساب
پرداختيهاي اسفندماه ،بانک ســامان از ابتداي سال  1400تا پايان اسفندماه
 5026فقره تســهيالت ازدواج به مبلغ  3946910میلیون ريال پرداخت کرده
است.همچنين بر اساس همين گزارش ،از ابتداي سال  1400تا پايان اسفندماه،
 3401نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک ســامان هســتند که از اين تعداد
 2842نفر در انتظار تعيين شــعبه 491 ،نفر در انتظار تکميل مدارک و  68نفر
در انتظار اخذ وام هستند.

اعالم ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در
ایام ماه مبارک رمضان
ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در ماه مبارک رمضان اعالم شد.لیست مذکور
روزانه به روزرســانی می شود.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،به دنبال
اعالم شــورای عالی بانک ها و نظر هیات دولت زمان شــروع به کار شعب بانک
کارآفرین در سراسر کشور به شرح ذیل اعالم می شود.شایان ذکر است که با توجه
به اینکه ساعت کاری برخی شعب بنا به شرایط اقلیمی و استانی متفاوت است.

اعالم ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی
بانک دی در ماه مبارک رمضان
همزمان با فرارســیدن ماه مبارک رمضان و به منظور بهرهمندی از فیوضات این
ماه پر برکت ،ساعت کار و ارائه خدمات شعب و واحدهای ستادی بانک دی اعالم
شــد .به گزارش روابطعمومی بانک دی ،بر اساس تصمیمات اتخاذ شده شعب
بانک دی در ایام ماه مبارک رمضان در روزهای شــنبه تا چهار شنبه از ساعت
 ۷:۳۰الی  ۱۳و در روزهای پنجشنبه از ساعت  ۷:۳۰الی ۱۲آماده خدمترسانی
به مشتریان هستند.همچنین مشتریان میتوانند در ماه مبارک رمضان ،روزهای
شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت  ۷:۳۰تا  ۱۵برای انجام امور اداری به واحدهای
ستادی این بانک مراجعه کنند .گفتنی است؛ ساعت شروع کار شعب و ادارات
ستاد مرکزی در روزهای بعد از شب قدر مصادف با یکم و پنجم اردیبهشت ماه
با یک ساعت تاخیر ،از ساعت  ۰۸:۳۰خواهد بود.مرکز ارتباط با مشتریان بانک
دی با شــماره  ۰۲۱-۲۸۹۳۰در تمام ساعات شبانهروز ،آماده پاسخگویی و ارایه
خدمات الزم به مشتریان است.

6

طالی جهانی در سراشیبی سقوط

قیمت طال امروز چهارشــنبه کاهش یافت زیرا اظهــارات تندروانه مقامات فدرال رزرو
آمریکا باعث افزایش بازدهی دالر و خزانهداری به باالترین ســطح چند ســاله شــد و
جذابیت این فلز امن را کاهش داد.به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل
فوری در ســاعت  ۷و  ۳۰دقیقه صبح به وقت شرقی ،با  ۱.۱۰درصد کاهش به ۱۹۲۲
دالر و  ۱۰ســنت رسید و روز گذشته این فلز گرانبها با  ۱۹۲۷دالر و  ۸۰سنت معامله
شد.در بازار معامالت آتی آمریکا نیز بهای هر اونس طال در همین ساعت ،با  ۰.۰۶درصد کاهش به  ۱۹۲۳دالر و  ۱۰سنت
رسید و روز گذشته با  ۱۹۲۷دالر و  ۸۰سنت معامله شد.در حالی که مقامات فدرال رزرو برای کاهش سریع ترازنامه متورم
بانک مرکزی فشار آوردند ،دالر به باالترین حد خود نزدیک به دو سال رسید و یکی از آنها نسبت به افزایش شدید نرخهای
نیم درصدی ابراز تمایل کرد.دالر قویتر باعث میشــود طال برای ســایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.بازدهی
خزانهداری ایاالتمتحده در روز چهارشنبه به باالترین سطح چند ساله خود رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،نقره با ۰.۱
درصد کاهش به  ۲۴.۲۸دالر در هر اونس رسید .پالتین با  ۰.۳درصد کاهش به  ۹۶۴.۹۰دالر و پاالدیوم کاهش یافت و در
 ۲۲۳۷دالر و پنج سنت ثابت شد.

وزیر اقتصاد عنوانکرد:

آمادگی وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه تحول در اقتصاد کشور

تهــران -ایرنا -وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت :با اســتقرار
مدیریتهای جدید در مجموعه ســتاد ،ادارههای کل استانی و
دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه امیدواریم با هماهنگی مجلس
برنامه تحول در اقتصاد کشور را شروع کنیم ،همچنانکه به عنوان
مثال اکنون برنامه تحول مالیاتی روی میز این ســازمان است.به
گزارش دیروز چهارشــنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی،
«سید احسان خاندوزی» در ســخنانی در کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :فعالیت هفت ماهه گذشته
دولت سیزدهم بسیار دشــوار و «سختترین شرایط قابل تصور
بــرای یک دولــت در آغاز کار» بود.وی ،پیشــرفتهای به عمل
آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار
خوب تیم اقتصادی و دیپلماســی دولــت خواند و گفت :تاکنون
هر جــا ما برای کنترل متغیرهای کالن اقتصادی مثل نرخ ارز و
شاخصهای بازار سرمایه نیاز به همکاری داشتیم ،با همگرایی و
همدلی بی سابقه مجموعه هیات دولت مواجه شدیم.وزیر اقتصاد،
تدوین نقشه راه «رشد غیرتورمی فقر زدا» توسط وزارت اقتصاد
را مرهون همین همگرایی بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد
با تکیه بر همین امر ،ســال  ۱۴۰۱بدل به ســال اجرای چندین
برنامه تحولی در اقتصاد کشور شود.وی با اشاره به سخنان صریح
رئیس جمهوری مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینهای
بهمنظور اصالح مشکالت ســاختاری اقتصاد کشور ،تصریحکرد:
برخی اصالحــات که پیشتر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده
دولتهای وقت و نیز وجود دستهای قدرتمند پشت پرده برخی
بانکها و شرکتهای دولتی قابل اجرا نبود ،اکنون به منصه ظهور
رسیده و از نتایج آن ،حذف برخی مدیران و رویه های ناکارآمد در

هفت ماه اخیر بوده است.خاندوزی ،دستاورد های وزارت اقتصاد
و مجموعه دولت در زمینه تســهیل صدور مجوز های کســب و
کســب کار را از جمله مصادیق اصالح ایــن رویه های ناکارآمد
عنوان کرد و گفــت :در این خصوص نیز اگر رئیس جمهوری به
میدان نیامده و تأکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوزهای کسب
و کار نه پروژه وزارت اقتصاد ،که پروژه دولت است و همه موظف
به همکاری هســتند» نمی کرد ،به نتیجه نمی رسیدیم.وی در
ادامه با اشــاره به اینکه دولت پیشین ،از مجلس شورای اسالمی

بورس ادعای صندوق توسعه ملی را نپذیرفت

اگر قرارداد منصفان ه باشد قطعا
امضا میکنیم!

حجم عملیات بانک توسعه تعاون با  36درصد
رشد همراه بوده است
مدیر عامل بانک توســعه تعاون حجم عملیات بانکداری توسعهای سال گذشته
بانک را همراه با  36درصد رشــد اعالم نمود.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک
توســعه تعاون در دیدار با مدیــران عامل و اعضای هیات مدیره شــرکتهای
تابعه بانک ضمن تبریک ســال جدید و حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت:
شرکتهای زیر مجموعه با بانک عملکردی یکپارچه داشته و در تکمیل زنجیره
ارزش بخش تعاون فعالیت میکنند.وی افزود :عملکرد مالی شرکت ها در ترازنامه
بانک تاثیر گذار است و شرکت ها ابزاری برای کمک به تحقق اهداف توسعه ای
و حمایتی بانک محســوب میشوند.مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت :مانده
منابع و مصارف بانک در پایان ســال  1400با رشــدی  36الی  37درصدی در
مقایسه با سال پیشین همراه بوده است و  165هزار پرونده تسهیالتی مصوب و
پرداخت گردیده است و حجم خدمات تخصصی از قبیل صدور اعتبار اسنادی و
ضمانت نامه در شــبکه شعب نشان دهنده رشدی قابل توجه در حجم عملیات
بانک بوده است.
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داد :اگر قرارداد منصفان ه و دو جانبهای
باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار
سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.

درحالی که صندوق توســعه ملی ادعا
کرده که به تعهداتش برای واریز مبالغ
تعیین شــده به صندوق تثبیت بازار
پایبند بوده است اما با توجه به این که
صنــدوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی
مابین را امضا نکرده و به لحاظ حقوقی
پرداخت پول به آن خطاست ،بورسی
ها اعــام کردند که قرارداد یک طرفه
مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست.
محسن خدابخش ،نایب رییس هیات
مدیره و معاون نظارت سازمان بورس
و اوراق بهــادار درمورد ادعای صندوق
توســعه ملی با تاکید بر اینکه قرارداد
یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت
بازار نیست ،به ایسنا توضیح داد :قاعدتا
قرارداد باید دو طرف داشته باشد و این
که در قراردادی صندوق توســعه ملی
بگوید اگر توانســتیم مطالباتمان را از
شــخص ثالث وصول کنیم ،سهم شما
را خواهیم داد ،علی القاعده این قرارداد
محلی از اعراب نخواهد داشت.وی ادامه

ماجــرای واریز پــول از صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
چیست؟
بر اســاس این گزارش ،شهریور سال
 ،۱۳۹۹با هدف آنکه ســایه بحران از
سر بازار سرمایه برداشته شود ،موضوع
واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به
صندوق تثبیت بازار ســرمایه مطرح و
قرار شد یک درصد از دارایی صندوق
توســعه ملی در صندوق تثبیت بازار
سپردهگذاری شــود .اما این فرایند به
دلیل مشــخص نبودن سازوکار و عدم
هماهنگــی به طور دقیق اجرا نشــد
تا اینکــه بار دیگر مصوب شــد ۲۰۰
میلیون دالر از منابع صندوق توســعه
در اختیار بورس قرار گیرد.این جریان
مبهم پیش رفت تا اینکه چندی پیش
صندوق توســعه ملی اعــام کرد که

پرداخت را آغاز کرده است؛ به طوری
که تــا اوایل بهمن ماه ســال ۱۴۰۰
حــدود  ۲.۷میلیون دالر واریز شــده
بود که در قســط اول  ۱۰۰۰میلیارد
تومان و قسط دوم  ۵۰میلیون دالر به
ریال تبدیل شــده که به حدود ۱۰۰۰
میلیارد تومان می رسید ،در قسط سوم
نیز  ۶۵۰میلیارد تومان دیگر پرداخت
شــده بود .قــرار بود از ریالــی که در
نتیجه بازپرداخت تســهیالت صندوق
توسعه ملی در بانکها بر میگردد ،به
صورت اقساط  ۶۵۰میلیارد تومانی هر
بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف
حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان پر شود.
بخشــی از این  ۱۲هزار میلیارد تومان
نیز قرار شد که از محل طلب صندوق
توسعه ملی بابت طلب مالیاتی ،طی
هماهنگــی و توافق صــورت گرفته با
وزارت اقتصاد پرداخت شود.
ادعای بورسیها و پاسخ صندوق
توسعه

مجوز هزینه یکهزار و  ۳۲۷هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه
گرفته بود ،اظهار داشــت :استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود
و به همین خاطر ترمز مخارج را کشــیدیم و شــاهد بودیم که
در پایان ســال ،مجموع هزینهکرد دولت ،تنها حدود یکهزار و
چهار هزار میلیارد تومان شــد که از این رقم ۵۳ ،درصد ســهم
هزینههای جاری بود.وزیر اقتصاد افــزود :از این رقم ،نزدیک به
 ۷۰۷هزار میلیارد تومان (معــادل  ۷۰درصد) هزینههای جاری
بود و به طور مشخص  ۷۰۰هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان
این مباحث درحالی مطرح شده بود که
چندی پیش مسئوالن سازمان بورس
و اوراق بهادار اعالم کردند که با وجود
وعدههای داده شــده بــرای پرداخت
منابع صندوق توســعه ملی به صورت
مرحلهای به صندوق تثبیتبازار ،این
اقدام هنــوز اجرایی نشــده و آنها در
حال پیگیری هستند.پس از این ادعا،
کنگرلو  -مدیر روابط عمومی و حوزه
ریاست صندوق  -توضیحاتی به ایسنا
اعالم کرد و گفت :صندوق به تعهداتش
پایبند بوده و مشکلی برای اجرای آن
ندارد؛ به طوری که تاکنون نزدیک به
 ۳۰۰۰میلیارد تومــان از محل منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت
بازار واریز شده است.اما کنگرلو به یک
مانــع در رابطه با پرداخــت منابع به
بورس اشــاره و اعالم کرد که صندوق
تثبیت بازار هنوز قــرارداد فی مابین
را امضا نکرده اســت ،در این شــرایط
پرداخت پول از طرف صندوق توسعه
ملی به صنــدوق تثبیت بازار به لحاظ
حقوقی خطا اســت و دســتگاههای
نظارتی به ایــن موضوع ورود خواهند
کرد.وی تاکیــد کرد که اگر صندوق
تثبیت بازار واقعا عالقمند به کمک از
ســمت صندوق توسعه ملی و دریافت
منابع است باید فرایند حقوقی و اداری
را به طور کامل طی کند.

ساعت کار جدید شعب بانک ملی ایران اعالم شد
بر اساس اعالم شورای هماهنگی بانک ها مبنی بر تغییر ساعات کاری در ایام ماه مبارک رمضان ،بانک ملی ایران نیز ساعات کاری جدید را به شعب خود ابالغ کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،بر این اساس ساعات خدمت رسانی شعب به مشتریان ارجمند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۷و  ۳۰دقیقه تا  ۱۳و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷
و  ۳۰دقیقه تا  ۱۲خواهد بود.همچنین زمان فعالیت شعب منتخب بعد از ساعات اداری (باجه عصر) به مدت دو ساعت از ساعت  ۱۳تا  ۱۵برای مشتریان و خاتمه کار کارکنان ،ساعت
 ۱۵و  ۳۰دقیقه خواهد بود.

پوششهای بیمه
بدنه تعاون

بیمه بدنه تعاون پوشــشهای اصلی و اضافی
را ارائــه میکنــد تا بیمهگزار بــا توجه به نیاز
خود تحت پوشــش قرار گیــرد .البته که برای
تهیه پوشــشهای اضافی باید حق بیمه بیشتر

پرداخت کرد .به طور کلی ،پوشــشهای اصلی
بیمه بدنه شامل موارد زیر هستند:
سرقت کلی
خساراتی که حین نجات و انتقال خودرو به آن
وارد میشود
رخ دادن حادثه برای اتومبیل
خســاراتی که با رخ دادن حوادث آتشسوزی،
انفجار ،صاعقه (آصا) به وسیلهنقلیه بیمهشده و
یا وسایل یدکی همراه آن ها وارد میشود.

خســارتهای وارده به الســتیک و چرخهای
اتومبیــل بیمه شــده .بیمهگــر در بیمه بدنه
خودرو تعهد به پرداخت خسارت باتری خودرو
و الســتیکها تا مبلغی معادل  ۵۰درصد مبلغ
نوی آنها می دهد.با توجه به تنوع پوشــشها
و خســاراتی که این بیمه خــودرو برای همه
رانندگان ماشین ها ارائه می کند ،ما خرید بیمه
بدنه را به همه دارندگان اتومبیل های لوکس و
معمولی پیشنهاد میکنیم.

و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.وی ،میزان هزینه
اختصاص یافته عمرانی در ســال  ۱۴۰۰را نیز  ۱۳۶هزار میلیارد
تومان اعالم کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود ،از رشد
نسبتاً خوبی برخوردار بود.خاندوزی با اعالم اینکه برای نخستین
بار در سال  ۱۴۰۰رکورد  ۱۱۰درصد وصولی مالیات با رقم خالص
 ۳۰۰هــزار میلیارد تومان را زدیم ،درآمدهای مربوط به «ســایر
درآمد ها»ی دولت را نیز دارای رشدی  ۲۵۰درصدی اعالم کرد
که با رایزنی ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل
هایی چون سود سهام دولت در شرکت های دولتی و سهم دولت
در معادن حاصل شــد.وی گفت :حدود هفت درصد درآمدهای
دولت در ســال  ۱۴۰۰از محل صندوق توســعه ملی ۲۰ ،درصد
(معادل  ۱۹۹هزار میلیارد تومان) فروش نفت و  ۳۰درصد فروش
اوراق نقدی و غیرنقدی و اســناد خزانه به دست آمده است .وزیر
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در پایان شــهریور ماه سال
 ،۱۴۰۰همه  ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شــده در
بودجه به فروش رسیده بود ،گفت :ما کار را در شرایطی که فقط
به اندازه شهریورماه می توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و ۵۴
هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود ،شروع
کردیم و شاهد بودید که در پایان سال ،حتی همین رقم تنخواه
نیز تسویه شد.وی با اشاره به برخی دیگر از دستاوردهای وزارت
اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته ،تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ
پرسپولیس و استقالل را رخدادی بسیار مهم پس از سالها عنوان
کرد که گرچه از نظردرآمدی چیزی به دولت اضافه نکرد ،اما کار
بســیاربزرگ ،با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه
ورزش کشور خواهد بود.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی:

الزام داشتن کارت پایان خدمت« ،دروغ
سیزده» است
تهران -ایرنا -مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت :در حال
حاضــر تمامی بانکها از جمله بانکهای دولتــی و خصوصی آمادگی الزم
برای ارائه تسهیالت قرضالحســنه ازدواج به متقاضیان را دارند .به گزارش
ایرنا از بانک مرکزی« ،محمد نادعلی» در خصوص وثایق الزم برای دریافت
تسهیالت ازدواج اظهار کرد :براساس آنچه در قانون بودجه صریحا بیان شده
است پس از اعتبارسنجی متقاضی توسط بانک ،حداکثر سفته یا یک ضامن
معتبر برای دریافت تسهیالت کفایت میکند .به گفته وی ،مدارک موردنیاز
برای دریافت وام ازدواج شامل سند ازدواج ،کارت ملی و شناسنامه زوجین و
مدارک مرتبط با ضامن معتبر به همراه کپی تمامی موارد است.
داشتن کارت پایان خدمت برای وام ازدواج «دروغ سیزده» است
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره ادعای الزام داشــتن
کارت پایان خدمت برای دریافت وام قرضالحسنه ازدواج ،گفت :این خبر و
ادعا ،شبیه دروغ سیزده است و برای گرفتن وام قرض الحسنه ازدواج ،کارت
پایان خدمت ،ضروری نیســت.وی در خصوص مراحل دریافت تســهیالت
ازدواج نیز ،گفت :متقاضی با مراجعه به ســامانه تســهیالت قرضالحسنه
ازدواج و ثبــت نام اینترنتی و تکمیل فرم هــای مربوطه ،کد رهگیری ۱۰
رقمی دریافت میکند .پس از تعیین شــعبه توسط بانک ،متقاضی  ۱۲روز
کاری برای مراجعه به شــعبه مهلت دارد .همچنیــن هر یک از زوجین به
عنوان یک متقاضی توســط بانک شناسایی شــده و براساس اعتبارسنجی
انجام شده ،بانک نسبت به اخذ وثیقه و ضامن اقدام میکند .نادعلی با بیان
اینکه تســهیالت ازدواج بدون سود و تنها دارای چهار درصد کارمزد است،
افزود :این تســهیالت  ۱۰ساله بوده و مبلغ هر قسط در حدود یک میلیون
تومان اســت .وی تاکید کرد :براساس آمار سال گذشته  ۹۲۴هزار فقره وام
ازدواج توســط شبکه بانکی پرداخت شد .امســال نیز طبق روال سالهای
گذشته متقاضیان واجد شرایط با تکمیل مراحل میتوانند از این تسهیالت
بهرهمند شوند .مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد:
متقاضیانی که سال گذشــته موفق به دریافت تسهیالت نشد ه و قراردادی
هم با شعبههای انتخابی خود نبستهاند ،امسال با مبلغ جدید ،تسهیالت را
دریافت خواهند کرد.بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۶
فروردین بیش از  ۶۵هزار نفر برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
ثبت نام کردهاند.

پوششهای اضافی بیمه بدنه خودرو عبارتند از:
سرقت قطعات خودرو :این پوشش با نام سرقت
جزئی خودرو هم شناخته میشود .در حقیقت
زمانی که خودرو در محل پارک توقف دارد اگر
دچار ســرقت شود جزو پوشش سرقت قطعات
قــرار میگیرد .بیمه تعاون هزینههای به وجود
آمده ناشــی از ســرقت رفتن لوازم و قطعات
خودرو مانند :باتری ،الستیک و سیستم صوتی
را جبران خسارت خواهد کرد .نوسانات قیمت:

هنگامیاین پوشش اهمیت پیدا میکند که با
توجه به شــرایط اقتصادی تغییراتی در قیمت
خودرو به وجود آید .تصور کنید که هنگام خرید
بیمه بدنه خودرو ،ارزش خودرو شما  70میلیون
تومان بوده و با توجه به نوســانات قیمت بازار
ارزش خودرو شــما افزایش پیدا کرده و 120
میلیون تومان شــده است .اگر در این تغییرات
قیمت ،حادثه و خســارتی برای خودرو ایجاد
شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نام دختران پوتین در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا

هم زمان با اینکه اتحادیه اروپا «اقدامات تنبیهی» از جمله ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه را اعالم کرده ،بروکسل قصد
دارد دختران والدیمیر پوتین را با تحریمهای جدید هدف قرار دهد.به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی تلگراف ،نام «کاترینا
تیخونووا» و « ماریا ورونتســوا» ،دختران والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه که زندگی مخفیانهای دارند ،در پیشنویس
فهرســت افراد تحریمی است؛ از جمله تحریمشدگان میتوان به سیاســتمداران ،الیگارشها و خانوادههای آنها اشاره کرد.این
فهرســت که قرار اســت تغییراتی در آن اعمال شود و به موجب این تغییرات ،مسدود شدن داراییها و محدودیتهای سفر جزو
تحریمهای جدید خواهند بود ،امروز (چهارشنبه) برای تصویب مطرح میشود.خانم ورونتسوا مالک یک پروژه سرمایهگذاری در حوزه سالمت و بهداشت است و خانم
تیخونووا یک موسسه هوش مصنوعی را در مسکو اداره میکند؛ بدین ترتیب این اقدام اتحادیه اروپا «بسیار نمادین» است تا مشخص شود که آیا دختران والدیمیر
پوتین داراییهایی را در خارج از مسکو دارند یا خیر.عالوه بر این ،کمیسیون اروپا بست ه تحریمی جدیدی را علیه روسیه معرفی میکند ،اقدامات محدودکنندهای از
جمله ممنوعیت واردات زغالسنگ روسیه و ارسال تجهیزات جدید به این کشور.اورزوال فون درالین ،رئیس کمیسیون اروپا گفت :ما همگی تصاویر وحشتناکی که از
بوچا و سایر مناطق در اوکراین منتشر شده را مشاهده کردیم .این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.همچنین در این خصوص ،لیز تراس ،وزیر امور خارجه انگلیس اظهار
کرد که تحریمهای غرب ،اقتصاد روسیه را به «دوران اتحاد جماهیر شوروی» بازگردانده است و همچنین وی خواستار «اقدامات سختتری» از جمله ارسال تجهیزات
به کییف شد تا جنگ در اوکراین را متوقف کند.
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رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

بحران اوکراین چند سال طول میکشد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که باور دارد مناقشه اوکراین «بسیار بلندمدت» بوده و چندین سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از مجله خبری ویک ،ژنرال مارک میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که باالترین مقام نظامی این
کشــور به حساب میآید ،در شهادت خود در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کشورش گفت :انتظار دارم ناتو ،آمریکا،
اوکراین و همه متحدان و شرکای حامی کییف چند وقتی را درگیر این مناقشه باشند.میلی تصریح کرد ،شاید به یک دهه نکشد،
اما قطعا چند سال طول خواهد کشید.در حال حاضر حدود  ۱۰۰هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر هستند که از سال  ۲۰۰۵بیسابقه است .میلی گفت باتوجه به
شرایط اوکراین ،انتظار دارد که حضور آمریکا در منطقه تا چند وقت افزایش یابد .او گفت :توصیه من این است که پایگاههای دائمی بسازیم ،اما حضور دائمی در این
پایگاهها نداشته باشیم .با این کار ،از طریق نیروهای چرخشی که در این پایگاههای دائمی مستقر میشوند ،تاثیر دائمی بودن را خواهیم داشت.از میلی در مورد احتمال
لزوم فرستادن نیروهای آمریکا به جناح شرقی اروپا سوال شد ،جایی که اعضای ناتو نگران حمله روسیهاند.ژنرال میلی گفت« :پیشنهاد من این است که پایگاههای
دائمی ایجاد شوند اما نیروها دائمی نباشند .یعنی به نتیجه دائمی برسیم منتها با نیروهای چرخشی که در پایگاههای دائمی در حرکتاند .به نظرم بسیاری از متحدان
اروپایی ما بهخصوص کشورهای همجوار با دریای بالتیک ،لهستان ،رومانی و سایر نقاط ،بسیار بسیار آماده برپایی پایگاههای دائمیاند .خودشان آنها را میسازند و
خرجشان را هم میدهند».

تدابیر سخت کرونایی در شانگهای؛ واکنشها و نگرانیها
تهــران  -ایرنــا  -افزایش ابتال بــه کرونا در شــانگهای یکی از
پرجمعیت ترین شــهر با حدود  ۲۵میلوین نفر جمعیت و یکی
از مراکز مهم اقتصادی جهان موجب شــده تا دولت چین تدابیر
ســختی برای مقابله با شــیوع این بیماری اتخاذ کند و این امر
واکنش های مختلفی را در این شهر در پی داشته است.به گزارش
ایرنا  ،رســانههای چین اعالم کردند کــه مطابق قواعد کرونایی
هر فردی که آزمایش کرونای او مثبت باشــد ،حتی بدون عالئم
ابتال یا با عالئم خفیف ،باید قرنطینه شود.برخی رسانههای غربی
اعالم کردند که با افزایش موارد شناســایی شده ابتال به کرونا در
کالنشهر شانگهای طی هفتههای گذشته تدبیرهای کممانندی
در این شــهر به اجرا گذاشــته شد و یکی از یکی از تدبیرها جدا
کردن تمام افرادی اســت که آزمایش کرونای آنها مثبت باشد؛
حتی کودکان.دویچه وله گزارش داد ،ابتدا شهربندان ()Lockdown
( قرنطینه و محاصره) ســختی در مناطق جنوبی و شرقی شهر،
همراه با منع رفت و آمد برقرار شــد و بعد نوبت به بقیه مناطق
رسید .مرحله دوم قرنطینه کامل بخشهایی از شانگهای که ۱۵
میلیــون از جمعیت حدود  ۲۵میلیون نفری آن را در برمیگیرد
قرار بود روز ،ســه شنبه پنجم آوریل ( ۱۶فروردین) خاتمه یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه شهربندان در شانگهای تمدید شده
اســت .هدف از این شــهربندان انجام آزمایش تشخیص ابتال به
کرونا برای همه ساکنان شهر عنوان میشود.این قرنطینه شامل
کودکانی که مبتال تشــخیص داده شــدهاند اما آزمایش اعضای
خانوادهشان منفی باشد نیز میشود.یک عضو کمیسیون بهداشت

جانسون:

حمله به اوکراین یک
«لکه ننگ» ماندگار برای
روسیه است

شانگهای به خبرگزاری فرانسه گفته است ،کودکان زیر هفت سال
که ابتالی آنها به بیماری کووید ۱۹قطعی باشد در مراکز بهداشتی
دولتی بستری میشوند.بر این اساس کودکان باالی هفت سال و
نوجوانان در صورتی که آزمایش کرونای آنها مثبت باشد باید به
مراکز تعیین شــده برای قرنطینه مبتالیان منتقل شــوند که به
نسبت درمانگاهها و بیمارستانها امکانات کمتری دارند.بسیاری

از خانوادههای چینی در شبکههای اجتماعی از جمله در پلتفورم
«وایبو» از جدا کردن کودکان از خانوادههایشــان به شدت انتقاد
کردهاند.مقامهای شــانگهای بر ادامه این اقدام تاکید میکنند و
میگویند ،این کار بخش مهمی از تدابیر برای پیشگیری و مقابله
با گســترش ویروس کرونا است.وو کیانیو ،از کمیسیون بهداشت
شانگهای به خبرگزاری فرانســه گفته است ،ما به روشنی اعالم

بوریس جانسون با انتشــار ویدئویی در توییتر از مردم روسیه
خواست تا به اظهارات والدیمیر پوتین توجهی نکنند و از طریق
تکنولوژی و تصاویر اینترنتی جویــای «حقیقت» درخصوص
«کشــتار غیرنظامیــان و تجاوز علیه زنــان» در مکانهایی از
جمله بوچا و ایرپین شــوند.به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای
نیوز ،بوریس جانســون ،نخســت وزیر انگلیس از مردم روسیه
خواست تا با استفاده از فیلترشــکن محدودیتهای اینترنتی

کشورشــان را دور بزنند و به اطالعات «مســتقل» دسترسی
پیدا کنند.وی همچنین هشــدار داد که این تصاویر و ویدئوها
شامل صحنههای دلخراشی هستند.نخست وزیر انگلیس به زبان
روسی گفت« :مردم روسیه مستحق شنیدن حقیقت هستند،
شما سزاوار حقایق هستید».جانسون پیامش را به زبان انگلیسی
و با زیرنویس روسی ادامه داد.وی مدعی شد« :سربازان روسی
جنایاتــی علیه غیرنظامیان در بوچا انجام دادند؛ غیرنظامیان با

هشدار چین به آمریکا ،انگلیس و استرالیا درباره ساخت موشک ابرفراصوت؛

ممکن است جهان وارد نبرد دیگری مانند
اوکراین بشود

چین با هشدار نسبت به همکاری
آمریکا ،انگلیس و اســترالیا در
ساخت موشک ابرفراصوت اعالم
کرد که ممکن است جهان وارد
نبرد دیگری همچــون اوکراین
شــود.به گزارش فارس ،نماینده
چین در ســازمان ملل متحد به
آمریکا ،اســترالیا و انگلیس در
خصوص همکاری برای ســاخت موشک ابرفراصوت هشدار داد.به گزارش منابع
خبری ،نماینده چین در سازمان ملل متحد هشدار داد که در صورت اجرای این
طرح همکاری ،ممکن اســت بخشهای دیگر جهان وارد نبرد دیگری همچون
اوکراین شــود.خبرگزاری «رویترز» غروب سه شنبه به وقت تهران گزارش کرد
که دفتر «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که انگلیس ،ایاالت
متحده و اســترالیا برای همکاری در زمینه سالحهای ابرفراصوت و قابلیتهای
جنگ الکترونیکی موافقت کردند.این اتحاد جدید دفاعی که در ســپتامبر سال
گذشته راه اندازی شد ،اســترالیا را وادار کرد تا قرارداد یک زیردریایی متعارف
فرانسوی را به نفع برنامه زیردریایی اتمی تحت حمایت ایاالت متحده و انگلیس
لغو کند.در بیانیه مشــترک جانسون« ،جو بایدن» ،رئیسجمهور ایاالت متحده
و «اســکات موریســون» نخســتوزیر اســترالیا ،گفتند که از پیشرفت برنامه
زیردریاییهای متعارف برای اســترالیا خوشحال هستند و در سایر زمینهها نیز
همکاری خواهند کرد.در بیانیه آمده است« :ما همچنین امروز متعهد شدیم که
همکاری های سه جانبه جدیدی را در زمینه موشک ابرفراصوت و قابلیتهای
جنگ الکترونیک آغاز کنیم».این منبع خبری در خاتمه نوشت که ایاالت متحده
و اســترالیا در حال حاضر یک برنامه تســلیحات ابرفرا صوت دارند«.والدیمیر
پوتین» رئیس جمهور روســیه چندی قبل موشکهای ابر فراصوت «زیرکان» را
به عنوان بخشی از نسل جدید سیستمهای تسلیحاتی بدون رقیب ارتش روسیه
خواند .این موشک اینک در نیروی دریایی روسیه مستقر شده است.این موشک
چند منظوره ابرافرا صوت برای حمله به اهداف دریایی و زمینی طراحی شــده
و میتوانــد اهدافی را در فاصله بیش از  ۶۲۵مایلی هدف قرار دهد.منابع خبری
چندی قبل از شکســت مجدد پروژه شلیک موشــک ابرفراصوت نیروی هوایی
ارتش آمریکا خبر دادند و نوشــتند که آزمایش شلیک موشک ابرفراصوت «ای
جی ام »۱۸۳ -با شکســت مواجه شــد .نیروی هوایی آمریکا این موشک را از
یک بمب افکن راهبردی «بی »۵۲-در منطقه آزمایش موشکی «پوینت موگو»
نزدیک کالیفرنیا آزمایش کرد.در بیانیه نیروی هوایی آمریکا اعالم شد که در این
ماموریت تمام اهداف مورد نظر برآورده نشــد .این اهداف شامل رها شدن امن
موشک از هواپیما و ارزیابی سرعت عمل این موشک بود.

کردیم اگر آزمایش کرونای والدین کودکان مبتال هم مثبت باشد
آنها در یک مکان واحد نگهداری میشــوند.ویروس کرونا ،عامل
بیماری کووید ۱۹نخســتین بار دســامبر  ۲۰۱۹در شهر ووهان
اســتان هوبئی در جنوب چین شناسایی شد.چین چند ماه بعد
از شناســایی ویروس اعالم کرد که موفق به مهار آن شده است.
این ادعــا همان زمان هم با تردیدهای جــدی روبرو بود.در این
میان گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا ،که از قدرت سرایت
به مراتب بیشــتری نسبت به ســویههای قبلی برخوردار است،
استراتژی «کووید صفر» حکمرانان چین را با چالش جدی روبرو
کرده اســت.روز دوشــنبه ،برای دومین روز پیاپی  ۱۳هزار مورد
جدید ابتال به کرونا در چین شناســایی شــد که حدود  ۹هزار
مورد آن مربوط به شــانگهای بوده اســت .با توجه به این روند،
خاتمه شــهربندان در شــانگهای به تعویق افتاده و مقررات منع
رفت و آمد در این شهر تا اطالع بعدی ادامه خواهد داشت.دولت
چین  ۳۸هزار نیروی کمکی از  ۱۵استان دیگر را برای کمک به
انجام ازمایشهای تشخیص و انتقال مبتالیان به مراکز فرنطینه
به شانگهای فرستاده است .مقررات منع رفت و آمد در شانگهای
چنان ســختگیرانه است که شــهروندان حتی برای تهیه مواد
غذایــی یا هواخوری و ورزش نیز اجازه ندارند از ســکونتگاههای
خود خارج شوند.مسئوالن بهداشتی شانگهای ضمن اعالم تمدید
قرنطینه هیــچ تاریخی برای خاتمه یافتــن محدودیتها اعالم
نکردهاند .همچنین مشــخص نیست که آزمایش تشخیص ابتال
به کرونا هنوز در مورد چه تعداد از جمعیت انجام نشده است.
دست بسته هدف شلیک گلوله قرار گرفتند ،به زنان در مقابل
کودکانشان تجاوز شد ،اجســاد را سوزاندند و برخی از آنها را
در گورهای دســتهجمعی دفن کردند یا همینطور در خیابان
رها کردند .گزارشها بسیار شوکهکننده است .تعجبی ندارد که
دولت شما (روســیه) به دنبال مخفی کردن آنها از شماست.
رئیس جمهور شــما میداند که اگر شما مشاهده کنید که چه
اتفاقی رخ داده است دیگر از جنگ حمایت نمیکنید.

هشدار پوتین به کمبود غذا در جهان با ادامه تحریمهای غربیها
رئیسجمهوری روســیه در ســخنانی
تاکیــد کرد کــه تحریم کشــورهای
غربی منجر بــه یک بحران جهانی غذا
خواهد شــد.به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری رویتــرز ،والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه سهشنبه گفت
که افزایش قیمت انرژی و کمبود کود به
این معناست که کشورهای غربی مجبور
خواهند شــد پول بیشتری برای خرید
مایحتاج چــاپ کنند که این امر باعث
کمبود مواد غذایی در کشورهای فقیرتر
میشود.پوتین در نشستی درخصوص
توســعه تولید موادغذایی گفت :آنها به
طور اجتنابناپذیری کمبود مواد غذایی
را در فقیرترین مناطق جهان تشــدید،
موجهای جدیدی از مهاجرت را تحریک
و به طــور کلی قیمــت موادغذایی را

حتی بیشــتر میکنند.رئیسجمهوری
روســیه همچنین به این نکته اشــاره
کرد که مســکو به کشورهای که با آن
«متخاصم» هســتند ،موادغذایی صادر
نخواهــد کرد.والدیمیر پوتین گفت :ما
باید مراقب عرضه موادغذایی به خارج
از کشور باشــیم ،به ویژه نظارت دقیق
بر صادرات به کشورهایی داشته باشیم

که با ما دشمن هستند.رئیسجمهوری
روســیه افزود که در شــرایط کنونی،
کمبود کــود در بازارهای جهانی «غیر
قابل اجتناب» اســت .به گفته پوتین،
تحریمها لجســتیک برای تامین کود
از روســیه و بالروس را مختل کرده و
قیمتهــای باالتــر گاز طبیعی باعث
گرانتــر شــدن تولید کــود در غرب

شــده است.او همچنین در هشداری به
کشــورهای اروپایی گفت ،مسکو به هر
نوع تالش برای ملیســازی داراییهای
روســیه واکنش خواهد داشت و چنین
اقداماتــی را همچــون یک «ســاح
دولبــه» توصیــف کرد.صحبتهــای
رئیسجمهوری روسیه پس از آن مطرح
شد که آلمان گفت تنظیمکننده انرژی
آن کنتــرل گازپروم جرمانیا را بر عهده
خواهــد گرفت .این یک کســب و کار
تجارت ،نگهداری و انتقال گاز است که
گازپروم روسیه جمعه گذشته خروج از
آن را اعالم کرد.همچنین دولت انگلیس
ممکن اســت تصمیم بــه ورود به این
عرصــه گرفته و به طــور موقت بازوی
خردهفروشی انگلیســی گازپروم ،غول
گاز روسیه را اداره کند.

جمهوری چک؛ نخستین کشور عضو ناتو که برای اوکراین تانک ارسال کرد

جمهوری چک بــرای اوکراین تانک و خودروهای جنگی
پیادهنظام ارســال کرد و به نخســتین کشــور عضو ناتو
تبدیل شــد که خودروهای زرهی سنگینی را که کییف
درخواست کرده بود ،برای این کشور تامین کرد.به گزارش
ایســنا ،به نقل از دیلی تلگــراف ،بیش از  ۱۲فروند تانک
تی ۷۲-و تعدادی خودروی جنگی پیادهنظام بیویپی۱-
در قطارهــای بــاری به مقصد اوکراین بارگیری شــدند.
این خودروها قدرت جنگــی الزم برای ارتش اوکراین در
بحبوحه مبارزاتش با روســیه فراهم خواهند کرد.روزنامه
وال اســتریت ژورنال گــزارش داد ،در تحول قابل توجه
دیگری ،جمهوری چک و اســلواکی که بــا اوکراین مرز
مشــترک دارد ،در نظر دارند تا تاسیسات صنعتی نظامی
خود را راهاندازی کنند تا تجهیزات نظامی آســیبدیده
اوکراین را تعمیــر کنند.تلویزیون دولتی جمهوری چک
روز سهشــنبه تصاویر منتشــر شــده در توییتر از یک
قطار بارگیری شــده با پنج تانک و پنج خودروی جنگی
پیادهنظام آبی-خاکی را نشــان داد .این شبکه اعالم کرد
که این محموله هدیه توافقشده با متحدان ناتوست.جانا
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کرنوچووا ،وزیر دفاع جمهوری چک از ارائه جزئیات بیشتر
در این خصــوص امتناع کرد اما به پارلمان گفت :تنها به
شــما اطمینان خواهم داد کــه جمهوری چک هر چقدر
بتواند به اوکراین کمک میکند و با تامین تجهیزات نظامی
ســبک و سنگین به کمک کردن به اوکراین ادامه خواهد
داد.ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین در نشست
فوقالعاده  ۲۴مارس در بروکســل از رهبران ناتو از جمله
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا خواســته بود تا برای

کییف خودروهای زرهی و جتهای جنگنده تامین کنند.
وی گفته بود :این تانکها برای رفع محاصره شــهرهای
اوکراین از جمله ماریوپل ،بردیانســک ،ملیتوپل و دیگر
شهرها الزم و ضروری هستند.درخواست زلنسکی ابتدا با
پاسخ جالبی از ســوی رهبران ناتو مواجه شد .آنها آماده
بودند تامین تســلیحات دفاعی بــرای اوکراین را افزایش
دهند اما تمایلی به تامین تانک و جنگنده نداشتند.امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه ارسال تانک و جنگنده به
اوکراین را رد کرد ،در حالی که بوریس جانسون ،نخست
وزیر انگلیس گفــت :در حال حاضر از نظر لجســتیکی
فراهم کردن تانک و جنگنده بسیار دشوار است.آلمان در
بحبوحه انتقادات دال بر اینکه برلین کمک نظامی کافی
به کییف نکرده است ،در حال حاضر ارسال دهها خودروی
جنگی پیادهنظام را تایید کرده اســت.ینس استولتنبرگ
گفت :متحدان ناتو همچنین در نشست امروز (چهارشنبه)
و فردا (پنجشنبه) که در سطح وزرای امور خارجه برگزار
میشوند ،درباره ارسال تجهیزات بیشتر به اوکراین مذاکره
خواهند کرد.

گزیده خبر
کاخ سفید:

بایدن متقاعد شده جنگ با روسیه
به نفع آمریکا نیست

ســخنگوی کاخ ســفید اذعان کرد که رئیس جمهور
آمریکا به این قناعت رســیده جنگ با روسیه «به نفع
واشنگتن نیست».به گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،جن
ساکی ،سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا متقاعد شده است که جنگ بین ایاالت
متحده و روسیه «به نفع واشــنگتن نیست».ساکی سه شنبه در یک کنفرانس
مطبوعاتی گفت :من معتقــدم اهداف و وظایف رئیس جمهور اتخاذ تصمیماتی
اســت که به نفع ایاالت متحده ،امنیت ملی آمریکا و مردم آمریکا باشد.وی ادامه
داد« :این اهداف در جنگ با روســیه محقق نمی شود ،بلکه ما باید هر کاری که
در توانمان است برای پاسخگو کردن روسیه ،حمایت از تالش های الزم در سطح
بین المللی و ارائه کمک های نظامی و امنیتی به اوکراینیها انجام دهیم« .ساکی
تاکید کرد« :این چیزی اســت که ما روی آن کار می کنیم .جنگ با روســیه به
نفع ما نیست ،به نفع آمریکایی ها».این اظهارات سخنگوی کاخ سفید در پاسخ
به سوالی مبنی بر احتمال مداخله نظامی واشنگتن در رخدادهای اوکراین ایراد
شد.از آغاز حمله روسیه به اوکراین غرب و در راس آن آمریکا تحریمهای شدیدی
را علیه روسیه اتخاذ کردند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:

روابطمان با ترکیه خوب است

وزیــر امور خارجه رژیم صهیونیســتی بر بهبود روابط
بیــن تلآویو و آنکارا تاکید کرد و مدعی شــد این امر
ثبات منطقــه را تقویت میکند.به گزارش ایســنا ،به
نقل از روســیا الیوم ،یائیر الپید ،وزیر امور خارجه رژیم
صهیونیستی در جریان دیدار با همتایان یونانی و قبرسی
خود در آتن ضمن ابراز خرسندی از بهبود روابط بین تلآویو و آنکارا تاکید کرد
این توسعه در روابط ،به تقویت ثبات منطقه کمک می کند.الپید گفت« :برای من
مهم بود که به اینجا بیایم و همزمان با بهبود روابط ما با ترکیه برای تحکیم روابط
تالش کنم».وی افزود که بهبود روابط تلآویو با آنکارا در «زمان مناســب» اتفاق
افتاد و خاطرنشان کرد که این اقدام «فرصتی بزرگ برای تعمیق روابط و تقویت
ثبات منطقهای اســت».وزیر خارجه رژیم صهیونیستی خطاب به وزرای یونان و
قبرس گفت :با هماهنگی کامل شــما این کار را انجام خواهیم داد.وی ادامه داد:
همکاری امنیتی ما به منظور تامین رفاه شهروندان خود و توقف «تروریسم» در
منطقه ضروری است .ما همچنین مشتاق همکاری اقتصادی بیشتر با تمرکز بر
بازار انرژی هستیم .جنگ در اوکراین در شرف تغییر ساختار بازار انرژی در اروپا و
خاورمیانه است».وی در پایان گفت :ریسکهایی وجود دارد ،اما فرصتهایی نیز
وجود دارد که باید با هم آنها را بررسی کنیم.

اولین حضور علنی رهبر القاعده پس از
شایعات درباره مرگش

رهبر گروه تروریســتی القاعده پس از گذشت ماهها از
انتشار شــایعاتی در خصوص فوت وی بخاطر وخامت
اوضاع جسمانی ،مجددا در ویدئویی ظاهر شد.به گزارش
ایســنا ،به نقل از سایت عربی  ،۲۱موسسه «السحاب»
وابسته به القاعده ،ویدیویی را تحت شعار «حرة الهند»
منتشــر کرد که در آن درخصوص مبارزه بــا حجاب در ایالت «کاراناتکا» هند و
دختری که در اعتراض به تصمیم در خصوص ممانعت از ورود دختران محجبه به
مدارس و دانشگاهها فریاد «اهلل اکبر» سر میداد ،صحبت میکند.ایمن الظواهری،
ســرکرده سازمان القاعده در این ویدیو در خصوص لزوم قیام مسلمان هند برای
توقف نقضهای نژادپرســتانه علیه آنها صحبت میکند.شایعاتی در سال ۲۰۲۰
منتشر شده بود که ایمن الظواهری فوت شده و بعدا در سال  ۲۰۲۱مجددا این
شایعات منتشر شد.الظواهری که سرکردگی سازمان القاعده را از زمان مرگ اسامه
بن الدن ،سرکرده این سازمان در سال  ۲۰۱۱برعهده دارد ،مشخص نیست که در
افغانستان یا پاکستان اقامت دارد یا خیر.

کشته شدن بیش از  ۱۸۰۰تن از اصحاب
رسانه در  ۲۷سال گذشته در جهان

بر اســاس برآورد یک خبرگزاری ترکیــهای ،بیش از
 ۱۸۰۰روزنامهنگار و کارمند رســانه در سراسر جهان
در مدت  ۲۷ســال گذشته کشته شدهاند که اکثر آنها
قربانی جنــگ ،نزاع ،گروههای تروریســتی و باندهای
تبهکار سازمانیافته شدهاند.به گزارش ایسنا ،بر اساس
دادههای جمعآوریشده از منابع مختلف توسط خبرگزاری آناتولی که در آستانه
روز یادبود خبرنگاران کشتهشــده در ترکیه در امروز (چهارشنبه) انتشار یافت،
تعداد  ۱۸۱۴خبرنگار در فاصله سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۲۲کشته شدهاند.این روز
در ترکیه به یاد «حسن فهمیبیگ» روزنامه نگار دوره عثمانی که در ششم آوریل
 ۱۹۰۹توسط مهاجمان ناشناس در استانبول به قتل رسید ،گرامی داشته میشود.
بر اساس این گزارش ،دادهها نشان میدهند که همچنین بین سالهای  ۲۰۱۲تا
 ،۲۰۲۱تعداد  ۹۰۵خبرنگار یا کارمند رسانه در حین انجام وظیفه کشته شدهاند
که میانگین تقریباً دو نفر در هفته میشود.بر اساس این دادهها ،بیش از  ۵۰درصد
از تمام خبرنگاران و کارکنان رسانهای که از سال  ۱۹۹۵کشته شدهاند.
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چهره روز
مارلون براندو
مارلون ارنست براندو جونیور (انگلیســیMarlon Ernest :
.Brando Jr؛  ۳آوریــل  ۱ – ۱۹۲۴ژوئیــه  )۲۰۰۴بازیگــر
آمریکایی بود .او در طول  ۶۰ســال فعالیت حرفهای خود
افتخارات گوناگونی از جمله دو جایزهٔ اســکار ،سه جایزهٔ
آکادمی فیلم بریتانیا و چهار جایزهٔ گلدن گلوب کســب
کردهاســت .او بهعنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین
بازیگــران قرن بیســتم در نظــر گرفته میشــود.براندو
در زمینههای کنشــگری بهویژه جنبــش حقوق مدنی
سیاهپوســتان نیز فعالیت داشــت .او یکی از نخســتین
بازیگرانی است که سیســتم بازیگری استانیسالوسکی و
بازیگری متد را به مخاطبان جریان اصلی رســاند.براندو
یکی از تأثیرگذارترین بازیگران تاریخ سینما است و در بین
بسیاری از عالقهمندان به سینما و منتقدان به عنوان «بهترین بازیگر تاریخ سینما» شناخته میشود .بسیاری
بهترین نقش او را ویتو کورلئونه در پدرخوانده میدانند .آنچنان که خودش بیان کرده هرگز فکر نمیکرده
در جهان سینما به چنین شهرتی برسد و میگوید همهچیز اتفاقی شد ،اگر خوش شانس نمیبودم و بازیگر
نمیشدم ،معلوم نیست که قرار بود سر از کجا دربیاورم .احتماالً یک شیاد و کالهبردار میشدم .کالهبردار
خوبی میشدم.او در دوران نوجوانی به اجبار پدر وارد آکادمی نظامی شد ،ولی آن را نیمه تمام گذاشت .بعدها
به آکادمی بازیگری استال آدلر (زنی که تاکنون یکی از بزرگترین استادان بازیگری مخصوصاً در رشته تئاتر
شناخته میشود) رفت و سپس به تئاتر برادوی راهیافت .در واقع بیشتر بازیگران بزرگ هالیوود مدتی را در
تئاتر برادوی کار کردهٰاند .با نمایش تئاتری اتوبوسی به نام هوس که بعدها در فیلم آن را نیز نقشآفرینی
کرد نامش سر زبانها افتاد .همچنین بنا به گفته خودش نقدهایی که بعد از تئاتر اتوبوسی به نام هوس در
روزنامهها نوشته شد یکی از دالیلی است که او در تمام عمر خود رابطهٔ خوبی با روزنامهها و مجالت نداشت.

پیشنهاد

هبسالمتچومیروی،ایباد
گوهک:ازانمماناد ریننگ

سینما

نیروهای آمریکایی در جریان رزمایش مشترک ساالنه با ارتش فیلیپین

ورزشی

سوپرلیگ آسیا بدون تیمهای ایرانی چگونه خواهد بود؟
به نظر میرسد سوپر لیگ آسیا ظرف دو سال آینده با حضور تیمهای مطرح آسیایی و البته بدون ایرانیها برگزار شود.به گزارش
ایسنا ،شایعات در مورد احتمال برگزاری سوپر لیگ آسیا همچنان در محافل فوتبال در سراسر قاره موج میزند .برخی گزارشها
حاکی از آن است که چنین رقابتهایی با حضور تیمهای برتر باشگاهی در آسیا میتواند به موقع برای فصل  ۲۰۲۴ -۲۵آغاز شود.
سالهاست در فوتبال آسیا در مورد سوپر لیگ صحبت میشود  -اگرچه این برچسبی است که  AFCدر این مرحله مایل است از
آن اجتناب کند  -برای سالها و هیچ نتیجهای حاصل نشد اما این بار میتواند نتیجه متفاوت باشد .پس از جلسه کمیته اجرایی
کنفدراســیون در قطر که هفته گذشــته برگزار شد ،شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه ،رییس کنفدراسیون اعالم کرد که اعضا
توافق کردهاند راههایی را بررسی کنند که در آن رقابتهای باشگاهی در آسیا میتواند بهبود یابد.او در این زمینه گفت :خوشحالم
که اعالم کنم گروه ویژه مسابقات باشگاهی تیمهای برتر را راهاندازی میکنیم که مسئول ایجاد راههایی است که میتوانیم فوتبال
باشگاهی خود را به مرحله جذابتری برای بهبود عملکرد فنی ،افزایش ارزش تجاری و هیجانانگیز تبدیل کنیم .سرمایه گذاران
برای ارتقای رقابتهای باشگاهی ما آماده هستند.

سارغیبادهٔحرامبده
قدحی،ایمنتغالم،بده
آنرپیرازمنسالمبده
ساعتیرتکننگوانمبده

دلیل دردهای بلندمدت ناشی از
کووید ۱۹-چیست؟
پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود ،به بررســی دلیل
دردهای بلندمــدت ناشــی از کوویــد ۱۹-پرداختهاند.به گزارش
ایســنا و به نقل از مدیکال اکســپرس ،پژوهــش جدیدی که روی
حیوانات انجام شــده اســت ،بینشهای مهمی را در مورد دردهای
بلندمدت ناشی از کووید ۱۹-ارائه میدهد .این یافتهها ،یک درمان
احتمالی را نیز برای درد ناشی از کووید ۱۹-نشان میدهند«.رندال
ســرافینی»( ،)Randal Serafiniپژوهشگر «مدرسه پزشکی آیکان در
مانت ســاینای»( )ISMMSگفت :شمار قابل توجهی از افرادی که به
کووید ۱۹-مبتال میشوند ،ناهنجاریهای حسی از جمله دردهای
گوناگون را تجربه میکنند .ما از توالییابی آر.ان.ای استفاده کردیم تا
تغییرات بیوشیمیایی را که کروناویروس ایجاد میکند ،بررسی کنیم.
پژوهشــگران با بررسی همســتر مبتال به کووید ۱۹-دریافتند که
ابتال به این بیماری ،یک نشانه بیان ژن را در «گانگلیونهای ریشه
پشــتی»( )dorsal root gangliaباقی میگذارد که حتی پس از پاک
شدن ویروس باقی میماند .این نشانه با الگوهای بیان ژن که در درد
ناشی از سایر بیماریها مشاهده میشوند ،مطابقت داشت.سرافینی
ادامه داد :شاید یافتههای ما بتوانند به ارائه درمانهای جدیدی برای
بیماران مبتال به کووید ۱۹-حاد و بلندمدت و همچنین ،درد ناشی
از سایر بیماریها کمک کنند .همچنین ،پژوهش ما نشان میدهد
که کروناویروس ،اثرات بلندمدتی را بر بدن در شــرایط جدید ایجاد
میکنــد .نتایج پژوهش ما تاکید میکند که چرا مردم باید ســعی
داشته باشند تا از آلوده شدن خود جلوگیری کنند.

تخت گاز
کشف  ۷۵عامل خطر ژنتیکی که
در بروز آلزایمر نقش دارند

«آلن دلون» آماده مرگ خودخواسته نیست
در حالی که چندی پیش چند رسانه اخباری درباره تمایل
«آلن دلون» ستاره سینمای فرانسه به مرگ خودخواسته
منتشر کرده بودند ،پسر این بازیگر این اخبار را انکار کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از هافینگتن پست« ،آلن-فابین»
فرزند «آلن دلون» در واکنش به اخبار منتشر شده درباره
تمایل پدرش به مرگ خودخواسته با انتشار مطلبی در
صفحه اینستاگرام خود این شــایعات را رد کرد .فرزند
ســتاره مشهور سینمای فرانســه در این مطلب نوشته:
«معمــوالً این کار را نمیکنم ،اما ایــن ماجرا از کنترل
خارج شــده و بیش از دو هفته اســت که در پیامهایم،
در به اصطالح «مجلهها» و در کامنتهایم میخوانم که
پدرم قصد دارد با استفاده از اُتانازی (مرگ خودخواسته)
به زندگی خود پایان دهد .اما این خبر جعلی است!»این بازیگر  ۸۶ساله تاکنون چندین بار در حمایت
از اُتانازی صحبت کرده است که در سوئیس محل زندگی او امری قانونی است .اواسط ماه مارس ،پسر
دیگرش «آنتونی» در مصاحبه با شبکه  RTLگفته بود به پدرش قول داده که هر وقت زمانش برسد ،به
او در مرگ خودخواسته کمک کند .برخی از رسانهها بر اساس این صحبتها اعالم کردند «آلن دلون»
از پسرش آنتونی درخواست کرده برای انجام مقدمات این کار به او کمک کند و حتی با خانوادهاش نیز
خداحافظی کرده است« .آلن-فابین» ضمن تکذیب این خبر با افزودن تصاویری از سایت هایی که اخبار
جعلی در این باره مخابره می کنند ،روش کار این روزنامه نگاران را محکوم کرده و از آنها خواسته پدرش
را تنها بگذارند .او همچنین هشدار داده که در غیر این صورت گام بعدی دادگاه خواهد بود«.آلن دلون»
که بازی در  ۸۰فیلم از جمله چندین شــاهکار سینمایی را در کارنامه دارد ،اولین بار در سال  ۱۹۶۰و
زمانی که  ۲۵سال داشت با بازی در فیلم «ظهر بنفش» توسط «رنه کلمنت» کارگردان فیلم کشف شد.

میگلرنگالهلافمبده
ب یدالنهببوهسکامبده

از هر دری خبری

آداب دیکتاتوری
کتاب آداب دیکتاتــوری که کتاب هفتم از مجموعه
خــرد و حکمــت زندگی اســت به زبان ســاده و با
اســتفاده از مطالب واقعی و روانشناســی به مفهوم
«کیش شخصیت» و شاید مهمتر از آن به جامعهای
میپردازد که گرفتار این مفهوم شدهاند .مفهوم کیش
شــخصیت میتواند بسیار گسترده باشد و این کتاب
نیز همین موضوع را پوشــش داده است .شاید بتوان
کیش شــخصیت را بتســازی از یک شخصیت در
نظر گرفت .بُتی که تحت هیچ شرایطی قابل تخریب
نباشد چرا که اساساً کسی جرات تخریب آن را ندارد.
در اینجا تنها چیزی که تعریف میشــود ،ستایش از
بت است .در قســمتی از کتاب درباره مفهوم کیش
شــخصیت و نحوه پدید آمدن این مفهوم چنین آمده اســت:در ســال  ،۱۹۵۶نیکیتا خروشچف
بهتفصیل از دوران حکومت وحشت و ترور استالین سخن گفت و او را تقبیح کرد .خروشچف آنچه
بزرگی» استاد سابقش بود «کیش فرد» نامید .این
را به زعم او «تملق مشــمئزکننده» و «جنون
ِ
عبارت در زبان انگلیسی به «کیش شخصیت» ترجمه شد .هرچند این مفهومی نیست که یکی از
دانشمندان علوم اجتماعی ابداع کرده و به دقت به آن پرداخته باشد ،اما از نظر بیشتر تاریخدانان
خیلی هم مناسب است.قرن بیستم کم دیکتاتور نداشت .آنها از یکدیگر و از تاریخ آموختند که
برای نگهداشتن قدرت تنها خشونت و هراسافکندن کفایت نمیکند ،بلکه باید با برساختن «کیش
شخصیت» توهمی خدشهناپذیر از قدرت فراطبیعی و محبوبیت فراگیر ساخت .این کتاب روایتی
خواندنی از «چگونه دیکتاتور شــدن» هشت فرمانروای قرن بیســتم است که هر کدام در فصل
جداگانهای بررسی شدهاند.

گنجینه

نسخه جدیدی از المبورگینی اوراکان معرفی میشود
المبورگینی با انتشــار تیزری رازآلود ،خبر از معرفی یک محصول جدید در  ۱۲آوریل ( ۲۳فروردین) داده است .در این تیزر ،یک کاور
فیبر کربنی پیشرانه دیده میشود .این نشان میدهد ساختۀ تازۀ اهالی سنت آگاتا یکی از دو نسخۀ جدید اوراکان است که قب ًال گفته
شده بود طی سال جاری رونمایی میشوند و این رونمایی به نسخۀ جدیدی از اوروس اختصاص ندارد .گفته میشود این اوراکان جدید
تکنیکا نام خواهد داشت درحالیکه شایعات قبلی به نام  JVاستراداله برای آن اشاره کرده بودند.انتظار میرود تکنیکا نسخهای رام شده از
 STOباشد .این یعنی تکنیکا یک اوراکان خشن و تهاجمی خواهد بود که بسیاری از قطعات آئرودینامیکی افراطی  STOرا قرض میگیرد؛
بنابراین ،انتظار میرود در این خودرو کیت بدنۀ متفاوتی شامل سپر جلوی تهاجمی ،بال عقب مشابه پرفورمانته ،دیفیوزر بزرگ ،کاور
پیشرانۀ اختصاصی و رینگهای جدید را ببینیم که آن را از  STOمتمایز میکنند.اوراکان تکنیکا در زیر پوست خود اما بسیار شبیه STO
خواهد بود .این یعنی در اینجا شاهد همان پیشرانۀ  ۵.۲لیتری  V10با  ۶۴۰اسب بخار قدرت و  ۵۶۵نیوتن متر گشتاور خواهیم بود که
نیروی آن به چرخهای عقب منتقل میشود .تکنیکا ممکن است به اندازۀ  STOروی پیست تمرکز نداشته باشد اما بهاحتمالزیاد ترمزهای
کربن سرامیکی آن حفظ خواهد شد درحالیکه احتماالً از تنظیم تعلیق کمی متفاوتی استفاده خواهد کرد.

یک گروه بینالمللی از پژوهشگران طی بررسی مشترکی ۷۵ ،عامل
خطر ژنتیکی را کشــف کردند که در بروز آلزایمــر نقش دارند.به
گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز ،اگر بخواهیم درک خود
را در مورد بیماری آلزایمر بهبود ببخشــیم ،شناسایی عوامل خطر
آن ضروری اســت .پیشرفتهایی که در حال حاضر در تحلیل ژنوم
انسان صورت میگیرند ،به درک بهتر این بیماری کمک میکنند.
پژوهشگران اروپایی ،آمریکایی و اســترالیایی ۷۵ ،ناحیه از ژنوم را
شناسایی کردهاند که با بیماری آلزایمر در ارتباط هستند ۴۲ .مورد
از این نواحی ،جدید هســتند و این بدان معناســت که پیشتر در
ایــن بیماری دخیل نبودهاند.این پژوهش ،بینشهای جدیدی را در
مورد مکانیسمهای بیولوژیکی ارائه میدهد و روزنههای جدیدی را به
سوی تشخیص و درمان آلزایمر میگشاید.بیماری آلزایمر ،شایعترین
نوع زوال عقل است که حدود یک میلیون و  ۲۰۰نفر در فرانسه به
آن مبتال هستند .این بیماری پیچیده و چند عاملی که معموال پس
از  ۶۵سالگی ایجاد میشــود ،دارای یک مولفه ژنتیکی قوی است.
تصور میشود که بیشــتر موارد این بیماری ،ناشی از تعامل عوامل
ژنتیکی گوناگون با عوامل محیطی باشــد.اگرچه درک این بیماری
رو به بهبودی اســت اما در حال حاضر هیچ درمانی ندارد .داروهای
موجود عمدتا با هدف کاهش دادن زوال شناختی و برخی اختالالت
رفتاری تجویز میشــوند.به منظور درک بهتر منشا بیماری ،یکی از
چالشهای اصلی پژوهش ،شناســایی بهتر عوامل خطر ژنتیکی با
شناســایی فرآیندهای پاتوفیزیولوژیکی و در نتیجه ،پیشنهاد دادن
اهداف درمانی جدید است.

