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اقتصادی

پروازهای العراقیه به ایران از سرگرفته شد

خطوط هواپیمایی عراق از آغاز دوباره پروازها به ایران بعد از توقف یک ماهه خبر داد .بهگزارش
مهر ،شبکه تلویزیونی الفرات خبر اعالم کرد شرکت خطوط هواپیمایی عراق با انتشار جدول
پروازهای روزانه خود از دیروز (شنبه) یک پرواز رفت و برگشت از نجف به مشهد و یک پرواز رفت
و برگشت از نجف به تهران انجام خواهد داد .وزارت حمل و نقل عراق روز  ۲۲دسامبر گذشته
توقف پروازها به ایران و چند کشور دیگر را در چارچوب پیشگیری از شیوع کرونا اعالم کرده بود.

خبرتلگرامی
 Dسخنگوی ســازمان هواپیمایی
کشوری از تغییر کفایت سرمایه مورد
نیاز برای تاسیس شرکت هواپیمایی از
 100میلیون دالر به  800میلیارد تومان
خبر داد /.فارس

دانشجویی

میزان ارز قابل پرداخت برای
تحصیلواقامتدانشجویان
در خارج از کشور

تامین و انتقال یا پرداخت ارز برای دانشجویان
بورسیهشدهیکیدیگرازخدماتیاستکهشبکه
بانکی ارائه میدهد که برای دانشجویان مقطع
لیسانس این پرداخت تنها برای ترم تحصیلی
جاری و ترمهای بعدی صورت میگیرد و برای
مقاطع لیســانس به باال در جهت هزینههای
اقامت ماهیانه حداکثــر ۵۰۰دالر و به منظور
شــهریه  ۱۵هزار دالر خواهد بود .به گزارش
ایسنا ،تامین و انتقال یا پرداخت ارز دانشجویان
بورسیه با ارائه درخواست وزارت علوم تحقیقات
و فناوری و بهداشــت درمان و آموزش پزشکی
با امضای ذیحساب و مدیر امور مالی و معاونت
مربوطه هر یک از وزارتخانهها به نرخ روز اعالمی
از سوی این بانک بالمانع است .همچنین تامین
و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از
کشور از مقطع لیسانس به باال با ارائه درخواست
متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذیربط مبنی
بر مشغول به تحصیل بودن دانشجو در خارج
از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه با
تایید به میزان مبلغ منــدرج در آن و حداکثر
در ســقف  ۱۵هزار دالر یا معادل آن به ســایر
ارزها ســاالنه در وجه موسسه دانشگاه مربوطه
به نرخ روز اعالمی از سوی بانک بالمانع است.
عــاوه براین ،تامین و انتقال یا پرداخت هزینه
اقامت برای دانشجویان مقطع لیسانس هم در
صورتی که قبل از تاریخ  ۱۳۹۷ /۲ /۳۱دانشجو
بوده و در حال تحصیل باشند ،صرفاً بابت ترم
تحصیلی جاری و ترمهای تحصیلی بعدی آنها
بالمانع اســت و در صورت درخواست دانشجو
یا خانواده وی مبنی بر انجام حواله به حســاب
دانشــجو و یا شــخص ثالث دیگر در خارج از
کشور ،انجام تقاضا مشروط به ارائه صورتحساب
دانشگاه محل تحصیل دانشجو حاکی از اعالم
میزان ارز دریافت شده از دانشجویی که اصالت
و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد،
با تایید وزارتخانه ذیربط بالمانع است .از سوی
دیگر ،تامین و انتقال شهریه و انتقال پرداخت
هزینههــای اقامت برای دانشــجویان مقطع
فوقلیسانس به باال که در مرحله ورود به اولین
تجربه تحصیلی خود هستند ،در صورت تایید
دانشگاه محل تحصیل از سوی وزارتخانه مربوطه
و بــا اخذ وثیقه از دانشــجو و یا خانواده وی به
میزان  ۴۰درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شده
بالمانع است .همچنین ،آزادسازی وثیقه مذکور
منوط به تایید وزارتخانه مربوطه مبنی بر مشغول
به تحصیل بودن دانشجو و تایید صورتحساب
دانشگاه محل تحصیل دانشجو حاکی از اعالم
میزان ارز دریافت شده از دانشجو که اصالت و
اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد،
طی مهلت  ۶ماه از تاریخ پرداخت وجه خواهد
بود .طبــق این گزارش ،برای تامین و انتقال یا
پرداخت ارز بابت هزینههای اقامت دانشجویان
آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به باال به
میزان حداکثر ماهیانه هزار دالر یا معادل آن به
سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده
ماهیانه حداکثر  ۵۰۰دالر یا معادل آن به سایر
ارزها به نرخ روز اعالمی از سوی این بانک بالمانع
اســت .الزم به ذکر اســت که برای هر یک از
پرداختهای فوق تایید وزارتخانه ذیربط باید در
هر سال تمدید شود.

تره بار

قیمت سبزی قد کشید

حدود دو هفتهای میشود که سبزیهای برگی
و برخــی از صیفی جات مانند خیار رســمی
و لوبیا ســبز در بازار بــا افزایش قیمت مواجه
شده است .افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه
فروشندگان میوه و سبزی استان تهران علت
آن را سردی هوا و افزایش هزینههای تولید در
گلخانهها میداند .اسداهلل کارگر در گفتوگو با
ایســنا ،در پاسخ به این سوال که علت افزایش
قیمت ســبزیهای برگــی در دو هفته اخیر
چیست ،گفت :در فصل زمستان به علت برودت
هوا ســبزیجات و برخی صیفیجات از مناطق
خاصی از کشور تامین میشود .وی ادامه داد:
در تابستان سبزی و صیفی مورد نیاز تهران از
شهرهای اطراف تهران یعنی ورامین ،کرج و...
تامین میشد ،ولی در حال حاضر جنوب کشور
تامینکننده بخشی از سبزیجات و صیفی جات
مورد نیاز کشور است و بخشی دیگر نیز توسط
گلخانهها تامین میشــود و طبیعتا هزینهها
بیشتر خواهد شد .رئیس اتحادیه فروشندگان
میوه و ســبزی استان تهران اضافه کرد :عالوه
بر جنوب اصفهان ،کاشان و شهرهای شمالی
تامینکننده بخشــی از ســبزیجات از جمله
تربچه ،ریحان ،تره ،پیازچه و اسفناج هستند که
در برخی از این استانها در گلخانه و در برخی
دیگر کشت در فضای باز است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

یــک فعال تیــک تاکی گفته اســت در ســه ماه
آینــده بیتکوین یک ریزش و یــک صعود بزرگ
خواهد داشت.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از رویتــرز ،یک فعال
نیویورکی تیک تاک در ادعایی عجیب گفته اســت
میتوان با استفاده از الگوهای نجومی مسیر حرکت بیتکوین
را پیشبینی کرد .شــاید خیلی از مردم او را مسخره کنند اما
وی اکنون یک میلیون فالوور در تیک تاک دارد که اظهاراتش

پیشبینیقیمتبیتکوینباستارهشناسی!

را دنبال میکنند.
وی هفتــه قبــل توانســته بود رونــد اصالحی
بیتکوین که از  ۱۱ژانویه شروع شد را پیشبینی
کند .وی در پاســخ به این پرسش که چگونه این
اتفــاق را پیشبینی کرد ،میگوید :چون زحل در
خال عبور از مشتری بود به این نتیجه رسیدم!
ایــن زن به نام آلتمان گفت :هیچ وقت قصد ندارم به کســی
بگویــم چه بخرد یا چه نخرد .من میتوانم مســیر قیمتها را

حمل و نقل

چین از پروژه راهآهن برقی
تهران-مشهدکنارکشید

مدیرعامل شــرکت راه آهن گفت :فاینانسور
چینی اعالم کرده که نمیتواند پروژه راه آهن
برقی تهران-مشهد را بسازد و قرار شده تا آن
را با توان و ظرفیت داخلی بسازیم.
سعید رســولی در گفتگو با مهر ،درباره قطار
برقی تهران -مشهد گفت :برای برقی کردن
راه آهن تهران -مشــهد قرارداد تأمین اعتبار
با کشور چین به امضا رسیده بود که چینیها
همه اقدامات الزم و صدور مجوزها و تضامین
بانکی را صادر کرده بودند.
وی ادامه داد :ولی فاینانسور سال گذشته به
دلیل مشکالتی که برای آنها پیش آمد اعالم
کردند نمیتوانند عملیات اجرایی را آغاز کنند.
شرکت سازنده چینی قرار بود عالوه بر تأمین
مالــی این پروژه از طریق فاینانس ،تجهیزات
ســاخت و ناوگان را نیز تأمین کند و از محل
درآمد فــروش بلیــت ،اصل و ســود آن را
مستهلک کند.
معاون وزیر راه افــزود :در حال برنامه ریزی
هستیم تا عملیات برقیسازی راه آهن تهران
مشهد را با توانمندی داخلی انجام دهیم.

تجارت

ممنوعیتواردات
لوازم آرایش و بهداشتی
برداشتهشد

بعد از رایزنیهــای صورت گرفته در رابطه با
رفع موانع ترخیص و واردات لوازم آرایشــی و
بهداشتی ،مقرر شــده که این کاالها از گروه
ممنوعه ( )۲۷خارج و به گروه دیگری منتقل
شــود ،این امتیاز در حالی اعمال شده که در
این گروه ،کاالهای دیگری هم قرار دارند که
از مدتها قبل در گمرک دپو بوده و صاحبان
آنها حتی به صورت مشروط و براساس توافق
دســتگاههای مربوطــه نیز بــا موانعی برای
ترخیص مواجه بودند.
به گزارش ایســنا ،طی سالهای اخیر با توجه
به تغییراتی که در واردات کاال و اولویتبندی
آنها به ویژه به دلیل مسائل ارزی ایجاد شد ،در
کنار ممنوعیت واردات برخی اقالم و گروههای
کاالیی حتی ترخیص آن دســته که قبل از
ممنوعیت هم وارد شده بودند متوقف شد.
گروه کاالیی ( )۲۷از جمله آنها بود که اولویت
ارزی آن غیرفعال و ممنوعه اعالم شد ،اما در
مهرماه سال جاری با مذاکرات صورت گرفته
تصمیماتی دربــاره تعیین وضعیت ترخیص
کاالهــای این گروه اخذ شــد؛ به طوری که
ارونقی -معــاون فنی گمرک ایــران -ایران
اعالم کرد که متعاقب مکاتبات انجام شده با
مراجع ذیربط از جمله وزارت صنعت ،معدن
و تجارت(صمــت) و بانک مرکزی ،در نهایت
با ترخیــص کاالهای موجــود در گمرکات
که از اولویــت تخصیــص ارز بانک مرکزی
خارج شدهاند مشــروط به شرایطی موافقت
شده است.

مکث

تسهیلتحریمهایایران
تهدیدی برای نفوذ عراق
در بازار هند

صادرات نفــت عراق به هند ســال میالدی
گذشته رشد حدود دو رقمی داشت و کمک
کرد عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به هند
در ســال  ۲۰۲۰را حفظ کنــد اما اگر برجام
توسط بایدن احیا شــود و نفت ایران به بازار
برگردد ،ممکن است برای حفظ رشد مشابه
در سال  ۲۰۲۱به مشکل بربخورد.
به گزارش ایسنا ،سال  ۲۰۲۰نخستین سالی
بود که صادرات نفت ایــران به هند به صفر
رسید و به عراق این فرصت را داد تا صادراتش
را از  ۴۵.۸۸میلیــون تن در ســال  ۲۰۱۹به
حدود  ۵۰.۱۷میلیون تن رسانده و سهم خود
در بازار هند را به  ۲۵درصد افزایش دهد.
لیم جیــت یانگ ،مشــاور بازارهای نفت در
اساند پــی گلوبال پالتــس آنالیتیکس در
این بــاره اظهار کرد :قیمتگــذاری رقابتی
عامــل مهمی بود که عــراق را به بزرگترین
صادرکننده نفت به هند تبدیل کرد .اما سهم
عراق در سال  ۲۰۲۱ممکن است پایینتر رود
زیرا احتمال بازگشــت نفت ایران به بازار در
صورت تســهیل تحریمهای آمریکا از سوی
دولت بایدن وجود دارد.
صادرات نفــت ایران از زمــان خروج ترامپ
از برجام در ماه مه ســال  ۲۰۱۸متاثر شد و
تیــم بایدن اعالم کرده که بــه دنبال احیای
برجام است.
اساند پی گلوبال پالس آنالیتیکس پیشبینی
کرده که با فرض انعقاد توافق جدید تا اواسط
ســال  ۲۰۲۱و به شــرطی که دولت بایدن
در اجرای سیاســت تحریمها به شدت دولت
ترامــپ عمل نکند ،صادرات نفــت ایران در
فاصله ژوئن تا دسامبر ممکن است به میزان
 ۵۰۰هزار بشکه در روز رشد کند .در بهترین
حالت ،رشد صادرات نفت ایران به یک میلیون
بشکه در روز تا دسامبر امکان پذیر است.

پیشبینی کنــم اما ادعا ندارم که از آن به عنوان توصیه مالی
استفاده کنند .شرایط افراد با هم متفاوت است و من هیچ وقت
توصیه به خرید یا فروش نمیکنم.
اگر برایتان ســوال اســت که پیشبینی ایــن منجم از آینده
چیســت؟ وی چنین پاســخ میدهد :از آخر ژانویه نشانههای
خوبی را میبینم .وضعیت در فوریه و مارس از همه بهتر است
اما فکر میکنم از اواســط مارس شاهد آغاز یک اصالح دیگر
باشیم .بازار در ماه میگاوی ( صعودی) خواهد بود.

آفتاب یزد بررسی کرد

مرغ  10هزار تومانی قالیباف صحت دارد؟

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :با توجه به مصرف سرانه باالی مرغ
در ایران نسبت به تمام فرآوردههای پروتئینی دیگر ،تحوالت قیمتی
آن این محصول خوراکی را در سبد خانوار ایرانیان به سوژه سیاسی
و اقتصــادی رایج در کشــورمان بدل کرده اســت! چه در آن زمان
که موجی از آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان لرزه بر تن مرغداران و
دولتمردان میاندازد و چه زمانی که نوســان قیمت آن در هنگامه
زیان مرغداران منجر به تجمعات صنفی علیه دولتها از ســال 78
خورشــیدی به این سو شده اســت .تا جایی که مسبوق به سابقه
اســت وزیر جهادکشــاورزی وقت (محمود حجتــی) در دو مقطع
یک بار در هنگام افتتاحیه  2نمایشــگاه بینالمللی دام و طیور در
تهران و مورد دیگر در ســال  93در جزیره کیش با هجوم فیزیکی
مرغدار ورشکسته مواجه شــده بود! گویی مرغ صنعت طیور ایران
یک پا داشــته و هیچگاه روی ثبات و آرامش را به روی خود ندیده
و نمیبیند.
اما این بار مثال محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اسالمی
کــه در هفتههــای اخیر زمزمــه تالشهای زیرپوســتی وی برای
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری  1400نقل محافل شده است و
بسیاری از اصولگرایان با توجه به قهر و ناامیدی مردم از نبود اقتدار
اصالحطلبان و اعتدالیون چشــم امید به پیروزی یک نامزد اصولگرا
بسته اند؛ «مرغ» را پاشنه آشیل «شام آخر دولت روحانی» و احیانا
گزینه مورد حمایت او کردهاند! اینکه چقدر اظهارات قالیباف درست
است یا نادرست و تا چه اندازه مانوری انتخاباتی و پوپولیستی برای
مردمان دوســتدار مرغ ارزان قیمت؛ دغدغهای است که رسیدگی
صحت تمام آن در یک گزارش اقتصــادی نمیگنجد؛ اما آنچه
بــه ّ
هویداســت اینکه مدیریت تولید و توزیع گوشت مرغ سالهاست با
نواقص و ایرادات فراوان دنبال شــده اســت .تا جایی که دولتهای
خاتمی ،احمدینژاد و روحانی ،جســارت واگذاری مدیریت و البته
مســئولیت تام تنظیم بــازار و تامین نهاده الزم را به خود تشــکل
مربوطه که اتحادیه پرورشدهندگان مرغ گوشتی است نسپردهاند
و فقط به خودشــان اعتماد کردهاند که عاقبتش را این روزها تجربه
میکنیــم و یک مرغ کامل آماده پخت در کف بازار حدود  50هزار
تومان فروخته میشود!
> قالیباف :مرغ باید کیلویی  ۱۰هزار تومان باشد نه  ۲۵هزار تومان

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اسالمی روز گذشته با
حضور در مراســم تقدیر از پژوهشــگران برتر مرکز پژوهشهای
مجلس انتقــاد از الیحه بودجه  ۱۴۰۰را دردســتور کار قرار داد
و گفت« :اگر به اعداد و ارقــام نگاهی بیندازیم ،چند  ۱۰میلیارد
دالر رفته اســت و میخواهم بگویم در الیحــه بودجه ( 1400تا
مهرماه ســال  )۱۴۰۰به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی
 ۴.۲میلیــارد دالر به نهادههای دامی اختصاص یافته اســت پس
مرغ باید با احتساب سالن اجارهای مرغداری ،دارو ،واکسن و همه
این مســائل ،کیلویی حدود  ۱۰هــزار تومان یعنی باید یک و نیم
دالر باشــد ،اما مرغ را در حال حاضــر کیلویی  ۲۵هزار تومان به
مردم میدهید ،این پرســش وجود دارد کــه مابهالتفاوت این ارز
کجا رفته است؟»

> قالیباف ،رئیس مجلس شــورای اسالمی:
مرغ باید با احتساب سالن اجارهای مرغداری،
دارو ،واکسن و همه این مسائل ،کیلویی حدود
۱۰هزار تومان یعنی باید یک و نیم دالر باشد،
اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵هزار تومان
به مردم میدهید ،این پرسش وجود دارد که
مابهالتفاوت این ارز کجا رفته است؟
> مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان مرغ
گوشتی کشور :اتحادیه از همان ابتدا با اعتماد
به نفس و مســئولیت پذیری کامل آمادگی
خود را برای توزیع تحت نظارت دولت و در
قالب همین سیستم هوشــمند و الکترونیک
بازارگاه به دولت اعــام کرد ،اما دولت زیر
بار نرفت و برخالف هیــچ منطق اقتصادی،
کارمنــدان دولت را در مواجهــه با  150هزار
مرغدار در کشور قرار داد!»
> کمتر از  30درصد نیاز مرغداران به نهاده
با ارز یارانهای دولت تامین شده و به جرات
میتوان گفت که ارزها هــدر رفته و عمدتا
صرف واســطهها و واردکنندگانی شده که
نیامدهانــد نهاده را با ارز دولتی به دســت
مرغداران برسانند!
> فقط  40درصد یارانه تخصیصی دست مرغدار را گرفت!

پیرو این موضوع و پرســش بدون پاســخ رئیس مجلس شــورای
اســامی ،خبرنگار «آفتاب یزد» جویای صحت و ســقم حساب و
کتاب رئیس مجلس در این خصوص و همچنین محل ارزهایی شد
که قالیباف مدعی شده است.
محمدعلی کمالیسروســتانی ،مدیرعامل اتحادیه پرورشدهندگان
مرغ گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در این خصوص
میگوید« :در خصوص آنالیز نرخ تمام شده نهاده برای مرغداران با

پروازهواپیماهایبوئینگ
با سوخت زیستی  ۱۰۰درصدی

شــرکت بوئینــگ اعالم کــرد تا پایــان دهه
جــاری هواپیماهای مســافری تحویل خواهد
داد که با ســوخت زیستی  ۱۰۰درصدی پرواز
خواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،این شــرکت هواپیماسازی
آمریکایــی اعالم کرد این هدف که مســتلزم
پیشــرفت سیســتمهای جت ،افزایــش الزام
بلندینگ ســوخت و تاییدیه ایمنی از ســوی
رگوالتورهای جهانی اســت ،برای هدف نصف
کردن انتشار آالیندگی کربن صنعت هواپیمایی
تا سال  ۲۰۵۰محوری است.
شون نیوسام ،مدیر استراتژی پایداری بوئینگ
بــه رویترز گفت :این چالــش عظیمی بوده و
چالش سراســر عمر ماست .صنعت هواپیمایی
متعهد است به سهم خود در کاهش آالیندگی
کربن عمل کند.
طبق اعالم گــروه اقدام حمــل و نقل هوایی
( ،)ATAGپروازهای تجــاری در حال حاضر
عامل حدود دو درصد از آالیندگی کربن جهانی
و حدود  ۱۲درصد از آالیندگیهای حمل و نقل
هستند.
بوئینگ یک دهه برای رســیدن به هدف خود
فرصت دارد زیرا هواپیماهای جتی که در سال

 ۲۰۳۰وارد فعالیت میشــود معموال تا ســال
 ۲۰۵۰عمر میکنند.
با این حال شیوع ویروس کرونا برای این شرکت
که پرفروشترین هواپیمای جتش پس از سوانح
مرگبار ۲۰ ،ماه اســت زمین گیر شده و منابع
مالی و مهندسی این شرکت را تحت فشار قرار
داده است ،ممکن است چالشهایی را ایجاد کند.
بوئینگ از صفر شروع نمیکند .این شرکت در
سال  ۲۰۱۸نخستین پرواز هواپیمای تجاری را
با استفاده از سوخت زیستی  ۱۰۰درصدی در
هواپیمای باری  ۷۷۷فدکس کورپ انجام داد.
بوئینــگ و ایرباس ســرگرم کار برای کاهش
انتشــار کربن از طریق کاهــش وزن و درگ
در هواپیماهــای جدید هســتند و طبق اعالم
بوئینگ ،در حال حاضر سوختهای زیستی به
طور مستقیم با سوخت جت معمولی به صورت
 ۵۰-۵۰ترکیب میشــوند کــه حداکثر مجاز
تحت استانداردهای فعلی سوخت است.
بر اســاس گزارش رویترز ،بوئینــگ ابتدا باید
دریابد چه تغییراتی باید انجام گیرد تا پروازهای
مطمئن با ســوختهای زیستی به دست آمده
با روغن گیاهی ،چربی حیوانی ،نیشکر ،زباله و
منابع دیگر میتواند انجام شود.

شــرایط ارزی تخصیصی ،باید گفت که حتی اگر 100درصد نهاده
را امروز به مرغداران اختصاص دهند ،نرخ تمام شــده دان کمتر از
4400تومان در نخواهد آمد ،زیرا ســایر اجزای تشکیلدهنده دان
ّ
ریزمغذیها و ...تا  10برابر اضافه شده
مانند الیزین ،متیونین ،سایر
اســت که ســر جمع اینها در کنار نرخ 4200تومان برای هر عدد
جوجه و سایر هزینههای دارو و واکسن که  5تا  6برابر و هزینههای
کارگری که 30درصد اضافه شده است؛ رقم کمرشکنی رقم خورده
است .لذا اگر 100درصد نهاده را هم تعیین کنند با مرغی که بیش
از 40روز نباید در ســالن بماند و افت آن بیش از مرغ سنگین است
(مرغ سنگین 26درصد افت دارد اما مرغ سایز  28تا 29درصد افت
دارد) مرغ زنده آماده کشــتار برای مرغــدار کمتر از 17هزار تومان
تمام نمیشود و رقم ادعایی رئیس مجلس شورای اسالمی نمیتواند
محقق شود.
وی در اشــاره به اظهارات امــروز قالیباف ،ضمن تایید این بخش از
ســخنان وی که بیش از  4میلیارد دالر ارز صرف تامین نهاده دان
برای طیور در سال  99شــده و حدود همین میزان هم برای سال
 1400در نظر گرفته شــده است میگوید« :اما باید تاکید کنم که
بعید اســت کمتر از  40درصد این دان با ارز  4200تومانی دســت
مرغدار را گرفته باشد ،در واقع فقط  40درصد یارانه تخصیصی دست
مرغدار را گرفته که آن هم ســهم همین  2ماه اســت که به مراتب
نسبت به قبل منظمتر در سامانه «بازارگاه» نهاده عرضه شده است.
در واقــع در مجموع میتوان گفت کمتر از  30درصد نیاز مرغداران
به نهاده با ارز یارانهای دولت تامین شــده و به جرات میتوان گفت
که ارزها هدر رفته و عمدتا صرف واســطهها و واردکنندگانی شده
که نیامدهاند نهاده را با ارز دولتی به دست مرغداران برسانند! برای
همین هم ســویا با نرخ کیلویی  18هزار تومان تا  20هزار تومان یا
ذرت  3تــا  4هزار تومان طی  8ماه اول امســال به مرغدار تحویل
داده شــد .به تعبیــر دیگر این یارانه ادعایی هیــچ بهره وری برای
مرغدار نداشت».
کمالی در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که با وجود این
وضع نابســامان توزیع نهاده با یارانه به مرغدار ،چرا تشکل مربوطه
جسارت و شهامت درخواست مسئولیت توزیع و مدیریت این نهاده
را بر عهده نگرفته تصریح میکند« :اتفاقا اتحادیه پرورشدهندگان
مرغ گوشــتی از همان ابتدا با اعتماد به نفس و مســئولیتپذیری
کامــل آمادگی خود را برای توزیع تحت نظــارت دولت و در قالب
همین سیستم هوشــمند و الکترونیک بازارگاه به دولت اعالم کرد
باشــد ،اما دولت زیر بــار نرفت و برخالف هیــچ منطق اقتصادی،
کارمنــدان دولــت را در مواجهه بــا  150هزار مرغدار در کشــور
قرار داد!»
وی با بیان اینکه در این ســامانه ،هیچ جایگاه و ســهمی به نظرات
و اعمال نظر تشــکلها داده نشــده و حتی تشکلها نمیتوانند یک
کیلو نهاده وارد کنند و در اختیار اعضای خود قرار دهند ،میافزاید:
«چــرا که وقتی اتحادیه از مرغدار برای واردات نهاده رقمی دریافت
میکند ،نمیتواند از مرغــدار پول را گرفته و نهاده بیاورد و بگذارد
در ســامانه بازارگاه تا هر شخصی زودتر آمد نهاده را ببرد و دست او
خالی از دان بماند! »

قابلیتهایجدیدسیگنال
برای کشاندن کاربران واتساپ

اپلیکیشن پیام رسان ســیگنال با کپی کردن
برخی از قابلیتهای واتساپ ،امیدوار اســت
بتوانــد کاربران بیشــتری که بــه دنبال یک
پیامرسان جایگزین واتساپ هستند را جذب
کند .به گزارش ایســنا ،در پــی تغییراتی که
سیاستهای حریم خصوصی واتساپ صورت
گرفته و کاربران را ملزم میکند با اشتراکگذاری
اطالعات شخصی خود با فیس بوک – شرکت
مادر واتــساپ – موافقت کنند ،بســیاری از
کاربران کوچ از این اپلیکیشــن پیامرســان را
آغاز کردهاند .ســیگنال پیــش از این قابلیت
رمزگذاری شده سرتاســری و ارسال پیامهای
محو شونده پس از یک مدت زمانی مشخص را
عرضه کرده بود اما جدیدترین نسخه بتای این
اپلیکیشن ،آپدیتهایی را به همراه دارد که فاصله
سیگنال از رقیبش از نظر قابلیتهای محبوب را
کمتر میکند.
این تغییرات که نخســتین بار توســط سایت
 WABetaInfoکشف شد ،شامل گزینههای
کاســمتیک ماننــد اســتیکرهای متحرک و
تصاویر پس زمینه چت سفارشــی اســت که
در آپدیتهــای اخیر واتساپ ظاهر شــدند
اما چند قابلیت کاربــرد جدید وجود دارند که

کــوچ از واتساپ به ســیگنال را برای کاربران
راحتتر خواهند کرد .حداکثر شــمار کاربران
شرکتکننده در یک تماس گروهی در سیگنال
از پنج به هشــت نفر افزایش خواهد یافت که
مشــابه تغییر صورت گرفتــه در واتساپ در
آوریــل ســال  ۲۰۲۰اســت .همچنین حالت
مصرف کم دیتا وجود خواهد داشت که مصرف
دیتــا را در طول تماسها کاهش میدهد (این
گزینه در ســال  ۲۰۱۴به واتساپ اضافه شد)
و کاربران میتوانند استاتوس سفارشی جدیدی
اضافه کنند که برای نخستین بار در ژوئن سال
 ۲۰۱۹به واتساپ افزوده شد .واتساپ اجرای
سیاســتهای جدید استفاده از سرویس خود را
به تاخیر انداخته اســت امــا این تصمیم برای
بسیاری از کاربرانی که تصمیم گرفتند به جای
اشتراکگذاری اطالعاتشان با فیس بوک ،از این
اپلیکیشن خارج شوند ،دیرهنگام بوده است.
بر اســاس گزارش تــک رادار ،پــاول دوروف،
موسس تلگرام شــمار کاربرانی که واتساپ را
ترک میکنند را بزرگتریــن کوچ دیجیتالی
تاریخ بشریت خوانده است بنابراین قابل درک
است که سیگنال بخواهد سهم خود از این کوچ
را افزایش دهد.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد

لغو تدریجی تحریمهای ایران ،به نفع قیمت نفت

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس اعالم کرد برنامههای دولت جدید
آمریکا برای هزینه مالی گسترده و فوریت اندک برای لغو تحریمهای
ایران از قیمتهای نفت و گاز پشتیبانی خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،تحلیلگران گلدمن ســاکس در یادداشتی اعالم
کردند :برآورد ما این اســت که اقدامــات محرک مالی  2تریلیون
دالری در طول سالهای  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲تقاضای آمریکا را به میزان
 ۲۰۰هزار بشکه در روز تقویت خواهد کرد.
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا بسته محرک مالی  ۱.۹تریلیون
دالری را برای تحرک بخشــیدن به اقتصاد و تسریع توزیع واکسن
کووید  ۱۹به منظور مهار این بیماری پیشنهاد کرده است.
بازارهای نفت از اواخر ســال  ۲۰۲۰با آغاز واکسیناسیون جهانی و
امیدواری ســرمایه گذاران به عادی شدن مصرف سوخت در آینده

نزدیــک ،روند صعودی پیدا کردند .اقدامات محرک مالی بیشــتر
بــا کمک به رونق پیدا کردن تقاضا ،اجــازه میدهد روند صعودی
قیمتها حفظ شــود .از سوی دیگر رشــد عرضه تولیدکنندگان
شــیل به دلیل تمرکز آنها روی بهبود وضعیت مالی ،محدود شده
و همزمان عربســتان سعودی متعهد شده است تولید نفتش را در
دو ماه آینده به میزان چشمگیری کاهش دهد تا به متعادل شدن
دوبــاره بازار کمک کند .قیمتهای نفت روز جمعه به دلیل نگرانیها
از محدودیتهای جدید کرونایی در چین که تقاضا برای ســوخت
در بزرگترین واردکننده نفت جهان را ضعیف خواهد کرد ،کاهش
پیدا کردند.
این بانک آمریکایی همچنیــن پیشبینی کرد صادرات نفت ایران
امسال اندک مانده و در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱به  ۰.۵میلیون بشکه

در روز میرسد.
جن ســاکی ،دبیر مطبوعاتی کاخ ســفید اظهار کرد :مسئله ایران
بخشــی از مذاکرات اولیه پرزیدنت بایدن بــا همتایان خارجی و
متحدان آمریکا خواهد بود.
بر اســاس گزارش رویترز ،در یادداشت گلدمن ساکس آمده است:
بازگشت تدریجی تولید ایران ،دورنمای مثبت نفت را تقویت خواهد
کرد و مــا پیش از این پیشبینی کرده بودیم بازار نفت در ســال
 ۲۰۲۲با توجه به ظرفیت مازاد اندک اوپک دچار محدودیت عرضه
خواهد بود .بایدن در نخستین اقداماتش ،لیزینگ نفت و گاز و مجوز
حفــاری در زمینهای فدرال را معلــق و مجوز خط لوله نفت کی
استون ایکس ال از کانادا را لغو کرد و لیزینگ نفت در پناهگاه حیات
وحش ملی آرکتیک را متوقف کرد.

