نس ــخه رای ــگان روزنام ــه الکترونی ــک
«اقتص ـ ـ ـ ـ ــاد برتـ ـ ـ ـ ـ ــر» در کیوسکهای
دیجیت ـ ـ ــال جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار و طاقچـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
دیدگاه

نگاه غیراصولی دولت به بورس
مهدی مهدیانی
تحلیلگر بازار سرمایه
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حتما لفظ «حبابی بودن بازار» را شنیدهاید ،شاید

 8صفحه |  3000تومان

این اصطالح باعث خنده شما هم شده باشد ،اما

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که رشد

اقتصادی کشــور ما منفی اســت و بهطور طبیعی
بازارهای گوناگون با حباب مواجه هســتند.یعنی

حجم معامالت بسیار باالست اما ...ادامه صفحه 3

صفحه6

جهانگیری :جاسک کانون مهـــــــم
صنعت نفت و پتروشیمی میشود
صفحه2

قیمت فلز زرد افزایش مییابد

بازار به کام جویندگان طال
| فلــز زرد ،روز شــنبه حدود 1856دالر معامله شــد که  28درصد

باالتر از آغاز ســال جاری میالدی بود ،البته پس از رســیدن به قیمت 1953

دالر در روز جمعه ،دوباره روندی کاهشــی به خــود گرفت.با توجه به اتفاقات

ترکیه  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی در ایران میسازد

جدیــد؛ یعنی افزایش قیمت اونس طال پس از برخورد با ســطح  1850دالر،
ً
قویا توصیه به خرید دارند .درحالیکه ،برخی از
تحلیلهای فنی برای روز آینده
تحلیلگران پیشبینی میکنند که با شکست کف 1900دالر طال تا 1720 ،1860

مســکونی برای دهکهای پایین جامعه بین یک
شــرکت ایرانی و یک شــرکت ترکیهای که سابقه

ســاخت  ۳۵هزار واحد در ایــران را دارد به امضا
رســید .این تفاهم بدون عبور از مجرای بانکی که

دچار تحریم اســت انجام شــد .در روزهای اخیر

ربیعی ،سخنگوی دولت و نوبخت رئیس سازمان
برنامــه و بودجه از برنامه ســاخت  ۱۰۰هزار واحد

مســکونی برای گروههــای محروم خبــر دادند.

همزمــان تفاهــم نامهای با همین هــدف ببن دو
شرکت ایرانی و ترک منعقد شد.عالالدین ختایی،

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص جزئیات
این مشارکت گفت :در شرایط تحریم و نوسان نرخ

ارز و البته شــیوع ویروس کرونا ســرمایه گذاری

مثبت میبینند .دالیل این تحلیلگران چیست؟پایین نگه داشتن نرخ بهره در
جهان :انبوهی از سرمایهگذاران در این سال به سمت طال ...

برنج پا کستانی جای رقیب هندی را در ایران گرفت
در شــرایطی که تجارت هند با ایران به دلیل مســائل بانکی ناشی

را برای هند دشــوار کرده اســت .وزارت بازرگانــی و صنعت هند به

از پاکســتان را آغــاز کرده اســت.به گزارش پایــگاه خبری هندی

است.آجی ساهای ،مدیرعامل  FIEOاظهار داشت که صادرات برنج

از تحریمهای آمریکا پیچیده تر شــده اســت ،ایــران تامین برنج
تفاهمنامــهای به منظــور احداث  ۱۰۰هــزار واحد

و حتی  1640دالر هم عقب میرود ،اما بسیاری نیز چشمانداز طال را همچنان

گرین مارت ،ایران تامین برنج باســماتی از پاکســتان را به منظور

تامین نیازهایش آغاز کرده اســت .این امــر نگرانیهایی را در میان

صادرکنندگان هندی که صادراتشــان را به دلیل مســائل بدهیهای
معوق متوقف کرده اند ،برانگیخته اســت .بــا این حال وینود کال،

مدیر اجرایــی انجمن صادرکنندگان برنج هند مدعی شــد که این

وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشــت و هند پس از رفع
مســأله بدهیهای معوق ،صادراتش به ایــران را دوباره آغاز خواهد

کرد .همچنین وی خاطرنشــان کرد که حضور بلندمدت پاکســتان
در ایــران برای هند دردسرســاز خواهد بود زیرا ایــران مقصد ۳۴

درصد از صادرات برنج باســماتی هندی اســت .بعــاوه هند باید

تجارت با ایران را هر چه ســریعتر ازســربگیرد زیــرا انتظار میرود
محصول باسماتی فراوانی در ســال جاری تولید شود.تحریمهایی

که از ســوی آمریکا وضع شده اند ،اجرای مکانیزم پرداخت با ایران

به همین دلیل و باتوجه به مشکالت مذکور تفاهم

وی با اشــاره به سابقه فعالیت شرکت ساختمانی

 5انتقاد نمکی از عدم تخصیص بودجه کرونا
 5از سرگیری عمره منوط به پذیرش شروط ایران
 6افتتاح نمایشگاه بینالمللی خودرو پکن
 6رقابت شاهین اتوماتیک با خودروهای خارجی
 7هفت خوان جدید برای دریافت وام مسکن
 7نرخ جدید سپرده قانونی بانکها
 8پیشبینی فروپاشی دالر در 2021

 ۹۵هزار نفر در صف دریافت
بیمه بیکاری کرونا

نشــان داده که ایران ساالنه حدود  ۱.۳میلیون تن برنج از هند وارد

میکنــد اما این تجارت امســال به دلیل مســائل بدهی  ۲۰درصد
کاهش پیدا میکند .صادرکننــدگان به دلیل معوق ماندن پرداخت
۱۷۰۰کــرور روپیــه ،فروش برنج بــه ایران را متوقف کــرده اند .در

مجموع انتظار میرود هند امسال هشت میلیون تن برنج باسماتی
صادر کنــد و بنابراین باید بــازارش را برای فــروش این محصول

توسعه دهد.

۱۷هزار واحد در پردیــس و  ۲۰هزار واحد در پرند
قالبهــای ســاختمانی و ســرمایه خــود را برای

شــهرهای جدید در مجموع موظف به ساخت

را در کارنامــه خود دارد که حاال گســیل تجهیزات

 ١١٥هزار واحد مســکن ملی آغاز شده است.

احــداث  ۱۰۰هزار واحد مســکونی در ایــران آغاز

 ۲۰۰هزار واحد مســکونی در قالب طرح اقدام

قیمت واحدها بستگی به کیفیت سازه دارد

 ۱۵هــزار و  ۳۴۲واحــد بهصورت مشــارکتی،

مالی پروژه به صورت مشترک از سوی طرف ترک

 4افزایش پروازهای خارجی به  ۲۰مقصد

برای این کشــور مقرون به صرفه نیســت.آمار شــرکت CRISIL

در شــهرهای جدید تاکنون عملیات ســاخت

بســتگی به متریال مصرفی دارد .از طرفی تامین

 4شرط معافیت از افزایش قیمت برق

خرید نفت از ایران ،خرید کود با توجه به ارزش صادرات باســماتی

آستانه شروع است.همچنین ،طبق آمار اعالم

بســتگی به مســاحت واحدها و تعــداد طبقات و

 3واردکنندگان به ترخیص فوری اعتماد ندارند

خریــداری خواهد کرد اما دولت هنــد اعالم کرده که به دلیل توقف

مدیــرکل بیمــه بیــکاری وزارت کار گفت :طبق
آخرین آمــار ،افــرادی که بیکاری شــان تحت

آغاز ساخت  ١١٥هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید

ترکیــه با رتبه حــدود  ١١٠جهانی ،ســابقه احداث

میانگین ســاخت هر مترمربع یک واحد مسکونی

 3تغییر سن بازنشستگی

تاثیر شــیوع کرونا از اســفند اســتمرار داشــته

ســهم  ٢٠٠هزار واحدی ســاخت مسکن ملی

ســمت پروژههای ملی جذب کنیــم ،توضیح داد:

 2نوسانگیری در بورس ممنوع شد

هســتند .ایران اعالم کرده که برنج ،شکر و دارو از هند در قبال کود

کوزو در ایران ،توضیح داد :گروه ســاختمانی کوزو

کنونی توانستهایم سرمایه گذاری بین المللی را به

 2روحانی :ماسک نزنید ،مجازات میشوید

ســال اســت که ســرگرم مذاکره در خصوص یک سیستم تهاتری

شــرکت عمران شــهرهای جدید اعالم کرد :از

ختایی با تاکید بر اینکه در شــرایط سخت تحریم

امروز بخوانید

باســماتی هند امسال آسیب دیده اســت .ایران و هند مدت یک

متقاضیــان و  ۲۷هــزار و  ۳۱۹واحد در قالب

کرده است.

ارتقای خدماتسایپا یدک

دنبــال تمدید خط اعتباری محدود برای ایران از طریق اگزیم بانک

درایران با چالشهای جدی مواجه شــده اســت.
صورت گرفته با گروه کوزو بســیار ارزشمند است.

صفحه3

قائم مقام مدیرعامل سایپایدک عنوان کرد

ملی مسکن هستند که تاکنون عملیات اجرایی

 ۳۸هــزار و  ۴۱۸واحد در قالــب تفاهمنامه،
 ۳۴هــزار و  ۲۰۹واحــد بــه روش ثبتنــام

شهر جدید فوالدشهر آغاز شده است.همچنین

واگذاری با تعهد ســاخت ،آغاز شــده و یا در

ســاخت چهار هزار و  ۲۳۸واحد در شهر جدید

شــده از پروژههای مربوط به طرح اقدام ملی

گلبهار ۵۰۰ ،واحد در شــهر جدید بینالود ،سه

مسکن بهصورت جزئی و شهر به شهر تاکنون
عملیات اجرایی یکهزار و  ۸۵۰واحد در شهر

بهارســتان ،دو هزار و  ۷۰۰واحد در شهر جدید

هزار و  ۹۴۶واحد در شهر جدید صدرا ،دو هزار

و  ۵۴۷واحد در شــهر جدید ســهند ،یکهزار

جدید اندیشه ،هفت هزار و  ۱۴۱واحد در شهر

واحد در شــهر جدید امیرکبیــر ۵۰۰ ،واحد در

جدید پردیس ،هشــت هزار و  ۴۷۸واحد در

جدید رامین و ســه هزار واحد در شــهر جدید

جدید پرند ،ســه هزار و  ۳۸۹واحد در شــهر

شــهر جدید هشتگرد ۱۳ ،هزار و  ۴۷۱واحد در

شهر جدید شیرینشهر ،یکهزار واحد در شهر
ایوانکی آغاز شده و یا آماده شروع هستند.

تکذیب جوجهکشی با گاز

و یــا اینکــه از ابتدای خرداد ماه بیکار شــده اند

 ۱۵۵هزار و  ۷۰۰نفر هســتند .بــازار کار ایران که
همواره با معضالت زیــادی همچون قراردادهای

موقت ،کارگران فصلــی ،حقوقهای غیرقانونی و
… مواجه بــود ،پس از شــیوع کرونا ،با چالش

جدیدی برخــورد کرد به گونهای کــه طبق اعالم
معاونــت توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت

کار ،طــی  ۶ماه  ۶میلیون نفر در کشــور از کرونا
آسیب دیدند و حدود  ۱.۵میلیون نفر در مشاغل
بــه علت کرونا کار خود را از دســت دادند.بر این

اساس ،مقرر شد برای تأمین بودجه بیمه بیکاری
بیکارشــدگان ناشی از شــیوع کرونا مبلغ  ۵هزار

میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص
یابــد تا به افرادی که به دلیل کرونا بیکار شــدند

بر اســاس تبصره  ۲ماده  ۲قانون کار برای ســه
ماه اســفند ،فروردین و اردیبهشت بیمه بیکاری
پرداخت شــود.بابایی ادامــه داد :دو حالت دارد،

افرادی هستند که از اسفند ماه دریافتی نداشتند

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشــاورزی با تکذیب ادعاهای

اندکی واحد تولیدی صــورت گیرد به طور قطع این موضوع در حدی

کــه اطالعات این گروه شــامل  ۶۵هزار نفربیمه

دولتی در بازار آزاد ،گفت :تولیدکنندگان بابت ســود بیشــتر ،موجود

به اینکه در  ۱۲روز اخیر شــاهد کاهش قیمت گوشــت مرغ در بازار

و بودجه قرار گرفته و پروندهها ارسال شده است.

وی بــا بیان اینکه گروههای هــدف ما برای تولید

طیور اســت«.مرتضی رضایی» افزود :اکنون  ۱۸هزار واحد مرغداری

اســت ،پس این همه مرغ از کجا تامین و در فروشگاهها و مغازهها

ساخت مسکن ارزان را در اولویت برنامه ریزیهای

نبایــد آن را به تمامی تولیدکنندگان تعمیم داد.وی اضافه کرد :چنین

و طرف ایرانی یعنی بازار تهاتر ایرانیان در قالب یک

مشــارکت نامه که مبادله شده و با تولیدات داخل
کشور انجام خواهد شد.

دهکهای پایین گروه هدف هستند

مســکن دهکهای پایین جامعه هستند گفت :ما
خود قرار داده ایم و ظرف ســه ســال میتوانیم به

هدف بزرگ و مهم ســاخت  ٣٠٠هزار واحد برسیم.

مــا برنامه ریزی کــرده ایم که  ٣٠٠هــزار واحد با

همکاری شرکتهای توانمند ساخته شود تا بتوانیم
راه گشا و تاثیرگذار باشیم.

مربوط به معدومســازی جوجهها و فروش ســهمیه ســویا و ذرت

زنــده را از بین نمیبرند و اینگونه شــایعهها بــرای تخریب صنعت
در کشــور فعال اســت که اگر یک یا دو واحد تخلفی انجام بدهند،

شــایعات بیاساســی باعث بدبینی مردم به یکدیگر و تولیدکنندگان
و همچنین افزایش قیمت گوشــت مرغ میشود که اقدام نادرستی
اســت .معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکه
تولیدکنندگان وجدان دارند و موجود زنده را بخاطر اندکی سود از بین

نمیبرند ،اظهار داشــت :در صورتی که چنین تخلفاتی توســط تعداد

نیست که در بازار مرغ و قیمت آن تاثیر داشته باشد .رضایی با اشاره

بودهایم ،تصریح کرد :اگر چنین تخلفاتی در سطح وسیع انجام شده

عرضه میشــود .وی اضافه کرد :گوشــت مرغ به انــدازه کافی تولید

میشــود و کمترین نوســان قیمت را در روزهای اخیر وجود داشته
اســت .معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی درباره انتشار
فیلمــی مبنی بر خودخواری طیور ،گفت :خودخواری طیور یا بیماری
«کانیبالیســم» یک بیماری روانی طیور است که در برخی واحدهای
تولیدی ممکن اســت در اثر کمبود پروتئین ،کمبود نمک ،زیادی نور،

کم خوراکی ،کمبود تغذیه و اشتباه در روند پرورش رخ دهد.

معادل  ۶۵میلیارد تومان در اختیار سازمان برنامه
وی افزود :گروه دوم نیز  ۳۰هزار نفربیمه هستند

که پروندههایشان در تأمین اجتماعی قرار دارد و
این ســازمان در حال انجام پاالیشهای نهایی و

ارسال پروندهها به سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود :ثبت نام طبق روال ســالهای گذشته
همچنان ادامه دارد و افرادی که از خردادماه بیکار

شده اند باید در سامانه جامع روابط کار به نشانی
 prkar.mcls.gov.irمراجعه و فرآیند ثبت نام را

انجام دهند.

2

ر ویداد

یکش ــنبه |  6مهر | 1399

روحانی :کسی که ماسک نزند
مجازات میشود

روزنامه اقتــصادی  -سیـاسی  -اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :احمد خ ـ ــادمالمـ ــله سردبیر :حمـ ـ ــیدرضا ص ـ ـ ــدیقی
جانشین مدیر مسئول :امیرحس ـ ــین خ ـ ــادمالمـ ــله مدیـر هنـری :بـیـتــا حـسـ ــن نـ ـ ــژاد
نشانی :رسـالت  -سمـنگان  -حیدرآبادیان -شماره  35تلفن 77275116 :فکس77223168 :

سازمان آ گݠهیها 09377300396 | 77275114 :اشتراک و توزیع 7722921۸ :مجتمع چاپ:ایرانکهن

رئیسجمهور صبح روز شنبه در جلسه ستاد

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی

از کمیته امنیتی اجتماعی و کمیته بهداشتی

مردم اردبیل در جریان ســفر استانی تاکید کرد

ملی مبارزه با کرونا بیان کرد :روز پنجشــنبه

ایستگاه خبر
نوسانگیری در بورس ممنوع شد

بــورس تهران در اطالعیهای نوســانگیری را ممنوع کرد و
بر این اســاس ،فروش سهام خریداری شده در همان روز
امکان پذیر نخواهد بود .سازمان بورس در چند وقت اخیر
اقدامهــای متعددی را برای کاهش نوســان و ممانعت از

خواستیم ظرف هفته جاری بنشینند و برای
تهران بــزرگ برنامه ریزی کننــد .فع ً
ال این
ادامــه داد :اگــر خدمــت دهنــده مراعات

کــه عملکرد مدیریتی قضایی در اســتان اردبیل
قوه قضائیه با اشاره به جمع آوری حدود  ۳تا ۴

اینکه فردی خــودش مراعات نمیکند و در

جامعه توجه نمیکند .این هم باید بررســی
کنند چگونه با آن برخورد شــود .ما وسایل و

اعمال کرد .مدیریت عملیات بورس تهران گفت  :به اطالع

زمینه شرکت بورس تهران محدودیتی جدید را بر این بازار
کلیه فعاالن بازار میرســاند ،از روز شــنبه پنجم شهریور تا

کسی که ماسک ندارد چه شخصی و دارای

چه مشخصاتی اســت و از این طریق برای

کسانی که ماسک را رعایت نمیکنند مجازات
در نظر بگیریم که اگر ســتاد تصویب کرد با

فاصله زمانی که برای آموزش و اطالع رسانی

عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه

کافی میگذاریم ،برای تهران بزرگ اجرایی و

سوم رسیده و تقریبا همه جای کشور قرمز است ،گفت :در

دیگر اجرایی و عملیاتی شود.روحانی اظهار
ً
اخیرا اعالم کردند دهها
داشت :آمریکاییها

کنتــرل بیماری رفتار اجتماعی مردم به میزان زیادی موثر

عملکردی خوب و قابل ســتایش است .رئیس

بنا شــد چارچوب آن را مشخص کنند .دوم

ماســک اســت و راه داریم تشخیص دهیم

در حــال حاضر کووید ۱۹-در کشــور بــه اوج خود در موج

بگیرند .وی گفت  :برداشــت کلی ما این اســت

نکند بــا او به نوعی برخورد خواهد شــد که

فردی که در پیاده رو اســت با ماسک یا بی

تشدید کرونا با شیوع آنفلوانزا

و گفت :انتظار من این اســت که دوستان حاضر

مقــررات برای تهران بزرگ اســت .روحانی

افت و خیزهای هیجانی در دســتور کار قرار داد که در این

مییابد و انجام معامله روز مجاز نیست.

استان اردبیل بر رســیدگی به تکتک نامههای

در جلسه نامههای ارسالی از ناحیه دفتر را جدی

ابزار به اندازه کافی داریم تا تشخیص دهیم

اطالع ثانوی ،زمان سپرده شدن سهام از  ۰+tبه  ۱+tتغییر

رئیسی :به تک تک نامههای مردم
رسیدگی میکنیم

عملیاتی شود و اگر مؤثر بود برای شهرهای

هزار نامه مردمی در اســتان اردبیل گفت :ویژگی

این نامهها این اســت که مربوط به سفر ماست

میلیــارد دالر به ایران لطمــه زدند .در عرض

و مردم بــا این امید که رئیس قــوه قضائیه به

دالر به کشــور لطمه زدند .بــا تحریم غلط و

انتظار حل مشــکل خود را دارند .آیتهللا رئیسی

ســالهای  ۹۹ ،۹۸ ،۹۷حداقل  ۱۵۰میلیارد
غیرقانونی و بی جا و ضد انسانی و عملیات

تروریســتی خود جلوی دارو ،درمان و مواد

غذایــی را گرفتند .ما هیچ وقــت در تاریخ
کاخ ســفید را با این توحــش ندیده بودیم.

در این مــدت بزرگترین توحش تاریخی را
انجــام دادند.رئیسجمهور با بیان اینکه اگر

مردم میخواهند کمبود و مشکالت در کشور
را لعن و نفرین کنند آدرس آن کاخ ســفید

در واشنگتن است ،تاکید کرد :آدرس اشتباه

کسی به آنها ندهد.

استان آنها ســفر کرده است نامه را نوشته اند و

گفت  :برای رسیدگی به نامههای مردم حتی اگر
الزم شد به نگارنده نامه زنگ بزنید و مثال بگویند

در خصوص موضوعی که شــما در نامه نوشتید

کاری از دســت ما برنمیآید و ما نامه را به فالن

جا ارســال میکنیم .غالمحســین اســماعیلی
ســخنگوی قوه قضائیه در این جلســه گفت۵ :
پروژه پیش بینی شــده برای اســتان اردبیل در

ســال  ۱۴۰۰از محل اعتبارات عمومی خواهد بود
که در صورت تصویب شدن ۶۶ ،میلیارد تومان از

محل اعتبــارات عمومی برای آن اختصاص پیدا

خواهد کرد .محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی

قوه قضائیه نیز در این جلســه با بیان اینکه ۲۳

شهریور هیاتی در قالب  ۱۷تیم به استان اردبیل
اعزام شــدند و نظارت دقیقی بــر روی عملکرد

دادگســتری اســتان اردبیل و دادگستریهای

شهرســتانها و ســازمانهای تابعه قوه قضائیه
اســتان صورت گرفــت ،اظهار داشــت :عملکرد
واحدهای قضایی اســتان اردبیل در اغلب موارد

از حد متوسط کشــوری باالتر است .وی با بیان
اینکه متوســط توقف پرونده در دادگستریهای

اســتان اردبیــل  ۷۹روز اســت ،گفــت :میزان

خروجــی پروندههای قضایی نســبت به میزان
ورودی آن در استان اردبیل کاهش یافته است.

است .زیرا نه واکسن داریم و نه دارو و درمان اختصاصی.
دکتر مینو محرز گفت  :میزان بیمار بســیار زیاده شــده و
بیمارســتانها پر شــدهاند .اوضاع بیماری حتی از اسفند
و فروردین هم بدتر اســت .در عین حال قدرت ســرایت
ویروس کرونا خیلی بیشتر شــده است و به همین دلیل
تعداد بیماران هم افزایش یافته است.

هوا  7 -4درجه سرد میشود

سازمان هواشناسی با صدور هشداری از نفوذ سامانه بارشی
به هفت اســتان کشور و بارندگی ،گاهی رگبار ،رعد و برق و

جهانگیری :جاسک
کانون مهم صنعت نفت
و پتروشیمی میشود

سپس در نشستی مســائل گمرکی در این استان

معــاون اول رئیــس جمهــور به منظــور افتتاح و

ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان شرکت کرد

و بهداشــت و درمان وارد استان هرمزگان شد و در

نمود .وزرای راه و شهرســازی ،جهاد کشــاورزی،

کاهش دما حدود  ۴تا  ۷درجه سلســیوس و مواج شدن

بازدیــد از چند طرح و پــروژه مهم در حوزه صنعت

ششم مهر بارندگی همراه با رگبار و رعد و برق گاهی توام با

فرودگاه بندرعباس از سوی استاندار و مدیران ارشد

دریا خبر داد .براساس هشدار سازمان هواشناسی ،یکشنبه
تندبادهای لحظه ای و کاهش دما در استانهای مازندران،
گلستان و خراسان شمالی مواجه خواهیم بود.

سهام نفروشید ،بازار جذاب میشود

محمد ناطقی تحلیلگر بازار ســرمایه معتقد اســت از نگاه
سرمایه گذاری بازار بورس بعد از اصالح  30درصدی و بازار

استان مورد استقبال قرار گرفت .جهانگیری در بدو

ورود به بندرعباس گفت  :بندرعباس از اصلیترین

کانونهای توســعه کشور اســت .وی افزود :کادر
درمــان کشــور در مقطع شــیوع کرونــا خدمات

ارزشــمند و به یاد ماندنی از خود برجای گذاشت.

هرمزگان را از اســتانهای پراهمیت و استراتژیک

سازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش و بیمارستان

برشــمرد و گفت :این استان نقش بسیار مهمی در

دکتر جهانگیری در این سفر یک روزه فاز دوم فوالد

فوق تخصصی زنان و زایمان شــریعتی بندرعباس
را افتتاح کرد .معاون اول رئیس جمهور از مجموعه

بندر و گمرک شــهید رجایی بندرعبــاس بازدید و

را بررســی کرد .معاون اول رئیس جمهور در جلسه
و برنامه دولت بــرای تحقق جهش تولید را تبیین

سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس
کل بانک مرکــزی ،رئیس بنیاد مســتضعفان در

این سفر همراه معاون اول رئیس جمهور هستند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بدو ورود به

فرودگاه بندرعباس در گفتوگو با خبرنگاران استان

کشــور و با مردمانــی عزیز ،بزرگــوار و زحمتکش

بخشهــای مختلف بخصوص اقتصاد کشــور ایفا

میکند.وی گفت  :بندرعباس از رشــد قابل توجهی
در بخش صنعت برخوردار بوده و طرحهای متعدد

و مهمی در استان هرمزگان در دست اقدام است و

جاســک بهعنوان یکی از کانونهای مهم اقتصادی
کشــور در حوزه نفت ،پتروشــیمی و صنایع دیگر
تبدیــل خواهد شــد .دکتر جهانگیری بندر شــهید

رجایی را از مهمترین بنادر کشــور در حوزه تجارت

خارجی و واردات و صادرات برشمرد و گفت :بازدید

از این بندر و رســیدگی به مســائل تجارت خارجی
از جمله اهداف این ســفر اســت چرا که کشور در

مقطع فعلی نیاز مبرمی بــه واردات کاالهای مورد
نیاز از طریق بنادر دارد.معاون اول رئیس جمهوری

گفت  :در سال گذشته که رشد صنعت فوالد در دنیا
 3.5درصد بود ،رشــد این صنعت در ایران بیش از

 6.5درصد بوده و علی رغــم تحریمهای ظالمانه،

ایران در ســال  98بیش از  12میلیون تن فوالد به
کشورهای دیگر صادر کرده است.

احضار سفیر تاجیکستان در تهران
به وزارت امور خارجه

عوامل افزایش قیمت دالر
به روایت همتی

افزود ،دولت اگر قصد حمایت از بازار را دارد ،موانع کســب

در پی پخش یک سریال مغرضانه علیه ایران در تلویزیون دولتی تاجیکستان و طرح

رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد ،شــیوع کرونا ،عدم بازگرداندن ارز حاصل از صــادرات ،تهدیدات آمریکا و

باشــد و تزریق منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه

شدید ایران نسبت به این اتهامات بی اساس را به وی ابالغ کرد .رئیس اداره آسیای

درخصوص دسترسی به منابع ارزی در خارج از کشور ،برنامههایی برای بازار ثانویه داریم که بهتدریج عملیاتی

ارز پس از رشد  25 – 20درصدی جذاب شده است لذا به
ســرمایه گذاران توصیه میکنم بخشی از دارایی خود را در
بازار ســرمایه نگهدارند و همه سهام خود را نفروشند .وی
گفت  :دولت برای حمایت از بازار بورس بهتر اســت دست
تولید کننده را برای قیمت گذاری و صادرات باز بگذارد .وی
و کار را بردارد .بازار ســرمایه کشور باید انعکاسی از اقتصاد
بیهوده است.

گلمحمدی :مقابل السد هجومی خواهیم بود

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت :پرسپولیس به

اتهامات کذب ،وزارت امور خارجه ســفیر تاجیکســتان را احضار کرد و مراتب اعتراض
مرکزی وزارت امور خارجه بعد از ظهر جمعه سفیر تاجیکستان در تهران را احضار کرد
و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به اتهامات بی اساس وارده و
رفتار غیرمسئوالنه تلویزیون دولتی تاجیکستان را به وی ابالغ کرد .در این دیدار تأکید
شد جمهوری اسالمی ایران خواهان روابط دوستانه ،برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل

تیمی هجومی معروف اســت و از بازیکنانم خواســتم تا

با تاجیکســتان است ،اما اســتمرار اینگونه رفتارها از ســوی دولت آن کشور ،خالف

در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر السد قطر در

داشته باشد .در گفتوگو با سفیر تاجیکستان همچنین تصریح شد :جمهوری اسالمی

هیچ وقت انگیزه گلزنیآنها کم نشــود .یحیی گلمحمدی

قواعد روابط دوســتانه بوده و دولت تاجیکستان باید به تبعات چنین رفتارهایی توجه

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت:

ایران انتظار دارد دولت تاجیکســتان نســبت به تصحیح رویکرد خود بویژه در توقف

باید برابر یکی از بهتریــن و قویترین تیمهای این دوره از
مســابقات بازی کنیم .این تیم مربی خوبی دارد و با توجه
به حضور ژاوی ،آنها یکی از مدعیان کسب جام هستند.

تبلیغات دروغین علیه جمهوری اســامی ایران در تلویزیون آن کشــور اقدام نماید.

سفیر تاجیکســتان نیز در این دیدار اظهار داشــت مراتب اعتراض جمهوری اسالمی
ایران را در اسرع وقت به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد.

خودروها ،روزانه  ۳تن اکسیدگوگرد در تهران
منتشر میکنند

ســایر وسایل نقلیه در تولید اکســیدهای گوگرد  ۸۲درصد
است و  ۱۸درصد باقیمانده را سایر وسایل نقلیه موتوری از

تالش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله تجاری و کنترل نرخ آن به کار خواهد بست .وی در ادامه گفت :بر

پایه اقدامات انجام گرفته بهویژه درخصوص دسترسی به برخی از منابع ارزی مان در خارج از کشور ،برنامههایی

برای بازار ثانویه داریم که بهتدریج عملیاتی خواهیم کرد .همتی بارها این عوامل را برای افزایش قیمت دالر تکرار

کرده است اما برغم وعدههایی که برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز داده است ،تا کنون نتوانسته است به قول
خود عمل کند و نرخ دالر هر روز صعودی میشود .بسیاری از مردم معتقدند نوسانات قیمت دالر دست دولت
است و بانک مرکزی بخاطر تامین کسری بودجه دولت با قیمت دالر بازی میکند.

رییس فراکســیون توســعه پایدار و تامین مالی مجلس گفت  :نشست این فراکسیون جهت بررسی موضوع
مهرماه برگزار خواهد شد .حسینی گفت :موضوع بحران مدیریت پسماند و تاثیر آن بر محیط زیست و آلودگی

تاریخ جمهوری اســامی ایران بی سابقه بوده است .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای

«مدیریت چالش های پســماند و راهکارهای آن با تاکید بر ایجاد نیروگاههای زبالهســوز» سه شنبه هشتم

تولید  ۱.۵میلیون واکســن آنفلوانزا بین افراد
پر ریسک

مردم رامســر و تنکابن در مجلس شورای اســامی گفت  :در نشست هفته جاری فراکسیون ،معاون رییس

دارو گفت ۱.۵ :میلیون واکسن آنفلوانزا این هفته بین زنان

برای جهش قیمت ارز در هفتههای اخیر بهوجود آورد .همتی افزود :همانطور که قبال گفتم ،بانک مرکزی تمام

روز صنعت ،معدن در کرمان گفت :ما در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشــمن هســتیم و دشــمن

پســماند و راهکارهای آن با تاکید بر ایجاد نیروگاههای زبالهسوز برگزار خواهد شد.سید شمسالدین حسینی

جمله وانتبارها ،تاکسیها ،موتورسیکلتها و خودروهای

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و

از سوی دیگر جو سیاسی  -تبلیغاتی ناشی از اقدام آمریکا در اعالم عملیاتی شدن مکانیزم ماشه فضای الزم را

نشست فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسالمی ،جهت بررسی موضوع مدیریت چالش

خاک و نفوذ گندابههای آن به آبهای سطحی و زیرزمینی در بسیاری از شهرهای کشور به خصوص استانهای

دیزلی تولید میکنند.

ماههای گذشته به خصوص به خاطر توجیه قیمت برخی کاالهای وارداتی تشدید شد .عبدالناصر همتی گفت:

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی گفت :امروز جنگ ارادهها در اقتصاد است و

خودروها در هوای تهران منتشر میشود .وی گفت :مقدار

حسین شــهبازی ،گفت :سهم خودروهای سواری در میان

در بخــش حواله تجاری ایجاد شــد ،به علت تعلل برخی صادرکنندگان بــرای عرضه ارز و تداوم روند تقاضا در

نیروگاه زبالهسوز
راهکار بحران پسماندها

هوا گفت  :روزانه بیش از ُ ۳تن اکســید گوگرد در اثر تردد

اثر تردد وسایل نقلیه ،یک هزار و ُ ۱۲۷تن برآورد میشود.

خواهیم کرد .رئیس کل بانک مرکزی گفت :عدم تعادلی که از ابتدای سال در بین عرضه و تقاضا به خاطر کرونا

پور ابراهیمی :تمهیدات جنگ
اقتصادی را فراهم کنیم

مدیر واحد مدلســازی و پیشبینی شرکت کنترل کیفیت

انتشار ســاالنه این آالینده خطرناک در هوای پایتخت در

افزایــش تقاضا در برابر عرضه از عوامل اصلی افزایش قیمت دالر هســتند .رئیس کل بانک مرکزی نوشــت:

گلستان ،مازندران و گیالن ،مورد توجه مجلس است و نمایندگان خود را برای رفع آن متعهد میدانند .نماینده

جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت  ،وزرای کشور ،نیرو و جهاد کشــاورزی ،استانداران تهران،

گلستان ،مازندران و گیالن و رییس مرکز پژوهشهای مجلس و تشکلهای بخش خصوصی دعوت شدهاند.

شهرداری ها به تنهایی مسئول حل مشکل زباله نیستند

حســینی گفت  :حل مشــکل دپوی زبالهها را نمیتوان فقط بر عهده شــهرداریها یا استانداریها

باید تمهیدات جنگ اقتصادی را در کشــور فراهم کنیم .محمدرضا پورابراهیمی در آیین گرامیداشت

میخواهد شــرایطی را جهت فروپاشــی اقتصاد ایران فراهم کند زیرا اعمال چنین تحریمهایی در
اســامی با تاکید بر اینکه باید تمهیدات الزم جهت مقابله بــا جنگ اقتصادی را فراهم کنیم اظهار
داشــت :ما عالوه بر اینکه باید شرایط بیرونی جنگ اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم در داخل هم
اقداماتی انجام شــده که برخی از آنها نیاز به اصالح دارند .وی افزود ،فرمانده اقتصادی که بخواهد
به اندازه سر سوزنی به فکر مذاکره باشد بازنده این میدان خواهد بود .رئیس کمیسیون اقتصادی

مجلس شــورای اســامی ۹۰ ،درصد تحریمهای اقتصادی را بانک محور دانســت و گفت  :مسائل

بانکی ،بیمهای ،مالیاتی و عدم ثبات در قیمتها از مشــکالت پیش روی واحدهای تولیدی اســت
که باید به آنها توجه کنیم .وی اظهار داشت :ما شرکتهایی در استان کرمان داریم که ارزش آنها در

باردار و بیماران خاص توزیع میشود .حیدر محمدی گفت

دانست زیرا آنها به تنهایی توان و امکان رفع این معضل بزرگ را ندارند و الزم است وزارتخانههای

حدود  ۲۰۰میلیارد تومان اســت اما یک بدهی  ۵میلیاردی آنها را زمین گیر کرده که البته میتوانیم

اولویت ،کادر بهداشت و درمان ،زنان باردار ،بیماران خاص

زبالههــا مصمــم و با برنامــه برای رفع این معضل ملــی ورود کنند .وی گفت  :تمام شــهرهای

از  ۱۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی در کشــور تولید می شود  ،گفت  :بازار سرمایه فراز و نشیب دارد لذا

 :مرحله اول توزیع واکســن آنفلوانــزا از اوایل این هفته با
و صعــب العالج و بیماران پیوندی که در مراکز بهداشــتی
پرونده دارند ،انجام میشود.این گروهها مشمول دریافت
واکســن رایگان آنفلوانزا هستند و بر اساس اطالعات ثبت
شــده در پرونده سالمت این افراد واکســن آنفلوانزا را به
صورت رایگان دریافت میکنند.

مربوطه و ســازمان حفاظت محیطزیست کشــور بهعنوان مهمترین نهاد مرتبط ،برای ساماندهی
شــمالی با بحران زباله درگیرند .حســینی افزود ،تنها در اســتان مازندران روزانه بیش از  400تن

زباله بیمارســتانی و دورریزهای خانگی و صنعتی تولید و دپو میشــود و متاســفانه هر تن زباله

 500لیتر شــیرابه تولید میکند که وارد آبها و ســفرههای زیرزمینی میشــود و مجددا به چرخه

از طریق فرابورس کلیه مشــکالت شرکتها را مرتفع کنیم .پورابراهیمی با بیان این که روزانه بیش

مردم نگران ریزشهای بورســی نباشند زیرا مشکالت شــرکتها و واحدهای تولیدی قطعا مرتفع

خواهد شــد و ســهام این شــرکتها دوباره در بورس روند صعودی پیدا خواهد کرد .نماینده مردم
کرمان در مجلس با بیان اینکه نرخ بازده در بازار ســرمایه نوســانات متعددی داشته و خروجی آن

مصرف برمیگردد .حســینی افزود :شــیرابههای ناشــی از زبالههای دپو شــده ،از همان راهی که

به طور متوســط  ۲.۵برابر بوده است افزود :در همین شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور تاکنون

را نابود میکند.

سرمایهگذاری توسط یک کشور خارجی در استان کرمان عملیاتی خواهد شد.

باران طی میکند  ،از رودخانهها و در نهایت دریای خزر ســر درمیآورد و در راه هر موجود زندهای

 ۲۰۰۰میلیارد تومان ســرمایهگذاری خارجی در کرمان آوردهایم و امســال نیــز  ۱۰۰۰میلیارد تومان

اقتصاد
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گــزارش

درســت وقتی که اعضای اوپک

اقتصــاد برتر

متوازن شــده است ،با سورپرایز

آتش بس ،تولید نفت را افزایش داد

تصــور میکردنــد بــازار نفــت

روند تقاضای چین آهسته خواهد شد

برخی از تحلیلگران بر این باورند که تقاضا برای نفت در

لیبی؛ صلح به ضرر اوپک!

ناخوشایندی از سوی لیبی روبرو

شــدند.گروههای رقیب در این کشور تولیدکننده نفت
عضو اوپک برای آتش بس به توافق رســیدند و بنادر

نفتی که ماهها تحت محاصره بودند ،بازگشــایی شده

و میادین نفتی فعالیتشــان را ازســرگرفتند .شــرکت
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چین بزودی آهسته خواهد شد .طبق گزارش موسسه
مطالعات انرژی آکسفورد ،این یک روند بلندمدت بوده

و تنها نتیجه شــیوع کووید  ۱۹نیســت بلکه به اهداف
کاهش آالیندگی پکن برمی گردد .تقاضای چین برای
نفت که در چند ســال اخیر نرخ رشد دو رقمی داشته

اســت ،طی  ۲۰سال آینده با نرخ ســاالنه سه تا چهار

ملــی نفت لیبی قصــد دارد تا پایان مــاه تولید روزانه

میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.

هــزار بشــکه در روز افزایش دهد .در ایــن بین ،گروه

طبق پیش بینــی مدیرعامــل مرکوریــا ،تقاضا برای

میلیون بشــکه در روز تسهیل کرده است .مارکو دوناند،

میرســد که کمتر از نرخ  ۹۷تا  ۹۸میلیون بشــکه در

بازار نمی تواند عرضه نفت بیشتری را جذب کند.

ذخایــر هم بســیار کندتــر از انتظارات قبلــی خواهد

دونانــد در مصاحبه با بلومبــرگ گفت :تقاضا همچنان

پیــدا خواهد کــرد زیرا پاالیشــگاهها ،ســوخت جت

نفت بــه بازار قابل جذب نخواهد بــود .این به معنای

ازسرگیری تولید نفت لیبی و دورنمای قیمتها بار دیگر

جهانی بین  ۵۰۰هزار بشکه در روز تا یک میلیون بشکه

بزرگترین مشکل بازار نفت ،مازاد ذخایر دیزل

نفت کشــور را از کمتر از  ۱۰۰هزار بشــکه در روز به ۲۶۰

دورنمای قیمتها منفی است

اوپک پــاس محدودیت عرضه خــود را به میزان دو

نفت در ســه ماهه چهارم به  ۹۵میلیون بشــکه در روز

مدیرعامل شــرکت بازرگانی نفت مرکوریا معتقد است

روز مــورد پیش بینی بازار اســت .نــرخ کاهش مازاد

تقاضا همچنان ضعیفتر از انتظارات

بــود .در این بیــن ،ذخایر دیزل رشــد چشــمگیری

ضعیفتر از انتظارات قبلی مانده و هر گونه عرضه جدید

بــدون خریــدار را در ایــن بخش مصــرف میکنند و

رشــد ذخایر نفت شناور در ماه جاری و افزایش ذخایر

منفی میشود.

در روز است بدون اینکه ازسرگیری تولید نفت لیبی به

وی خاطرنشــان کرد که بزرگترین مشــکل بازار نفت،

خوشبینی به کاهش ذخائر جهان

رفت و آمــد را دوباره محدود میکنند و هر بهبودی که

حساب آورده شود.

مازاد ذخایر دیزل اســت .بیشتر کشــورهای اروپایی

مدیرعامــل مرکوریا همانند مدیرعامل شــرکت بازرگانی

در تقاضا برای سوخت به خصوص سوخت جت وجود

متصور اســت .اما شرکت ویتول خوش بینی غیرمنتظره

ابتال در این قاره ،معکوس میشــود .بر اساس گزارش

اوایل ماه جاری با بلومبرگ داشت ،اظهار داشت :ذخایر

گروه و شرکایش اواخر امسال به مذاکره در خصوص

کاهــش پیدا خواهد کرد .در حالی که مدیران ترافیگورا و

کاهش تولید اوپک پالس ،تســهیل محدودیت عرضه

ترافیگــورا دورنمای تیره برای بازار نفــت در کوتاه مدت

داشــت ،آهسته تر خواهد شــد یا در صورت موج دوم

ای نشان داده است .مدیرعامل ویتول در مصاحبه ای که

اویــل پرایس ،اوپک در این بیــن گزینه ای ندارد .این

جهانی نفت تا پایان ســال به میــزان قابل مالحظه ای

اقدامــات بعدیشــان میپردازند .مرحله ســوم توافق

مرکوریا انتظار دارند ذخایر پیش از اینکه روند کاهشــی

پیدا کنند ،برای مدتی افزایش داشته باشند اما مدیرعامل
ویتول پیش بینی کرده که تا پایان سال بین  ۲۵۰تا ۳۵۰

میلیون بشکه از سطح ذخایر نفت کاسته خواهد شد.

نگهداری روی دریا

اوایل هفته گذشته گزارشهایی منتشر شد که بر اساس

آنها ،شرکتهای بازرگانی کاال از جمله این سه شرکت

پس از پایان قرنطینه در کشورهای متعدد جهان ،تقاضا

با شــیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر اقتصادهایشان

به میزان دو میلیون بشــکه در روز از ژانویه سال ۲۰۲۱

بیشــتری در دریا نگهداری کنند .این خبــر نگرانیها را

کمتر از ســطح پیش بینی شــده بود.یک ترند نگران

برای نفت در این کشــور از شــیوع ویــروس کرونا به

ماهه پایانی ســال استمرار خواهد داشت ،این موضوع

بشکه نفت بدون خریدار به دلیل پر شدن مخازن نفت

دنیا بوده که عامالن اصلی رشــد تقاضا برای نفت بوده

بزرگ ،نفتکشهای بیشــتری را اجاره میکنند تا نفت

نسبت به تکرار اتفاقات بهار امسال که طی آن میلیونها

خشــکی ،در نفتکشها نگهداری میشدند را برانگیخت.

فلز زرد ،روز شــنبه حدود 1856دالر معامله شد که  28درصد باالتر از آغاز سال جاری

میالدی بود ،البته پس از رســیدن به قیمــت  1953دالر در روز جمعه ،دوباره روندی
کاهشی به خود گرفت.

تحلیلهای فنی و توصیه خرید

برای نفت رو به بهبود بود اما میزان بهبود تقاضا بسیار

کننده ،نرخ کند احیای اقتصادی در اقتصادهای نوظهور

اند .بجز چین ،اکثر کشــورها همچنان در حال مقابله

هستند .هند نمونه خوبی از این اقتصادها است .تقاضا

شــدت تاثیر پذیرفته و افت کم ســابقه ای پیدا کرده
است .هند دومین آمار باالی مبتالیان به ویروس کرونا

در جهان را دارد.

قیمت فلز ز رد افزایش مییابد

بازار به کام جویندگان طال

اســت .با روند فعلی قیمتهای نفت که احتماال در سه
ممکن اســت به بحث اصلی در این گروه تبدیل شود

زیرا برخی از کشــورها بیش از سایرین به درآمدهای

نفتی نیاز دارند.

مجمــع عمومی ســازمان ملل و تعهد نــدادن وی به انتقال مســالمتآمیز قدرت در
صورت شکست در انتخابات آمریکا گرچه برای کسب و کارها خبری خوبی نیست اما

دو نمونه از اتفاقات روزهای گذشــته اســت که میتواند پیامدهای افزایشی برای طال
داشته باشد.

پیش بینی قیمت  ۲۱۰۰دالری طال در ۲۰۲۱

بــا توجه به اتفاقات جدید؛ یعنی افزایش قیمت اونس طال پس از برخورد با ســطح
ً
قویا توصیه بــه خرید دارند .درحالیکه،
 1850دالر ،تحلیلهــای فنی برای روز آینده

و در نتیجــه افزایش جذابیــت داراییهایی مانند طال میشــود .این مهمترین عامل

و حتی  1640دالر هم عقب میرود ،اما بســیاری نیز چشمانداز طال را همچنان مثبت

در کنگره برای تصویب ســیر جدید محرکهایمالی موجب شد ارزش دالر افزایش

طبق گفته بانک سرمایه گذاری یو بی اس سوئیس ،قیمت طال که حدود  ۳۰درصد در
سال جاری میالدی افزایش یافته احتما ً
ال بیش از این باال میرود و در بحبوحه ادامه

یابد .احتمال توافق نظر دموکراتها و جمهوریخواهان بر ســر مقدار این کمکها ،با

جهانی آســه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) در این بانک گفت«:ما درمورد

برخی از تحلیلگران پیشبینی میکنند که با شکست کف 1900دالر طال تا 1720 ،1860

میبینند .دالیل این تحلیلگران چیست؟

سه دلیل بیزنساینسایدر برای چشمانداز روشن طال

افزایش قیمت طال در چند هفته اخیر بوده اســت .در هفته گذشــته بنبست موجود

توجــه به بحث پر تنــش جایگزین روث بیدر گینزبرگ قاضــی دادگاه عالی آمریکا،

پایین نگه داشــتن نرخ بهره در جهان :انبوهی از سرمایهگذاران در این سال به سمت

بهشــدت کاهش یافته اســت .اما هر زمان این محرکها تصویب شود برای طال خبر

سراســر کشورهای توسعه یافته نزدیک به صفر یا زیر صفر قرار دارد .نرخ بهره نزدیک

محرکهای مالی

طال سرازیر شده اند .بخشى از دلیل این سرازیری ،شرایط فعلی نرخ بهره است که در

به صفر کم ســابقه دولت ایاالت متحده برای مقابله با تأثیر منفی پاندمی ،ارزش دالر
را کاهش داده اســت که با توجه به اعالم ادامه این سیاســت پولی ،این اتفاق به طال

یک مزیت رقابتی میبخشد.

نرخ بهره آمریکا

محرکهای مالی:تزریق پول فدرال رزرو به صورت محرک مالی موجب تضعیف دالر

خوبی است.

عــدم اطمینــان اقتصادی؛ ژئوپلیتیکی نامشــخص :در هر زمان مشــخص ،خطرات
ژئوپلیتیک احساســات بازار را پیش میبرد .پیش بینی انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا به طور فزایندهای دشــوارتر میشــود و روابط آمریکا و چین به ســرعت رو به

وخامت است .درحالی که اینگونه اخبار باعث ایجاد نگرانی در بازارها میشود ،معموال

بــرای طال نتیجهای مثبت به همراه دارد .حمله ترامپ به چین در ســخنرانی مجازی

تغییر سن بازنشستگی

بی ثباتیهای جهانی در همان سطح باال باقی میماند .یئو چو گوان ،رئیس بازارهای

طال بســیار خوشبین هســتیم و عقیده داریم قیمت طال بیش از این افزایش مییابد

و تا مدتها در همان ســطح باال باقی میماند» .وی گفت این بانک پیشبینی خود
از قیمت طال در ســال آینده میالدی را از  1850تا  2100دالر در هر اونس افزایش داده
است .این فلز گرانبها در روز جمعه حدود  1953دالر معامله شد که  29درصد باالتر از

آغاز سال جاری میالدی بود .نرخ بهره منفی و بی ثباتیهای جهانی از جمله انتخابات

ریاســت جمهوری آمریکا از عواملی هســتند که ســرمایه گذاران را به افزایش ذخایر

طالی خود تشویق میکنند.یئو گفت «:به نظر من سرمایهگذاران بسیاری سرمایه خود
را در اوراق قرضــه و ملــک قرار دادهاند و حاال در صورت تحت فشــار قرار گرفتن این
بخش ها ،طال جایگزین مناسبی خواهد بود»

واردکنندگان به ترخیص فوری اعتماد ندارند

نایب رئیس هیأت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه

و حداقل ســن بازنشســتگی وجود دارد و ما متأسفانه برعکس عمل

گــر چه امکان ترخیص فوری کاالهای اساســی بدون ارائــه کد رهگیری بانک

فرآیند را پیگیری کند ،اما ظاهرا صاحبان کاال از این موضوع اســتقبالی نکردند.

اجرایی شــدن این قانون شــامل حال بیمه شدکان جدید و افراد کم

مانند مشــاغل سخت و زیان آور و بازنشســتگیهای پیش از موعد
ً
طبیعتا باعث
و… این ســن را پایینتر آوردهایم .وی افزود :این موارد

اطمینــان از تامین ارز رســمی یا ترجیحی در آینــده تمایلی به ترخیص قبل از
تامین ارز ندارند .از ابتدای ســال جاری تا اواخر شهریورماه بیش از  ۱۱میلیون

اســتقبال از ترخیص بدون ارائه کد رهگیری میگویــد ،صاحبان این کاالها به

خروجی شــود همچنین پایداری مالی در بلندمدت نیز دچار مشکل

گمرک ترخیص شــده است ،اما همچنان حدود ۳.۴میلیون تن کاالی اساسی

در این رابطه پیشــنهاد کرده که بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و

تسهیل ترخیص کاالهای اساسی صورت گرفت و شرایطی برای ترخیص فوری

با صاحبان کاالهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعالمیه تامین ارز

اســت و در انتظار تامین ارز هســتند؛ به طوری که بعضی از این اقالم به صورت

مقرر ایجاد کند تا صاحبان کاالهای اساسی با اطمینان خاطر نسبت به ترخیص

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است ،گفت :در صورت
ســابقه میشــود .علی حیدری در خصوص اینکه آیا افزایش ســن
بازنشستگی نیز جزء اصالح قوانین سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد

شده اســت یا خیر گفت :بله افزایش ســن بازنشستگی نیز یکی از
پیشــنهادات ما در اصالح قوانین بوده اســت .وی با اشــاره به اینکه

قانون تأمین اجتماعی در ســال  ۵۴به تصویب رســیده است ،گفت:
زمانی که قانون تأمین اجتماعی تصویب میشــد سن امید به زندگی
 ۵۸سال بود و در نتیجه حداقل سن الزم برای بازنشستگی  ۵۵سال

با  ۳۰ســال سابقه و یا  ۶۰ســال با کمتر از  ۳۰سال سابقه بود ،اما در
حال حاضر به یمن اتفاقات خوبی که در کشــور افتاده ،امید به زندگی

برای خانمها  ۷۵سال و در آقایان  ۷۳سال است .نایب رئیس هیات
مدیره ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد :یعنــی امید به زندگی دو
دهه افزایش یافته ولی ســن و ســابقه برای بازنشستگی باال نرفته
است .در حالی که در تمام دنیا یک رابطه منطقی بین امید به زندگی

نگاه غیراصولی دولت
به بورس
ادامه

دیدگاه
اقتصادبرتر

کردیم .یعنی نه تنها ســن بازنشســتگی را باال نبردیم بلکه با قوانینی

میشــود سازمان دچار عدم تعادل در مصارف و عدم تنظیم ورودی و
میشــود .حیدری در پاســخ به این سوال که آیا ســن بازنشستگی
متناســب با ســن امید به زندگی افزایش پیدا میکند گفت :چنانچه
این آئین نامه به تصویب برســد افزایش سن بازنشستگی به تدریج

و برای بیمه شــدگان جدید بهصــورت پلکانی خواهد بــود و در دنیا
هم همینطور اســت .در فرانسه حداقل ســابقه برای بازنشستگی ۴۰
ســال است .خیلی از کشورهای پیشــرفته که رشدهای اقتصادی باال

داشــتند ،کارگرانی با  ۴۰سال ســابقه کار دارند اما کارگران ما زیر ۴۰

سال سابقه ،بازنشسته میشوند .وی تاکید کرد :سازمان پیگیر اصالح
سن بازنشســتگی است و در صورت اجرایی شــدن مشمول افرادی

میشود که زیر  ۵سال یا  ۱۰سال سابقه دارند و یا بیمه شدگان جدید.

سرمایه حجم معامالت در این حوزه بسیار باال رفته و به

طرز چشمگیر و بیسابقهای با افزایش مواجه شده اما
با کمال تاســف این امر موجب رونق اقتصادی و رونق

تولید نشــده است .با توجه به ســخنان دکتر نوبخت،

اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده است و اسناد مالکیت نیز در اختیار

خریــدار داخلی قرار دارد و در خصوص مقــداری از این کاالها هنوز مالکیت به

بــه صورت اعتباری اطمینــان الزم را در رابطه با تامین ارز این اقالم ظرف موعد
کاالهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام نمایند .این در حالی است که آماری
که اخیرا در رابطه با وضعیت کاالهای اساسی اعالم شد از این حکایت داشت که

صاحب کاال منتقل نشده اســت.اما چندی پیش بود که با توافق گمرک ،بانک

از حدود  ۳.۵میلیون تن کاالی موجود در گمرک و بنادر حدود  ۲.۷میلیون تن

«ذرت ،جو ،کنجاله سویا ،دانههای روغنی و روغن خام» بدون ارائه کد رهگیری

دریافت کد رهگیری دارند ،بر این اســاس اگر مشــکل تامین ارز آنها حل شود

مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ترخیص قطعی پنج قلم کاالی اساسی
بانک بالمانع اعالم شــد که ترخیص فوری انجام شود و در ادامه بانک مرکزی

را همین پنج قلم کاالی اساسی تشکیل میدهند که امکان ترخیص فوری بدون
میتواند بخش زیادی از کاالهای اساسی دپو شده در گمرک را ترخیص کند.

مبنــی بر تامین بودجه از طریق بــازار بورس باید گفت

را پیشرو دارند و از صحبتهای رئیس سازمان برنامه

مربوط به عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه

رونقبخشی به تولید و بهبود فضای کسبوکار! بهدنبال

دیگــر ،موجب بزرگ و بزرگتر شــدن ایــن حبابها

که بازارهای ســرمایه در سراسر جهان وظایف مهمتری

و بودجــه اینطور برمیآید که ما از ماهیت اصلی و ذاتی
این بازار فاصله گرفتهایم.ظاهرا برنامه دولت این است

حاال دالیل این امــر نیز باید مورد

حبابی است یا در بازار حباب وجود دارد .مثال درباره بازار

آنها فراهم شد اما همچنان قسمت عمد ه ای از کاالهای اساسی ترخیص نشده

تامین ارز کاالهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرک اقدام کرده و یا طی مذاکره

در کشورهای پیشرفته چنین نیست ،زیرا شرکتهایی

درآمدی را کســب کرده و در نهایــت هزینههای جاری

حالتی است که گفته میشود بازار

در بنــادر و گمرک وجود دارد.با وجود اقداماتی کــه در ماههای اخیر در رابطه با

بــه ترخیص قبل از تامیــن ارز کاال ندارند .البته معاون فنی و امور گمرک ایران

دنبال نمیشــوند .دلیل این چرخش به سمت بورس

ایــن حجــم بــاال به هیــچ وجه

بررســی قرار گیرند امــا در چنین

و  ۴۷۲هزار تن کاالی اساســی وارداتی به ارزش بیــش از  ۵.۴میلیون دالر از

دلیل عدم اطمینان از تامین ارز رسمی یا ترجیهی کاالی خود در آینده عالقهای

حبابهایی با حجم بســیار بزرگتر هستیم .گاهی هم

که شرکتهای غیربورسی تحتمالکیت خودش را وارد

موجب رونق اقتصادی نمیشــود.

بالمانع اعالم شــد اما طبق گفته مســئوالن گمرک ،صاحبان کاال به دلیل عدم

آن طور کــه ارونقی  -معاون فنی و امور گمرکی ایران -در رابطه با چرایی عدم

بازار ســرمایه کند تا از طریق فروش ســهام آنها بتواند

خود را بپردازد .البته این فرآیند همیشــه بهطور قانونی

به ســرانجام نمیرسد و میبینیم که سهام شرکتها به
صورت عرضه اولیه در بورس فروخته میشــود و مردم
نیز با اعتماد به دولتی بودن آنها ،دارایی خود را روی این

شرکتها سرمایهگذاری میکنند .انگیزه دولتیها از این
عرضهها این است که بتوانند هزینههای جاری دولت را
تامیــن و حقوقهای معوق کارکنان را پرداخت کنند .اما

که وارد بازار بورس میشوند باید تمامی قواعد و قوانین

را رعایت و سرمایهگذاران با خیالی آسوده سرمایه خود
را صرف خرید ســهام این شرکتهاکنند.تفاوت کشور

ما با کشورهای توسعهیافته اینجاست که در آن کشورها
درآمــد حاصــل از بازار ســهام در مســیر رونق بخش

تولید هزینه میشــود .برای مثال ماشینآالت جدیدی
خریداری یا واحدهای جدید تولیدی تاسیس میشود

که هم موجب اشتغالزایی میشود و هم کسب و کار را
رونق میبخشــد .در این شرایط است که بهطور طبیعی

نیز فقــط ناتوانی ما در زمینه فروش نفت اســت و نه

تحریمهایــی که علیه دولت ما وضع شــده ،مجبوریم

بهجــای ورود به عرصههای بینالمللــی ،روی به بازار
داخلــی بیاوریم .به همیــن جهت ،بازار بــورس برای
دولت تبدیل به یک منبع درآمدی برای تامین کســری
بودجه تبدیل شــده است .متاسفانه در نتیجه این نگاه
نادرست ،بازار سرمایه از اهداف اصلی و اصولی خودش

فاصله گرفته و بهجای اینکه عاملی برای حرکت بخش
تولید باشد ،به منبع درآمدی برای تامین کسری بودجه

این کشورها با رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری و

تبدیل شده است .برخی هموطنان در این بازار ضررهای

هستند که ما بعد از پیروزی انقالب بهدنبالشان بودیم.

کســب کردهاند ،اما باید توجه کرد که از یک ســو این

فقر مواجه هستند .این موارد در حقیقت همان اهدافی

اما در برخی موارد به نظر میرسد این اهداف بهدرستی

ســنگینی را متحمل شده و البته برخی نیز سود خوبی
ســودها مقطعی است و از ســوی دیگر ،شاهد ایجاد

دولت بهدلیــل هزینهکرد منابع بورســی در حوزههای

میشــود چراکه ســرمایه جاری در بورس را از چرخه
خارج و مشــکالت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.
اگر این رویه نادرســت ادامه داشته باشد ،ممکن است

اقتصاد روز به روز ضعیفتر شــود و هر روز مشــکالت
جدیدی بــر معضالت قبلی افزوده شــود کــه در این

صورت حل آنها کار سادهای نخواهد بود .آنچه باید مورد
توجه مســئوالن اقتصادی قرار بگیرد این است که اگر
نتوانیم منابع حاصل از عرضه سهام شرکتهای دولتی

در بازارســرمایه را مدیریت و آن را به ســمت درســتی

هدایت کنیم ،بهطور قطع با مشــکالت بسیار بزرگتری
مواجه خواهیم شــد که نتیجــهای جز تضعیف اقتصاد
نخواهد داشت.
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افزایش پروازهای خارجی به  ۲۰مقصد

آلمان اصلیترین شریک تجاری ایران
اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود بــه ارائه آمارهایی

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه هم اکنون

میالدی جدید پرداخته اســت.برآوردها نشــان میدهد که در هفت

اضافه شــدن ایرالینهای داخلی و تعداد پروازها در مسیرهای

پروازهای خارجی به  ۲۰مقصد خارجی انجام میشود ،گفت :با

از وضعیت تجارت ایران با کشــورهای اروپایی در هفت ماهه ســال

خارجی مانند ترکیه ،مسلما قیمت بلیت هواپیما باز هم کاهش

ماهه ســال جاری میــادی ،میزان تجارت انجام شــده میان ایران

پیدا خواهد کرد.مقصود اســعدی ســامانی اظهار داشــت :در

و  ۲۷کشــور اروپایی به مرز دو میلیارد و  ۶۵۰میلیون یورو رســیده

است .این عدد در مقایسه با هفت ماهه نخست سال قبل ،کاهشی

حال حاضر پروازهــای خارجی ایرالینهای ایرانی به  ۲۰مقصد

تجارت مشترک ایران و اروپا ،تحت تاثیر تحریمهای جدید ترامپ در

فرانکفورت) از ســر گرفته میشــود .البته مذاکرات بسیاری از

افزایش یافته است و از  ۱۲مهر ماه نیز پروازهای آلمان (تهران-

 ۹درصدی را نشان میدهد .این در حالی است که پیش از این افت

ســوی ایرالینهــا و مســئوالن هواپیمایی ایران با کشــورهای

آمارهای قبل خود را نشــان داده بود و از این رو بخش قابل توجهی

مختلــف در حال انجام اســت و در آینده تعداد کشــورهایی که

از این کاهش جدید تحت تاثیر شیوع کرونا بوده است.بررسی آمارها

پروازهای مســافری از ایران از ســر گرفته میشــود ،افزایش

نشــان میدهد که در ژانویه  ۲۰۲۰که هنوز خبری از انتشــار ویروس
کرونــا در نقاط مختلف جهان نبود ،میزان تجارت ایران و اروپا بیش

از  ۱۷درصد رشــد داشته است اما این آمار در ماه دوم کاهش یافته
و از ماه ســوم منفی شده است .بیشترین کاهش ثبت شده در این

تجارت مشــترک به ماه جوالی بازمیگردد که همکاریها حدودا ۲۰
درصــد کاهش یافته اســت.در حوزه صادرات ،فعالیــت ایران در دو
ماه ابتدایی ســال جدید بســیار مثبت بوده و طبق آمارهای به ثبت

رســیده در ماه نخست بیش از  ۴۵و در ماه دوم بیش از  ۴۲درصد

خواهد یافــت.وی درباره اینکــه چرا قیمت بلیــت هواپیما در

رونــد واردات ایران از اروپا مثبت بوده و در ســایر ماهها نســبت به

دارد ،افزود :به محض اینکه شــرکتهای هواپیمایی ایرانی در

واردات ایران از اروپا بیش از  ۱۱درصد کاهش یافته اما با این وجود

مســیر که پیش از این توسط ایرالینهایی مانند قطر ایرویز به

عملکرد ســال  ،۲۰۱۹کاهش را نشان میدهد .در مجموع نیز میزان
بخش قابــل توجهی از کل تجارت دو طرف به شــمار میآید و تراز

تجاری ایران در معامله با اروپا با فاصلهای زیاد منفی است.گزارش

صادرات ایران به اروپا افزایش یافته اســت اما این عدد در ماههای

اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که مانند سالهای گذشته ،آلمان

اســت .با این وجود در دو ماه اخیر ،بار دیگر صادرات ایران به اروپا

از  ۴۱درصــد از کل تجــارت میان دو طرف را به خود اختصاص داده

بعدی منفی شده و در آوریل رکورد منفی  ۶۴درصد را به ثبت رسانده
رشد داشته است.در حوزه واردات نیز تنها در ماههای ژانویه و آوریل،

پروازهای خارجی مانند ترکیه باالست و فاصله زیادی با یکدیگر

اصلیترین شــریک اروپایی ایران به شمار میرود و به تنهایی بیش
است .پس از آن ایتالیا ،هلند ،اسپانیا و فرانسه قرار دارند.

مسیر پروازی تهران-استانبول وارد شدند ،قیمت پروازهای این
 ۶۰میلیــون تومان رســیده بود ،کاهش یافتــه و به  ۲۴میلیون

تومان رسید و هم اکنون نیز این سیر نزولی قیمتها تا متعادل
شدن آن ادامه دارد.دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی ادامه
داد :هر قــدر تعداد ایرالینهای داخلی در مســیرهای پروازی
خارجی مانند ترکیه بیشــتر شــود و تعداد پروازها نیز افزایش

یابد ،مســلما قیمت بلیت هواپیما نیــز کاهش خواهد یافت و

مســلما میتوان گفت که قیمت بلیتهــا اینگونه نخواهد ماند.

مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه

چرا پایه و اســاس مشــخصی برای تعیین قیمت در پروازهای

خراجی وجود ندارد و آیا نمیتوان برای آنها روشی بر اساس نوع

پروازها و ســرویسهایی که ایرالینها ارائهمیدهند مشخص
کــرد؟ گفت :بازار بلیت هواپیمــا در پروازهای داخلی و خارجی
کامال رقابتی اســت و در ادامه شاهد به تعادل رسیدن قیمتها
خواهیــم بود چرا که هر قدر عرضه بلیت از ســوی ایرالینهای

مختلف بیشتر شود ،قیمت بلیت نیز کمتر میشود.

کشاورزی در تهران
مدرنیزاسیون شد

افزایش  ۳۰میلیون متر مکعبی
مصرف گاز به دلیل کرونا

عوامل موثر رکود
فرش دستباف

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان تهران گفت  :کشــاورزی این استان اصال

سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش  ۳۰میلیون

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دســتباف با اشــاره به مشــکالت

کریم ذوالفقاری گفت ۶۶ :درصد اراضی کشــاورزی اســتان تهران مجهز به سیستم

به نظر میرســداین میزان مصرف به دلیل شــیوع کرونا و افزایش استفاده

کســادی شده اســت.حامد چمن رخ در مورد وضعیت تولید و اشتغال در بخش فرش دستباف،

میگویم کشــاورزی استان تهران اصال سنتی نیســت.به گفته وی ،با حمایت خوب

در نیروگاههای کشور مصرف میشــود،ادامه داد :این سوختها شامل گاز

سنتی نیست و بیشتر اراضی با سیســتمهای نوین آبیاری محصول تولید میکنند.

نوین آبیاری و با توجه به جهش مناســب راه اندازی گلخانههای مدرن به این دلیل

استانداری و وزارت جهاد کشاورزی استان تهران در این سالهای اخیر استان تهران

در زمینه تجهیز ســامانههای نوین آبیاری و احداث گلخانه رتبه اول کشــور را کسب
کرده اســت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران ادامه میدهد :در تمامی

کشورهای دنیا  ۷۰درصد آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد که البته در

کشور نیز بین  ۷۰تا  ۹۰درصد آب مصرفی در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد اما در
اســتان تهران این میزان  ۴۳درصد است.وی با اشاره به اجرای شدن طرح مصرف
بهینه آب و مدیریت تولید در اراضی کشــاورزی استان تهران گفت :بطور میانگین در

کشــور هر یک متر مکعب  ۱.۴کیلوگرم محصول تولید میکند که در استان تهران در

هــر یک متر مکعب  ۲کیلو و  ۲۰۰گرم محصول تولید میکند.رئیس ســازمان جهاد
کشــاورزی استان تهران در بخشــی دیگر از این گفت و گو با اشاره به تغییرکاربری

بویژه ویالســازی در باغات این استان افزود :ویالســازی و تغییر کاربری بالی جان

کشاورزی این استان شده که این امر بهدلیل افزایش جمعیت است.وی تاکید کرد:
بین  ۱۲تا  ۱۸میلیون جمعیت در اســتان تهــران زندگی میکنند و به نوعی میتوان
گفت هر چقدر جمعیت بیشــتر شود اراضی کشاورزی در معرض خطر قرار میگیرد.
ذالفقاری خاطرنشان کرد :به لحاظ اقلیمی تهران جوابگوی جمعیت بیشتری نیست
و هر چقدر این جمعیت بیشــتر شود اراضی کشاورزی در معرض خطر قرار میگیرد.

بــه گفته وی ،در حال حاضر وضعیت تولید محصوالت کشــاورزی در اســتان تهران

خوب اســت و با تالشهای شــبانه روزی نمی گذاریم اراضی کشــاورزی به ویال و
ساختمان مسکونی تبدیل شود.استان تهران تولید کننده حدود  ۶میلیون تن از تولید

محصوالت کشــاورزی است که حدود  ۶درصد از محصوالت تولیدی کشاورزی کشور

در استان تهران تولید میشود.

متر مکعبی مصرف گاز در بخش خانگی در مقایســه با ســال گذشته ،گفت:

صادرات فرش دســتباف ایران گفت :عالوه بر رکود صادراتی ،بازار فرش دســتباف ایران نیز دچار

برای گرمایش آب اســت«.محمدرضا جوالیی» با بیان اینکه  ۳نوع سوخت

گفت :با توجه به مشکالت و محدودیتهای صادراتی ناشی از تحریمهای بین المللی و مشکالت

طبیعــی ،گازوئیل و مازوت اســت.وی میزان مصرف فعلــی گاز طبیعی در

و صادرکنندگان فرش دســتباف افزود :عالوه بر محدودیتهای صادراتی که ناشــی از تحریمهای

نیروگاهها را  ۲۴۵میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود ۶ :تا  ۸میلیون لیتر

گازوئیل و  ۱۵میلیون لیتر نیز مازوت در نیروگاههای کشور به عنوان سوخت

داخلی ،اشــتغال در این بخش دچار تهدید شده اســت.عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان

خارجی و همچنین قوانین دســت و پاگیر داخلی مانند (رفع تعهد ارزی) ،شــیوع ویروس کرونا
نیز بازار فرش دســتباف را دچار رکود کرده اســت ،زیرا با شیوع این ویروس در اواخر سال  98در

مصرف میشــود.جوالیی میزان تامین گاز نیروگاهها در زمســتان را تابعی از

کشــور فروشندگان و عرضه کنندگان فرش دســتباف بازار شب عید را از دست دادند.وی با اشاره

در زمســتان بخش خانگی و تجاری اســت.به گفته سرپرست دیسپچینگ

خانوار جزء کاالهای اولویتدار نیســت و از آنچا که در شــرایط ســخت اقتصادی معموال کاالهای

میزان مصرف بخش خانگی و تجاری دانســت و گفــت :اولویت تامین گاز

شــرکت ملی گاز ایران ،حجم گاز تحویلی به نیروگاهها بسته به سرمای هوا،
شــدت و طول زمان ســرما خواهد بود.وی ادامه داد :بر اساس برنامهای که

وزیر نفت ابالغ کرده این میزان در زمســتان کم میشود تا سوخت مورد نیاز
بخش خانگی تامین باشــد.جوالیی تاکید کرد:به نظر میرســد شرایط آب

و هوایی شــبیه سال گذشته باشــد و از همین رو پیشبینی میکنیم حجم

گاز تحویلی به نیروگاهها در زمســتان به  ۸۰تا  ۹۰میلیون متر مکعب در روز
خواهد بود.سرپرســت دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران افزود :بر اساس

اعالم سازمان هواشناسی هوای بسیار سرد برای زمستان امسال پیشبینی

نمیشــود؛ هر چند که پیشبینی هوا از اکنون بــرای  ۳ماه آینده پیچیده و

به مشــکالت معیشتی مردم بیان داشت :فرش به عنوان یک کاالی غیرضروری هیچ گاه در سبد

اساسی و ضروری در اولویت خرید خانوارها قرار میگیرد کاالیی مانند فرش کامال در حاشیه قرار

میگیــرد و بنابراین کاهش خرید آن عامل دیگری برای بی رونق شــدن خرید فرش دســتباف
اســت.چمن رخ با بیان اینکه  2میلیون نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم در حوزه فرش
دســتباف اشــتغال دارند ،گفت :قطعا کاهش صادرات و کاهش مصرف داخلی بر اشــتغال این

بخش اثرات منفی خواهد گذاشــت.عضو هیات مدیرت اتحادیه تولیــد کنندگان و صادرکنندگان

فرش دســتباف با اشــاره به عدم برگزاری نمایشگاه فرش دســتباف در شهریورماه گذشته اظهار

داشــت :عدم برگزاری این نمایشگاه بنا به خواســته جامعه فرش دستباف ایران به علت شرایط

خاص کشــور صورت گرفت و جامعه فرش ایران با توجه به شــیوع بیماری کرونا و در راســتای

جلوگیری از شــیوع بیشتر این بیماری تصمیم گرفت تا این نمایشگاه برگزار نشود ،اما قطعا عدم

مشکل است .وی با تاکید بر اینکه افزایش خطوط لوله به توزیع بهتر گاز در

برگزاری چنین نمایشــگاههایی اثرات منفی خود را بر بازار فرش دستباف و رکود خواهد گذاشت.

در زمستان برداشــت کنند که تولید افزایش پیدا کند.جوالیی میزان مصرف

ســازمانها و نهادهای مرتبط در تامین ارز واردات مواد اولیه مورد نیاز این بخش نیز با مشکالتی

کشــور کمک میکند ،گفت :نیروگاهها تنها در صورتی میتوانند گاز بیشتری
فعلی گاز کشور را  ۵۵۴میلیون متر مکعب در روز دانست و افزود :این میزان
نســبت به سال گذشــته در همین بازه زمانی رشد  ۳۰میلیون متر مکعبی را

نشان میدهد.

سرمایه گذاری ساالنه  ۴۰هزار میلیارد تومانی در برق

وی با اشاره به مشکالت واردات و تامین مواد اولیه بیان داشت :متاسفانه به دلیل عدم همکاری
مواجه اســت و همین موضوع بر وضعیت تولید ،کیفیت و اشــتغال در این بخش اثر گذار است.
وی گفت :در مجموع بازار صادراتی و بازار داخلی فرش دستباف ایرانی در شرایط رکود قرار دارد و
الزم است تا در جهت حفظ اشتغال و تولید مسئوالن به این بخش توجه بیشتری داشته باشند.

شرط معافیت از افزایش قیمت برق

وزیر نیرو از ســرمایه گذاری ساالنه  ۴۰هزار میلیارد تومانی در بخش برق

داده چیــزی حــدود  40هزار میلیــارد تومان به طور متوســط به عنوان

ســخنگوی صنعت برق گفت :مشــترکان پر مصرف برق در صورتی

مصرف هم در صورتی که میزان مصرف برق خود را نســبت به دوره

چندهزار میلیارد تومان از طرق مختلف تحت عنوان تنوع بخشی به منابع

مجموعه واقعیاتی که پیرامون ما است را در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم

کاهش داده و به گروه مشترکان خوش مصرف بپیوندند«.مصطفی

شد.دوم شــهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق رایگان برای

ایران خبر داد و گفت :در بخش آب نیز ما تالش میکنیم ساالنه به میزان

مالی جذب کنیم.رضا اردکانیان ،اظهار داشــت :اتکای آب و برق به میزان
قابل توجهی به منابع داخلی اســت و منظور از این منابع داخلی ،منابعی

است که در اختیار مردم است.وی افزود :در برق بیش از  90درصد منابع،
منابع داخلی است و اتکای کمی به بودجه عمومی داریم ولی در آب هنوز
سهم قابل توجهی از اتکای ما به منابع عمومی است؛ البته در بخش آب

نیز در ســالهای اخیر تنوع بخشی به منابع مالی صورت گرفته است.وزیر
نیــرو تصریح کرد :در این دولت از حدود  7ســال قبل تا پایان دولت که

کمتر از یکسال باقی مانده میتوانیم در صنعت برق اعالم کنیم که به طور
متوســط سالی حدود  40هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته

سرمایهگذاری سالیانه است.اردکانیان با بیان اینکه " اگر شرایط کشور و
اقبال خوبی در بخش ســرمایهگذاری در برق داشــتهایم" ،گفت :اعتماد

خوبــی بین فعالین صنعت برق و دولت وجود دارد که این اعتماد ،نقطه

آب قطعا به این میزان ســرمایه گذاری نشــده ،اما در بخش آب نیز ما

که این اتفاق رخ دهد مشمول هیچ اضافه قیمتی نخواهند شد.وی

اطمینان بخشــی برای فعالیتهای پیشرو است.وی افزود :در بخش
تالش میکنیم ســاالنه به میزان چندهزار میلیارد تومان از طرق مختلف
تحت عنوان تنوع بخشــی به منابع مالی جذب کرده و ســرمایهگذاران را

تشــویق به سرمایهگذاری کنیم که رقم عمده آن اکنون در بخش احداث

تصفیهخانههای فاضالب و سیســتمهای جمعآوری و استفاده از پساب
تصفیه شــده فاضالب اســت که اکنون به میزان قابل توجهی ،عملکرد و

که بخش عمدهای از آن منابع داخلی و از ســوی بخشی خصوصی است
ملی ،از تســهیالت بانکی و منابع خودشان برای سرمایهگذاری استفاده

درستی متوجه شده فاضالب تصفیه شده یکی از مطمئنترین شکلهای

میکننــد.وی ادامــه داد :ما نیــز از محل فروش انــرژی به بخشهای

مختلف داخلی و صادرات انــرژی ،درآمدهایی داریم که مجموعه اینها

خودش را در ســرمایه گذاری نشــان میدهد و آنچه در بخش برق رخ

 75درصد زعفران
مصرف داخلی ندارد

بخش صنعت صــورت میگیرد.وزیر نیرو با بیان اینکه بخش صنعت به
آب مورد اســتفاده در بخش صنعت است ،گفت :از ابزارهای مختلفی که

در بخش آب و برق اســتفاده میکنیم ،در بخشــی از این ابزارها همین
نقدینگی جامعه در دل آن وجود دارد.

طرح آغاز شــود.رجبی مشهدی افزود :درحال حاضر درحال تدوین

دستورالعملهای اجرایی هســتیم که پیشرفت خوبی هم داشته و
برای نظر خواهی از شرکتهای زیرمجموعه و صاحبنظر ارسال شده
است.ســخنگوی صنعت برق ادامه داد :طرح پس از جمع بندی و
تصویب ابالغ خواهد شــد و برق امید به زودی اجرایی میشود.وی

درباره این موضوع که این طرح افزایش قیمت برای مشــترکان به

همراه دارد ،خاطرنشان کرد :به طور قطع مشترکان کممصرف نه تنها

شــامل هیچ افزایش قیمتی نخواهد شد ،بلکه از  ۱۰۰درصد تخفیف

هم برخوردار میشــوند.رجبی مشهدی ادامه داد :مشترکان خوش

سالهای گذشته استخراج شده است ،به طور متوسط در کل کشور
حدود  ۳۰درصد از مشــترکان برق در محدوده کم مصرف ۱۵ ،درصد

پرمصرف و  ۵۵درصد در محدوده خوش مصرف هســتند ،اما این
تقســیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد
بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است .تخفیف ۱۰۰

درصدی بهای برق در طرح «برق امید» برای مشترکان کممصرف در
نظر گرفته شــده است.در طرح «برق امید» ،مشترکان برق خانگی

در سه گروه کممصرف ،خوشمصرف و پرمصرف قرار میگیرند .بر
این اساس ،مشــترکان کممصرف از تخفیف  ۱۰۰درصدی در قبض

برق بهرهمند میشوند ،از مشترکان خوشمصرف قدردانی میشود
و مشــترکان پرمصرف نیز با انجــام کارهایی از عنوان پرمصرف دور

شده و به خوشمصرفها میپیوندند.

زعفران کشــور چندان قابل توجه نیست ،اما زعفران
اســت.مدیرکل دفتر هماهنگی صــادرات محصوالت

روی تولید چنیــن محصوالتی در حال انجام کارهای

هنــد با توجه بــه نوع مصرف این مــاده در صنایع و

بــا بســتهبندیهای  5و  10گرمی تعلــق میگرفت.

ایرانــی یکی از کاالهای شــناخته شــده بینالمللی
کشــاورزی و صنایع تبدیلی ســازمان توسعه تجارت

ایران افــزود 75 :درصــد زعفران تولید کشــور باید

صادر شود ،گفت :برای کســب ارزش افزوده بیشتر

شــود.محمود بازاری گفت :اگرچــه ارزش صادراتی

هیات وزیران قرار بود دســتورالعملهای اجرایی که ابالغ شــد این

مشــترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در

مواد آرایشــی و بهداشتی است که متاسفانه هنوز در

شود .وی با اشاره به مصارف مختلف زعفران در تولید

برنــد ایرانــی و در بســته بندیهای کوچــک انجام

درباره زمان آغاز اجرای طرح برق امید هم گفت :براســاس مصوبه

اســت طرح برق امید اجرایی شــود.طرح «برق امید» مخصوص

بیشــتر از یک کیلوگرم را نمیدهد .وی افزود :اغلب

یک مقام مســئول در سازمان توســعه تجارت ایران

از صــادرات زعفران بایــد صادرات ایــن محصول با

کاهــش دهند و از پر مصرفی به خوش مصرفی برســند در صورتی

مشــترکان کم مصرف را تصویب کرد ،بر اســاس این مصوبه مقرر

زعفران در بســتهبندیهای کوچک گفت :براســاس

صادر شــود ،چرا که مصرف داخلــی ندارد ،مگر اینکه

بــا بیان اینکــه  75درصــد از زعفران تولیــدی باید

رجبی مشهدی» افزود :برابر مصوبه هیات وزیران در طرح برق امید

به مشــترکان پر مصرف  ۶ماه مهلت داده شــده تا مصرف خود را

اقبال ما ناشــی از اســتقبالی است که از ســوی بخش خصوصی بویژه

کــه بخشهای خصوصی نیز به طرق مختلفی از منابع صندوق توســعه

مشــمول افزایش تعرفه ،نخواهند شد که طی  ۶ماه مصرف خود را

مشــابه کاهش دهند ،از پاداش خوش مصرفــی برخوردار خواهند

زیر ســاختهای صنعتی مصرف آن در صنایع فراهم
شیرینی و شــکالت و مواد آرایشی و بهداشتی بیان
داشت :مهمترین بخش برای مصارف زعفران تبدیل

آن به مــاده موثره در صنعت از جملــه صنایع تولید

این زمینه دچار مشــکل هســتیم ،اما استارت آپها
تحقیقاتی هســتند و به نتایجی نیز دســت یافتهاند.
بازاری گفت :یکی از راههــای افزایش ارزش افزوده
زعفران توسعه صنایع بسته بندی است ،در حالی که
بخش قابل توجهی از زعفران ایرانی به صورت فلهای

صادر میشــود .مدیــرکل دفتر هماهنگــی صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیل سازمان توسعه

تجارت ایران بیان داشــت :البته ســازمان استاندارد

ایران اجــازه صــادرات زعفران در بســته بندیهای

کشــورهای مصرف کننده زعفران ایران مانند چین و

طب ســنتی خواهان خرید این کاال به صورت فلهای

هســتند .بازاری با تاکید بر اینکــه اگرچه عرضه این

کاال در بســته بندیهای کوچک هــم ارزش افزوده
باالیی خواهد داشت و هم در شناسایی این محصول

ایرانی در بازارهای جهانی موثر است ،گفت :متاسفانه

کمتر به این مقوله توجه شــده است و صادرکنندگان
در این زمینه مورد حمایت قرار ندارند .وی با اشــاره

به مصوبهای در ســال  87برای تشویق صادرکنندگان

معیــار مذکور جایزه صادراتی به صادرکنندگان زعفران
بازاری اظهار داشــت :براساس مصوبه مذکور عوارض

صادراتی از صادرکنندگان زعفران در بســتهبندیهای

باالتــر از  30گــرم دریافت میشــود و درآمد حاصل
از این عوارض صادراتی بــه صادرکنندگان زعفران در

بســتهبندیهای کوچک تعلــق میگرفت .وی گفت:

اگرچه این مصوبه یکی دو ســال اجرایی شد ،اما در

ســال  90با حذب بودجه مشوقهای صادراتی بودجه
این مشوق نیز حذف شد.

ایران
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 7ماه انتظار برای دریافت یک میلیارد یور و

انتقاد نمکی از عدم تخصیص بودجه کرونا
گــزارش

با گذشــت هفت مــاه از موافقت

به صفر برســانیم و در چند روز آینده معوقات ســه ماه

اقتصــاد برتر

یک میلیارد یورو از صندوق توسعه

بدقولیها و تعلل در پرداخت این مطالبه به زودی شاهد

مقــام معظم رهبری با برداشــت

کارانه پرداخت میشــود اما به نظر میرسد با ادامه این

ملــی و تخصیص آن بــه وزارت

پرداخت کارانه کارکنان وزارت بهداشت نخواهیم بود.

سرانجام یک میلیارد یورو مشابه  ۵۰۰میلیون
یورو؟

بهداشــت ســعید نمکی برای بار چنــدم از بیبرنامگی
دولت بــرای تحقق این وعده گالیــه کرد«.حدود  8ماه
خودم و یارانم در سراســر کشــور یــک روز آرام نداریم.

آبانماه ســال  ۹۷بود که بسیاری از شرکتها و کارخانههای

هرچه میگوئیم همه گیری را نمیشود با التماس و تمنا

دارویی کشــور اعالم کردند با بحــران تامین هزینهها مواجه

متوقف کرد بی فایده است هرچه التماس و تمنا و فریاد

شــدهاند و بــی برنامگی بیمههای بــرای پرداخت مطالبات

میکنیم که کرونا را نمی شود بدون کمکهای ویژه مهار

آنها به چالشــی جدی پیش روی آنها تبدیل شده است ،در

کرد کســی باور نمیکند .من امروز از سربازانم در جبهه

نهایت در تاریخ  ۲۷مهر آن ســال اسحاق جهانگیری معاون

سالمت شرمسارم!» مطالباتشان معوق مانده ،انبارهایم

اول رئیس جمهور در مراســم روز ملی صــادرات از موافقت

از ســاح خالی میشــود .پائیز ســنگینی فرا میرسد.

مقام معظم رهبری برای برداشت  ۵۰۰میلیون دالر از صندوق

موج حمله جدیدی شــکل گرفته ،یک میلیارد دالری که

توســعه ملی برای شــرکتهای دارویی خبــر داده و گفت:

ســهم کوچکی نگرفتهام .نمیدانم برای کدام کار مهمتر

تولیدکنندگان دارو قرار میگیرد.رچند در آن دوران قاضیزاده

رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند ماههاست به جز

این مبلغ پس از تبدیل بــه قیمتهای ارز نیمایی در اختیار

گذاشتهاند؟» اینها بخشــی از گالیههای چندباره نمکی

هاشــمی وزیر سابق بهداشت طی ســخنانی درباره برداشت

وزیر بهداشــت به دولتمردان برای تخصیص نیافتن یک

 ۵۰۰میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای جبران نقدینگی

اســت .قولی که با وجود مساعدت رهبر معظم انقالب تا

امیدوارم نخواهند با این پول آنها را پر کنند تا بتوانیم نفســی

میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی به وزارت بهداشــت

حوزه ســامت گفت :خبر دارم که چاههایی برایش کندهاند.

کنون بخش ناچیزی از آن تحقق یافته است.

بکشیم.در آن دوران هم پس از گذشت چند روز از این وعده،

اختصاص تنها سی درصد از یک میلیارد دالر

نمکی نیز در تاریخ دوم آبان  ۱۳۹۷گفت که هنوز  ۵۰۰میلیون

دالر را از ســوی مســؤوالن دریافت نکردهایم و چیزی به ما

گزارشــی که در روزهای اخیر توســط سازمان برنامه و

بودجه منتشــر شده نشــان میدهد که همچنان رقم
پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی حدود  ۵.۶هزار
میلیارد تومان بوده که تفاوت چندانی با رقم اردیبهشت

نداشــته است .این در حالی اســت که به تازگی وزیر
بهداشــت و درمان با انتقاد از وضعیت موجود نســبت

به تامین هزینههای کرونا اشارهای به دریافت مبلغ از
محل صندوق توســعه ملی داشته و گفته که در  ۷ماه
گذشته از یک میلیارد دالر تخصیصی کمتر از  ۳۰درصد

آن را دریافت کرد ه است.

عقب افتادن حقوق و کارانه نیروهای بهداشت و
درمان

ایــن موضوع درحالی اســت که به گفته کارشناســان
بســیاری از کشورهای پیشــرو مقابله با بیماری کرونا
بودجــه کالنی را صرف مقابله با این بیماری کردهاند به

طوری که بنا به گفته مســؤوالن وزارت بهداشت کشور

انگلیس ،تنها در بخش ســامت در این مدت بیش از
 ۲۲میلیــارد دالر هزینه کرده و عالوه بر دریافت پاداش

قابل توجه از سوی پزشکان و پرستاران و کادر بهداشتی

این کشــور در پایان ماه مطالبهای ندارند ،اما متاسفانه

بهداشــت قرار گرفته باشــد ،اکنون دولت باید حدود

خوشــبین به دریافت یک میلیارد دالر از محل صندوق

دارو نیز گفته بود که قرار اســت این مبلغ برای رفع مشکالت

بهداشــت و درمانی متاســفانه مشــاهده میشود که

دیگر به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند و عمده آن در

پزشــکی هســتند بارها در مصاحبههای خــود اعالم

ســازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.هرچند سرانجام پس از

ســرفصل تامین دارو ،واکسن ،وسایل حفاظت فردی،

گرفت و طاهر موهبتی ،مدیرعامل ســازمان درباره سرانجام

ترمیم درآمد دانشــگاهها تخصیص پیدا کرده است و

بیمه ســامت ،گفت :هرگاه به حســابمان پولی واریزشود،

ایــن بحــران درآمد برخــی از بیمارســتانها به دلیل

کشور با چالش مواجه خواهد شد.

شرکتی مســتقیم کار نمیکنیم ،طرف حساب بیمه سالمت

عادی به صفر رســید به طوری کــه تقوینژاد ،معاون

هرچنــد چندی پیــش نوبخت وعده داد کــه از مهرماه

حســاب شــرکتهای پخش واریز میکنند و شــرکتهای

خواهد شــد و اخیرا نیز اعالم کرده که بهزودی خبرهای

توضیح برداشــت  ۵۰۰میلیون یــورو از صندوق ذخیره ارزی

اســتاد به همین وعــده گفت که هدف و تــاش ما به

اختصاص داده شــده ،درست نیست .البته صحبت شده بود

ســه ماه آینده ،معوقات پرداخت کارانه کارکنان را تقریبا

داده شود که معلوم نشد ،چه شد.

در کشــور ما علی رغم تالشهای شبانه روزی پرسنل
بخشی از آنها کارانه یا حقوق خود را دریافت نکردهاند.

طلب  21هزار میلیارد تومانی از دولت

۷۰۰هزار یوروی دیگر و به عبارتی  ۲۱هزار میلیارد تومان
اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

کاهش چشمگیر درآمد بیمارستانها

توســعه ملی برای حل مشکالت دانشــگاههای علوم

نقدینگی شــرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی در اختیار

کردهاند که تاکنون فقط  ۳۰درصد از این منابع برای ۱۳

کش و قوسهای زیاد این مبلغ در اختیار بیمه سالمت قرار

توجــه به این نکته نیز ضروری اســت که بی برنامگی

نبایــد از ایــن نکتــه غافل شــد که بخــش مهمی از

تجهیز بیمارســتانها ،تجهیز مراکز بهداشتی ،پاداش،

پرداختــی  ۵۰۰میلیــون یوروئی از صنــدوق ذخیره ارزی به

تنها ارتباط بســزایی با خســتگی و بــی انگیزگی کادر

درامدهای بیمارســتانها پرداخت میشد اما با شیوع

با ادامه این بحران مدیریت بخش بهداشــت و درمان

پرداختها بالفاصله توســط ما صــورت میگیرد .ما با هیچ

دولت در زمینه پرداخت مطالبات وزارت بهداشــت نه
بهداشت و درمان داشته است بلکه  ۷ماه قبل که مجوز
برداشــت از این مبلغ از ســوی رهبر انقالب صادر شد

نرخ یورو حدود پانزده هزارتومان تخمین زده میشــد
اما اکنون با نوسانات ارزی و این رقم به حدود  ۳۲هزار

تومان رســیده است و این موضوع به معنای آن است

که دولت در آن زمان میتوانســت با پرداخت  ۱۵هزار
میلیارد تومان بدهی خود به وزارت بهداشت را پرداخت
کند و بخشــی از این پول را صــرف بیمه بیکاری کند.
با فرض اینکه  ۳۰درصــد از این مبلغ در اختیار وزارت

هزینههــای کادر درمان و پرداخــت کارانه آنها از محل

پذیــرش بیماران مبتال به کرونا و عدم مراجعه بیماران

توســعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت

در اینباره گفت :درآمد دانشــگاههای علوم پزشکی در

دی ماه سال گذشــته حدود هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
بــوده ،اما مجمــوع درآمد آنها در اســفند ،فروردین و

اردیبهشــت به کمتر از  ۳۰۰میلیارد تومان کاهش یافته
است.در همین راســتا مســؤوالن وزارت بهداشت که

وعده پرداخت مطالبات کادر درمان

پرداخت کارانه ماهانه و موقعات کادر درمان ازسر گرفته
برای آنها دارد و معاون توســعه وزارت بهداشــت نیز به

گفت :اینکه عدهای از ابتدا تصور کردهاند ،این پول برای دارو

همراه ســازمان برنامه و بودجه این اســت که ظرف دو

که یک پولی مســتقیما به واردکنندهها و تولیدکنندگان دارو

تحصیل در مدارس
سفارتخانهخارجی ممنوع

طرح جدید مجلس
برای افزایش نرخ فرزندآوری

رئیس مرکز امــور بین الملل وزارت آمــوزش و پرورش

نماینده مردم ملکان در مجلس شــورای اسالمی ،جزئیاتی از طرح جدید

عضو شــورای شهر تهران از ســاماندهی بیش از  10هزار

وزارتخانــه در مدارس ســفارتخانهها ،غیرقانونی و تخلف

از مشــوقهای جدید مجلس برای فرزندآوری خانوادهها و تکریم جایگاه

وضعیت اقتصادی دستفروشان در پایتخت خبر داد.زهرا

گفت :تحصیــل دانشآموزان ایرانی بــدون مجوز از این

است.غالمرضا کریمی اظهار داشت :مدارس سفارتخانهها
در ایران باید مختص کارگزاران آن کشور باشد نه ایرانیها.

مجلس برای حمایت از نرخ فرزندآوری را تشــریح کرد.سیدعلی موسوی
مادران خبر داد و اظهار داشــت :براســاس این طرح مشــوقهایی برای

مــادران در نظر گرفته شــده و متن اولیه آن توســط بیــش از  200تن از

وی افــزود :در ایران تابعیــت دوگانه را قبــول نداریم و

نمایندگان مجلس امضا شــده اســت .وی افزود :طبق آمارهای موجود و

قابل قبول است؛ هر فردی که در مدارس سفارتخانههای

که باید برای حفظ جمعیت چارهای اساســی از ســوی تمام دستگاهها و

پاسپورت فردی که ایرانی است ،تابعیت ایرانیاش برای ما
دیگــر کشــورها درس بخواند و از مرکز امــور بین الملل

وزارت آموزش و پرورش تاییدیه نداشته باشد تحصیل او
غیرقانونی است و مدرسه سفارتخانه نیز کار خالف قانون

انجام میدهد.کریمی گفت :مدارک تحصیلی ایرانیانی که
در مدارس ســفارتخانهها درس میخوانند مورد تایید ما

قرار نمیگیرد؛ مگر اینکه مدرســه سفارتخانه قبال لیست
دانشآمــوزان را به آموزش و پرورش اعالم کرده باشــد.

گفت :این طرح دارای  38ماده و در حمایت از فرزندآوری و مادران شاغل

لذا ســاماندهی دستفروشــان در این شــرایط کرونایی

مؤسسات خصوصی و یا حتی نیمهخصوصی مرخصی  9ماهه زایمان را به
مادران باردار تخصیص نمیدهند ،گفت :با همه مشکالتی که مادرات باردار

بگیریم و آنهــا بتوانند در مدارس ســفارتخانهها ثبتنام

کنند.وی متذکر شــد :هر فرد ایرانی کــه بدون مجوز در

مدارس سفارتخانهها ثبتنام شــده باشد ،تخلف است؛
بررســی دقیق میکنیم و با موارد تخلــف برخوردخواهد
شــد و اقدام ســفارتخانه نیز از طریق وزارت امور خارجه

درمان بیماریها را در دوران
کرونا به تعویق نیندازید

صــورت بلند مدت و نه موقــت و کوتاه مدت انجام گیرد.

قطعا باید با نگاه بلندمدت باشــد .این عضو شورای شهر

تهــران ادامــه داد :در ابتدای شــیوع کرونا دو بار بســته

کمک معیشــتی با همکاری بنیاد مستضعفان به برخی

روبهرو هستند ،اما شاهد این هستیم که بعضی از کارفرمایان از بهکارگیری
ادامــه داد :در این طرح مقرر کردهایم منابع و اعتباراتی برای کارفرمایان و

جهت کمک بــه این افراد انجام داد .بــه صورتی که هم

مدارس ســفارتخانهها ممنوع است و برای افرادی که به

کنند تا مجــوز الزم را از شــورای عالیآموزش و پرورش

نوعــی مهمان ناخوانده شــهرهای مختلف از جمله تهران

از دستفروشــان شناسامه دار تهران ارائه شد ولی در حال

ادارات برای افزایش مدت مرخصی زایمان مادران در نظر گرفته شــود تا

بایــد به مرکز امور بین الملــل آموزش و پرورش مراجعه

اظهار داشــت:کرونا پدیدهای اســت کــه در حال حاضر

نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز اندیشیده شود.نماینده مردم ملکان در

رئیس مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج از کشــور

کشــورهای دیگر تردد دارند شــرایطی را درنظر گرفتیم و

ســاماندهی دستفروشان در شــرایط کرونایی پایتخت،

است.وی افزود:بر همین اســاس باید برنامهریزیها به

زنان پس از تولد فرزندشــان امتناع و یــا آنها را از کار اخراج میکنند.وی

وزارت آموزش و پرورش متذکر شــد :تحصیل ایرانیان در

صدراعظم نوری درباره برنامههای مدیریت شهری جهت

برآوردهایی که انجام شــده ،جمعیت کشور رو به کهنسالی پیش میرود

تهیه و تدوین شــده است.موســوی با انتقاد از اینکه بعضی از شرکتها و

کارگاهها و کارفرمایان نیز متضرر نشوند و از اخراج مادران در جهت افزایش

حاضر به دلیل ادامه دار شدن کرونا باید اقداماتی اساسی
اشــتغال این افراد دچار آسیب نشود و هم فعالیتشان

عامل انتقال ویروس کرونا نباشد.نوری با اشاره به برخی

نرخ فرزندآوری جلوگیری شــود.این نماینده مجلس تصریح کرد :برخی

مخالفتهــا با تعطیلی بازار روز خــاوران در منطقه  15که

بهانه آنها را اخراج و از ادامه فعالیتشان جلوگیری میکنند که این مسأله

تمهیداتــی برای فعالیت این افراد در محدودههای جدید

شــرکتها و مؤسســات خصوصی پس از زایمان مادران باردار ،به همین

محل فعالیت برخی از دستفروشــان پایتخت بود ،گفت:

با سیاســت افزایش جمعیت مغایرت دارد.موسوی در پایان خاطرنشان

در نظر گرفته شد .در کنار این موضوع شرکت ساماندهی

دارند که دیدگاهها در این باره در کشور ما نیز باید اصالح شود ،معتقدم با

پایتخــت را در دســتور کار قــرار داده و بر این اســاس

کرد :کشــورهای توسعهیافته نگاه جامعتری به مقوله ازدواج و فرزندآوری

برنامهریــزی بلندمدت و در چارچوبی صحیح میتوانیم با بحران جمعیت

مقابله کرده و شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم.

مشــاغل ،ســاماندهی بیش از  10هزار دســتفروش در
حمایتها از جمله محل اشتغال دستفروشان در پایتخت
ساماندهی میشود.

عربستان درعمره پیش رو اســت.علی رضا رشیدیان در خصوص

راه اندازی عمره از ســوی عربستان گفت :بر اساس اعالم آنان از
ســیزدهم مهرماه انجام حج عمره توســط این کشور دوباره برقرار

میشــود.وی افزود که بنابر تصمیمی که دولت عربســتان گرفته
بازگشایی عمره در سه مرحله شــامل اتباع داخلی ،اتباع خارجی

مقیم عربســتان و مرحله دیگر برای کشــورهای مســلمان است
کــه در مجموع برای عمره امســال حدود یک میلیون و  ۵۶۰هزار

نفر پیش بینی شــده اســت.وی افزود :شروط جمهوری اسالمی
ایــران اول تضمین امنیت ،آرامش و کرامــت زائرین ایرانی و راه

اندازی کنسولگری یا دفتر حافظ منافع کشورمانبرای حمایتهای

کنسولی از اتباع ایرانی در حین اقامت در کشور عربستان سعودی
است و تا زمان تحقق این شروط اعزام سفر عمره انجام نمیشود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین یادآورشد :اکنون  ۵میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر در کشور در نوبت حج عمره قرار دارند.

را نباید به تعویق انداخت میتوان به مشــکالت

دارند و همچنین جراحی قلب و باز کردن عروق

اقدام کرد.از جملــه بیماریهایی که درمان آنها
روانــی که زندگی را حاد کرده مانند افســردگی
حاد یا شدید شدن فوبیا و وسواس اشاره کرد.

سالمت
اقتصادبرتر

بیماریهایــی اســت کــه

بهداشتی ،درمانی مهمی همچون واکسیناسیون

تعویق انداخت و با در نظر گرفتن مالحظات و

زائران ایرانی منوط به پذیرش شــروط جمهوری اسالمی از سوی

پروتکلهای بهداشتی باید نسبت به درمان آنها

یکــی از موضوعــات مهــم

درمان آنهــا را هرگز نباید به

رئیس ســازمان حج و زیارت گفت که از ســر گیــری حج عمره

شیوع کرونا به تأخیر بیفتند.مشکالت اورژانسی

به یاد داشــته باشیم قرار نیست از ترس ابتالء

در دوران شــیوع کرونــا،

از سرگیری عمره منوط به
پذیرش شروط ایران

دســتفروش جهت پیشــگیری از انتقال کرونــا و بهبود

مشخص نیســت تا چه زمانی شیوع خواهد داشت و به

مجلس با اشــاره به جزئیاتی از طرح مجلس برای حمایت از فرزندآوری،

دانشــگاهها هســتند .دانشــگاهها پول را از ما دریافت و به

پخــش آن را به شــرکتهای تولیــد دارو میدهند.وی در

ساماندهی
10هزار دستفروش

پیگیری میشود.

ابالغ نشــده اســت ،غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذا و

به کرونا شــرایط را ســختتر کنیــم ،اقدامات
کودکان ،جراحی آب ســیاه چشم و درمان قند

کنترل نشده برای بیماران دیابتی نباید به خاطر

قلب بویژه برای افرادی که سابقه فشارخون باال

و مشــکالت ضروری ارتوپدی مثل شکستگی
دســت و پــا نیز از دیگــر مواردی هســتند که
درمانشان نباید به تعویق بیفتد.همچنین زنانی
که در معاینات خانگــی با عالئمی مانند غده و

یــا خونریزی مواجه میشــوند و افرادی که در
بستگان خود سابقه سرطان پستان دارند نباید

چــکاپ خود را عقــب بیندازند.بیمــاران مبتال

به ام اس به یاد داشــته باشــند کــه از ترس

ضعیف شــدن ایمنی بدن ،نباید داروهای خود
ً
حتمــا در این باره با
را خودســرانه قطع کنند و

پزشک خود مشــورت کنند.مبتالیان به سرطان
ً
حتما بــرای زمان بندی درمان با پزشــک
نیــز
خود مشــورت کنند.برای درمان به پزشــکمان

اعتماد کنیم و اگر تشخیص داده شد مشکلمان
اورژانسی اســت برای درمان خود اقدام کرده و

برای درمان بیماریهای غیراورژانسی تا خارج
شدن شهرمان از وضعیت هشدار صبر کنیم.
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ارتقای خدماتسایپا یدک
قائم مقام مدیرعامل ســایپایدک در حوزه خدمات پس از فروش اظهار داشت :نمایندگیهای

ایجــاد کنند .مفیدی اذعان داشــت :به واســطه تحریمهــای ظالمانه ،تولیــد خودرو کاهش

در اولویت همکاری قرار خواهند گرفت.سیدرضا نشاط مفیدی در بازدید از چند نمایندگی گروه

افزایی که بین حوزه خدمات و فروش تعریف شــده اســت به طور قطع نمایندگیها به پویایی

گروه خودروسازی سایپا که در زمان کاهش تولید و به هم ریختگی بازار در کنار ما بودند قطعا
خودروســازی ســایپا با بیان اینکه بازرســی از حوزه خدمات پس از فروش و بخش فروش

مجموعه ســایپا مستمر و دائمی است و سعی شــده که این بخش بر اساس استانداردهای

تدوین شــده حرکت کنند ،تصریح کرد :در بازدیدهای دوره ای ســعی میکنیم که مشــکالت

یافت و این امر خســارت و مشــکالت مالی را بر نمایندگیهای سایپا تحمیل کرد ،حال با هم

گذشــته خواهند رســید .وی با بیان اینکه نمایندگیهای سایپا پتانسیل و آمادگی خوبی برای
جبران مشــکالت گذشــته دارند ،گفت :امیدوارم به زودی مشــکالت فروش و تولید خودرو

حل شــود و در این میــان نمایندگیهایی که در دوره افول و رکود تولید به گروه ســایپا کمک

فــروش و خدمات پس از فروش را حل کنیم تا مردم با شــرایط بهتــری بتوانند محصوالت

کردنــد در اولویت همکاریهــای جدید قرار خواهند گرفت .قائم مقام مدیرعامل ســایپایدک

با اشــاره به اینکه گروه خودروسازی ســایپا به دنبال ارتقای خدمات پس از فروش به مردم

تجربه نشــان داده اســت که ماههــای مرداد ،شــهریور و اوایل مهرماه زمــان اوج مراجعات

ســایپا را خریداری کنند .قائم مقام مدیرعامل ســایپایدک در حــوزه خدمات پس از فروش
اســت ،تصریح کرد :فروش و خدمات پس از فروش ســایپا دو مقوله ای هستند که بایستی
کنــار یکدیگر قرار گیرند و با هم افزایی شــرایط بهتری را برای متقاضیان خودروهای ســایپا

در حــوزه خدمات پس از فــروش درباره ارائه خدمات به دارندگان خودروهای ســایپا ،گفت:

مردمی به نمایندگیهاســت لذا تمام سعی سایپا این است که در این دوره بهترین خدمات را
به مردم ارائه کند.

افتتاح نمایشگاه بینالمللی خودرو پکن با وجود کرونا

شاسی بلند برقی فولکس واگن ،مقابل تسال

فروش خودرو در بزرگترین بازار دنیا بعد از سقوط سهمگین ناشی از

برندهای دایملر (کمپانی مادر مرســدس بنز) و ب ام و تجربه کردند

شــرکت تابعه فولکس واگن آمریکا شاســی بلند برقی  4.IDخود را

الملل خودروی پکن هم برگزار میشود.با اینکه در چند ماه گذشته در

بازگشت به حالت عادی بوده است .به گفته ییل ژانگ رئیس شرکت

برای تســا به حســاب میآید.با اینکه به عنوان رقیب معرفی شده

مشتریان میتوانند منافع بیشتری از یارانههای فدرال به خودروهای
ً
مخصوصا که تسال دیگر از این مزیت برخوردار
برقی بهره مند شــوند.

هنوز برخــی از ویژگیهای فنــی و توانمندیهای تســا منحصر به

خودروی  4.IDفولکس  39,995دالر قیمت گذاری شده و اگر تولید

شیوع کوید 19-در حال بازگشت به حالت عادی است و نمایشگاه بین

اکثر کشورهای دنیا از برگزاری تجمع و حضور رو در روی مردم پرهیز

میشــود با این حال نمایشگاه بین الملل خودروی پکن  2020از 26
سپتامبر شروع شده اما به یقین تعداد بازدیدکنندگان قابل مقایسه با

سالهای گذشته نخواهد بود و مدلهایی که در این نمایشگاه حضور
پیدا کرده اند ،انگشــت شمارند .شاید انگیزه برگزاری این نمایشگاه،
بازگشــت فروش خودروها به حالت عادی بویــژه خودروهای اندازه

و شــاید دلیــل آن مدلهای جدید و تخفیفهای بهتــر آنها در دوره
مشاوره ای اتوفورسایت  AutoForesightفروش سدانهای بزرگ
و شاســی بلندها (اس یو وی) تازه به میزان سال گذشته رسیده اما
بین برندهایی که تولید انبوه دارند رقابت بســیار شدت گرفته است.

میــدان نبرد و رقابت اصلی بین برندهــای داخلی و خارجی در بازار

چین در بین برندهای انبوه ساز مثل فولکس ،تویوتا و جیلی است.

در بــازار آمریکا با راهبردهــای قیمتی آن معرفی کرد که رقیبی جدی

فرد باقی مانده اســت .پیمایش به ازای هر بار شــارژ خودروی برقی

شاســی بلند فولکس هنوز درحد  300مایل ( 483کیلومتر) اســت.
امــا اگر فولکس بتواند این خودرو را به قیمت منطقی تری نســبت

به مدل  Yتســا ارائه دهد امکان موفقیت آن وجود دارد .ضمن آنکه

متوسط و الکچری و سیل اســتقبال و سرمایه گذاری درخودروهای

نیســت و خیلی وقت است که ســقف آن برای تسال پر شده است.

آن در کارخانههای آمریکا شــروع شود  5هزار دالر هم کاهش قیمت
خواهد داشــت .البته ایالن ماســک خبر از تولید یک خودروی برقی

 25هزار دالری منتشــر کرده است .فقط نکته این جاست که تا تولید

و عرضه خودروی برقی  25هزار دالری حداقل ســه ســال وقت الزم
اســت .خانواده  IDفولکس واگن بخشــی از برنامه بلندپروازانه 1.5

میلیون دستگاه خودروی برقی تا سال  2025این گروه خودروسازی

آلمانی اســت .برای فولکس محصول  4.IDیــک هدف دیگر را هم

برقی اســت .فروش خودرو در بازار چین در ماه اوت نســبت به ماه

برآورده میکند و آن بازگشــت اعتماد بازار آمریــکا به برند فولکس

مشــابه سال گذشته  11.6درصد افزایش نشــان داد و این پنجمین

بعد از رسوایی دیزلی است که از سال  2015افشا شد و به اعتبار این

ماهی است که بعد از تعطیلی سراسری به خاطر شیوع ویروس کرونا
روند فروش خودرو مثبت باقی مانده اســت .مردم چین ماه فوریه

شرکت لطمه شدیدی وارد آورد ،ســوای این واقعیت که این شرکت

4
مجبور به پرداخت خســارتهای میلیاردی هم شــد .محصول  .ID

را در منزلهــای خود ماندند و فروش خودرو به پایینترین ســطح
خود از سال  2005به بعد رسید .در دوران تعطیلیهای کرونایی پیش

اولین خودروی شاســی بلند برقی جمع و جوری اســت که با قیمت

 35هــزار دالر به فروش میرســد و هدف فولکس رســیدن به رقم

بینی تحلیلگران و انجمن ســازندگان اتومبیل چین این بود که سال

باالی فروش است .کسانی که این خودرو را در بازار آمریکا خریداری

 2020نســبت به سال گذشته افت فروش  15تا  25درصدی را شاهد
خواهد بود اما حاال شرایط نشان میدهد که این افت فروش حداکثر

میکنند تا سه سال میتوانند در شبکه جایگاههای شارژ خودروهای

برقی الکتریفای آمریکا به صورت رایگان خودروی خود را شارژ کنند.

 10درصد خواهد بود .بیشــتر افزایش فروش خودروهای ســواری را

بی ام و
جریمه شد

فروش ماهانه خودرو
با قیمت فصلی
با توجه به آنکه هزینه تولید خودرو در کشــور متاثر از سرکشــیهای

زده اســت .در بیانیــه بی ام و آمده اســت این خودروســاز به

فصلــی ،به احتمال فراوان خودروســازان را با چالــش مالی مواجه

احتماال ناشی از سوء برداشت بوده است .با این حال کمیسیون

دقت به ضوابط تعیین شــده پایبند بوده و اتهامات مطرح شده

نــرخ ارز و تورم روندی صعودی دارد ،فــروش ماهانه با قیمتهای

آمریکایی بی ام و را متهم به دستکاری در آمار فروش از طریق

خواهد کرد .فروش ماهانهای که خودروســازن ملــزم به اجرای آن

پرداخت پــول به نمایندگیهــای خود در آمریکا و احتســاب

شــدهاند ،از جنس «فوقالعاده» است .بنابراین محصوالت ثبتنامی
باید حداکثر ســهماهه تحویل داده شوند و نکته مهمتر اینجاست که

این مدل فروش ،با قیمتهای قطعی انجام میشود .به عنوان مثال،

کند و حتی ســبب شود خودروســازان در عرضــه برخی محصوالت

آمریــکا خودروســازی بی ام و را به دلیــل ارائه اطالعات غلط،

با تســهیالت کرده اســت .طبق اعالم کمیســیون اوراق بهادار

قیمتهای فصلی ،به احتمال فراوان با اعتراض خودروسازان مواجه

اطالعات غلط در خصوص آمار فروش دو زیر مجموعه شــرکت

شــرکت و ارائه اطالعات نادرســت در خصوص میزان تقاضا و

محصوالتی که ســایپا در مهر ماه و در قالب فروش فوقالعاده عرضه

احتیاط به خرج دهند .با این شــرایط ،به مســاله فروش ماهانه با

رقابــت قیمتها را تغییر ندهد ،خودروهای موردنظر با نرخهای قبلی

خواهد شــد و این امکان وجود دارد که آنها وزارت صمت و شــورای

خواهد کرد ،باید قیمت قطعی داشــته باشــد و بنابراین اگر شورای

به فروش خواهند رسید .طبق اعالم شورای رقابت ،قیمت خودروهای

داخلی هر ســه ماه یکبار مــورد بازنگری قرار میگیــرد ،بنابراین در

صورت تداوم فــروش فوقالعــاده ماهانه ،خودروســازان مجبورند
محصوالت خود را در هر فصل دو بار با قیمتهای به روز نشده عرضه
کنند .بنابراین تا پایان ســال در مجموع شش فروش فوقالعاده (به

صورت مشــترک) انجام میشــود و این در حالی است که قیمتها
تنها دو بــار تغییر خواهند کرد .این موضوع ممکن اســت نه تنها در

کیفیــت خودروها اثر منفــی بگذارد ،بلکه تولیــد را نیز دچار چالش

خودروهــای فروش نرفته به عنوان خودروهای فروخته شــده

رقابت را بابت تغییر سیاســتهای فعلی تحت فشار قرار دهند .این
اعتراض از آن جهت اســت که هزینه تولید خودرو در کشــور با توجه

بــه صعود دنبالهدار نرخ ارز و تورم و احتماال ســختتر شــدن روند

تامیــن قطعات (بــه دلیل تحریمهای اخیــر) ،پیدرپی باال میرود
و بنابراین تعادل الزم میان نرخ فروش و قیمت تمامشــده شــکل

نمیگیرد .از همین رو هیچ بعید نیســت یا فــروش ماهانه خودرو
لغو شود یا شورای رقابت به کوتاه تر کردن بازه زمانی تغییر قیمتها

رضایت دهد.

رقابت شاهین اتوماتیک
با خودروهای خارجی

 ۱۸میلیــون دالر جریمه کــرد .آمریکا اعالم کرد بــه دلیل ارائه
بــی ام و ،این خودروســاز آلمانی به پرداخــت یک جریمه 18

میلیون دالری محکوم شده اســت .طبق گفته کمیسیون اوراق

بهــادار آمریکا ،در بــازه زمانی  2015تا  2019بــی ام و از طریق
ارائه آمار غلط فروش توانســته است جایگاه نخست را در بین

دیگر خودروســازان حاضر در بازار آمریکا کســب کند و تصویر

آمریکا ،اقدام خودروســاز آلمانی باعث فریب ســهامداران این
ســهم این خودروساز از بازار خودروی آمریکا شده است .بی ام

و به نســبت دیگر خودروسازان آلمانی سرمایه گذاری بیشتری
برای حضور در بازار خودروی آمریکا انجام داده و کارخانه تولید

محصوالت این شرکت در کارولینای جنوبی ،یکی از بزرگ ترین

کارخانههای خارج آلمان این شرکت است که برای  11هزار نفر

نادرســتی از اختالف بین میزان فروش واقعی خود در آمریکا

اشــتغالزایی کرده است .بازار آمریکا یکی از سه بازار اصلی این

با رد ادعای آمریکاییها گفته اســت هیــچ مدرکی وجود ندارد

از این نیز کمیســیون اوراق بهادار آمریکا به دلیل مشابه شرکت

با میزان هدف گذاری شــده را ایجــاد کند .با این حال بی ام و

که ثابت کند این شــرکت دســت به ارائه آمار نادرست فروش

وزارت صمت ،مسئول تایرهای
سنگین انباشته در انبارها

شــرکت در کنار اتحادیه اروپا و چین محسوب میشود .پیش

خودرویی فیات -کرایسلر را  40میلیون دالر جریمه کرده بود.

تالش برای از سرگیری سفرهای
خارجی و افزودن مقاصد جدید

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهــران گفت :طراحی و تولید

مدیر کل حمل و نقل مســافر سازمان

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با اشــاره به اینکه همچنان سفرهای دریایی

این خودرو را تحســین خواهند کرد.نعمت هللا کاشانی نسب درباره خودروی

راهداری هیچ عالقــهای به توزیع تایر

ســفرهای دریایی خارجی که پیش از این انجام میشــد را از سر بگیریم ،بلکه در

خودروی شــاهین برای صنعت خــودرو قابل افتخار اســت و همه ایرانیان
شــاهین و تاثیری که این خودرو بر بازار خواهد گذاشــت ،گفت :بازار خودرو

تشــنه خودروهای جدید اســت ،چــرا که مرتب مــردم قیمتهای جدید و

قدیــم را مقایســه میکنند و از اینکه قیمت خودروها در بازار به این شــکل
باال رفته اســت ابراز نارضایتی میکننــد بنابراین با ورود خودروهای جدید و

بــه روز تا حدی میتوان از گالیه و نقدهای مردم کاســت.وی با بیان اینکه
طراحی وتولید شــاهین باعث افتخار است ،افزود :گروه خودروسازی سایپا

در سالهای سخت تحریم نســبت به طراحی شاهین اقدام کرده است ،در
حالی که با خروج خودروسازان خارجی از ایران و عدم همکاری شرکتهای

خودروســازی جهانی همه تصور میکردند که صنعــت خودروی ایران دیگر
رشــد و توســعه پیدا نخواهد کرد و دیگر هیچ خودروی جدیدی متولد نمی

شــود ،اما رونمایی از خودروهای جدید سایپا نشــان داد که صنعت خودرو

متوقف نشــده اســت .نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران
تصریح کرد :خودرو شــاهین با آنکه در سخت ترین شرایط ،طراحی و تولید

شــده ولی توانســته اســتانداردهای جهانی را پاس کند ،لذا عملکرد سایپا

در این بخش قابل تقدیر اســت و با این تفاســیر به نظر میرســد صنعت
خودرو در آســتانه تحول است.وی گفت :اگر خودرو شــاهین ،با گیربکس

اتوماتیک عرضه شــود ،بــه خوبی میتواند با مدلهــای خارجی رقابت کند

لذا توصیه میکنم ســایپا به ســمت اتوماتیک کردن ایــن خودرو برود ،هر
چنــد که این خودرو از نظر ظاهــر و ویژگیهای فنی قابل رقابت با مدلهای

خارجی است.

راهــداری اظهــار داشــت :ســازمان
ندارد ،اما از آنجا که مسئولیت حمایت
از مصرف کنندگان ایــن کاال را برعهده

دارد بــه این حوزه وارد شــده اســت.

باقر جوان تصریح کرد :ســهمیه بندی

الستیکهای سنگین از مرداد سال ۹۷
آغاز شد و الستیکهایی که بعد از این

تاریخ ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی دریافت کرده اند باید در ســامانه توزیع تایرهای خودروی

خارجی به دلیل شــیوع ویروس کرونا متوقف اســت ،گفت :در تالشــیم تا نه تنها
صددیــم مقاصد جدیدی را با کشــورهای مختلف برنامهریزی کــرده و از افزایش

مقاصد خارجی برای انجام سفرهای دریایی استقبال میکنیم.در پی شیوع ویروس
کرونا بسیاری از مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی برای انجام سفرهای مردم بسته

شد و اخیرا مذاکرات چند جانبهای بین کشورها برای از سرگیری این سفرها انجام
شــده است .در حوزه دریایی نیز ایران ســفرهای داخلی و خارجی بسیاری انجام

میداد که در ماههای گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد و همچنان
تکلیف آن مشخص نیست .سعید راستاد ،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در

سنگین قرار گیرند .مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری ادامه داد :تاکنون برای

این افزود :سه مسیر خارجی برای انجام سفرهای دریایی در سال گذشته داشتیم

این سامانه توانسته است التهاب بازار را از بین ببرد .باقر جوان خاطر نشان کرد :راهداری

اما با شیوع ویروس کرونا این سفرهای دریایی متوقف شد .در زمینه اضافه کردن

حدود  ۳میلیون حلقه الستیک حواله صادر شده و این سازمان مفتخر است که به کمک
به هیچ وجه عالقهای برای ورود به بازار الســتیک را ندارد ،اما به دلیل اینکه این سازمان
متولی بخش متقاضی این کاالست مسئولیت صدور حواله در سامانه به سازمان راهداری
محول شــده است .مدیر کل حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری ادامه داد :بعضی از

فروشندگان الستیک که الســتیکهای آنها در انبار انباشته شده است مدعی هستند که

حوالهای برای آنها ارســال نمیشود و تاریخ تایرها در حال منقضی شدن است ،شاید به
این دلیل دچار مشــکل شده اند که از نشانها (برند) و اندازههایی (سایز) در انبار خود
دارند که مورد پســند خریدار نیســت و به همین دلیل الستیک بعضی از فروشندگان در
انبارشــان باقی مانده اســت .وی یاد آور شد که در هر صورت تنظیم کننده این سامانه و

مســئول بازار تایر ســنگین وزارت صمت است و این وزارتخانه برای این مشکل پاسخگو
خواهد بود ،زیرا واردات و تولید این کاال زیر نظر این وزارتخانه انجام میشود.

که در مسیرهای بندر باهنر-شــارجه ،بندر لنگه-دوبی و بندر خرمشهر-کویت بود
بنــادر قطر با توجه به روابط مناســبی که با این کشــور داریــم ،آمادگی الزم وجود

دارد تا پس از رفع مشــکالتی که برای همه کشــورها ناشی از شیوع ویروس کرونا

به وجود آمده ،ســفر به قطر را نیز راهاندازی کنیم .راســتاد با اشاره به قطر ،عمان،

پاکستان و ...به عنوان کشورهای جدیدی که میتوانند به مقاصد سفرهای دریایی
جدید اضافه شــود و پیش از شیوع کرونا نیز با آنها مذاکراتی داشتهایم ،ادامه داد:

اگر متقاضی برای ســرمایهگذاری در افزایش مقاصد و کشــتیهای مسافری در
مسیرهای خارجی و داخلی باشــد ،استقبال کرده و حمایت الزم را انجام خواهیم

داد که میتوان به تصویب و اعطای تســهیالت الزم برای سرمایهگذاران اشاره کرد.
همچنین برای اضافه کردن کشورهای جدید به مقاصد خارجی سفرهای دریایی نیز
اعالم آمادگی کرده و حمایت الزم را انجام خواهیم داد.

بانک و بیمه
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هفت خوان جدید برای دریافت وام مسکن
گــزارش

بــرای دریافــت وام مســکن

خرید این اوراق باید از قیمت روز مطلع شوید .فرض

اقتصــاد برتر

جوان به سراغ یکی از متصدیان

این صورت بــرای تهیه  ۲۰۰برگ اوراق باید  ۸میلیون

خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران

کنیم که قیمت هر برگ اوراق  ۴۱هزار تومان باشد .در

بانک مســکن رفت تــا مراحل

و  ۲۰۰هــزار تومــان بپردازید .اگر این رقــم را از مبلغ
وام کم کنیم شــما عم ً
ال  ۹۱میلیون و  ۸۰۰هزار تومان

دریافت وام مســکن را تشریح و مشکالت آن را بیان
کند.به گزارش خبرنــگار بانک و بیمه گروه اقتصادی

دریافت کردهاید.

خرید اوراق از کارگزاری با شعب بانکی تفاوتی دارد؟

باشــگاه خبرنگاران جوان ،چندی پیش خانم جوانی

با این خبرگزاری تماس گرفت و در خصوص دریافت

وی پاســخ داد :هیچ تفاوتی بین خرید مســتقیم از

وام مســکن گفت :برای وام مسکن مراجعه کردم اما

کارگزاری بانک مســکن و شــعب بانکی وجود ندارد

مراحل طوالنی را باید پشــت سر بگذارم و حداقل سه

و فرآیند و هزینهها یکســان است .حتی این فرآیند

ضامن با ســابقه کار باال از من میخواهند .سه ضامن

از طریق مراجعه مســتقیم به شرکت کارگزاری بانک

رســمی با ســابقه کار زیاد را یک فرد متقاضی وام از

مسکن سریعتر طی میشــود .همچنین حدود یک

کجــا بیاورد؟همین موضوع منجر شــد که به یکی از

هفتــه طول میکشــد ،اما اگــر خیلی عجلــه دارید

شعب بانک مسکن مراجعه کنم و خودم را برای چند

میتوانیــد با بانک تماس بگیریــد .البته در پایان کار

دقیقــهای جای خانــم جوانی که بــرای دریافت وام

بانک با شما تماس میگیرد.

گام چهارم

مســکن به مشــکل بر خورده بود ،بگذارم!وارد بانک

مســکن شدم ،شــماره ارجاع گرفتم و مقابل یکی از

وارد فرآیند اخذ تسهیالت میشوید

باجههای این بانک نشســتم و خطــاب به متصدی

وی ادامه داد :پس از خرید این اوراق به شعبه بانک

بانک گفتــم :وام مســکن میخواهــم ،چگونه باید

مربــوط خود برویــد و تمامی فرمهــای مربوط را پر

بگیرم؟ خانم خندید و گفت :برای این ســوال شماره

کنید .بعد از یک هفته ،ارزیاب بانک مسکن به آدرس

گرفتید؟!همین موضوع منجر شــد تا پاســکاریها

مســکن با مراجعه به واحد مسکونی خریداری شده

شــروع شــده و من را به یکی دیگــر از همکارانش

توسط شما ،نسبت به ارزیابی قیمت آن اقدام کرده و

معرفــی کند ،مغرفــی که در بین آن زمزمه تمســخر
رقــم پایین این وام مطرح بــود به طوری که گفت :با

 ۲۴۰میلیــون میخواهد خانه بخــرد و ازدواج کند!به
کنار کارمند بانک رفتم و ســوالم را تکرار کردم ،گفت:

اگر وام اولی هســتید نفری  ۸۰میلیون به شما تعلق

میگیــرد .برای دریافت این وام باید مبلغی به عنوان
پس انداز به مدت یکسال در بانک بلوکه کنید .اما اگر

شرایط مالی برای پس انداز را ندارید ،میتوانید اوراق
مســکن خریداری کنید .در ضمن نباید سابقه خرید

خانه را هم داشته باشید.

وام  ۲۴۰میلیونی که  ۴۷۰میلیون به بانک بازمی
گردد!

این متصدی بانک گفت :شما باید ماهیانه حدود ۷۸۰

هزار تومان به مدت  ۱۲ســال با سود  ۸درصد مبلغ به
بانک بازگردانید .یعنی بعد از مدت  ۱۲ســال شما در

ازای وام  ۱۶۰میلیونی حدود  ۲۲۴میلیون و  ۶۴۰هزار
تومان بازگرداندیــد.وی تصریح کرد :اما اگر وام اولی

نیستید به شما نفری  ۱۰۰میلیون تومان و در کل ۲۰۰
میلیون تومــان وام تعلق میگیرد که اگر با وام جعاله

نتیجه استعالم خود را به بانک اعالم میکند.

گام پنجم

ترکیب شود ،این عدد به  ۲۴۰میلیون تومان میرسد.

 ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت باید  ۲۰۰برگه تسهیالت

مدارک واحد مســکونی مانند ســند ،بنچــاق ،پروانه

وقتی کــه بانک از ملک خریداری شــده اســتعالم

مدت  ۱۲ســال هر ماه یک میلیون و  ۶۶۰هزار تومان

تومانــی حدود  ۹میلیون و  ۲۰۰هزار تومان میشــود

خانه بگیرید ،آن را اســکن کنید .وارد ســایت بانک

مراجعه کنــد و با نامه بانک مســکن بــه دفترخانه

گام سوم

و اســتعالمات مربــوط بــه آن را در دفترخانه انجام

همچنین برای دریافت این وام باید اوراق خریده و به

با ســود  ۱۷.۵درصد پرداخــت کنید .در مجموع پس

از مــدت  ۱۲ســال در ازای  ۲۰۰میلیــون حدود ۴۷۸

مسکن بخرند .هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۴۶هزار

کــه با در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که
برای آن باید  ۸۰ورق به مبلغ سه میلیون و  ۶۸۰هزار

میلیون تومان باید بازگردانید.این متصدی در پاســخ

تومــان خریداری کنند ۱۲ ،میلیون و  ۸۸۰هزار تومان

جعاله همان وام تعمیر و بازســازی مسکن است که

گام اول

به این ســوال که وام جعاله چیست؟ تاکید کرد :وام

میتوان آن را در کنار وام خرید مسکن دریافت کرد.

مجردها هم میتوانند وام مسکن بگیرند؟

میشود.

اوراق تســهیالت مســکن را بخرید ،اما چــرا راه دور

گام آخر

متصدی بانک بعد از اینکه مطمئن شد هنوز خانه ای

بروید؟ ســادهترین مســیر ،مراجعه به شعب بانک

تنظیم کنیــد ،هنگام تنظیم مبایعــه نامه در ذکر رقم

ثبــت نام کردیــد ،میتوانید به هر شــعبهای از بانک

قرارداد با شــما تماس میگیرد .بعد از تمام شــدن

تســهیالت بخرید.وی تاکید کرد :البته این  ۲۰۰اوراق

میآید و مبلغ تسهیالت را به صورت چک به فروشنده

وام  ۲۴۰میلیونــی نیازمنــد  ۴۰۰برگه اوراق مســکن

مربوطه مراجعه کنید و کارت اقســاط تسهیالت خود

تــا بتوانید وام مســکن دیگری بگیریــد .همچنین

مسکن در وجه فروشنده خانه صادر میشود.

تومان تســهیالت دریافت کنند .این وام شــامل ۱۰۰

گام دوم

تومان جعاله میشــود.وی بیان کــرد :بنابراین برای

این متصدی بانک مســکن بیان کــرد :کپی یکی از

انتشار ۹۲هزار میلیارد تومان
انواع اوراق

متصدی بانک مســکن گفــت :با مراجعــه به تمام

احتمالی به شــهرداری و سازمان ثبت امالک برعهده

پس از تکمیل استعالمات ،بانک مسکن برای تکمیل

خانه بخرید بعد وام بگیرید

و مشخصات فروشــنده خیلی دقت کنید ,چون وام

میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن و  ۴۰میلیون

اوراق تسهیالت مسکن را از کجا بخرم؟

دهد .یادتان باشــد که پرداخت عوارض و بدهیهای

کارگزاریهــای بورس میتوانید اوراق تســه یا همان

این کارمنــد بانک مســکن گفت :از زمانــی که وام

مجردهای ســاکن تهــران میتوانند تــا  ۱۴۰میلیون

مسکن شوید و فرم پر کنید.

ثبت اســناد رسمی مراجعه کرده ،معامله را ثبت کرده

فروشنده است.

نخریده ام ،گفت :پس از خرید خانه باید مبایعه نامه

مســکن یکــم را دریافت کردید باید  ۱۰ســال بگذرد

ســاخت ،گواهی پایان کار یا قبض برق را از فروشنده

گرفــت ،فروشــنده واحد مســکونی باید بــه بانک

فرمهای مربوط را پر کنید

مســکن اســت .وقتی که در ســایت بانک مســکن

فرم قرارداد و مراجعه به دفترخانه برای ثبت اطالعات

مسکن مراجعه کرده و از بانک مربوط  ۲۰۰برگه اوراق

تنظیم ســند ،نماینــده بانک به دفترخانــه مورد نظر

مخصوص وام  ۱۶۰میلیونی است و شما برای دریافت

میدهــد .بعد از اتمام مراحل یادشــده باید به بانک

هســتید .قیمت این اوراق متفاوت اســت و قبل از

را دریافت کنید.

عدم مهلت بانک به
بدهکاران اقتصادی آسیب زا است

طرح مسکن محرومان
پیشپرداخت ندارد

تاکنــون حدود ۹۲هزار میلیارد تومان اوراق اعم از مرابحه عام دولتی و اســناد خزانه در

رئیس سازمان برنامه و بودجه

رئیــس خانه صنعت ،معــدن و تجارت ایران از عملکــرد بانکها انتقاد کرد

و طی برگزاری شــانزده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و دو مرحله پذیرهنویســی

هــزار واحــد بــرای محرومان

جنــگ اقتصادی که بدهــی دارند مهلت نمی دهند و ایــن میتواند موجب

قالب حراجهای نقدی و غیر نقدی منتشــر شده اســت .با انتشار اسناد خزانه اسالمی
اوراق تا تاریخ  ،1399 .6 .25در مجموع معادل  87هزار و  517میلیارد تومان شــامل17

هزار و  700میلیارد تومان اســناد خزانه اســامی و  69هزار و  817میلیارد تومان اوراق
نقدی تأمین مالی انجام شــده است.این در حالی است که در هفته جاری مبلغ  4هزار
میلیارد تومان اســناد خزانه اسالمی منتشــر و همچنین هفدهمین مرحله حراج اوراق

مالی اســامی در تاریخ  1399 .7 .1برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق

گفــت :در طــرح احــداث ۱۰۰
هیچگونــه پیــش پرداختــی

کار آمده اند اما همچنان همکاری نکردن بانکها در همه اســتانها از جمله

محمدباقــر نوبخــت اظهــار

شــماره ( )1به فروش رسید .در مجموع در طی هفته جاری مبلغ  4هزار و  707میلیارد

در بازاره بدهی بانکهای کشور در بازار بین بانکی بودهاند .حدود  40درصد مباقی نیز در

و دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید کشــور برای رفع موانع تولید پای

واجد شــرایط واگذار میشود.

و پشــتیبانی مالــی ســازمان

خزانه اســامی) تامین مالی شد.گفتنی است ،مشتری  61درصد کل اوراق عرضه شده

کارگروه رفع موانع تولید اســتان کرمان افــزود :با توجه به اینکه قوه قضائیه

به شکل قرض الحسنه به افراد

از متقاضیان یادشــده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی

تومان برای مصارف بودجه عمومی از محل انتشــار اوراق مالی اســامی (اعم از اسناد

آســیبهایی جبران ناپذیر شــود .سیدعبدالوهاب ســهل آبادی در نشست

صورت نمی گیرد و تســهیالت

داشــت :این برنامه با همکاری

شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،مبلغ  707میلیارد تومان اوراق به شــرح جدول

و گفــت :بانکها به اقتصاد کشــور خدمــت نمیکنند چرا که به ســربازان

کرمان وجــود دارد.وی به اتفاقی که به دلیل بدهــی بانکی و عدم همکاری

بانک در دادن  ۱۰روز مهلت به یکی از فعاالن اقتصادی در یکی از استانهای

کشــور رخ داده بود ،اشاره کرد و اظهار داشــت  :به قیمت گرفتن جانی باید

کمیتــه امــداد ،بنیاد مســکن
برنامه و بودجه احداث خواهد شــد.وی افزود :این طرح جدا از سایر برنامههای دولت

آبــادی افزود :هر روز صبح یک مســاله جدید برای فعــاالن اقتصادی علم

هزار واحد توســط وزارت راه و شهرســازی احداث خواهد شــد.رئیس ســازمان برنامه

کرمــان نیز در این نشســت در ارتباط با عدم اجرای مصوبــات کارگروه رفع

بــرای تکمیل مســاکن مهــر و طرح اقدام ملی اســت که در طرح اقــدام ملی نیز ۶۰۰

بازار ســرمایه و توسط صندوقها جذب شده است.مجموع اوراق منتشر شده اعم از آراد و

و بودجــه تاکیــد کرد :در طرح احــداث  ۱۰۰هزار واحد برای محرومــان هیچگونه پیش
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واگذار میشود.

اســناد خزانه اســامی در قالب حراجهای نقدی و غیر نقدی تا پایان هفته جاری حدود

بدهی بانکها پرداخت شــود و این به دور از انصاف و وجدان است.ســهل

پرداختی صورت نمی گیرد و تســهیالت به شــکل قرض الحســنه به افراد واجد شرایط

نرخ جدید سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری

میشــود و آنها را از کارهای اصلی بازداشته و درگیر حاشیه میکند .استاندار

موانع تولید گفت :مشــکل کارگروه رفع موانع تولیــد از همان ابتدا این بوده

که مدیران اجرای برخی از مصوبات ارائه شده از سوی این کارگروه را خالف

قانون میدانند.

هزینه تعویض پول کهنه و پاره

بانک مرکزی طی بخشــنامهای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده

طبق اعالم بانک مرکزی ساالنه بیش از  ۷۰۰میلیون برگ اسکناس

با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین

و چاپ مجدد آنها مبلغی معادل  ۱۲میلیارد تومان از بودجه کشور

بــه رئیس کل بانک مرکــزی و با هدف کنترل رشــد نقدینگی و تورم و در

آسیب دیده در چه مکانی ،طی چه فرآیند و شرایطی ارزشگذاری

از چرخه اقتصادی کشور خارج میشود که برای جمع آوری ،امحا

قانونی بانکها و موسســات اعتباری را اعالم کرد.هیات عامل بانک مرکزی

خرج میشــود .در ایــن بین باید بدانید اینگونه اســکناسهای

نســبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه  ۱۰تا  ۱۳درصد

میشــوند؟ تعویض اسکناسها و ایرانچکهای کهنه و فرسوده

عین حال تداوم اجرای برنامههای حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی

ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه

در کلیه شــعب بانکهای کشــور انجام میشــود امــا پرداخت

بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه  ۲۲شهریور به ارقام قبل

موجود بودن تمام ســطح اســکناس یا ایرانچک است زیرا ،در

بهای اســکناسها و ایرانچکهای کهنه و فرســوده مشروط به

از آغاز اجرای برنامههای حمـایتی مذکور ،مقرر کرد .۱:نسبت سپرده قانونی

از زمان اجرای مصوبه ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا در این خصوص

باز میگردد .۲.معادل یک ســوم تســهیالت اعطایی بانکها و موسسات
اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا) ،از

غیر این صورت ،اســکناس یا ایرانچک ارائهشده ،ناقص در نظر

میگردد .در صورتی که بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه

برای ارزشگذاری هر یک از انواع اســکناسها و ایرانچکهای

ب) در تاریخ  ۸مهر  ۹۹نباشد ،بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند

با قرار گرفتن بر روی آن ،ســطح اســکناس یــا ایرانچک به ۱۰

و با نرخ یک دههزارم ( )۰.۰۰۰۱درصد به عنوان سود متعلقه ،نسبت به تودیع

زیر برابر با یکدهم بهای اســمی اســکناس یا ایرانچک است.

به صورت ماهانه ،مراتب توســط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی
ً
رأسا از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت میشود.

با جدول مربوطه ،فقط خانههایی که کامل باشــند ،در نظر گرفته

محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ،حسب عملکرد

یکباره مابهالتفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند

آنها قرار خواهد گرفت .مبالغ کســر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای

طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخهای  ۳۰مهر ۳۰ ،ابان و  ۳۰آذر ۹۹

در اعطای تســهیالت مورد نظر ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار
تسهیالت مذکور پس از  ۲سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل

تســویه میشــود .۳.پس از بازگشت نسبت ســپرده قانونی به ارقام قبل،
مابهالتفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی از
سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع

گرفته و مشــمول ارزشگذاری طبق ضوابط مربوطه میشــود.

مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید .در صورت عدم واریز مبالغ مزبور

که مشاهده میکنید ،اســکناس ۱۰،۰۰۰ریالی به  ۱۰خانه مساوی

آســیبدیده ،جدولی منطبق با ابعاد آن طراحی شــده است که

تقســیم شده اســت که  ۲خانه از آن در قسمت پایین در سمت

قســمت مساوی تقسیم میشود و ارزش هر خانه از این جدول

ارزیابی ،کامل محسوب میشوند .طبق جدول باال ،ارزش هر خانه

عالوه براین ،هنگام تطبیق ســطح اسکناس یا ایرانچک ناقص

میشــوند و ارزشگذاری بر اســاس آن انجام میشود.همانطور

راست کامل نیستند .بنابراین ،تنها ۸خانه از مجموع  ۱۰خانه آن در

برای اســکناس ۱۰،۰۰۰ریالی برابر ۱،۰۰۰ریال است .به این ترتیب،

ارزش قســمت باقیمانده از اسکناس آســیبدیده ،مشروط به

دارا بودن ســایر شــرایطی که در ادامه ذکر میشود ۸،۰۰۰ ،ریال

خواهد بود.
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نقش ثروتمندان جهان در تولید دیا کسید کربن

پیشبینی فروپاشی دالر در 2021
یک کارشــناس اقتصادی در دانشــگاه ییل آمریکا ،اعالم کرد که سال آینده

تحقیقات مؤسســه مبارزه با فقر اوکســفام و اســتکهلم

کارشناس ارشد اقتصادی دانشگاه ییل آمریکا ،اعالم کرد که سال آینده برای

دیاکســید کربن در جهان  60درصــد افزایش یافته و 15

حاکی از آن اســت که بین سالهای  1990تا  2015سطح

سال بســیار ســختی برای دالر خواهد بود.به گزارش  ،CNBCاستفان راچ،

درصد این حجم توســط یــک درصد جمعیــت ثروتمند

دالر آمریکا بسیار سخت خواهد بود.وی گفت که ایده وی مبنی بر سقوط دالر

که قبال عجیب به نظر میرسید دیگر نباید خیلی دور از ذهن به نظر برسد.به

جهان تولید شده است.به گزارش راشاتودی ،تحقیقات دو

معیار عدم توازن اقتصاد ما با دیگر کشورهای جهان است ،در سه ماهه دوم

که سطح آالینده دیاکســید کربن بین سالهای  1990تا

مؤسســه مبارزه با فقر اوکسفام و استکهلم نشان میدهد

گفته این کارشناس اقتصادی کسری حساب جاری آمریکا به گستردهترین

 2015در جهان  60درصد رشــد کرده که  15درصد این رقم

سال جاری افزایش شدیدی تجربه کرده است.راچ ادامه داد شاخص موسوم

مربوط به یک درصد ثروتمند جهان بوده اســت.نتایج این

به نرخ خالص پسانداز ملی که مجموع پسانداز بخش دولتی ،شــرکتها

تحقیق نشــان میدهد میزان دیاکسید کربن تولید شده

و مردم آمریکا اســت در سه ماهه دوم سال جاری به شدت کاهش یافته و

توســط یک درصد جمعیت ثروتمند جهان حدود دو برابر

برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ اقتصادی در جهان منفی شد.کارشناس

دانشــگاه ییل میگوید در ماه ژوئن کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند
دالر آمریکا در یک تا دو سال آینده و شاید هم چند سال دیگر سقوط خواهد

کــرد.راچ میگوید اما حاال به نظر میرســد که این اتفاق در ســال  2021رخ
خواهد داد .به اعتقاد وی کمبود پسانداز و تمایل برای رشد اقتصادی باعث
شده تا به سمت باال بردن کسری حساب جاری برویم که این مسأله همواره

ل منجر میشــود.وی ادامه داد دالر هــم از این قاعده
بــه کاهش ارزش پو 

میزانی اســت که  5دهک درآمدی پایین جمعیت جهان

از حد پایین بیاید.شــف میگوید علیرغم ایــن صحبتها اما وی واقعا نرخ

اســت که  10درصــد جمعیت ثروتمند جهــان حدود 630

بانک مرکزی فدرال آمریکا هم پایین بودن نرخ بهره است .پس چگونه بانک

کربن جهان توســط همین قشر تولید شده است 10.درصد

پایین تورم را میخواهد .نرخ بهره دالر هم اکنون صفر درصد اســت و هدف

مرکزی میگوید نرخ تورم پایین یک مشکل است.وی ادامه داد بدون شک

مستثنی نیســت.این کارشناس اقتصادی پیشــتر مدیر بخش آسیا بانک

مــا در اقتصاد آمریکا حباب داریم و بانک مرکزی هم میداند که این حباب

را باالی  50درصد میداند.راچ گفت با توجه به آنکه ما در حال نزدیک شــدن

مرکزی فدرال آمریکا به آن میدمد تا بزرگتر شود.این کارگزار باسابقه بورس

مورگان اســتنلی هم بوده احتمال فرو رفتن اقتصاد آمریکا در رکود سنگین
به فصل آنفلوآنزا هستیم و تعداد مبتالیان به کرونا هم دوباره رو به افزایش

گذاشته و تعداد قربانیان آن هم به شکل غیرقابل قبولی باالست خطر شوک
این اتفاق چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.

حبابهای اقتصادی بزرگ

در این پیوند ،یک کارشــناس آمریکایی گفت :بانک مرکزی آمریکا در نهایت
مجبور خواهد شد نرخ بهره دالر را افزایش دهد مگر اینکه بخواهد این ارز به
باد برود.پیتر شــف ،کارگزار باسابقه بورس وال استریت و مدیرعامل شرکت

ســرمایهگذاری یورو پسیفیک ،میگوید بانک مرکزی آمریکا راهی ندارد جز
آنکه در نهایت نرخ بهره بانکی در این کشــور را باال ببرد مگر آنکه بخواهد دالر

را بیارزش کند.به گفت وی یکی از تعجب برانگیزترین اظهارات جروم پاول،

تولید کردهاند.نتایج تحقیق این دو مؤسســه حاکی از آن

وجود دارد و هر زمان که این حباب شــروع به کوچک تر شدن میکند بانک

میلیون نفر هســتند اما  52درصد کل آلودگی دی اکسید
ثروتمند جهان کسانی هستند که درآمد آنها باالی  35هزار
دالر در سال بوده و یک درصد ثروتمند جهان هم به کسانی

اطالق میشــود که درآمدشان باالی صد هزار دالر در سال
بوده اســت .این تحقیق هشدار داده که میزان مصرف باال

وال اســتریت گفت من فکر میکنم تمام سیاستهای بانک مرکزی فدرال

توســط افراد ثروتمند و عادت کردن قشــر ثروتمند جهان

این است که هر کاری که بانک مرکزی آمریکا میکند تا حباب ارزش داراییها

تحت فشــار قرار دادن بودجه تخصیص داده شــده برای

آمریکا عامدانه طراحی شــدهاند تا این حباب را نگه دارند.شف افزود تناقض

بــه روش حمل و نقل بــا آالیندگی بــاالی کربن در حال

را بزرگتر کند در واقع در حال پایین آوردن نرخ رشد واقعی اقتصاد آمریکاست.

مقابلــه با آالیندگی در جهان اســت.کیم گور ،مدیر بخش

کشور است چرا که بیش از حد خود را متعهد به حفظ حباب داراییها کرده و

میگوید مصرف بیش از حد افراد ثروتمند در حال تشدید

به اعتقاد شف بانک مرکزی آمریکا بزرگترین دشمن رشد واقعی اقتصاد این
البته وجود این حباب را تکذیب میکند.شف ادامه داد ما نیازی هم به هزینه

تحقیقات موسســه اوکسفام و نویســنده گزارش مذکور،
تغییرات آب و هوایی اســت و این کشورهای فقیر و افراد

بیشتر در زیرساختها نداریم چرا که ما نمیتوانیم این هزینهها را تامین کنیم.

جوان هستند که تاوان آن را میدهند.وی تاکید کرد چنین

کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد ما خواستار آنیم که دولت هزینهکردها

سیاســتهای بلندمــدت دولتهای ما در ترویج رشــد

اقتصاد ما فروپاشیده و دوست نداریم که دولت پول چاپ کرده و آن را خرج

نابرابری جدی در تولید دی اکسید کربن عواقب مستقیم

رئیس کل بانک مرکزی فدرال آمریکا ،طی هفته گذشــته این بود که در یک

را متوقف کرده تا این منابع به ســمت بخــش خصوصی که واقعا به آن نیاز

اقتصــادی بر مبنای نابرابری و با محور تولید دیاکســید

پایین مبارزه کند چرا که این مســأله میتواند باعث شود که نرخ بهره بیش

دولتی ،اقتصاد آمریکا را ضعیفتر میکند و تاثیری در تقویت آن ندارد.

کاهش محدودیتهای کرونایی آلودگی دیاکسید کربن

کنفرانس خبری گفت بانک مرکزی فدرال آمریکا مجبور اســت با نرخ تورم

دارد ،هدایت شود .هر کاری که دولت میکند و تمام این طرحهای هزینهای

کربن بوده است.تحقیق انجام شده نشان میدهد در پس

به سرعت به جوامع باز خواهد گشت.این تحقیق میافزاید
در صورتی که به صورت ساالنه شاهد کاهش آالیندگی دی

اکسید کربن نباشیم طی  10سال آینده حتی اگر  90درصد
جمعیت جهان تولید دی اکســید کربن خــود را به صفر
برسانند آلودگی ایجاد شده توسط  10درصد ثروتمند جهان
کافــی خواهد بود که دمای کره زمیــن را یک و نیم درجه

سلفیوس افزایش دهد.گور معتقد است بهترین پیشنهاد
برای تمام جوامع بشــری این است که یک روش زندگی
پاک در پیش گیرند اما مشکل اینجاست که بودجه مقابله
بــا آلودگی هوا در حال حاضر به نفع افراد ثروتمند در حال

هزینه شــدن است و آنها همچنان در حال باال بردن ثروت

خود هســتند.نتایج تحقیق میگوید حمــل ونقل یکی از

اصلیترین دالیل رشد آالیندگی دی اکسید کربن در جهان
است و مردم کشورهای ثروتمند روز به روز تمایل بیشتری
برای اســتفاده از خودروهایی با آالیندگی باال از خود نشان

میدهند و تعداد پروازهای آنها هم افزایش یافته اســت.

وی میگوید ما در مورد مردمی که ساالنه یک بار مسافرت

میکنند صحبــت نمیکنیم بلکه درباره کســانی صحبت
میکنیم که هر ماه مســافرت هوایی دارند که البته تعداد
آنها کم است.

روسیه صادرکننده اول
گندم میشود

رسوایی  2هزار میلیارد دالری
بانک آمریکایی و آلمانی

سرمایه گذاری  ۸۱۰میلیارد دالری
عربستان در بخش گردشگری

شــبکه خبری راشاتودی در گزارشــی پیش بینی کرد که تولید غالت در روسیه

مقامات آمریکایی مدعی هســتند که بخش قابــل توجهی از  2هزار میلیارد دالر

سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ گردشگری عربستان طی  ۱۰سال آینده به  ۸۱۰میلیارد

آینده به صادرکننده اول گندم در بازارهای جهانی تبدیل شــود.در حالی که پیش

بانک آلمان انجام شــده است.به گزارش راشاتودی ،مقامات آمریکایی میگویند

به نفت را کاهش دهد .به گزارش عربین اینداستری ،سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ

در ســال جاری میالدی به میزان بی ســابقه ای برسد و این کشور در سالهای

بینی میشــود تولید غالت در روسیه در سال جاری میالدی به میزان بی سابقه
ای برســد ،این کشــور به افزایش صادرات و گسترش فهرست خریداران بالقوه

خود در سراســر جهان ادامه میدهد.آژانس دولتی غالت الجزایر هفته گذشته
اعالم کرد که پذیرش واردات گندم از همه کشــورها از جمله روسیه را در مناقصه
بعدی خود آغاز خواهد کرد .تاکنون روســیه فقط توانسته مقادیر کمی را به این

کشــور که سومین خریدار بزرگ گندم در جهان اســت ،صادر کند.این اقدام به

دنبال اســتقبال بازار عربستان از غالت روســی در سال گذشته انجام میشود.

غالت روســی کلیه محمولههای خریداری شده در آخرین مناقصه مصر در روز
سه شــنبه را تشکیل داد.روسیه همچنین طی ســالهای اخیر صادرات گندم به

ترکیه ،برزیل ،ویتنام و تانزانیا را افزایش داده است.جیمز بولزورث ،مدیر شرکت

مشــاوره کشاورزی ســی آر ام اگریکومودیتیز در انگلســتان به بلومبرگ گفت:

شــما میتوانید افزایش سرسام آور تولید و صادرات روسیه را ببینید.وی افزود:
روســیه برای افزایش سهم بازار خود ســرمایه گذاری زیادی کرده است و این

ســهم همچنان در حال رشد است.کارشناســان میگویند فروش بیشتر روسیه

به الجزایر میتواند ضربه ای برای صادرکنندگان فرانســوی باشد زیرا این کشور
بزرگترین مشتری آنهاســت و پیش بینی میشود صادرات فرانسه به خارج از

نقل و انتقال پول مشــکوک در بانکهای بــزرگ بینالمللی با همکاری دویچه

دویچــه بانک آلمان در  1.3هزار میلیــارد دالر از  2هزار میلیارد دالر نقل و انتقال
پول مشــکوک به پولشــویی و پول کثیف دست داشــته است.این حجم پولها

بین ســالهای  1992تــا  2017در بانکهــای بزرگ جهــان از جمله بانکهای

جیپیمــورگان و ملــون نیویورک در آمریکا و بانک  HSBCو اســتاندارد چارتد

خود اختصاص دهد و به لطف برداشت زیاد و قیمت گذاری جذاب به بزرگترین
صادر کننده غالت در جهان تبدیل شود.بر اساس این گزارش ،از اوایل سال ،2000

سهم روسیه از بازار جهانی گندم چهار برابر شده است.

کشــور است ،پروژههای بزرگ گردشگری که توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی این

آن است که  5بانک بزرگ بینالمللی هزاران میلیارد دالر برای قاچاقچیان بزرگ
شــده مرکز فینسن یا به عبارتی شبکه مقابله با جرایم اقتصادی وزارت بازرگانی

دالری «قدیه» به وســعت  334کیلومتر مربع در ریاض خواهد بود .پروژه سوم ،پروژه

مواد مخدر ،و باندهای گانگستری و خالفکاری پول جابجا کردهاند.اسناد منتشر

آمریکا حاکی از آن اســت که کارمنــدان بانکها حدود  2هزار میلیارد دالر نقل و
انتقال پول مشکوک بر بانکهای بزرگ بینالمللی را گزارش کرده اما این مسأله

باعث نشده که این بانکها از جابجا کردن منابع مالی برای خالفکاران خودداری

کنند.ایــن بانکها حتی پس از آنکه به خاطر اقدامات خود در این زمینه جریمه
هم شــدند باز هم به جابجا کردن پول کثیف ادامه دادند.دویچه بانک آلمان در

بیانیهای گفته اتفاقاتی که در اســناد افشا شده به آنها اشاره شده است قبال مورد
تحقیق قرار گرفته و به فراهم شــدن راه حلهایــی در حوزه همکاری بانکها و

روســیه با کمک دومین برداشت بزرگ غالت در تاریخ خود 37.5 ،میلیون تن

کشــور در سالهای اخیر موفق شده است بیش از نیمی از بازار جهانی گندم را به

گزارش کمیســیون گردشگری و میراث ملی عربســتان که تنظیمکننده گردشگری این

میان ،پروژه  500میلیارد دالری «نئوم» در صدر پروژههای بزرگ گردشــگری عربستان

کنسرســیوم بینالمللی خبرنگاران تحقیقگر به اشتراک گذاشته شده ،حاکی از

متمرکز شده اســت.این بانک پیشتر متهم به نقض تحریمهای آمریکا از طریق

کشاورزی روسیه طی شش سال اخیر بیش از  20درصد رشد داشته است .این

عربی قصد دارد اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی خود به نفت را کاهش دهد .طبق

انگلیس جابجا شدهاند.اسنادی که اخیرا توسط خبرگزاری بازفید منتشر شده با

اتحادیه اروپا در این فصل به نصف کاهش یابد.به گفته این کارشناسان ،روسیه
احتما ً
ال در ماههای آینده با رقابت شــدید کانادا و استرالیا روبرو خواهد بود چرا

از حدود  127.5میلیون تن غالت تولید شده در این فصل را صادر کند.تولیدات

گردشــگری عربســتان طی  10ســال آینده به  810میلیارد دالر میرسد چون این کشور

کشــور ساخته میشوند در منطقهای به وسعت بیش از  64634کیلومتر مربع گسترش

شــده اســت.دویچه بانک میگوید که منابع قابل توجهی را برای تقویت کنترل

که در این کشــورها برداشــت غالت در حال افزایش است.پیش بینی میشود

دالر میرسد چون این کشور عربی قصد دارد اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی خود

جلوگیری از این اتفاقات منجر شــده که پیشــتر به صورت عمومی اطالع رسانی
بــر نقل وانتقاالت پولی تخصیص داده و به شــدت به تعهدات و الزامات قانونی
فراهــم کردن زمینه انجام مبادالت بانکی شــده بود و در ســال  2015به خاطر

همکاری با کشورهای تحریم شده از جمله ایران ،سوریه ،لیبی ،سودان و میانمار

 258میلیون دالر جریمه پرداخت کرده بود.اسناد فینس نشان میدهد که دویچه

بانــک آلمان پس از ســال  2015هم به نقل و انتقال پولهای مشــکوک ادامه

داده است.

صادرات نفت ایران به باالترین میزان رسید

یافتــه و ارزش آنها از  810میلیارد دالر ( 2.97تریلیون درهم امارات) میگذرد» .در این
قرار دارد که پس از تکمیل ،یک شهر فوق مدرن خواهد بود .پس از آن پروژه  10میلیارد

«ریویرا» اســت که با وســعت  3800کیلومتر مربع در منطقه شمال قرار دارد و جزایری
هم در دریای سرخ به وسعت  34000کیلومتر مربع ساخته میشود .عربستان سعودی

یک ســری طرحهای بزرگ و جذاب برای چند ســال آینده در نظر دارد که هر کدام از
آنها باعث توسعه بیشتر بخش تفریح و سرگرمی در این کشور میشود .دورنمای 2030
کل اقتصاد این کشــور و گردشــگری آن و حتی کل منطقه خاورمیانه را تغییر میدهد.

مقامات عربســتان عقیده دارند با پایان بحران کرونا ،سرمایهگذاری و توسعه در بخش

گردشــگری عربستان فرصتهای بســیاری برای این صنعت به ارمغان میآورد و همه
باید برای رشــد بزرگ بعدی آماده شــوند .به عالوه ،کمیسیون گردشگری و میراث ملی

عربستان در نظر دارد موزههایی در مناطق مختلف این کشور بسازد و از میراث فرهنگی
عربستان با هزینه ای بیش از  1.3میلیارد دالر محافظت کند .در گزارش این کمیسیون
آمده است«:گردشگری ملی در آینده بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی عربستان را
به عنوان رو به رشد ترین بخش غیر نفتی این کشور تشکیل میدهد .درآمد گردشگری

در  2017تا بیش از  193میلیارد ریال ( 51میلیارد دالر) افزایش یافت و در  2018به 211
میلیارد ریال ( 56میلیارد دالر) رسید» .انتظار میرود تا پایان سال جاری میالدی ،تعداد
کل سفرهای گردشگری به داخل و خارج از عربستان به  62میلیون سفر برسد و درآمد
گردشگری برای این کشور از  142میلیارد ریال ( 37میلیارد دالر) بگذرد.

اقتصاد آلمان  5درصد تحلیل میرود

آمار موسسات رهگیری خطوط کشــتیرانی نشان میدهد که صادرات نفت

مؤسســه آمار آلمان اعالم کرد سقوط اقتصاد این کشور از
آنچه قب ً
ال انتظار میرفت کمتر خواهد بود و تولید ناخالص

توسط واشنگتن کاهش چشمگیری داشته است ،اما آمار موسسه تانکر تراکرز

پیشبینی شــده بــود  ۶.۷آب برود.به گزارش شــینهوا،

ایران در ماه ســپتامبر افزایش قابل توجهی داشته است.به گزارش رویترز،

ملــی تنها  ۵.۲درصــد آب خواهد رفــت ،در حالی که قب ً
ال

صادرات نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای نفتی

مؤسســه آمار فدرال آلمان (ایفو) اعالم کرد سقوط اقتصاد
این کشــور از آنچه قب ً
ال انتظــار میرفت کمتر خواهد بود و

و دو موسسه دیگر رهگیری خطوط کشتیرانی نشان میدهد که صادرات نفت
کشــورمان در حال افزایش است .سمیر مدنی ،یکی از بنیانگذاران موسسه

تولیــد ناخالص ملی تنها  ۵.۲درصــد آب خواهد رفت ،در
حالی که قب ً
ال پیشبینی شــده بــود  ۶.۷درصد آب برود.

تانکر تراکــرز میگوید :صادرات نفت ایران به میــزان قابل توجهی افزایش
یافته است .ما هم اکنون شاهد آن هستیم که طی ماه جاری صادرات نفت

و میعانات گازی ایران به حدود  1.5میلیون بشــکه در روز رسیده است .وی

تیمو ولمرشوســر ،رئیس بخش پیشبینی اقتصادی ایفو،

بوده است .آمار تانکر تراکرز نشان میدهد این میزان صادرات نفت و میعانات

آن بودیــم کمتر بود و ریکاوری کنونــی فراتر از انتظارات ما

گفت :ســقوط اقتصادی ســه ماهه دوم از آنچه ما نگران

تاکید کرد :این رقم به شــکلی است که در یک سال و نیم گذشته بی سابقه

بود اســت.او ادامه داد :هرچند انتظار میرود ســرعت این

گازی ایران دو برابر حجم صادرات ماه آگوست است که  11درصد آن را نفت

فوق سبک یا میعانات گازی تشکیل میدهند .آمارهای این موسسه رهگیری
خطوط کشــتیرانی که از طریق رهگیری نفتکشها و محمولهها به دســت

آمده نشــان میدهد حدود نیمی از این میزان صادرات نفت ایران توســط

ریکاوری در ادامه ســال به طــور قابلتوجهی کاهش یابد،

افزایش یافته است .البته ارزیابی این دو موسسه در باره رشد صادرات نفت

چراکــه میــزان هزینهکردهــای مصرفکننــدگان به علت
محددیتهای کرونایی هنوز اندک است .این محدودیتها

نفتکشهای خارجی و از طریق تحویل کشــتی به کشتی انجام شده است.

ایران کمتر از میزانی است که توسط موسسه تانکر تراکرز عنوان شده است؛ به

تغییراتی دائمی را در رفتار مصرفکنندگان و شــرکتها به

دیگر که خواســتند نامشان فاش نشود هم میگویند که صادرات نفت ایران

 100هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

آلمان تا سه ماهه چهارم سال آینده به سطح قبل از پاندمی

به همین دلیل تعیین مقصد صادراتی آنها بســیار سخت است.دو موسسه

عنوان مثال یکی از آنها میگوید که صادرات نفت ایران حداقل در ماه سپتامبر

وجــود آوردهاند.ایفو اعالم کرد :با این نرخ ریکاوری اقتصاد

بازنمیگردد .برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی آلمان ۵.۱
درصد خواهد بود.با این حال ایفو اشــاره کرد :مازاد بودجه

 ۵۲.۵میلیارد یورویی دولت در سال  ۲۰۱۹به کسری بودجه
 ۱۷۰.۶میلیارد یورویی در سال جاری تبدیل خواهد شد.

