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اولویتهای اقتصادی
مجلس یازدهم

 8صفحه |  3000تومان

فر وشنده ملک زیاد شد

فداحسین ملکی
نماینده زاهدان در مجلس

مسکن ریخت

| با وجود آنکه ســرمایه گذاران تالش می کنند باالترین
ســود را از بازار مســکن بگیرند ،رشــد حباب گونه قیمتها به خروج
متقاضیان موثر و تضعیف بازار مســکن انجامیده است .کارشناسان
معتقدند پس از تحوالت سیاسی اخیر که به افزایش امیدواری برای
رشد اقتصادی ایران و پایان روند نزولی ارزش پول ملی منجر شده،
تا رســیدن به مقطع رونق و ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن،
خرید و فروشهای ســفته بازانه توجیه اقتصادی ندارد .خروج یکباره
سرمایه گذاران از اواسط آبان ماه نشان دهنده برداشتهای فعاالن از
تکمیل ظرفیت بازار مسکن است .بعد از افت دالر و ریزش محسوس
قیمت سکه حاال به نظر میرسد اهالی بازار مسکن منتظر این هستند

تصویب طرح تقویت
امکانات هستهای
در مجلس
رئیس مجلس شــورای اســامی با اشــاره به

سپردن تشخیص حضور یا عدم حضور کارکنان

با دنده معکوس قیمتهــا در بازار خودروهای

برای لغو تحریم ها ،گفــت :این طرح امکانات

سازمان امور اداری و استخدامی ،منجر به بروز

بیشــتری بــرای اطالع از کــم و کیف قیمت و

دکتــر محمدباقــر قالیباف در نشســت علنی

ســلیقهای برخی مدیران شــده است .رئیس

مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به موافقت
نماینــدگان با بررســی دوفوریت طــرح اقدام

راهبردی برای لغو تحریمها...

صفحه2

به مدیران ســازمانها براســاس بخشنامه تازه

داخلی ،مونتاژی و وارداتی ،این روزها مشتریان

تنــش میان کارکنان و مدیــران و بعضا برخورد

شــرایط بازار خودرو به برخی مراکز عرضه مانند

جمهور گفت :برای هفته آینده به تمام وزرا دستور

مراجعــه میکنند.قیمت خودروهــای داخلی

ک ســوم کارمندانی که در مناطق
داده شد ،از ی 

قرمز سر کار میآیند...

چرا قیمت گوشی
ارزان نمیشود؟

دارند نمایندگانشان در مجلس شورای اسالمی

با مســائل بهصورت انقالبی و قاطع رفتار کنند.
قطعا مجلس در مواردی که الزم باشد به دولت
کمک خواهد کرد تا مدیــران و مقامات دولتی

بتوانند در مدت باقیمانده بخشــی از مشکالتی
کــه مردم با آنها درگیر هســتند را برطرف کنند.

امــا باتوجه بــه کارنامــه نهچنــدان قابلقبول

مجلس دهم و...

صفحه2

اطراف مرکز خرید و فــروش خودروی چیتگر

در هفتههــای اخیر چنــدده و بعضا تا بیش از

۱۰۰میلیون کاهش...

 2محسن هاشمی :بلیت مترو گران نمیشود
 2وانت و سواری عمومی منع تردد ندارند

خ طال اعالم میشود؟
 3چگونه در تعطیلی بازار نر 
۷ 3میلیون نیازمند ،یارانه دریافت نمیکنند
 4رشد  ۷۰درصدی تولید پوشاک
 4تراز تجاری در آبان مثبت شد
 5اتوبوسهای جدید در ناوگان تهران

کاهش ۳۰درصدی سرمایهگذاری
در صنعت نفت
صفحه8

صفحه6

بازسازی صحنه ترور شهید فخری زاده
ســوار و دو تک تیرانداز منتظر هســتند .خودروی «اسکورت »۱عبور

میکند .خودرو دکتر با همسرش که به دوربرگردان میرسد ،مسلسل

ســخنگوی انجمــن واردکننــدگان موبایــل میگوید :با

اتوماتیک شــلیک میکند .ســه گلوله به دســت و پای دکتر فخری

هــم لحظهای تغییر میکند اما بــه طور کلی افت قیمت

میرســد .حامد اصغری پیاده میشود ،خود را روی دکتر میاندازد و

نباید انتظار کاهش محســوس قیمــت موبایل در بازار را

سرنشینان ســانتافه و موتورسواران شلیک میکنند؛ ۱۲نفر همزمان.

موبایل نمیشــود .حال با توجه به افت قیمت دالر واقعا

دســتگیر یا کشته نمیشوند! مجروحین به درمانگاه آب سرد منتقل

توجــه به تغییر لحظهای قیمت دالر قیمت ســایر کاالها

زاده اصابــت میکند .وی پیاده میشــود .خودروی «اســکورت»۲

دالر نیمایی نســبت به بازار آزاد کمتر بوده است .بنابراین

 ۴گلوله میخورد .ناگهان نیســان با ریموت منفجر میشود .همزمان

داشــته باشــیم .انگار کاهش قیمــت ارز حریف قیمت

تیــم حفاظت زیرآتش گلوله قرار میگیرد .هیچیک از تروریســتها

چرا قیمت گوشــی موبایل همچنان باالست؟ آن طور که

میشوند .اما برق درمانگاه قطع است! برق منطقه از نیمساعت قبل

فعاالن بــازار موبایل میگویند برای ارزان شــدن قیمت

براساس شاهدان صحنه ترور ،حادثه ترور شهید محسن فخری زاده

قطع شده و تمام دوربینها خاموش بوده! و هیچ فیلمی ضبط نشده

قیمت دالر در ســامانه نیما  -2برداشتن محدودیت ثبت

نیسان تروریستها مملو از مواد منفجره و بدون سرنشین و مجهز به

کابلهــای برق در بلوار ،نمیتواند فرود بیاید .بناچار مجروحین را به

موبایــل باید منتظــر چهار مولفه بــود -1 :تداوم کاهش

بازســازی شده است که از نظر میگذرد .ســ ِر دوربرگردان بلوار امام،

سفارش  -3افزایش سقف تخصیص ارز  -4آزادسازی

مسلسل اتوماتیک پارک شده است؛ درست زیر ترانس برق .روبروی
ِ
دست بلوار خودروی سانتافه با  ۴سرنشین بعالوه  4موتور
نیسان آن

موبایلهای دپو شده در گمرک

تجار در توجیه این ســؤال که چرا قیمت موبایل همپای

قیمت ارز ارزان نمیشــود؟ پاســخ میدهند که آخرین
واردات موبایــل متعلق به دو ماه گذشــته بوده اســت.
همچنیــن موبایل قطره چکانی وارد کشــور میشــود و

واردکننــدگان موبایــل از دو مــاه گذشــته تاکنون ثبت

سفارشی نداشــتند .قیمت دالر در دو ماه گذشته حدود

 28هــزار تا  30هــزار تومان بود کــه واردکنندگان با دالر

 30هــزار تومانی موبایلها را ثبت ســفارش ،ترخیص و

روانــه بازار کردهاند .با وجود ایــن ،در بازار چطور میتوان
انتظار کاهش قیمت موبایل را داشت؟ به گفته سخنگوی

واردکننــدگان موبایل ،اینکه برخــی میگویند با کاهش
قیمــت دالر قیمت گوشــی موبایل کاهش پیــدا نکرده،

این گفتهها کلیگویی و مبهم اســت .بــا توجه به تغییر
لحظهای قیمت دالر قیمت ســایر کاالهــا هم لحظهای

تغییر میکنــد اما به طور کلی افت قیمــت دالر نیمایی
نســبت به بازار آزاد کمتر بوده است .بنابراین نباید انتظار

کاهــش قیمت موبایل در بازار را داشــته باشــیم .امیر

اســت .هلیکوپتر امداد و نجات میآید امــا به دلیل انفجار ترانس و

انتهای بلوار در پارک الغدیر میآورند تا ســوار هلیکوپتر کنند .دکتر در

بیمارستان بقیههللا تمام میکند.

بارش برف و باران در جادههای  ۲۳استان
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور

آذربایجان غربی ،اردبیل ،آذربایجان شرقی،

شــتاب در رانندگی خودداری کنند.سرهنگ

استان کشور خبر داد .سرهنگ احمد شیرانی

مرکزی ،تهــران ،البرز ،مازندران ،ســمنان،

بیشتر در هنگام بارش و استفاده از چراغ مه

ناجا از بــارش برف و باران در جادههای ۲۳

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور
ناجــا در خصوص آخریــن وضعیت جوی و

ترافیکــی محورهای مواصالتی کشــور اظهار
داشت :در حال حاضر ترافیک در آزادراههای

قزوین-کرج-تهــران در محدودههای پایانه
شــهید کالنتری تا پل فردیــس و در ادامه

تــا پل کالک ،نیمهســنگین اســت .رئیس
مرکزاطالعــات و کنترل ترافیــک راهور ناجا
اعالم کرد:در برخی از محورهای اســتانهای

زنجان ،قزوین ،کردستان ،کرمانشاه ،همدان،
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد

بــارش بــرف و بــاران گزارش شدهاســت.

سرهنگ شیرانی گفت:در برخی از محورهای

استانهای ایالم ،لرستان ،خوزستان ،فارس،
بوشــهر ،اصفهان ،یزد و گیالن باران میبارد.

رئیــس مرکز اطالعــات و کنتــرل ترافیک

راهــور ناجا با توجه بــه بارشها و لغزندگی

جادهها از رانندگان درخواســت کرد :سرعت
مطمئنــه را لحاظ کــرده و از هرگونه عجله و

شــیرانی تصریح کرد :رعایــت فاصله طولی
شــکن در وضعیت مه گرفتگی و بارشهای
شــدید باران و همچنین اطمینان از ســالم
بودن سیستم گرمایشــی خودرو و پر بودن

باک ســوخت در ایام رانندگــی در جادهها

ضــروری اســت .وی گفــت :محدودیت و

ممنوعیتهای ترافیکی ابالغی ستاد کرونا در
شهرها و جادهها کماکان ادامه دارد و کنترل
با اســتفاده از دوربینهاو تیمهای گشتی در

حال انجام است.

اســحاقی معتقد اســت که فعال تقاضایی در بازار موبایل
نیست و تعداد فروشــندگان موبایل از خریداران بیشتر

اســت .ســخنگوی انجمن واردکننــدگان موبایل گفت:

تعطیلیهای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا و کاهش
تقاضــای فصلی دو عاملی اســت که قیمــت موبایل را

جزئی ارزان کرده است .به گفته رئیس مرکز اطالعرسانی
انجمــن واردکننــدگان موبایــل 200 ،هزار گوشــی تلفن
همراه در انبار گمرکات وجــود دارد که نیازمند تخصیص

ارز اســت و با کاهش قیمــت دالر قیمت اکثر مدلهای
گوشی موبایل هم بین دو تا سه درصد افت داشته است.

رئیس مرکز اطالعرســانی انجمــن واردکنندگان موبایل
دربــاره وضعیت فروش آیفون  12بــه تجارتنیوز گفت:

آیفون  12قاچاق و غیرتجاری وارد کشور میشود .قیمت
این کاال با جذاب شــدن قیمت دالر هم آزاد و سلیقهای

فروخته میشود.

ادامه صفحه 3

امروز بخوانید

صفحه3

اختالف مدیران
و کارکنان بر سر
تعطیلی

صنعت هسته ای کشــور را تقویت خواهد کرد.

جهادی بر ســر کار آمده و طبعا مردم نیز انتظار

تا باالخره بعد از مدتها کاهش در قیمت مســکن رخ دهد .مناطق
یک ۵ ،و  ۱۳ســه منطقه ای هســتند که در آبان ماه بیشترین افت
معامالت واحد های مسکونی را نسبت به ماه قبل تجربه کردند .هر
چند میانگین قیمت مســکن در شهر تهران با رشد  ۱.۸درصد نسبت
به ماه گذشــته به بیش از  ۲۷میلیون رسیده ولی کاهش  ۴۸درصد
معامالت مسکن نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اهالی بازار
مســکن در انتظار رخدادی مثبت در این بازار هستند .بر اساس آمار
منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی حجم معامالت مسکن در شهر
تهران در آبان ماه برابر چهار هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی بود ه که نسبت
به ماه گذشته  ۴۸.۴درصد کاهش ...

بازگشت
مشتریان
به بازار خودرو

تصویب دو فوریت بررسی طرح اقدام راهبردی

مجلس یازدهم با شــعار انقالبیگری و روحیه

 5جزئیات اقامت بیماران کرونایی درهتلها
 6برگشت خوردن  ۷۴۰بی ام و از چین
 6ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو
 7هوش سیاه در پروژه کارت به کارت
 7بدون دفترچه به پزشک مراجعه کنید
 8حمله هکرها به شرکت تولید واکسن کرونا

گالیههای مردم از کاهش
سرعت اینترنت همراه
در حالی که برخی کاربران از وضعیت سرعت اینترنت
موبایل خود گالیه دارند ،همراه اول و ایرانسل معموال

پاســخگو نیســتند و تاکید میکنند که باید شــماره
موبایل افراد برای بررســی موردی برای آنها ارســال

شود؛ آیا امکان ارسال میلیونها شماره همراه وجود

دارد؟ در روزهای گذشته گزارشهایی را با موضوعات
و عناوینی چــون گالیه از اینترنت و چرا اینترنت کند

شده اســت ،منتشــر کرد .تعدای از مخاطبان پس
از آن ،از شــهرهای مختلــف چون تهران و شــیراز،
در قالــب پیام ،نظر یــا تماس تلفنی به ســرعت و
کیفیت اینترنت ثابــت و بویژه موبایل خود اعتراض
کردند .به گفته آنها ســرعت اینترنــت هر دو اپراتور

بزرگ کشــور ،در روزهای اخیر کاهش داشته است.
مخاطبی سرعت اینترنت همراه اول را در برابر هزینه
آن غیر قابل تحمل توصیف کرده و نوشــته است که

در تماس با پشــتیبانی این شرکت ،پاسخدهندگان،
موضوع را به ســیم کارت و مدل دســتگاه هوشمند

شــخص مرتبط میدانند؛ در حالی که کاربران با هر
نوع دســتگاهی از ســرعت اینترنت ناراضی هستند.

کاربــر دیگــری از اینکه دروغگویــی در میان برخی
مســئوالن ،نهادینه شــده ،گالیه کرده و نوشته است:
«من ایرانســل گرفتم ،در قرارداد ذکر شــده سرعت

حداکثر 40مگ حداقل  ،4حاال که اســتفاده میکنم

بیشتر از 400کیلو نیســت چند بار هم تماس گرفتم
کاری انجــام نمیدهنــد ».یکی از مخاطــب نیز با
اشاره به وضعیت بد اینترنت مخابرات ،نوشته که در

شــرایط اقتصادی موجود جامعه ،ناچار شده است،

برای فرزندان خود بستههای اینترنتی تهیه کند؛ اما
آنها نیز ضعیف هســتند .آنگونه که دیجییاتو گزارش
داده ،در حالی که ســرعت اینترنت موبایل در جهان

در ماه اکتبر افزایش داشته ،در ایران همچون گزارش

سازمان آگݠهیها
0 9 3 7 7 3 0 0 3 9 6
0 2 1 7 7 2 7 5 1 1 4
info@eghtesadbartar.com

پیشــین اسپیدتست ،با کاهش مواجه بوده است .با

بررسی فهرست کشورها مشــخص میشود که رتبه
ایــران در این بخش ،یک پلــه و در بخش اینترنت

ثابت ،هشت پله سقوط کرده است.

مدیرعامل ایرانسل :سرویس ما لوکس است
باید گران شود!

این در حالی اســت که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در

تابستان امسال اقدام به افزایش قیمت و حذف بستههای
برطرفدار از ویترین خود کردند .این اقدام آنها ،با مخالفت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مواجه شــد و اپراتورها

پــس از مدتی مقاومت ،ناچار به عقبنشــینی شــدند .با
وجود این ،بیژن عباسیآرند ،مدیرعامل ایرانسل همچنان
معتقد اســت ،اینترنت موبایل سرویس لوکسی محسوب

میشود که باید گران شود
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وداع رئیسی با فخری زاده

تصویب طرح تقویت امکانات هستهای در مجلس

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

ایستگاه خبر
اختالف مدیران و کارکنان بر سر تعطیلی

ســپردن تشخیص حضور یا عدم حضور کارکنان به
مدیران سازمانها براساس بخشنامه تازه سازمان
امور اداری و استخدامی ،منجر به بروز تنش میان
کارکنان و مدیران و بعضا برخورد ســلیقهای برخی
مدیران شده است .رئیس جمهور گفت :برای هفته
آینده به تمام وزرا دســتور داده شــد ،از یک سوم
کارمندانــی که در مناطق قرمز ســر کار میآیند نیز
در حدی که ضرورت دارد سر کار بیایند .مث ً
ال بشود

یــکچهارم و …؛ این برای خلوت شــدن حمل و
نقل عمومی است که شنبه تصویب خواهیم کرد.

محســن هاشــمی :بلیت متــرو گران
نمیشود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه

در حال حاضر قیمت تمام شــده بلیت مترو ۱۵۰۰۰
تومان شــده اســت ،گفت :موضوعات مطرح شده

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد کســانی که شــهید

قدرت و امنیت در منطقه ،نگذاشــتند دشمنان این

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به تصویب

اســامی تمام تعهدات خود را اجرا کرده اســت ،اما

هستند و تاب دیدن اقتدار ایران اسالمی را ندارند.

رئیسی این نکته را هم متذکر شد که به برکت خون

تحریم ها ،گفت :این طرح امکانات صنعت هســته

تحریمهای بانکی را به صــورت کاغذی لغو کرد ،اما

فخــری زاده را ترور کردنــد ،مخالف علم و دانش

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با
حضور در معراج شهدای تهران با پیکر مطهر شهید

محســن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی

کشــورمان که روز گذشته در یک حادثه تروریستی
به شهادت رسید ،وداع کرد .رئیس قوه قضائیه در
دیدار با خانواده این شهید گرانقدر گفت :کشوری که

امنیت قوی ،اقتصادی قوی و فناوری قوی داشته
باشد قدرتمند اســت و آقای فخری زاده ،با علم و

دانش در مســیر تولید قدرت و امنیت برای کشور

حرکت کرد .حجت االســام رئیسی از آمریکاییها

به معنای گران شــدن بلیت مترو نیست .محسن

و صهیونیســتها به عنوان یزیدیان زمان یاد کرد و

ایشان با اعضای شــورای شهر جلسه هم اندیشی

عنوان ســرباز گمنام امام زمــان (عج) برای ایران

هاشــمی گفت :امروز شــهردار تهــران و معاونین

دلیل خشــم آنها از فخری زاده را آن دانست که به

داشــتند که معاونیــن طرحهای اولویــت محور و

اســامی و منطقه تولید قدرت کرده است .رئیس

تحققپذیــر را در قالب گزارشــی ارائه دادند و مقرر
شد این جلســات درمورد طرحها و پروژهها ادامه

قــوه قضائیه با بیــان اینکه ایران قوی با دســتان
توانای ســردارانی چون فخری زاده شــکل گرفته،

تصریح کرد :شهید فخری زاده افتخاری برای ملت

یابد و نظرات اعضا و معاونین شــهردار و شــهردار

ایران و ملتهای منطقه و همه اندیشمندان جهان

هماهنگ شود.

که شــهید فخری زاده را ترور کردند ،مخالف علم

بــا همدیگر برای مراحل پایانی ســال آخر شــورا

اسالم است .حجت االسالم رئیسی افزود :کسانی

وانت و سواری عمومی منع تردد ندارند

و دانش هســتند و تاب دیدن اقتدار ایران اسالمی

رئیس پلیس راهور ناجــا از مجاز بودن تردد وانت
بارهــای پــاک عمومــی و ســواریهای عمومی

را ندارند .رئیس قــوه قضائیه در عین حال خاطر

نشــان کرد که سلیمانیها و فخری زادهها با تولید

مرز و بوم به هدف شوم خود برسند .حجت االسالم

مطهر شــهید فخری زاده ،حرکت علم و فناوری و
پیشــرفت کشورمان متوقف نمی شود بلکه فخری

زادهها در راهند و خواب راحت را از چشم دشمنان
خواهنــد گرفت .رئیس قوه قضائیــه با بیان اینکه

خونهای متصل به خون مطهر سیدالشــهدا (ع)
جاودان خواهند ماند ،گفت :خونخواه همه کســانی

که در مســیر دفاع از دین خــدا و ارزشها حرکت

میکنند و شــهید میشــوند ،خود خداوند است.

دو فوریت بررســی طرح اقدام راهبــردی برای لغو

ای کشــور را تقویــت خواهد کرد .دکتــر محمدباقر

قالیباف در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به موافقت نمایندگان با بررسی دوفوریت
طــرح اقدام راهبردی برای لغــو تحریمها گفت :ان

شالله این طرح در نشست آتی مجلس مورد بررسی
قــرار خواهــد گرفت تا هم کشــور در بُعــد امکانات

صنعت هســته ای تقویت شــده و هــم جلوی یاوه

گوییها و اقدامات تروریستی دشمنان گرفته شود.

رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکه نظام ســلطه رو

وی تصریــح کرد ،با اقدام مجلــس جلوی اقدامات

و فخــری زاده به این افول کمک میکند و هر چه

موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

به افول میرود ،گفت که خون شــهیدان سلیمانی
زودتر شــاهد تحقق این اتفاق خواهیم بود .حجت

االســام رئیســی با بیان اینکه همه ما در معرض
آزمون الهی قرار داریم اظهار داشت :دانشمند شهید
فخــری زاده از این امتحان الهی پیروز و ســربلند
بیرون آمد و نام او به عنوان یک دانشمند مسلمان

انقالبــی و متعهد و والیی که برای کشــور و نظام و

ملت از جان خود گذشــت ،در تمام قرون و اعصار

خواهد درخشــید .رئیس قوه قضائیــه در پایان با
آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده شهید فخری
زاده ،یادگاران این شــهید بزرگوار را پرچم شــهید

فخری زاده و نماد عزت و اقتدار و ســربلندی نظام

اسالمی دانست.

ترویستی دشمنان گرفته خواهد شد.

آمریــکا به عنوان یکــی از طرفهــای مقابل گرچه
سایه ســنگین تهدید و تحریم را به روی نظام بانک

داری دنیا حفظ کرد و هیچ تحریمی درعمل برداشته
نشد ،و سپس این کشور از برجام خارج شد .رئیس

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت داخلی مجلس

شــورای اســامی گفــت  :اتحادیه اروپــا حاضر به
پرداخت هزینه نیست و طبق عرف ،شرع و قوانین،

جمهوری اسالمی نیز باید از مسیر رفته باز گردد ،لذا
طرح تجدید نظر در این مسیر تدوین شد و  8طرحی

که دوســتان در رابطه با خروج از  NPTو اصالحات
برجام داشتند ،تجمیع شد .همچنین جلسات متعدد

کارشناســی با حضور آزاد نماینــدگان و صاحبنظران
برگزار شــد .صاحبنظران مجلس ،مرکز پژوهش ها،

نماینــدگان مجلس بــا  232رای موافق از مجموع

سازمان انرژی اتمی ،وزارت امور خارجه ،سپاه ،ستاد

راهبردی برای لغو تحریمها موافقت کردند .مجتبی

مختلف دعوت شدند و نتیجه جلسات متعدد طرح

 246نماینده حاضر با بررســی دوفوریت طرح اقدام
ذوالنور به عنوان درخواســت کننــده دو فوریت برای

طرح اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها در توضیح
دالیــل درخواســت تبدیــل یک فوریــت این طرح
به دوفوریــت توضیــح داد :برجام دو طــرف دارد،

یکــی  5+1و دیگری جمهوری اســامی ،ایران تمام
تعهــدات برجامی خود را از صفر تــا  100انجام داده

اســت و گزارشهای متعدد و مکرر مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده اســت جمهوری

کل نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات و دستگاههای

 9ماده ای فوق شد.ذوالنور گفت  :در این طرح جرم

انگاری شــده و درجات مجــازات از یک تا  8که در

قانــون مجازات اســامی آمده ،کــف آن درجه  4تا

درجه  7که  20سال زندان و سایر مجازاتها را دارد،
به عنوان ضمانت این طرح پیش بینی شــده است،

برای اعمال درخصوص افرادی که امتناع یا استنکاف
یــا ممانعت از اجرای این قانــون دارند ،لذا ضمانت

اجرایی برای آن تعریف شده است.

(تاکســیها و تاکســیهای اینترنتــی) در طول
شــبانه روز خبر داد و گفــت :محدودیتی برای آنها
قائل نشــدیم و جریمه ای برای آنها ثبت نخواهد
شــد .ســردار هادیانفر گفت :تردد وانــت بارهای
پالک عمومی و ســواریهای عمومی (تاکسیها و
تاکسیهای اینترنتی) در طول شبانه روز مجاز بوده
و محدودیتی برای آنها لحاظ نشــده و جریمه ای
برای آنها ثبت نخواهد شد.

پرواز بندرعباس  -مسقط برقرار شد

روابط عمومی اداره کل فرودگاههای هرمزگان اعالم

ظریف :خودداری برخی از مقابله با تروریسم
شرمآور است
محمدجواد ظریف وزیر امــور خارجه ایران

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدارهیات

از ایســتادن در برابــر تروریســم خودداری

گفت  :تولید داخلــی  ۹۷درصد داروهای مورد نیاز

در توئیتی نوشــت ،شرم آور است که برخی

پرواز رفت از بندرعباس به ســمت مسقط و ساعت

جنایتکار آن اجرا شــده است .وی نوشت،

تابان از روز شــنبه برقرار شــد .روز شنبه هر هفته

طراحی و برنامهریزی و توســط همدستان

 ۱۵از سمت مســقط به بندرعباس حرکت میکند

شــرمآور اســت که برخی از ایســتادن در

داخلــی را برای مســافران فرودگاه بیــن المللی

ظریف همچنیــن در توئیت دیگری به زبان

هواپیماهای ۱۵شــرکت پروازی  ۱۶مسیر پروازی
بندرعباس پوشــش میدهند و به طــور میانگین

روســی نوشــت :ترور بزدالنه یکی دیگر از

نظر سنجی مشــترک پولتیکو حاکی است ،ترامپ

دولت نیــز تالش خواهد کرد ،ارز مــورد نیاز بخش
بهداشــت و درمــان را بطور کامــل اختصاص دهد.

معــاون اول رئیس جمهور با تاکیــد بر اهمیت کار

شرکتهای تولید کننده دارو در کشور ،گفت :دولت
تــاش میکند ارز  4200تومانی بخش بهداشــت و

میکنند .وی تاکید کرد :بیکیفرگذاشــتن،
میشــود که تجاوزگری در ذات آن اســت.

ترامپ بــه امید انتخابــات آینده کنار
میرود

در رونــد تولید داروی مورد نیاز مردم ایجاد شــود،

پشــت دعوت بــه «خویشــتنداری” پنهان

اداره کل فرودگاههــای هرمــزگان ،درحــال حاضر

انجام میشود.

اســحاق جهانگیری تاکید کــرد ،نباید وقفه و خللی

برابــر تروریســم خودداری کــرده و خود را

به جســورتر شــدن رژیم تروریستی منجر

روزانه بین  ۳۰تا  ۴۰ســورتی پرواز در این فرودگاه

کشور در شرایط تحریم ،کاری مهم و ارزشمند است.

 :بدون شــک حمله تروریستی به دانشمند

کرد :پرواز بندرعباس  -مســقط توسط هواپیمایی

تقاضا وجــود دارد .براســاس اطالعات منتشــره

مدیره ســندیکای تولید کنندگان داروهای انســانی

میکنند .جواد ظریف در این توئیت نوشت
هســتهای ما توســط یک رژیم تروریست

وامکان افزایــش تعداد پروازها براســاس میزان

جهانگیری :دارو با قیمت مناسب باید
در دسترس مردم باشد

دانشــمندان برجســته ایران و معاون وزیر

دفــاع توســط تروریســتهای جنایتــکار
نقض آشــکار قوانین بین المللــی ،نادیده
گرفتــن مبانی انســانی و اخالقی و موجب

مســئولیت محرز بین المللی اســت .وزیر

درمان بطور کامل تخصیص یابد ،وی گفت :به هیچ
وجه نباید در روند تولید داروهای مورد نیاز کشــور با
قیمت مناسب برای مردم وقفه و خللی حاصل شود

امــور خارجه نوشــت :ایــران تاکنون جهت

و دولت برای رفع مشکل تولید کنندگان آمادگی الزم

خط مقدم مبارزه با تروریســم بوده است.

تامین داروی با قیمت مناســب و کافی برای مردم

برقــراری صلح و ثبات در منطقه و جهان در

وی خاطر نشان کرد :جامعه بینالمللی را به
محکومیت تروریسم دولتی و ایجاد اجماع
در مقابل تنــش و ماجراجویــی در منطقه

فرا میخوانیم.

را دارد .معــاون اول رئیــس جمهوردغدغه دولت را

دانســت و از شــرکتهای خصوصی خواست تا در
ارتباط با بخش خصوصی ســایر کشــورها در زمینه

تامیــن مواد اولیــه برخی داروها اقدامــات الزم را
انجام دهند .در این جلســه هریک از اعضای هیات

مدیره ســندیکای تولید کنندگان داروهای انســانی

بطــور جداگانه دیدگاهها و مشــکالت خود در زمینه

تخصیــص و تامیــن ارز کارخانجات داروســازی،

کارآفرینی و بومی سازی فناوریهای نوین ،نیازهای
دارویی کشــور ،قیمت گذاری دارو ،تولید داروهای
مورد نیاز بیماران مبتال به کرونا ،میزان داخلی سازی
دارو و توان ارزآوری این صنعت ارائه کردند.

شکست خود را پذیرفته و به زودی از ادعای تقلب
در انتخابات دســت خواهد کشــید .ترامپ چشم

افزایش تدابیر امنیتی
در سفارتخانههای رژیم صهیونیستی

تجمع اعتراضی دانشجویان
مقابل شورای عالی امنیت

در پــی ترور محســن فخری زاده معــاون وزیر دفاع و رئیس ســازمان پژوهش و نوآوریهای

جمعی از دانشــجویان دانشگاههای تهران ،در پی شهادت محسن فخری زاده دانشمند

در جهان خبر دادند .شــبکه  ۱۲تلویزیون اســرائیل گزارش داد از «بیم انتقام ایران» ،حفاظت از

دانشــجویان معترض با سردادن شعارهایی در محکومیت ترور محسن فخری زاده سر

بــا  8درصد و ســناتور تد کروز بــا ۴درصد ،در این

صهیونیســتی از جوامع یهودی در خارج خواســته اســت تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند و

اعتراض کردند .دانشــجویان در دستنوشــتههایی که با خود همراه داشتند به بازرسی

ثروتی :هزین ه دولت وحشتناک باال رفته
است

از حدود  ۱۵ســال پیش در صدر فهرست تعقیب اســرائیل بوده ،ظهر روز جمعه ،هفتم آبان ،در

امید خــود را به طرفــداران خود بــرای انتخابات
ریاســت جمهوری  ۲۰۲۴خواهد بســت .این نظر
ســنجی نشــان میدهد ،ترامپ در صورت تصمیم
بــرای کاندیداتوری مجــدد در انتخابــات ،۲۰۲۴
تقریبا ۵۴درصــد از پشــتیبانی جمهوریخواهان
را در اختیــار دارد .از بیــن نامزدهای دیگر ،معاون
رئیسجمهور ،مایک پنس با ۱۲درصد ،پسر ترامپ
نظرسنجی بودند.

موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه

وزارت دفاع ایران ،رســانههای اســرائیل از افزایش تدابیر امنیتی در سفارتخانههای این کشور

برخی ســفارتخانهها و دفاتر نمایندگی «حساس» اسرائیل در دنیا افزایش یافت .دولت رژیم
نســبت به گذشــته محتاط تر عمل کنند .محسن فخریزاده که به نوشــته رسانههای اسرائیلی
جاده آبســرد دماوند ،در حومه تهران ،ترور شــد .یک «مقام ارشد» رژیم صهیونیستی به شبکه

سناریوی واکنشــی ایران آماده شده ،هرچند
تلویزیون  ۱۲اســرائیل گفت ،این کشــور برای چند
ِ

که نمیداند پاســخ تهران چگونه خواهد بود .این مقام اســرائیلی افزود ،یک احتمال این است

مجلــس در دوره نهــم گفت  :هــر دولت و رئیس

که ایران در صدد دســت زدن به یک «واکنش ســریع» باشــد اما گزینه صبوری ایران تا ورود

را وارد نهــاد ریاســت جمهوری میکنــد .رئیس

سیاسی اسرائیل که تنها شامل شــماری از وزیران پستهای حساس است ،روز یکشنبه ،نهم

جمهــوری میآید افــرادی که در ســتادش بودند

جو بایدن به کاخ ســفید نیز مطرح اســت .روزنامه اســرائیل هیوم گزارش داد ،کابینه امنیتی-

مجلــس نیــز  ۷۰نفــر را از بیــرون وارد مجلس

آذر ،تشــکیل جلسه خواهد داد .تا اقدامات تالفی جویانه احتمالی ایران را بررسی کند .بنیامین

شــورای اســامی کرده اســت .مجلس خودش
قانــون مدیریت خدمات کشــوری را اجرا نمیکند

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که محرمانه به عربستان سفر کرده بود ،در دیدار با محمد

بنســلمان ،ولیعهد ســعودی ،به وی گزارش داد که اســرائیل و آمریکا برای «عملیات پنهانی»

علیــه ایران در هفتههــای باقیمانده از دولت دونالد ترامپ« ،برنامهریزی کردهاند» شــبکه ۱۳

هستهای صنعت دفاعی کشور جمعه شب مقابل شورای عالی امنیت ملی تجمع کردند.
داده و نســبت به انفعال دولت و دســتگاههای مســئول در قبال ترورهای هســته ای
از مراکز علمی کشــور اشــاره کرده و این ترور را نتیجه چنین اقداماتی دانستند .جمعی
از دانشــجویان با سردادن شــعار « هیهات من الذله »« ،خونی که در رگ ماست هدیه

به رهبر ماســت» و « هللا اکبر» از مقابل نهاد ریاســت جمهوری به سمت شورای عالی
امنیت ملی حرکت کرده و به جمع دانشجویان دیگری که در این محل تجمع کرده بودند،

پیوســتند .تجمع کننگان با ســر دادن شعارهایی خواســتار اخراج بازرسان آژانس بین
المللی انرژی اتمی از کشــور شدند .دانشجویان همچنین خواستار انتقام سریع و قاطع
ترور شهید فخری زاده شدند .گفتنی است شهید محسن فخری زاده دانشمند هستهای

کشورمان و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بعدازظهر جمعه هفتم آذر ماه
در اقدامی تروریستی به شهادت رســید .دانشجویان مقابل ساختمان دبیرخانه شورای

عالی امنیت با قرائت بیانیه ای به تجمع خود پایان دادند .در این بیانیه آمده اســت ،به
ً
قطعا ذلیل و
خدا سوگند ،مردمی که در خانههاشان بنشینند تا دشمن به سراغشان آید،

خوار شوند .در آستانه دهمین سالگرد ترور دانشمند برجسته هستهای مان ،دکتر مجید

و به کارمندانــش حقوقهای باال میدهد .مدیرکل

تلویزیون اسرائیل گفته بود که این «عملیات پنهانی» از جمله برای ضربه زدن به برنامه هستهای

شهریاری ،پدر هستهای ایران در حالی هدف ترور قرار میگیرد که انتقام شهریاریها را

و حقوق میگیرد!

واکنش خودداری خواهد کرد.

آژانس ،گرفتهایم.

پشــتیبانی مجلس در دوره قبلی در خانه نشسته

ایــران ،با این پیشفرض طراحی شــده کــه ایران تا آغاز به کار دولت جو بایدن از نشــان دادن

با ریختن بتن در قلب دستاوردهایشان و گشودن درب مراکز هستهای به سوی بازرسان

اقتصاد
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گـــزارش

با وجود آنکه ســرمایه گذاران

اقتص ــاد برت ــر

را از بــازار مســکن بگیرنــد،

فر وشنده ملک زیاد شد

شــهر تهران در آبان ماه  ۱۳۹۹بالــغ بر  ۲۷میلیون

مسکن ریخت

تالش می کنند باالترین سود

رشــد حباب گونــه قیمتها به

خروج متقاضیان موثر و تضعیف بازار مســکن
انجامیده است .کارشناســان معتقدند پس از

تحوالت سیاسی اخیر که به افزایش امیدواری
برای رشــد اقتصادی ایران و پایان روند نزولی
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و  ۱۰۰هزار تومان در هر متر مربع بود که نســبت به
ماه قبل  ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ۱۱۸درصد رشد نشان می دهد .این کمترین میزان

افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشــت ســال جاری
تا کنون بوده اســت .معامالت نیز در هشتمین ماه
از ســال جاری به طور محسوسی کاهش یافت .در

آبان ماه  ۱۳۹۹تعداد  ۴۴۶۶فقره معامله مسکن در
شــهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل

ارزش پول ملی منجر شده ،تا رسیدن به مقطع

۴۸درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه سال قبل

رونق و ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن،

 ۱.۸درصد افزایش پیدا کرد .از اردیبهشت به بعد در

خرید و فروشهای سفته بازانه توجیه اقتصادی

هر ماه به ترتیب  ۵.۱ ،۱۰.۵ ،۱۰.۴ ،۱۱.۶ ،۱۱و  ۱۰درصد

ندارد .خروج یکباره ســرمایه گذاران از اواســط

آبان ماه نشــان دهنده برداشــتهای فعاالن از

تکمیل ظرفیت بازار مســکن است .بعد از افت
دالر و ریزش محسوس قیمت سکه حاال به نظر

مناطــق یک ۵ ،و  ۱۳ســه
منطقهای هســتند که در آبان
ماه بیشــترین افت معامالت
واحد های مسکونی را نسبت
به مــاه قبل تجربــه کردند.
بیشترین افت معامالت مربوط
به منطقه  13با  60.27درصد
است

میرسد اهالی بازار مسکن منتظر این هستند تا
باالخره بعد از مدتها کاهش در قیمت مسکن
رخ دهــد .مناطق یک ۵ ،و  ۱۳ســه منطقه ای
هستند که در آبان ماه بیشترین افت معامالت
واحد های مسکونی را نسبت به ماه قبل تجربه
کردند .هر چند میانگین قیمت مسکن در شهر

تهران با رشــد  ۱.۸درصد نسبت به ماه گذشته

بــه بیــش از  ۲۷میلیون رســیده ولی کاهش
 ۴۸درصد معامالت مســکن نشان میدهد که
بخــش قابل توجهی از اهالی بازار مســکن در

انتظــار رخدادی مثبت در این بازار هســتند .بر

اســاس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی
حجم معامالت مسکن در شــهر تهران در آبان

ماه برابر چهار هزار و  ۵۰۰واحد مســکونی بوده

که نسبت به ماه گذشــته  ۴۸.۴درصد کاهش
یافته ،هرچند نسبت ماه مشابه در سال گذشته

میزان معامالت  ۹.۹درصد رشد داشت .واقعیت
روشــن بازارهای اقتصادی در ایران این است

که قیمت عمده داراییها از جمله مســکن ،به
علت فشار بیرونی و عدم اطمینانی که از بیرون
به بازارها وارد شــد بیش از ارزش واقعی خود

افزایش یافت .به عنوان نمونه بر اســاس آمار

منتشــر شــده از ســوی بانک مرکزی قیمت
مســکن در آبان امسال نســبت به ماه مشابه

سال گذشته  ۱۱۸درصد افزایش داشته است.

ریزش معامالت مسکن در کدام
منطقه بیشتر بود؟

منطقه به ثبت رسیده که با افت 58.59درصدی به

مسکن در آن ثبت شده است و افت  57.4درصدی

جایگاه نخســت پر معامله ترین منطقه شهر تهران

افت معامله مســکن به خود اختصاص داد .مناطق

200معامله رسیده است .منطقه  5مدت هاست در

بیشــترین افت معامالت مربوط بــه منطقه  13با

قــرار دارد  .این منطقه در آبان ماه هم بیشــترین

 370معامله مســکن ثبت شده بود که در آبان ماه

معــاالت در ایــن منطقــه بیــش از میانگین افت

 60.27درصد است .دراین منطقه در مهر ماه امسال
به  147معامله رســید .منطقه یــک درجایگاه دوم

لیســت مناطقی که افت معامله داشتند قرار دارد،
483معاملــه مســکن در مهر ماه امســال در این

معامله مســکن را به نام خــود ثبت کرد اما ریزش

معامالت آپارتمانهای مســکونی در آبان ماه است.

در مهر ماه  1270معامله در این منطقه انجام شــده
کــه در آبان با کاهش  729معامله تنها  541معامله

را تجربه کرد و جایگاه ســوم را در لیست بیشترین

یــک  3،5،10،6،13، 2،و  22هشــت منطقــه ای
هســتند که باالتر از میانگین افت معامالت در آبان
ماه ،ریزش معامالت نسبت به مهر ماه داشتند.

بی اعتنایی بازار مسکن به قیمتهای
کاذب

مطابق اعالم بانک مرکزی متوســط قیمت مسکن

به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران افزوده شد

که یکباره در آبان ماه به  ۱.۸درصد رسید .میل پیدا

کردن تورم به ســمت صفر از دالیل مختلفی نشأت
می گیرد کــه مهمترین آنها به اثرگــذاری تحوالت

سیاسی بر بازارهای اقتصادی ،چشم انداز غیرتورمی
اقتصاد کشــور ،تکمیل بازدهی ســرمایه در بخش
ســوداگرانه ملک ،افزایش تمایل بــرای فروش و

کاهش قدرت خرید مربوط می شود.

چگونه در تعطیلی بازار
خ طال اعالم میشود؟
نر 

چرا به کارگران بیمهشده یارانه
 ۱۰۰هزار تومانی تعلق نمیگیرد؟

۷میلیون نیازمند
یارانه دریافت نمیکنند

رئیــس اتحادیــه طال و جواهر تهران گفــت :اتحادیه طال و جواهــر پایتخت به عنوان

کارگرانــی که به دلیل تعطیالت کرونا ،دســتمزد خود را از دســت دادهاند،

به باور محسن زنگنه ،مشکالتی که امروز در خصوص گرانی مرغ ،گرانی روغن

و اســتانهایی که بازار تعطیل نیســت ،باید نرخها را روزانه اعــام کند .یک هفته از

شــرایط شمول یارانه  ۱۰۰هزار تومانی کرونا را مشخص کرد .در این اطالعیه

غلط توزیــع دالر۴۲۰۰تومانی اســت .بنابراین از منظر ایــن نماینده چنانچه

مرجع قیمتگذاری و اطالعرســانی اســت و برای جلوگیری از هرج و مرج در شهرها
تعطیلی بازار طال در تهران و برخی از استانهای کشور میگذرد و داد و ستدی به طور
فیزیکی در این شــرایط انجام نمیشــود .اما اتحادیه و طــا و جواهر تهران به عنوان

مرجع قیمتگذاری هر روز قیمت ســکه و طال را اعالم میکند .حال سؤال اینجاست
مبنای تعیین قیمتها چیســت و چه لزومی دارد این قیمتها اعالم شــود؟ رئیس

اتحادیه طال و جوان تهران درباره مبنای تعیین قیمت طال و ســکه ،گفت :مبنای اعالم

نرخها براســاس انس جهانی و بازار ارز است که قیمت آن مشخص است« .ابراهیم
محمدولی» تاکید کرد :نگاه ما در اعالم نرخها نباید اینطور باشــد که چند شهر و مرکز
اســتان تعطیل است ،زیرا خیلی از شــهرها که هم اکنون در موقعیت قرمز قرار ندارد

فعالیت میکنند و نگاهشــان به قیمت طالیی است که اتحادیه تهران به عنوان مرجع

قیمتگذاری اطالعرســانی میکند .وی افزود :بنابراین باید قیمتی از ســوی اتحادیه
طال و جواهر تهران به عنوان مبنای داد و ســتد اعالم شــود تا مردم از قیمتها باخبر
باشــند و در این معامالت متضرر نشــوند .رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره

بــه فعالیت صرافیها در این ایام ،گفت :هــم اکنون برخی از صرافیها فعالیت دارند
و چون مجوز فروش ســکه را دارند بنابراین نیاز است که قیمتها اعالم شود تا افراد

قیمت کاذب را اعالم نکنند.

اولویتهای اقتصادی
مجلس یازدهم
ادامه

خواســتار پرداخت یارانه توســط دولــت شــدند .وزارت کار در اطالعیهای
آمده اســت :اگر فردی مشمول پرداخت بیمه شــود چه کارگر ساختمانی

و چه کارگر غیر ســاختمانی مشــمول دریافت این بسته نمیشود .تمامی

بیمهشدگان تأمین اجتماعی مشمول دریافت این بسته نمیشوند.کارگران
ســاختمانی استان کردستان در انتقاد به حذف میگویند :ما ماههاست که
ً
تقریبا بیکاریم؛ حق بیمه خود را به سختی به حساب تامین اجتماعی واریز

میکنیم؛ چرا یارانه  ۱۰۰هزار تومانی شــامل حال ما نمیشود؟ این کارگران
میگویند :اگر قرار باشــد عادالنه تصمیم بگیرند ،باید کارگران کمدرآمد که

کارگــر به دلیل بحران کرونا بیکار شــده و در صف دریافــت بیمه بیکاری

قرار گرفتهاند؛ بســیاری از آنها هنوز نتوانســتهاند مقرری بیکاری دریافت
کننــد .کارگران ســاختمانی با تاکید بر اینکه  ۱۰۰هــزار تومان به هیچ وجه

برطرفکننده مشــکالت معیشتی نیست ،خواســتار تجدیدنظر در گستره
پرداخت یارانه شدند.

حوزههای مختلف مانند خودرو ،مســکن و در کل

گسترش تبادالت تجاری باهمسایگان

عدهای از سفره انقالب بیرحمانه
استفاده کردند

ناعادالنه و ناجوانمردانه علیه کشور اعمال میشود،

حوزه اقتصاد است.

اقتصــادی مــردم و جلوگیری از تــورم کاذب در

نهادی بودجه در بخشهایی چون شــفافیت و عدالت اســت.رئیس کمیته

برخوردها ادامه داشته باشد .بهعبارت دیگر باید از

هدررفت و غارت بیتالمال توســط عدهای مفسد
جلوگیــری کرد ،چراکه تالش یک عده در کشــور

این بوده که از ســفره انقالب بهصورت بیرحمانه

خود را در ســامانه ای ثبت و ســاماندهی کند .در حال حاضر دســتگاههای

حمایتــی مختلف ،بودجههای فراوانی را در قالب یارانه پرداخت میکنند ،اما

عدالتــی در این خصوص وجود ندارد .به نحــوی که در حال حاضر 7میلیون
نفر از اقشــار محروم شناســایی شــده اند که علی رغم فقر مطلق یارانه ای

دریافت نمی کنند.

مشکلی که بازنشستگان کشــوری و لشکری در

بســیار زننده شــده و نیازمند تحوالت اساســی

میشــوند اما اجــرا نمیشــوند ،در حالی که اگر

همراهی با دولت برای حل مشکالت

باید از همه ظرفیتهای کشــور استفاده کنیم ،اما

نماینــدگان محتــرم در مجلس یازدهم اســت؛
کــه مجلس یازدهم نیــز باید کمک کنــد تا این

در حوزه پرداختهای حمایتی و نظامات یارانه ای اســت .بر اســاس احکام

قانون بهدرســتی تدوین و کارشناسی شده باشد

و اتصالش با دریای آزاد بهخوبی اســتفاده کرد و

اقتصادبرتر

نخســتین اولویت مجلس ،رســیدگی به مسائل

طرحــی را در  12بند برای امســال تدارک دید که بیشــتر ناظر به اصالحات

نکته بعدی این است که در مقابل تحریمهایی که

برخورد جدی با فساد و مصادیق فساد که دغدغه

استفاده کنند.

از آنجــا که اصالح کلی بودجه یک فرآیند زمان بر و طوالنی اســت ،مجلس

کشــور ما دارند ،همین اســت که قوانین تصویب

متاسفانه بعضا این کار صورت نمیگیرد؛ بهعنوان

در زمینــه اقتصاد اعــم از تورم

یازدهم وظایف ســنگینی را بــر دوش دارد؛ یعنی

قابل توجهی از مشــکالت اقتصادی کشور ناشــی از محتوای بودجه است و

یارانــه  ۱۰۰هزار تومانی در حالی صورت گرفته اســت که حدود یک میلیون

البته اقدامات خوبی در قوه قضائیه انجام شــده

دولت در ثبات قیمتها ،طبیعی است که مجلس

ســرانجام احکام اصالحی بودجه در مجلس گفــت :با توجه به اینکه بخش

اصالحــی بودجه ،دولت مکالف شــده تــا مجموعه پرداختهــای حمایتی

اولویت پرداختهای دولت قرار داشــته باشــند .حذف کارگران از پرداخت

دیدگاه

دیگر روشــن شدن ناکارآمدی

مجلس تصویب شــود .نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشــاره به

در این ماهها دریافتیشــان به پایینترین ســطح ممکن رسیده است ،در

همچنیــن مشــکالتی کــه در

و گرانی وجود دارد و از ســوی

دولــت ،زمینه حذف ارز ترجیحی را فراهم نکند ،بعید اســت بودجه  ۱۴۰۰در

اصالح ســاختار بودجه مجلس گفت :بند دیگــری از احکام اصالحی بودجه

جدی مردم شــده ،یکی از مهمترین اولویتهای

مســیر زندگی ملــت خصوصا

و افزایش قیمت ســایر اقالم اساسی مشاهده میشــود برآمده از سیاست

مثال باید از مرزهای خشکی و آبی کشور و ارتباط

به کشــورهای همســایه و منطقه برای تبادالت و

دادوستدهای تجاری اولویت بخشید.

اصالح قوانین نا کارآمد

باید اجرا شــود و دولت حق ندارد قوانین مجلس

را اجرا نکند.

تحریک دولت برای رفع مشکالت

کرد و قطعا در مواردی که الزم باشد به دولت کمک
خواهد کرد تا دولت بتواند در این مدت باقیمانده

بخشی از مشــکالتی را که گریبانگیر مردم است،

دولت و مجلــس باید وظایف خود را انجام دهند

تحرک بخشــد؛ همچنیــن دولت بایــد تغییرات

خواهــد کــرد .در پایان نیز باید یادآور شــد چون

و مجلس به دولت در جهت رفع مشــکالت مردم

ما در کشــورمان مشــکل قانون نداریم اما بعضا

اصــاح شــوند؛ بنابرایــن مجلس یازدهــم باید

مشــکالت و بحرانهایــی کــه در حــوزه اقتصاد

روانســازی قوانیــن را در دســتور کار قرار دهد.

مجلس از ابزار مهم نظارت خودش استفاده خواهد

برطرف کند و مواردی که دولت نتواند یا سســتی

اساســی در بخشهــای اقتصادی کشــور ایجاد

قانونهایــی داریم که قابلیت اجــرا ندارند و باید

در این حوزه هستیم.

کند .بخشــی از مدیــران دولت تــوان برخورد با
وجــود دارد را ندارند؛ مثال وضعیــت بازار خودرو

کند ،قطعا مجلس از اختیاراتی که دارد اســتفاده
مجلس یازدهم با روحیه انقالبی و جهادی بر سر

کار آمده ،کمتر مبادرت به مسائلی میکند که باعث
هتک حرمت نمایندگان مردم در مجلس شورای

اسالمی شود.
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رشد  ۷۰درصدی تولید پوشا ک

صادرات نساجی و پوشاک ایران
پوشاک از ابتدای امسال تا پایان

آبانماه در همســنجی با پارســال خبــر داد و گفت:
ممنوعیت ورود برندهای خارجی و بسته شدن مرزها

برای رســیدن به ایران زمان نیاز داشت ،این روزها به

دو ماه افزایش یافته ،زیرا شرکتها ناچار به دور زدن

تحریمها از مســیرهای مختلف برای ردیابی نشــدن
هستند.وی به نوسانات شدید نرخ ارز نیز اشاره کرد و

افزود :این مساله سبب شده تا برخی تامینکنندگان
مــواد اولیه به هیچ عنوان ندانند که کاالهایشــان را با

چــه قیمتی به فروش برســانند و ایــن عامل نیز به

ناشــی از شیوع کرونا و کمتر شــدن پوشاک قاچاق،

سختتر شــدن تامین مواد اولیه در داخل میافزاید.

در تحقق این موفقیت ســهیم بوده است.مجید نامی

نامی تصریحکرد :همه مشکالت یاد شده ناشی از دو

افــزود :از ابتدای امســال تاکنون تولید پوشــاک با

عامل اصلی تحریمها و برخی سیاستهای نادرست

نوســاناتی همراه بوده ،اما در مجموع وضعیت تولید

داخلی اســت که در این میان ،نقش سیاســتهای

از نظر تولید کنندگان راضیکننده بوده است.وی گفت:

غلط داخلــی ،بیثباتیها از جمله نوســانات نرخ ارز

پیشبینی میشــد بــا توجه بــه ممنوعیتهای یاد

و بخشنامهها و دســتورالعملهای مختلف در بازار به

شده و بسته شــدن مرزها ،وضعیت بهتری را شاهد

مراتب بیشــتر است ،زیرا بههر حال تولیدکنندگان راه

باشــیم ،اما شــیوع کرونا و افت وضعیت اقتصادی

دور زدن تحریمها را یاد گرفتهاند.وی خاطرنشانکرد:

مردم سبب شــد تا حجم بازارها کوچکتر شود.نامی

بخش خصوصی سال گذشته با پیشبینی تحریمها،

خاطرنشانکرد :امروز ســهم برندهای ایرانی در بازار

ذخیره مناســبی برای تامین مواد اولیه داشــته و در

در مقایسه با پارسال به مراتب افزایش یافته است.

نگرانی از تداوم تعطیلیها

ماههای گذشــته بازار را سرپا نگه داشــتهاند ،اما در

وی ادامــهداد :بــا وجود همه مشــکالت موجود ،اما

مجموع بازار کوچکتر شده و گاهی اوقات کمبودهایی

برنامهریزی برای بازار شــب عید نیــز وجود دارد ،اما

واردکنندگان و سوء اســتفادهکنندگان نیز به افزایش

در بازار به وجود میآید.این مقام صنفی گفت :برخی

کار تولیــدی در واحدهــا همچنــان ادامه داشــته و

غیرمنطقــی قیمت مــواد اولیه در بــازار میپردازند،

تولیدکنندگان نگرانند که تعطیلیهای کرونایی به شب

بهطوری که هر زمان تاخیر در تامین ارز اتفاق افتاده،

عید نیز کشــیده شــود.این مقام صنفی یادآور شد:

نرخ مواد اولیه دســت تجار نیز افزایش یافته است.

پارسال شب عید ،تولیدکنندگان و شرکتها صدمات

وی گفــت :الیاف اکریلیک ،پنبه ،ویســکوز ،برخی از

و ضرر و زیانهای زیادی متحمل شــدند و بین  ۸۰تا

انواع نخ و بخشــی از پارچههایی که به اندازه کافی در

 ۹۰درصد میزان فروشهایشان کاهش داشته است.

داخل تولید نمیشوند ،عمده مواد اولیهای هستند که

وی اضافهکرد :این وضعیت ســبب افزایش انباشت
پوشــاک در انبارها شــد ،زیرا با توجه به فصلی بودن

پوشــاک و تغییر سریع مد و فشن ،لباسها در دیگر

فصلها مورد اقبال و استقبال مردم قرار نمیگیرد.

چالشهای تولیدکنندگان

نایــب رئیــس اتحادیه تولیــد و صادرات نســاجی

و پوشــاک ایــران ،در ادامــه به برخــی چالشهای

میشــود تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در داخل

که از ســال گذشته اجرایی شده ،همچنان ادامه دارد.

تخصیــص ارز و رونــد حواله زدن بــرای خریدهای

خریــد مواد اولیه ،تجهیزات و ماشــینآالت با وجود

فعالیتهای شرکتهای حملو نقلی نیز اشاره کرد و

اساســی فراروی تولید اشــاره کرد و گفت :این روزها

خارجی ،فرآیندی زمانبر و طوالنی اســت که ســبب

ساخت  ٣هزار و  ٤٠٠کیلومتر
طرح ریلی جدید

با مشکالتی مواجه باشــد.وی بیانداشت :مشکالت
تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه صنعت نساجی

باید وارد شــوند.آمارها حاکی از صادرات  ۳۵میلیون

دالری پوشــاک از ابتدای امســال تا پایان مردادماه

این مقام صنفی ،به دشــوار شــدن و طوالنیتر شدن

است.هرچند آمارهای جدید هنوز جمعبندی و نهایی

ادامه داد :بهطور مثال اگر کاالیی در گذشــته یک ماه

صادرات پوشاک تا پایان آبانماه است.

ارزش  ۳میلیارد دالری صادرات
بخش معدن و صنایع معدنی

نشــده ،اما بررسیها نشــاندهنده رشد  ۳۰درصدی

تراز تجاری
در آبان مثبت شد

هفــت پروژه ریلی اولویتدار با نام پروژههای ریلی جهش تولید به طول حدود ســه

ســخنگوی گمرک از مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبانماه  ۱۳۹۹خبر داد.

پروژه خواف -هرات به مرحله راهاندازی رسیده و بقیه طرحها نیز پیشرفت باالی ۵۰

 ۶میلیارد و  ۳۰۲میلیون دالر بوده که ســهم صادرات در این ماه ،سه میلیارد

سید روح هللا لطیفی اظهار داشت :کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آبانماه

هزار و  ٤٠٠کیلومتر تا پایان امســال و ســال آینده تکمیل میشــود که از میان آنها،

و  ۲۱۰میلیون دالر و واردات نیز ســه میلیارد و  ۹۲میلیون دالر بوده است که

درصــد دارند.یکی از هفت پروژه جهش تولیــد در بخش ریلی ،راهآهن خواف-هرات

با ســبقت گرفتن صادرات از واردات ،تراز تجاری ماه آبان مثبت  ۱۱۸میلیون

اســت که تا چند هفته دیگر با حضور روسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان به

دالر شــده اســت.وی افزود :در آبــان ماه صادرات کشــور از لحاظ وزنی ده

صورت ویدئو کنفرانســی افتتاح میشود.قبل از بهرهبرداری رسمی این خط آهن یک

مرحله تســت باری آن طی همین هفته انجام میشود و اولین ارسال محموله ریلی

میلیون و  ۲۴۸هزار تن و واردات دو میلیون و  ۵۴۹هزار تن بوده اســت که

معاون وزیر راه و شهرسازی پیش تر اعالم کرده بود این خط ریلی حدود  ۴۰۰میلیارد

خصوص کشورهای صادراتی گفت :کشورمان در هشت ماه نخست سال۱۹ ،

وزن صادراتی کشــور در این ماه چهار برابر واردات است.سخنگوی گمرک در

به افغانســتان به صورت آزمایشی تا چند روز آینده انجام خواهد شد.خیراله خادمی

میلیون و  ۳۴۸هــزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و  ۳۵۳میلیون دالر کاال

تومان هزینه داشــته که ارزش روز آن به حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان میرســد .ســال
شــروع ساخت این پروژه در دهه  ٨٠اســت و به همین دلیل معادل نرخ روز تفاوت

قیمت ساخت آن چشمگیر است ۷۸ .کیلومتر این مسیر در خاک کشورمان و حدود
 ۶۰کیلومتر در خاک افغانســتان است.با افتتاح این مسیر ریلی ،افغانستان از طریق

به عراق صادر کرده اســت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی

 ۲۴.۸درصد رشد داشته اســت ،میزان صادرات هشت ماهه به عراق ۲۵.۵

شبکه ریلی ایران به همه بنادر جنوبی متصل میشود ضمن اینکه قرار است این خط
ریلی پس از هرات به مزار شریف و در نهایت ازبکستان متصل سود ً
که باعث میشود

بررســی کارنامه تجــارت خارجــی در دوره هفت ماهه امســال ( فروردین

درصد وزن کل صادرات و  ۲۵درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر میگیرد،

به ۳میلیارد و  ۴۹.۴میلیون دالر رســیده کــه  ۱۶.۷درصد از ارزش صادرات

و ارزش صادراتی هشت ماهه در رتبه نخست کشورهای خریدار کاالی ایرانی

 ۳۴۰۰کیلومتر خط آهن جدید در قالب پروژههای اولویت دار در دســت اجرا است که

مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه ابتدایی امسال

ارتباط راه آهن ایران از این طریق با ازبکســتان و پس از آن چین برقرار شــود.اکنون

اولین آن راهآهن خواف ـ هرات است که زمان افتتاح رسمی آن در آذرماه اعالم شده
اســت ۱۳.هزار و  ۹۵۴کیلومتر خط ریلی در دست بهرهبرداری وجود دارد و همچنین

میزان ســه هزار و  ۳۵۳کیلومتر خط ریلی در دســت احداث و  ۶هزار و  ۳۱۲کیلومتر
خط ریلی در دســت مطالعه وجود دارد.تا پاین امسال و سال آینده  ۷پروژه ریلی به

بهره برداری میرســد که با تکمیل آنها ،برخی حلقههای مفقوده کریدورهای ترانزیتی

رفع میشود.

پروژههای ریلی دارای پیشرفت باالی  ۵۰درصد

عــاوه بر راه آهن خــواف -هرات که به مرحله راهاندازی رســیده ،طرحهای دیگر ریلی

لغایت مهر) گویای آن اســت ارزش صــادرات بخش معدن وصنایع معدنی
غیرنفتی را به خود اختصاص داد.برپایه جداول آماری تجارت خارجی کشور

از نظــر حجمــی  ۲۱میلیون و  ۱۷۶هــزار و ۹۲۱تن به ارزش ســه میلیارد و

۴۹میلیون و  ۴۹۰هزار دالر ثبت شــده بود که از نظر وزن و ارزش نســبت به
دوره مشابه پارسال  ۴۲و  ۴۳درصد کاهش نشان میدهد.ارزش کل تجارت

خارجی کشور در هفت ماهه ابتدایی امسال به  ۳۸میلیارد و  ۲۷۸میلیون دالر
رسید که با وجود کاهش  ۲۳درصدی در ارزش دالری نسبت به مدت مشابه
ســال قبل ،در مقایسه با شهریورماه که  ۳۴درصد بود ،حدود  ۱۱درصد بهبود

یافته است.

واردات  ۱.۷میلیاردی بخش معدن

صادرات کشور به عراق در آبان ماه  ۴۹۸میلیون دالر بوده است .که در میزان
اســت اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا اســت.وی افزود :کشــور چین نیز ۱۸

میلیــون و  ۱۹۰هزار تن کاال از ایران به ارزش پنج میلیارد و  ۳۵۱میلیون دالر

وارد کــرده کــه  ۲۴درصد وزن و  ۲۵درصد ارزش صادراتــی ایران را به خود
اختصاص داده است ،این کشور در آبان ماه با خرید  ۹۱۲میلیون دالر کاالی

ایرانی ،رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در مقاصد صادراتی به

دست آورده است.لطیفی در خصوص سومین مقصد کاالهای صادراتی گفت:
ســومین مقصد کاالهای صادراتی کشورمان در هشــت ماه نخست امسال،

امــارات متحده عربی با  ۹میلیون و  ۹۵۶هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و
 ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات کشور به آن  ۲۸.۴درصد از لحاظ وزنی نسبت

به مدت مشــابه رشد داشته است و این کشور  ۱۳درصد وزن و  ۱۲.۷درصد

نیز وجود دارند که دارای پیشــرفت فیزیکی باالی  ۵۰درصد هســتند.یکی از مهمترین

همچنین میــزان واردات بخش معدن و صنایع معدنی در دوره هفت ماهه

کل ارزش صادراتی کشــور را از ابتدای ســال به خود اختصاص داده است.

میلیارد تومان به عنوان ابرپروژه ریلی کشور حدود  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،ریل

میلیارد و  ۷۵۴.۷میلیون دالر است که از نظر وزن و ارزش در مقایسه با هفت

گمــرک تصریح کرد ۶.۷ :درصد وزن و  ۷.۵درصد ارزش صادرات کشــور به

در سال  ۱۴۰۰تکمیل خواهد شد.بعد از آن راهآهن همدان -سنندج به طول  ۱۵۰کیلومتر

براســاس آمار گمرک ایران در  ۷ماهه ســهم صادرات از کل تجارت خارجی

بوده اســت که  ۴۲درصد کاهش را نســبت به مدت مشابه  ۸ماهه سال ۹۸

طرحهــا ،راهآهن چابهار -زاهدان به طول  ۶۲۸کیلومتر اســت که با اعتبار  ۲هزار و ۲۲۰

گذاری این خط آهن از دو طرف (چابهار و زاهدان) با ریل ملی آغاز شده است و پروژه

و با اعتبار  ۵۱۴میلیارد تومان اســت که تاکنون  ۵۱درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و
بــا تخصیص  ۳هزار میلیارد تومان دیگر در خرداد  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرســد.راهآهن
میانــه -اردبیل هم با تالش پیمانکار و با وجود ســردی هوا و بارش برف به طول ۱۷۵

کیلومتر با اعتبار هزار و  ۵۸۵میلیارد تومان در حال حاضر  ۶۵درصد پیشــرفت فیزیکی

برابر با دو میلیون و  ۲۸۰هزار و  ۳۱۲تن ثبت شــد که ارزش آن بیش از یک

ماهه ابتدایی پارســال به ترتیب  ۱۶درصــد افزایش و  ۳درصد کاهش دارد.

 ۶۵میلیون و  ۵۷۳هزار تن به ارزش  ۱۸میلیارد و  ۲۳۸میلیون دالر و سهم

واردات  ۱۹میلیون و  ۳۳۲هزار تن به ارزش  ۲۰میلیارد و  ۴۰میلیون دالر بود.

تراز مثبت صادرات بخش معدن

میلیارد تومان دیگر اردیبهشــت  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد.راهآهن بستان آباد -تبریز
 ۲هزار میلیارد تومن دیگر اسفند امسال به بهرهبرداری میرسد.

قیمت برق «خوشمصرفها»
در طرح برق امید

دالر اعــام شــد و نردیک به  ۲۰درصد از ارزش صــادرات غیر نفتی را به خود
اختصاص داد.طی  ۷ماهه  ۹۹عمده مقاصد کاالهای صادراتی به ترتیب عراق

بــا چهار میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر ،چین بــا چهار میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر،

امارات متحده عربــی با دو میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر ،ترکیه با یک میلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالر و افغانستان با یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر بود.

افزود :کل صادرات کشــور در هشت ماهه نخست امسال  ۷۵میلیون و ۸۲۱

هزار تن کاال به ارزش  ۲۱میلیارد و  ۴۴۸میلیون دالر بوده است که سهم این
پنج کشــور با  ۵۷میلیون و  ۲۹۷هزار تن و ارزش  ۱۶میلیارد و  ۵۶۵میلیون
دالر ۷۵.۵ ،درصد وزن و  ۷۷درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

مشترکین خانگی گفت :طرح برق امید از ابتدای

دســته بندی مجزایی به دســته بندی فعلی شد،

100درصــدی با صرفــه جویی در میزان اســتفاده

طرح بــرق امید مبنــی بر محاســبه هزینه برق
دوره مصرف آبان ماه سال جاری آغاز شده است

و هم اکنــون تعدادی از مشــترکان از این طرح

در میزان استفاده خود ترقیب نشوند ،میبایست

یاقوتی ،مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات

چهارمین مقصــد کاالهای صادراتی در این ماه بوده اســت.لطیفی در پایان

مشترکین شــرکت توانیر ضمن اشاره به جزئیات

محاسبه هزینه برق گفت :بر اساس میزان مصرف

نســبت به تامین هزینه برق اقدام کند.عبداالمیر

ایران به شمارمی آید و با واردات  ۱۹۳میلیون دالری کاال از ایران در ماه آبان،

شــاهد حضور پلــکان جدید بودیــم.وی در بیان

در شرایطی که مشترک خوش مصرف نسبت به

مشــابه گذشــته و پلکان ســابق تعیین شــده

 ۱۵.۲درصــدی از لحاظ وزن و  ۱.۳درصدی ازلحاظ ارزش نســبت به مدت

باید بپردازد ،تصریح کرد :در شرایطی که مشترک

بهرهمند شدهاند.مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و

اســتفاده از تخفیف  100درصــدی با صرفه جویی

و افغانســتان با چهار میلیون و  ۷۴۴هزار تــن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸

دالر است و پیش بینی شده تا پایان امسال نیز در این بخش شاهد تراز مثبت

دارای پیشرفت فیزیکی  ۷۷درصدی است و با تخصیص  ۵۰۰میلیارد تومان دیگر اسفند

نیز با اعتبار ۲هزار و  ۲۰۳میلیارد تومان  ۶۷درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و با تخصیص

و بــا  ۱۲۹میلیــون دالر در آبان پنجمین مقصد در این ماه به شــمار میرود

مشــابه مواجه بوده است که در هشت ماهه ،مقصد پنجم کاالهای صادراتی

باشیم.میزان صادرات پارسال بخش معدن وصنایع معدنی حدود  ۸.۵میلیارد

اعتبار  ۲هزار و  ۲۹۱میلیارد تومان  ۲۵درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و با تخصیص ۴۰۰

نشــان میدهد ،ترکیه در  ۸ماهه چهارمین مقصــد صادراتی کاالهای ایرانی

بررســی آمار تجارت خارجی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی گویای ان

دارد و با تخصیص هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان دیگر در اسفند  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد.

 ۹۹به بهرهبرداری میرســد.راهآهن رشــت -کاســپین (انزلی) به طول  ۳۷کیلومتر و با

ترکیه با  ۵میلیون و  ۵۹هزار تن و به ارزش یک میلیارد و  ۶۱۸میلیون دالر

میلیون دالر و ســهم  ۶.۲وزن و  ۷درصد ارزش صادرات هشت ماهه با رشد

است که تراز به نفع صادرات کشور با رقم بیش از یک میلیارد و  ۲۹۴.۷میلیون

بعد از آن راهآهن یزد -اقلید است که به طول  ۲۷۰کیلومتر با  ۶۲۵میلیارد تومان اعتبار

امارات در آبان ماه  ۴۵۲میلیون دالر از ایران کاال وارد کرده است.ســخنگوی

خدمات مشترکین شرکت توانیر در تشریح نحوه

تعیین شــده برای مشــترکان خانگی در گذشته،

پلکانهای مصرف از  100کیلووات ســاعت در ماه
آغاز شده و به ازای هر  100کیلووات مصرف اضافه

این نکته که طرح برق امید ســبب اضافه شــدن
افــزود :هزینه مصرف برق در طــرح تخفیف 100
درصدی برق مشابه پلکان سابق برآورد میشود،

با این تفاوت که اگر مشــترکی در مناطق معمولی

ساکن باشد و کمتر از  80کیلووات ساعت در سال
مصرف کند ،مشــمول تخفیف  100درصدی هزینه
برق خواهد شــد .یاقوتی در تشریح این نکته که

اگر فردی میزان مصرف  200کیلووات ســاعت در

ماه داشته باشــد ،چه هزینهای برای تامین برق

خوش مصرف نســبت بــه اســتفاده از تخفیف
خود ترغیب نشــوند ،میبایست مشابه گذشته و
پلکان ســابق تعیین شده نسبت به تامین هزینه
برق اقدام کند.این مقام مسئول با اشاره به تدابیر

طــرح برق امید به منظور کنترل برق پر مصرفها

گفت :در شــرایطی که مشترکان پر مصرف مطابق

تعریف طرح برق امید ظرف مدت  6ماه نسبت به
صرفه جویی اقدام نکنند ،مشمول افزایش هزینه

برق  10درصدی میشوند.
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جزئیات اقامت بیماران کرونایی
در هتلها

اتوبوسهای جدید
در ناوگان تهران
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران،

دبیــر جامعه هتلداران ایــران با بیان اینکه

حمل و نقل عمومی پایتخت خبر داد.محمود

تهیه شــده گفت :در قــرارداد بین هتلدار و

فهرستی از هتلها برای تبدیل به نقاهتگاه

از زمان ورود اتوبوسهــای جدید به ناوگان
ترفع به تشــریح وضعیت اتوبوسرانی تهران

اتوبوسها و مینی بوسهــا در حال حاضر
در کدامیک از خطوط در حال خدمترسانی
حال نصــب دســتگاههای جی پــی اس،

نیز توضیح داد :در  ۷خطی که تقاضای سفر
پایینی داشتند و یا معبر مناسبی برای حرکت
اتوبوس وجود نداشــت مثل خــط جماران

و درکــه این مینــی بوسها بــه کار گرفته

میشوند.وی در خصوص سهم اتوبوسرانی از
 ۱۵۰۰میلیارد اوراق مشــارکت نیز گفت :طبق
توافقات صورت گرفته باید  ۵۰۰میلیارد از این
پول به شرکت واحد اختصاص یابد ،این پول

به تدریج آزاد میشــود و ما در نظر داریم که
این پول را در ردیف خرید ناوگان حمل و نقل

عمومی قرار دهیم.

قیمت تمامشده هر اتوبوس چیزی
حدود  ۳میلیارد

از یــک میلیون و  ۷۰۰هــزار نفر به  ۳۰۰هزار

اتوبوسرانی دیگر درآمدزا نیست

دولتی وجود ندارد .به این ترتیب نســبت

نفر شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه

نه تنها درآمدزا نیست بلکه حتی توان پرداخت

وی گفــت :اکنــون همه اســتانها به جز

تهران ،تاکید کرد :در این شرایط این سازمان

حقوق ناظــران خطوط را هــم ندارد.ترفع با

اشــاره به پایان تعهد  ۱۰ســاله اتوبوسهای

اتوبوسهای جدید را با همین قیمت یا کمی

پایینتــر بخریم.وی ،تحریمهــای ظالمانه،
افزایش نرخ ارز و تورم داخلی را برای حمل

و نقل عمومی بسیار سنگین دانست و اظهار
داشــت :شیوع کرونا مزید بر این موارد بوده

چرا که توصیههای بهداشــتی بر اســتفاده
حداقلی از حمل و نقل عمومی تاکید داشتند
و این مســاله ،باعث کاهش مسافر اتوبوس

اقامتــی مورد اســتفاده قــرار میگرفتند.
آذربایجان غربی ،آذربایجان شــرقی ،البر،
بوشــهر ،کرمــان ،کهگیلویــه و بویراحمد،

بخش خصوصــی برای خدمت رســانی در

هرمــزگان ،مازنــدران ،گیــان ،لرســتان،

بخش خصوصــی که از ســال  ٨۵با ۸۲.۵

خصوصی خــود را برای بیمــاران کرونایی

سطح شهر تهران ،اظهار داشت :اتوبوسهای
درصد یارانه به بخش خصوصی واگذار شد،

در شرایط حاضر دیگر دخل و خرجشان یکی
نیست ،و مالکین این اتوبوسها درخواست

آزاد شــدن خودروهایشان را به ما میدهند.

مازندران ،مرکزی واحدهای اقامتی بخش

اعالم کردهاند.اســکندریون بیان کرد :برای
اســتفاده از مراکز اقامتی ویژه کروناییها
قــراردادی بین دانشــگاه علوم پزشــکی

استانها و بهره برداران هتل منعقد خواهد

وی ادامــه داد :طبق مصوبه ســال  ۸۵این

شد طبق آن قرارداد هتل در گارانتی وزارت

درصد آورده داشــتند و در ازای  ۱۰ســال کار

قرارداد هر هتل با استانی متفاوت از هتلی

شرکتها برای خرید اتوبوسهایشان ۱۷.۵
در خطوط اتوبوســرانی میتوانند برای خارج

خرید اتوبوس ،قیمت تمام شده هر دستگاه

نــرخ ارز طی ایــن مدت امیــدوارم بتوانیم

در برخی از شهرســتانها هیچ مرکز اقامتی
به نیاز شهرســتانها و استانها واحدهای

دادهاند ،ولی با توجه به تورم بیسابقه دیگر

برای ما تمام شــد ،افزود :با توجه به کاهش

اینکــه هتلهای بخــش خصوصی را برای
این منظور اعالم کنیــم ،وجود ندارد .چون

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اتوبوس تک کابین بیش از  ٣میلیارد تومان

بخش دولتی است .در گفتوگو با مسئول

اســاس حداقل در چهار روز گذشــته ،بر اساس استعالم انجام

بانک اطالعاتی وزارت بهداشــت جمع آوری میشود .بر همین
شــده از این بانک اطالعاتی ،از حضــور  ۱۷۴۸نفر از افرادی که
تســت مثبت کرونا داشــته و قصد ســفر با هواپیما یا قطار یا
اتوبوس را داشتند ،جلوگیری شده است.وی افزود :همچنین بر

دولتی در نظر گرفته میشود .مانعی برای

شــدن از خطوط اقدام کننــد و در این مدت

و حومه ،با اشــاره به اینکــه در قرارداد قبلی

گفت :باید توجــه کرد که آزمایش مثبت کرونای افراد مبتال ،در

انجام شــد و در مرحله اول مهمانسراهای

ضمــن اینکه این دســتگاهها باید شــماره

به کارگیری مینی بوسهای خریداری شده

واقع بایــد اول از هتلهــا و مراکز اقامتی
ً
قطعا
دولتی برای این منظور استفاده شود.

ادارات و اســتفاده از حمل و نقل عمومــی از طریق کارت ملی،

و جداســازی مدیریت کرونا اولویت بندی

این اتوبوسها و مینــی بوسهای بودهایم،

واحد اتوبوســرانی تهران ،در خصوص نحوه

درباره مکانیزم شناســایی کرونا مثبتهــا برای ارائه خدمت در

قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش ،بیماریابی

کارتخوان ،استیکرهای خط و قیمت بر روی

جدید افزوده میشــوند.مدیر عامل شرکت

قرنطینه فرد نمایش داده میشــود.دکتر ســیما سادات الری

ظرفیت اقامتگاههای دولتی باال و بیشتر از

هســتند ،اظهار داشــت :طی ایــن مدت در

ناوگان بسیار فرسوده بود ،این دستگاههای

را اســکن کنند و در کمتر از یک ثانیه وضعیت قرنطینه یا عدم

بیماران کرونایی در اولویت دوم اســت .در

در هفتههــای گذشــته ،دربــاره اینکه این

بــه ناوگان خبر داد و گفــت :در خطوطی که

مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک ،بارکد کارت ملی مراجعان

بخش خصوصی برای تبدیل آنها به نقاهتگاه

دســتگاه از این مینی بوسها و اتوبوسها

و مینیبوسهــای جدیــد طی ایــن هفته

طریق کارت ملی را تشــریح کرد و گفت :ماموران انتظامات این

اســکندریون گفت :اســتفاده از هتلهای

خودروســاز داخلی و رونمایــی از ورود ۱۰۰

گــذاری میشــدند.وی از ورود اتوبوسها

مثبــت در مراجعه به ادارات و وســایل حمــل و نقل عمومی از

ماه به عنــوان نقاهتگاه فعالیت کند.کامیار

دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید با یک

هم با درخواســت ما بــه فعالیت خود ادامه

توان راضی نگه داشــتن آنهــا را هم نداریم.

ترفــع با بیان اینکه متوســط عمر ناوگان در
بخش خصوصی  ۱۳.۵ســال برآورد شــده

است ،گفت :هزینههای نگهداری اتوبوسها
آنچنان سنگین شده است که اتوبوسداران

ترجیح میدهند ،اتوبوسشــان را به مراکز

بهداشت قرار میگیرد .ممکن است شرایط
در اســتان دیگــر باشــد.کلیات مربوط به
قراردادها با وزارت بهداشــت مطرح شــده

اســت به عنوان مثال اگر قرار است هتلی
در نظــر گرفته شــود باید کل ســاختمان
هتــل به این منظور اختصــاص پیدا کند و

قرارداد کمتر از ســه ماه نباشــد .در صورت

تمایــل میتوان این قرارداد را بیشــتر نیز
کــرد .در روزهای آینده باید از طرف بخش

حقوقی جامعه هتلــداران نیز قرارداد تیپی
مشخص شود که کلیات در آن قید شده و

اسقاط بفروشــند.وی ادامه داد :با توجه به

نه جزئیــات.وی گفت :بیماران کرونایی که

از دایره خدمت رســانی در تهران ،در ســال

غــذا و امکانات دیگر نیاز دارند که این نیاز

روند خــروج اتوبوسهای بخش خصوصی
 ۱۴۰۰با مشــکل جدی در ایــن حوزه مواجه

خواهیم شد.

شناسایی کرونا مثبتها
از طریق کارت ملی در کسری از ثانیه
سخنگوی وزارت بهداشــت جزئیات نحوه شناسایی افراد کرونا

وزارت بهداشــت هر هتل باید بیشتر از سه

پرداخت و با اشــاره به قــرارداد خرید ۲۵۰

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط
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دوران نقاهت خود را در هتل میگذرانند به
توسط برخی از پرسنل هتل انجام میشود

اما بــرای این بیماران باید تکنســینهای

اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،از روز گذشته ،هشتم

آذر مــاه ،همراه داشــتن کارت ملی بــرای دریافت خدمات در

بهداشت نیز در هتل مســتقر شوند.وی با

ادارهها و استفاده از حمل و نقل عمومی الزامی شده است.الری

گرفته خواهد شد و نه کادر درمان گفت :در

بررســی مثبت بودن تست کرونا برای ادارههای دولتی با اسکن

بخواهند بگذرانند بــه هتل خواهند آمد که

وزارت بهداشت تاکید کرد :در این گام جلوگیری از ورود مبتالیان

یعنی هر کســی به دلخواه خود نمیتواند

زیارتی ،ســاختمانهای دولتی و بانکها ،دادسراها و دادگاهها

حقیقت کســی که کرونا گرفته باید تا پایان

انتظامات این مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک ،بارکد کارت

آنجا که تخت بیمارســتانها کم و مورد نیاز

قرنطینه یا عدم قرنطینه فرد نمایش داده میشــود.الری گفت:

بنابراین هزینههای آن هم توســط وزارت

طریق فرمی که در اختیار دانشگاههایی علوم پزشکی قرار گرفته

بیان اینکه این هتلها برای بیماران در نظر

ادامه داد :دسترســی به بانک اطالعاتی وزارت بهداشــت ،برای

واقع تنها بیمارانــی که دوره نقاهت خود را

کردن بارکد روی کارت ملی افراد امکان پذیر است.ســخنگوی

آن هم وابسته به نظر وزارت بهداشت است

به مراکز پر تــردد از جمله مترو ،اتوبوسهای شــهری ،اماکن

چون کرونــا گرفته به هتل مراجعه کند .در

مد نظر قرار دارد.وی افزود :برای این منظور الزم اســت ماموران

دوران نقاهــت در بیمارســتان بماند اما از

ملی مراجعان را اســکن کنند و در کمتــر از یک ثانیه وضعیت

است این افراد به هتلها منتقل میشوند

البته برای این کار شــماره موبایل مامــوران انتظامات مذکور از

بهداشت تأمین میشود.اسکندریون درباره

است ،ثبت میشود تا مجوز دسترسی مذکور صادر شود.

اینکه هتلداران نگران برند هتلی خودشان

هســتند گفت :هتلهــای خصوصی که ما
به وزارت بهداشــت اعالم کردیم به اختیار

خودشان لیســت دادهاند ما هیچ اجباری
برای ایــن موضــوع نداریم.دبیــر جامعه

هتلداران در خصوص واژه هتل بیمارستان

که ســالهای گذشــته در ایران باب شده
بــود نیز گفت :اص ً
ال چنیــن واژهای نداریم
هتل بیمارســتان یعنی چــه؟ در دنیا هتل

از بیمارســتان جداســت .ممکن است در
کنار بیمارســتانی هتلی هم باشــد اما در
واقع فرآیند کار ایــن دو واحد از هم کام ً
ال

جداست .در ایران نیز واحدهای اقامتی زیر
نظر وزارت میراث فرهنگی است و نه وزارت

بهداشــت .بخش بیمارســتان نیز زیر نظر

وزارت بهداشت است .نام هتل بیمارستان
در ایــران ناموفق بود چون مگر چند درصد

از افراد دلشان میخواهد که در بیمارستان
اقامت داشته باشند.

عوارض طوالنی شدن ایام کرونایی
بر سالمت روان
وزیر بهداشــت بــا تأکید بر اینکه بهداشــت روان بهم ریخته

دانشآموز که در یک آپارتمان کوچک و بدون رفت و آمدهای
خانوادگی رشــد میکند ،بایــد مورد توجه قــرار گیرد،گفت:
طوالنی شــدن پاندمی کرونا جامعه بویژه کودکان و نوجوانان

را بیمارگونه خواهد کرد.ســعید نمکی خاطرنشان کرد :امروز
گرچه گرفتــار کووید 19و پاندمی جدیدی هســتیم اما آنچه

مرگهای خاموش را در کشــور رقم میزند و علیرغم مرگ و
میر باالی کووید 19که اتفاقا نگران آن هســتیم ،بیماریهای
غیرواگیر است .در ســالهای گذشته از حدود  380هزار مورد
مرگ و میر در کشــور 313 ،هزار مــورد به دلیل بیماریهای
غیرواگیــر و حدود  97هزار مورد مربوط به پرفشــاری خون

اســت .نمکی تصریح کرد :بیماریهــای غیرواگیری مانند
دیابت ،پرفشاری خون ،سکتههای قلبی و مغزی و سرطانها،
هر روز جان افراد زیــادی را میگیرد و تعداد قابل توجهی را

نیز به ورطه ناتوانی و نارســانی میبرد و اگر قرار باشد اتفاقی
برای پیشــگیری و کنترل این بیماریها در کشــور رخ دهد،
باید الگوی زندگی تغییر پیدا کند .وی خاطرنشان کرد :تفسیر

کاهش ۴۰درصدی
تصادفات فوتی

تجلیل از مرحوم شجریان
در رادیو عمان

توصیههای پلیس فتا برای
تأمین امنیت دورکاری کارمندان

جانشــین رئیــس پلیــس راهــور ناجــا گفــت :با اجــرای طرح

رادیــو عمــان در برنامه ویژهای با عنــوان «حکایات» ضمن

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس

واکســن ایرانی کرونا ،گفت :بیماری کووید  ۱۹حداقل تا یکسال

منجر بــه فوت بیش از  ۴۰درصد کاهــش و تصادفات جرحی هم

ایرانی و تاثیر آن در کشــورهای مختلف جهان بویژه همسایه

کرونایی را تشــریح کرد.سرهنگ علیمحمد رجبی با اشاره

که «آخرین وضعیت تولید واکسن ایرانی کرونا چگونه است؟»

شرایط کووید 19شاید برای بچهها و دانشآموزان م ّیسر نباشد
و در ذهن او نهادینه میشــود که نباید در آغوش آنها برود و
ما نســل را با یک نامهربانی روبرو میکنیم که عارضه خیلی

خطرناکی است؛ چون میگویند اگر میخواهید جامعهای را
نابــود کنید ،اول بروید و عشــق و محبت را در آن نابود کنید.

پس بهداشت روان بهم ریخته دانشآموز که در یک آپارتمان
کوچک و بدون رفت و آمدهای خانوادگی رشــد میکند ،باید
مورد توجه قرار گیرد و طوالنی شدن پاندمی کووید 19جامعه
بویژه کودکان و نوجوانان را بیمارگونه خواهد کرد.

«کووید » ۱۹
حداقل یکسال دیگر همراه ماست
محدودیتهــای هوشــمند کرونایی در روزهای گذشــته تصادفات
حدود  ۳۰درصد کاهش داشــته است.سردار تیمور حسینی با اشاره

به ارائــه آمار اجرای طــرح محدودیتهای هوشــمند کرونایی در
سراسر کشور اظهار داشت :در این یک هفته نسبت به مدت مشابه

ســال قبل ترددها در کل کشور  ۳۸درصد کاهش داشته است.وی

افــزود :در برخی محورهای مواصالتی مانند تهران-قم تا  ۷۵درصد
و محــوری مانند رشــت-قزوین تا  ۶۷درصد و جــاده فیروزکوه تا

 ۳۸درصد کاهش تردد داشتهایم.جانشین رئیس پلیس راهور ناجا

گفت :از روز اول اجرای طرح هوشــمند محدودیتهای کرونایی تا

به امروز تعداد  ۲۵۲هزار خودرو که پال کهای غیربومی داشــتهاند،
از شهرهای میزبان به شهرهای مبدا پال کهای خودرویشان عودت

شــدهاند.وی تصریح کرد :در این طرح سراســری ،پلیس راهور در
 ۱۹۰۰نقطه مســتقر شــده و بیش از  ۱۰هزار نیروی خــود را به کار

گرفته است.ســردار حســینی گفت :به علت اطالع رســانی قبلی و
همکاری و همراهی مردم با اجرای طرح هوشــمند محدودیتهای

کرونایی ،خوشــبختانه هیچ گونه تجمعی در نقطه خاصی از اجرای

طرح ایجاد نشد.وی با اشاره به آمار تصادفات در یک هفته گذشته
افــزود :همچنین تصادفات منجر به فوت بیش از  ۴۰درصد کاهش

و تصادفات جرحی هم حدود  ۳۰درصد کاهش داشته است.سردار
حسینی گفت :اکثر تخلفات تردد غیرمجاز با دوربینها در جادهها و
شــهرها ثبت شده که تا به امروز برای حدود  ۲۰۰هزار خودرو تخلف

در کشور ثبت شده است.

تجلیل از استاد محمدرضا شجریان به بررسی موسیقی و هنر

پرداخــت .در این برنامه که بیــش از  ۳۰دقیقه و به صورت
زنده پخش شــد به بیان تاریخی از ســیر تحول موســیقی

ایرانی و شــعر و ادبیات فارســی پرداخت.علی منتظری در

این برنامــه همچنین ضمن تشــریح تاریخچهای از زندگی

مرحوم شــجریان ،درباره ویژگیهای موسیقی این خواننده
سرشــناس و بهره گیری ایشــان از ظرفیت اشــعار شعرای
نامی ایرانی در گســترش فرهنگ و ادبیات فارسی و صلح و

دوستی در جهان برای مخاطبان بیان کرد.در بخشی از برنامه
حکایــات رادیو عمان که مصادف با وقت اذان عصر بود ،این

برنامه نوای ربنای مرحوم شــجریان را به جای اذان پخش

کرد و مجری درباره قرائت قرآن و دعای ربنای وی با مهمان

برنامــه گفتوگو کرد .مدرس مرکز آموزش زبان فارســی در
مســقط در این برنامه همچنین به بیان گزارشی از برگزاری

دورههای آموزش زبان فارســی در کشور عمان پرداخت و با
اشاره به ترجمه اشــعار فارسی به زبان عربی و بالعکس ،بر

ضرورت تالش نهادهای فرهنگی در کشــورمان و کشورهای

عربی برای افزایش تبــادالت فرهنگی میان ملتهای ایران
و عرب تاکید کرد.در طول ایــن برنامه همچنین آهنگهای

مختلف آن هنرمند به عنوان زیر صدای گفتوگو پخش شد.
این برنامه عالوه بر پخش در رادیو ،به صورت توییت و ضبط

شده نیز بر روی اینترنت قرار گرفته است.

فتــا راهکارهای تأمیــن امنیت دورکاری کارمنــدان در ایام
بــه دورکاری کارمندان در ایــام کرونا به بحث تأمین امنیت

این فرآیند اشاره و اظهار داشت :با توجه به تشدید بیماری

کرونا بسیاری از شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی
به صورت دورکاری از طریق اینترنت در محل کار خود حضور

داشته و دورکاری به عنوان روشی برای مقابله با شیوع کرونا

در میان کارکنان و کارمندان انتخاب شده است .رئیس مرکز

تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا تصریح

کرد :در عین حال دورکاری میتواند تهدیداتی را برای امنیت

اطالعات سازمانها و کارکنان آنها به همراه داشتته باشد که
باید توصیههای ایمنی در این خصوص رعایت شود؛ مدیران

و کارمندان ســازمانها و شــرکتها بــرای افزایش امنیت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به آخرین وضعیت
دیگر همراه ماست.جلیل کوهپایه زاده در پاسخ به این پرسش

گفت :در دانشــگاه علوم پزشکی ایران صحبتی که داشتیم این
بود که دو واکســن که در ایران در حال آماده شــدن برای تولید

هســتند ،مراحل آزمایشــگاهی و حیوانی آنها را در حال اتمام

اســت و قرار است وارد فاز حیوانی شوند.وی ادامه داد:دانشگاه
علوم پزشــکی ایــران نیز با قرار دادی با یکی از این شــرکتها
قبول کرده تا فاز انســانی این واکســن را انجــام دهد.رئیس

دانشــگاه علوم پزشــکی ایران افزود :با یک شــرکت دیگر که

تولید این واکســن را در حال انجام دادن اســت ،صحبت اولیه

کرهایم تا به انجام فاز انســانی آن هم کمک کنیم.کوهپایه زاده
ابراز داشــت :به عالوه این موضوعــات ،همکاران متخصص در

رشــتههای مرتبط بنده در دانشــگاه علوم پزشــکی ایران نیز با

دورکاری باید از ســایتهایی که دارای پروتکلهای امنیتی

این شــرکتها ارتباط تخصصی و کاری دارند؛ البته ما واکسن

رجبی اظهار داشــت :باید از گذرواژههای قوی استفاده کرده

هســتند و در واقع ما در بخش مرحله مداخالت انسانی شرکت

بوده اســتفاده کرده و ارتباطات را رمزنگاری کنند .سرهنگ

و قابلیــت رمز دومرحلهای را بر روی حســابهای کاربری
فعال کنند؛ همچنین از آنتیویروس و نرمافزارهای امنیتی

بــه روز و معتبــر بر روی ســرور و سیســتمهای رایانهای

را تولید نمیکنیم ،بلکه شــرکتهای مخصوص تولید واکســن
میکنیم.وی متذکر شــد:امیدواریم بــا فراخوانهایی که برای

افراد واجد شــرایط میدهیم ،بتوانیم هر چه زودتر تعداد مورد
نظر واکسن برای این طرح به افراد مورد نظر تلقیح شود.رئیس

اســتفاده کننــد .این مقام ارشــد پلیس فتا خاطرنشــان

دانشــگاه علوم پزشــکی ایران خاطرنشــان کرد :هنوز واکسن

تهیه کــرده و در محل مطمئن نگهــداری کنند تا در صورت

بینی و حدس بنده این اســت که واکســن تا پایان زمســتان

کــرد :کارمندان بایــد از اطالعات خود نســخه پشــتیبان
بروز مشکل ،اطالعات از بین نرود.

برای انجام مداخالت انســانی به دســت ما نرسیده ،اما پیش
به دست ما برسد.
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قیمتگذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

یک کارشــناس صنعــت خودرو

مــواد پتروشــیمی ،ورقهای فــوالدی و… در بورس

افزایــش تولید خودروســازان ،به

میشــوند ،مــواد و محصوالت منبعمحــوری که مواد

کاال و مبتنی بــر نرخ ارز و قیمت جهانی قیمتگذاری

گفت :در ســالهای اخیر با وجود

اولیه آن همگی از مخازن کشــور استخراج میشوند.

دلیل عملکرد نادرســت شــورای

این شیوه قیمتگذاری به دلیل وجود انحصار در تولید

رقابت در موضــوع قیمت گذاری،

و تشــویق تولیدکننده داخلی به عرضــه در بازار داخل

این شــرکتها تبدیل به شرکتهای زیان ده شده اند.

و تامیــن نیاز تولیدکنندگان داخلی اســت .حال آنکه،

الهام اسمعیلی پور ،با تاکید بر اصالح نظام تنظیمگری

خودروسازی و قطعهســازی که در انتهای زنجیره قرار

در صنعت خودرو ،افزود :اگر به ســیر تاریخی قوانین

دارند و ارزشافزوده بیشــتری نســبت به مواد اولیه

مرتبط بــا قیمتگــذاری کاالهای انحصــاری نگاهی

ابتدای زنجیره دارند ،قیمتگذاری میشوند .متاسفانه

بیندازیــم ،میبینیم در خرداد ســال  ۸۷قانون اجرای

با ورود بــه دهه  ۹۰و آغاز تحریمهــای بینالمللی بر

سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی به تصویب

کشــور از یک ســو و ورود شــورای رقابــت به بحث

رسید که در ماده  ۵۸آن ،قانون «تصویب دستورالعمل

قیمتگذاری خودرو از ســوی دیگر ،روند ســوددهی

تنظیم قیمت ،مقدار و شــرایط دسترسی به بازار کاالها

خودروسازان با مشــکل همراه شد ،به طوری که حتی

و خدمات انحصاری» به عنوان یکی از وظایف شورای

در ســالهای اخیر با وجود افزایــش تولید خودرو از

رقابت تعیین شــده اســت.همچنین در ماده  ۵۹این

سوی شرکتهای خودروســاز ،این شرکتها زیانده

قانون قید شــده که شــورای رقابت میتواند در حوزه

شدند.وی همچنین تقســیم محصوالت خودرویی به

کاال یــا خدمتی که بــازار آن مصــداق انحصار طبیعی

محصوالت مورد استفاده خانوار یا پر تیراژ و محصوالت

است ،پیشــنهاد تشــکیل نهاد تنظیمکننده بخشی را

کــم تیراژ با تکنولوژی پیشــرفته را از دیگر راهکارهای

برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند .حال آن که در

مثبت کنتــرل قیمت خودرو خوانــد و گفت :میتوان

بند (د) ماده  ۱۰۱قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

محصوالت پــر تیراژ و مورد اســتفاده خانــوار را طبق

مصوب دی ماه ســال  ۸۹دولت مکلف است ،ضوابط

روال حــال حاضر قیمت گذاری کــرد ،اما محصوالتی

تعیین کاالهای اساســی ،انحصاری و خدمات عمومی

که جدیدتر هســتند و با فناوری پیشــرفتهتری تولید

و نیــز فهرســت و ضوابط تعیین قیمــت این کاالها و
خدمات را ظرف ســه ماه پــس از تصویب این قانون
به تصویب شورای اقتصاد برساند .وی اظهارداشت :در

ماده شــش آییننامه مربوط بــه این بند قانونی انواع
خودروی ســواری مصداق کاالی انحصاری مشــمول

قیمتگذاری شــناخته شــده و مطابق بــا ماده  ۹آن
قید شــده که قیمت آن باید حســب مورد بر اســاس
هزینه تمام شــده واردات یا هزینه تمام شده تولید و

تامین آنها با رعایت بازده (شــامل اســتهالک سرمایه

میشــوند را در جهت کاهش زیان مالی خودروســاز،

ثابت ،هزینــه مواد مصرفی و هزینههــای نگهداری و

رقابت به صورت مســتقیم به موضــوع قیمتگذاری

که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار بازبینی شود ،چرا

در حاشــیه بازار قیمتگذاری کرد .به این ترتیب ،سود

تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

اساس سیر تاریخی قوانین و مقررات برشمرده شده،

مســتقیما به این مساله ورود میکند؟ اسمعیلی پور

سایر خودروها اتفاق میافتد را جبران میکند .به نظر

بهرهبرداری) بــه عالوه نرخ ســود منصفانه و پس از
به تصویب مراجع قانونی ذیربط برسد.

ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری
خودرو

اســمعیلی پور با بیان اینکه از ســال  ۹۰به بعد شورای

خودرو و نه تصویب دســتورالعمل ورود کرده ،گفت :بر

فرمــول قیمتگذاری انواع خــودروی وارداتی و تولید
داخل مشــخص بوده و باید با تایید ســازمان حمایت

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اجرا شــود .چنان چه
شورای رقابت براساس شرایط فعلی کشور الزم میداند

کمیته تنظیمگر بخشــی برای خــودرو تعیین نکرده و
بــا بیان اینکه در ابتدا و انتهــای زنجیره تولید خودرو،

تنظیمگــری با دو مکانیزم متفــاوت صورت میگیرد،

افــزود :در ابتــدای زنجیــره تولید خــودرو ،برخی از

نهادههــای تولید صنعت قطعهســازی و خودرو مانند

حاصــل از فروش خودروهای جدید ،زیانی که بر روی

میرســد دو ســناریوی قیمتگذاری در حاشیه بازار و
صــرف مابهالتفاوت در حوزه تعمیق ســاخت داخل و
 R&Dو طبقهبندی محصوالت در دو گروه پرتیراژ و کم

تیراژ ،بسیار بهتر از روشهای فعلی خواهد بود.

ش میلیاردی
ریز 
در بازار خودرو خارجی

بازگشت مشتریان
به بازار خودرو

هیوندا و کیا  210میلیون دالر
جریمه را پذیرفتند

شرا کت پژو-سیتروئن با
فیات-کرایسلر؛ ادغام یا تصاحب

رصد بازار خودرو نشــان میدهد که ریــزش قیمت خودروهای

بــا دنده معکــوس قیمتهــا در بازار خودروهــای داخلــی ،مونتاژی و

واحدهــای هیوندایی موتور و کیا موتــورز آمریکا جریمه

اســناد  714صفحه ای استالنتیس نشــان می دهد که

از سه میلیارد تومان نیز رســیده است؛ به اعتقاد کارشناسان به

و شــرایط بازار خودرو به برخی مراکز عرضه ماننــد اطراف مرکز خرید و

بــه موقع فراخــوان رفع عیــب قوای محرکــه خودروها

فیات-کرایسلر را می خرد.شاید شما وقت خواندن 714

خارجــی در بازار ادامه داشــته و حتی در برخی مدلها به بیش
دلیل رکود حاکم و انتظارات شکل گرفته مبنی بر کاهش بیشتر

قیمتهــا ،ریزشها ادامهدار خواهد بود.ســایتهای خودرویی
و آگهیهــای درج شــده در کانالهــای واتســاپی ،تلگرامی و

وارداتی ،این روزها مشــتریان بیشــتری برای اطالع از کم و کیف قیمت
فــروش خودروی چیتگر مراجعــه میکنند.قیمت خودروهای داخلی در

هفتههای اخیر چندده و بعضا تا بیش از ۱۰۰میلیون کاهش یافتهاند .نرخ

سعی دارند تا با مراجعه به مراکز نیمهتعطیل خرید و فروش خودرو یا از

داشتند که گزارش آنها به آژانس حاوی اطالعات نادرست

در این شــرایط مشــتریان و خریداران ،برخالف ماههای گذشــته ،نقش

هیوندایــی در نظر گرفته شــده که  54میلیــون دالر آن

 ۹.۵میلیارد تومان قیمت داشت ،این روزها در قیمت  ۶میلیارد

طریق انتشار آگهی در اپلیکیشنهای موبایلی ،خودروهایشان را بفروشند.

پیش پنج میلیارد تومان قیمت خورده بود ،این روزها بین ۳.۴

تــا  ۳.۵میلیارد تومــان قیمت دارد .همچنیــن فولکس واگن
تیگوان که پیشتر تا  ۳.۵میلیارد تومان قیمت داشت ،این روزها

در قیمت  ۲.۴میلیارد تومان نیز خریدار ندارد .قیمت مدل ۲۰۱۷
صفر کیلومتر سانتافه ،شاســیبلند محبوب گروه خودروسازی
هیوندای کرهجنوبی نیز از سه میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان در ۱۵

پررنگتــری در تعیین نرخها دارند .همزمان بــا ریزش قیمتها ،اقبال

متقاضیان به طرحهای پیشثبتنام شــرکتهای خودروسازی بهشدت
کاهش یافته است .حضور فروشندگان و خریداران خودرو در حوالی مرکز
خرید و فروش خودرو چیتگــر در غرب تهران حاکی از ازدحام خودروها

و مراجعان در دو روز گذشــته بوده است .بیشــتر مراجعان به این مرکز
فروشــندگانی بودند که تالش داشتند با ارائه تخفیف بیشتر و حتی قبول

روز گذشــته به  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان در آگهیها کاهش

برخی شــرایط معامله مانند پرداخت هزینه نقلوانتقال سند ،کارشناسی

میلیارد تومان قیمت داشــت این روزها به حــدود  ۱.۶میلیارد

خودروهای خود را به مشتریان بفروشند .سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه

ایــن روزها به دلیل تعطیالت و محدودیتهای کرونایی ما فقط

کاهشــی نرخ ارز و تشــدید رکود ،فعاالن صنفی در انتظار کاهش بیشتر

داشته و نمونههای کارکرده این خودرو که تا دو هفته پیش ۲.۵

تومان کاهش یافته اســت .برخی نمایشگاهداران اظهارداشتند:
به انــدک تلفنها جــواب میدهیم .تقاضایی بــرای خودروی

خارجی وجود ندارد ،قیمتها بهطور متوســط نسبت به  ۱۰تا ۱۵

روز گذشــته و پیش از تعطیالت ،دســتکم  ۳۰درصد کاهش
یافتــه که این کاهش برای خودروهــای گرانقیمتتر باالی ۳۰

درصد است .پیشتر نعمتهللا کاشانینسب نایب رئیس اتحادیه
نمایشــگاهداران خودروی پایتخت گفتــه بود :اگر دالر تا مرز ۱۸
تا  ۲۰هزار تومان ریزش کنــد ،قیمت کاذب خودروهای خارجی
دســتکم تا  ۴۰درصد پایین میآید .بــا وضع محدودیتهای

 Nمیگوید ،دو شــرکت به هم پیوســته
آمریکا  HTSA

خودروهــای لوکس خارجی هم با ریزش یک تا بیش از ۲میلیارد تومانی

اینســتاگرامی حاکی از این است که هر دستگاه بی .ام .و ۷۳۰

تومان نیز خریدار ندارد .لکسوس ان .ایکس که حدود دو هفته

برعهده گرفتند.ســازمان ایمنی ترافیک بزرگراهی ملی در
کره ای (منظور هیوندایی و کیا) با این ســازمان به توافق

مواجه بوده است .همزمان با چشمانداز نزولی قیمتها ،مالکان خودروها

کــه در حدود  ۲۰روز گذشــته و پیش از تعطیــات کرونایی تا

بی ســابقه  210میلیــون دالری را به خاطــر عدم انجام

و حتــی بیمهکردن خودروهایی کــه تاریخ بیمه آنها رو به اتمام اســت،
نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت :با توجه به تعطیلی بازار ،روند
قیمتها ،بهخصوص در بازار خودروهــای گرانقیمت مونتاژی و وارداتی

هســتند .با کاهش  ۳۰تا ۴۰درصدی قیمتهــا در موج اخیر ریزش نرخ

رســیدند و به حکم صادر شــده رضایت دادند چون قبول

بوده اســت .از این مبلغ جریمــه 140 ،میلیون دالر برای

پرداخت مســتقیم اســت و  40میلیون دالر آن به شکل
تعهــد صرف هزینه روی بهبود اندازه گیری عملکرد ایمنی

خودرو در نظر گرفته شــده و اگــر الزامات را رعایت نکند

 46میلیون دالر اضافه خواهد شــد .جریمه شــرکت کیا

که خواهر کوچکتر هیوندایی در کره جنوبی به حســاب

میآیــد 70 ،میلیون دالر اســت که  27میلیــون دالر آن

شد .جیمز آونز قائم مقام ریاست سازمان ایمنی ترافیک
بزرگراهی ملی آمریکا در این خصوص گفته اســت :این

موضوع خیلی حیاتی است که سازندگان به شکل صحیح

و مناســب ،اهمیت مسئولیتهای شــان را در خصوص
موقع و صحیح و صادقانه را در تمامی مســائل مرتبط با
توافق کردند که جریمه را بپردازند ،هیوندایی  3سال و کیا

 2سال وقت دارند و میتوانند برای  1سال هم درخواست
تمدید کنند .الزم به یادآوری است که این جریمه و توافق

دو هفتــهای کرونایی ،بازار راکد خودرو در رکودی شــدیدتر فرو

اقتصادی به سمتی است که احتماال قیمت دالر با روند کاهشی بیشتری

هیچ ربطی به بازرسیها و تحقیقات جدید سازمان ایمنی

مقاومت برخی فروشــندگان خودرو در مقابل کاهش قیمتها

قیمــت خودروهای داخلی ۱۰درصد دیگر نســبت بــه قیمتهای کنونی

مدلهای هیوندایی و کیا ندارد که بدون تصادف یا سانحه

رفته و قیمتها همچنان در سراشــیبی نزول است ،از همین رو
بیفایده است.

مواجه خواهد شــد و به همین دلیل پیشبینی میشــود تا پایان آذرماه

کاهش یابد.

محموله خودروهای برقی ساخت تسال به اروپا رسید
پس از یک ماه ســفر ،اولین محموله خودروهای برقی تسال

مدل  ۳ســاخت چین که قرار است در بازار اروپا فروخته شود
به بندر زیبروگ بلژیک رســید.به گزارش شینهوا ،پس از یک

ماه ســفر ،اولین محمولــه خودروهای برقی تســا مدل 3

ساخت چین که قرار اســت در بازار اروپا فروخته شود ،اواخر
روز پنجشــنبه به بندر زیبروگ بلژیک رســید .اولین خودروی

مدل  3آبی رنگ تسال در ساعت  2:10بعدازظهر جمعه بهوقت

محلی از کشــتی متصلشــده به پایانه بینالمللی اپراتورهای

صنعت خودرو در اروپا تحت تأثیر بیماری همهگیر کووید 19-

اما اتومتیو نیوز اروپا در انبار کاه به دنبال ســوزن گشته و
به این نتیجه رســیده اســت که این جا صحبت از ادغام

نیســت بیشتر صحبت از تصاحب است که در حال اتفاق
افتادن است و شریکی که دست باال را دارد  PSAاست.

در صفحه  23این ســند ذیل بخش حســابداری از این
جمله اســتفاده شده اســت که ،مدیریت  FCAو PSA

تصمیــم گرفته اند بــه منظور انجام کارهای حســابداری
گروه  PSAبــه عنوان تصاحب کننــده و ادغام به عنوان

ترافیک بزرگراه ملی در خصــوص آتش گرفتن برخی از

اتفاق میافتند.

نشــان می دهد آن چــه در حال اتفاق اســت ،تصاحب
تشــکیل دهنده هیأت مدیره استالنتیس  6نفر به PSA

مرتبط هستند .همین تصمیم  FCAرا در هیأت مدیره در
اقلیت قرار می دهد ،اولین مدیر عامل اســتالنتیس هم
کارلوس تاوارس خواهد بود که در حال حاضر مدیر عامل

گروه  PSAاست .این که تمام اینها چه معنی برای آینده

فیات-کرایســلر دارد ،هنوز چندان روشن نیست و آینده
مشخص خواهد کرد .این شایعه مطرح است که با شکل

گیری اســتالنتیس دیگر برندهای  PSAو  FCAوجود

نخواهند داشت .در این  11عضو ،وضعیت کرایسلر چندان

جالب نیســت چه رسد به وضعیت النچیا  .هر چقدر که
تــاش صورت می گیــرد که ادغام در بین شــرکتهایی
صورت بپذیرد که «هم شــأن» و «همتراز» باشند اما در

ایــن ادغام بین  PSAو  FCAبرخی از شــرکتها «هم

شأن تر» ! از بقیه شرکتها هستند.

برگشت خوردن  ۷۴۰بی ام و از چین

قرار دارد .با وجود این ،ارتباطات حمل و نقل بین اروپا و آسیا
ً
تقریبا با
بهطور کامل بارگیری میشــود؛ زیرا صنایع در چین

بیشتر خوروهایی که به دلیل نقص فنی برگشت خورده اند از
ام و بــا صدور بیانیه ای اعالم کرد  ۷۴۰خودروی صادرشــده

کرده اســت .بیشترین رشــد مربوط به بازار چین بوده است

کــه به عنوان یک قطب تجاری در شــمال غربــی اروپا برای

یابی بازگردانده است .در بین خودروهای فراخوان شده مدل

ظرفیت کامل کار میکنند .ســدلیر گفت :هدف ما این اســت
چین فعالیت کنیم .خودروســازی «نیو» ،یکی از بزرگترین
تولیــد کنندگان خودروهای برقــی در چین ،طرح های بزرگی
برای گســترش در اروپا و فراتر از آن دارد .ســهام شرکت نیو

اتومبیل زیبروگ خارج شــد .وینســنت دو ســدلیر ،معاون

شبکه گســتردهای از راههای ارتباطی راهآهن در سراسر اروپا،

ویــروس کرونا به بازار خودروی چین که از قبل هم با کاهش

گفت :این بندر شــاهد کاهش تجارت خود بوده است؛ چراکه

سرمایه گذاران چندین بخش هم اختصاص یافته است.

تولیدی این کشــور در ســطح جهان به فــروش رفته که این

که بســیاری آن را تســای چین می نامنــد 520 ،درصد در

رئیــس بندر زیبروگ ،یک بندرگاه طبیعــی در آبهای عمیق با

هزینه های ســرمایه و غیره اســت .برای سادگی هضم

توانایــی در اجرای الزامات  27میلیون دالر اضافه خواهد

صــرف بهبود انــدازه گیریهای ایمنــی و در صورت عدم

نیز تأکید کرد :اگر ســیر نزولی قیمــت دالر ادامه یابد ،قیمت خودروهای

در آبان و آذر را پیشبینی کرده بود ،میگوید :مســیر سیاستهای کالن

افزونگی و عبارت هایی مثل ســود و زیــان ،متعاقب و

اســت تا ادغام و شاهد ماجرا هم این است که از  11عضو

ایمنــی در اختیار آژانس بگذارند .حاال که هیوندایی و کیا

کارشــناس بازار خودرو نیز که قبال ریزش  ۳۰تا ۴۰درصدی قیمت خودرو

باشید ،سندی که پر از کلماتی مثل ،گردش مالی ،سهم،

پرداخت مســتقیم و  16میلیــون دالر هم مثل هیوندایی

خودرو ،بخشــی از حباب قیمتی شــکلگرفته در بازار تخلیه شده است.

داخلی و وارداتی باز هم کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد .فربد زاوه،

صفحه مستندات مربوط به ادغام  PSA-FCAرا نداشته

«تصاحب معکوس» تلقی شــود .که خیلی به زبان ساده

فراخوانهای ایمنی به رســمیت بشناسند و اطالعات به

نعمتهللا کاشانینسب ،نایبرئیس نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو

از لحــاظ فنی و در عمل این پژو-ســیتروئن اســت که

ســال جاری میالدی تا امروز افزایش یافته است .همه گیری
فروش مواجه بود آسیب رساند.

سری ایکس هســتند.به گزارش شین هوا ،خودروسازی بی

این کشــور به چیــن را به دلیل نقص فنــی در بخش جهت

های مختلفی از این خودروســازی نظیر ایکس  ،۵ایکس ،۶

ایکس  ۷و ســری ام دیده می شــوند .آن طور که در بیانیه
بی ام و آمده اســت تمامی خودروهــا بدون دریافت هرگونه
وجهی از مالکان آنها تعمیر و مجددا تحویل داده خواهد شد.

چیــن بزرگ ترین بازار مصرفی خودروهای بی ام و در جهان

محسوب می شــود .در سه ماهه ســوم امسال در مجموع

 ۶۷۵هزار و  ۶۸۰دســتگاه خودرو از انواع مدل های مختلف

رقم در مقایســه با ســه ماهه قبل  ۸.۶درصــد افزایش پیدا
که حدود یک ســوم کل خودروهای به فروش رفته را شامل

می شــود .این کشــور همچنین تنها کشــور در بین بازارهای
اصلی بــی ام و بوده که میزان فروش خــودرو در آن طی ۹

ماه اخیر نیز نســبت به مدت مشــابه ســال قبل رشد مثبت

داشته اســت .در حالی کشــور چین از نظر اقتصادی رشد
خوبی را تجربــه میکند که نیمی از ایــن موفقیت را مدیون
صنعت خودروســازی اســت .این کشور از ســال  ۲۰۱۵تا به

امروز توانسته از نظر میزان فروش  ۲۵درصد بازار جهانی را به

خود اختصاص دهد.

بانک و بیمه
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حمایت از نخبگان ملی در راستای توسعه و آبادانی
با حمایت از نخبگان اســت که میتوان زمینه را برای استفاده از تواناییهای ایشان در راستای

از نخبگان اســت که میتوان زمینه را برای استفاده از تواناییهای ایشان در راستای ارتقا تولید

علمی و توســعه اقتصادی کشــور فراهم نمود .گسترش دانش و آشــنایی با علوم روز دنیا از

و اقتصادی کشور فراهم نمود.

ارتقا تولیدعلموفناوری ،هنر ،ادبوفرهنگ ،توســعه علمی متوازن کشــور و احراز جایگاه برتر
الزامات دســتیابی به خودکفایی و پیشرفت هر جامعهای است ،اهمیت این امر در کشورهای

درحالتوســعه بیشتر احســاس میشــود و در این کشــورها بر اهمیت نقش دانشمندان و

متخصصان و لزوم حمایت از آنان تاکید میشود.

پتانسیل باالی جوانان

علم ،فناوری ،هنر ،ادبوفرهنگ ،توسعه علمی متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی ،فناوری

حمایت از نخبگان دغدغه بانک پاسارگاد

از جمله ســازمانهایی که حمایت از نخبگان را همواره در دســتور کار خــود قرار داده و در این
خصوص دغدغه بسیاری دارد میتوان به بانک پاسارگاد اشاره نمود .این بانک حمایت و تقدیر
از برترینهای کنکور را برای سالهای متوالی (از سال )1387بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی

در کشور ما نیز با توجه به پتانسیل باالی جوانان و برخورداری از نخبگان در زمینههای مختلف

در دستور کار خود قرار دادهاست .مدیران فرهیخته بانک پاسارگاد بر این باور تاکید دارند که با

نخبگان ،متخصصان و همچنین شناســایی و جذب دانشــمندان بــرای بهرهگیری از دانش و

آینده روشنتری برای کشور عزیزمان ساخت .بانک پاسارگاد در راستای حمایت از نخبگان ملی

علمی ،هنری و فرهنگی چند سالی است با هدف تولید علم و رسیدن به خودکفایی به پرورش

تخصص بهروز آنان پرداخته میشــود.نکته بااهمیت در راســتای حمایت از نخبگان این است
که باید با برنامهریزی و سیاســتگذاری مناســب اقدام الزم برای شناسایی ،هدایت ،حمایت
مادی و معنوی نخبگان ،جذب ،حفظ و بهکارگیری و پشتیبانی از آنان صورت گیرد و با حمایت

گـــزارش

شــگردهای کالهبرداران اینترنتی

اقتص ــاد برت ــر

«دیــوار» در حالی هــر روز تغییر

در سایتهای واسطه گری و بویژه
میکند که این بار شیادان شعبده

باز با راه انداختن بازی «کارت به کارت» ،شیوه عجیبی

را برای دســتبرد به پولهای خریداران و فروشندگان
کاال در پیــش گرفتــه اند .این ترفند حســاب شــده

حمایت از نخبگان ملی میتوان اقدامات بسیار مثبتی در راستای رشد و توسعه ملی برداشت و
در طی سالهای متوالی ضمن اهدا سهام بانک پاسارگاد به نفرات اول تا سوم کنکور سراسری،
ماهانــه مبلغــی را به عنوان کمک هزینه تحصیلی برای هر دانشــجو تا هر مقطعی که در داخل

کشور ادامه تحصیل بدهند ،در نظر گرفته و همواره بر حمایت از نخبگان تاکید ویژهای دارد.

با وسوسه ار زانی ،پول واریز نکنید

میکنــد! اما پس از آن که خریــدار دوچرخه پولها را

هوش سیاه در پروژه کارت به کارت

کالهبرداران هنگامی با هوشــیاری قاضی شعبه 407

به شــماره حسابی که برایش پیامک شده بود کارت به

کارت کرد دیگر کسی پاسخ گوی تلفن نشد.

کالهبرداران قدیمی و پرونده دار

براســاس این گزارش بازپرس پرونده که چندی قبل

بــا مطالعــه دقیــق و ریزبینی قضایی ماجــرای قتل
مرد9انگشــتی را از البــه الی اوراق یک پرونده جعل و

کالهبرداری بیرون کشــید ،این بار نیز ســطر به سطر

دادسرای عمومی و انقالب مشهد لو رفت که پرونده ای

ایــن پرونده را زیر ذره بین هوش قضایی خود برد چرا

با عنوان کالهبــرداری 6میلیون تومانی روی میز مقام

که میدانست با یک شــیوه پیچیده کالهبرداری روبه

قضایی قرار گرفت.

رو شــده است که بی شباهت به شــعبده بازی کارت

پیش پرداخت برای خودور ارزان

به کارت شــیادان اینترنتی نیســت! به همین دلیل و

شاکی پرونده که هنوز از ماجرای غیب شدن پول هایش

برای روشــن شــدن زوایای تاریک این ماجرا ،دستور

چگونه در دام کالهبرداران شعبده باز افتاده است درباره

به حســاب او واریز شده است ،دســتگیر شود و مورد

داد تا صاحب حســاب بانکی کــه پول خرید دوچرخه

در یک بازی «کارت به کارت» گیج بود و نمی دانســت

بازجویی قرار گیرد.

این حادثه گفت :به دنبال خرید یک دســتگاه خودرو

تحقیقات کارآ گاهان ادامه دارد

بودم که به آگهی فروش خودرو با قیمت بسیار مناسبی

در ســایت دیوار برخورد کردم و بالفاصله با شماره تلفن

رصدهای اطالعاتی پلیســی ،کارآگاهان را به متصدی

آگهی دهنده تماس گرفتم فروشنده از من خواست اگر

یک خواربارفروشــی رســاند که مبلغ  350هزار تومان

خریدار واقعی هســتم مبلغ  6میلیون تومان به عنوان

به حســاب وی کارت به کارت شــده بود .اما متصدی

بیعانه به شــماره کارت بانکی واریز کنم که برایم ارسال

فروشگاه مدعی شد چند روز قبل فردی برای خرید به

میشود .من هم منتظر ماندم تا اینکه یک شماره کارت

فروشــگاهم آمد و بیش از  350هزار تومان کاال خرید

به تلفن همراهم پیامک شد و من برای آن که خودرو را

کرد او ســپس از من خواست شماره کارتم را به شماره

از دســت ندهم بی درنگ پول را به همان حساب کارت

تلفنی پیامک کنم که او در اختیارم گذاشت .من هم این

به کارت کردم! اما بعد از گذشت مدتی فروشنده خودرو

کار را انجام دادم که دقایقی بعد مبلغ  350هزار تومان

مدعی شد که پولی دریافت نکرده است و دیگر تلفنش

به حسابم واریز شد و مرد خریدار هم با پرداخت بقیه

را هم پاسخ نداد.

مبلغ به صورت نقدی از فروشــگاه خارج شد درحالی

کار به دادگاه کشید

که من او را نمی شــناختم .از ســوی دیگر تحقیقات
کارآگاهان که با دســتورات خــاص مقام قضایی برای

با توجه به اهمیت و حساســیت موضــوع و احتمال

وقوع کالهبرداری ،قاضی محمدرضا جعفری دستورات
ویژه و محرمانه ای را برای کارآگاهان پلیس خراســان
رضوی صادر کرد تا ماجرای واریز کارت به کارت پولها
را با دقت بررســی کنند .این گونه بود که معمای غیب

شــدن پولهای خریدار خودرو پیچیده تر شد چرا که

ردیابیهای پلیس نشــان میداد خریدار مذکور پولها
را به حســاب فردی ریخته اســت کــه او نیز همزمان
یک دســتگاه لپ تاپ را برای فروش در سایت دیوار
آگهــی کرده بود .وقتی کارآگاهــان این مرد را به اتهام

کالهبرداری دســتگیر کردند ،او ادعا کرد :یک دستگاه

نــدارد ،بالفاصله دســتور آزادی او را صادر کرد اما این

که این گونه کالهبرداریها با گوشــیهایی با نام افراد
که از شــهرهای دیگر کشور اقدام به کالهبرداری با این

لپ تــاپ را که نیاز نداشــتم برای فروش در ســایت

تحویل لپ تاپ پرداخت میکند.

خریدار لپ تاپ شــد او سپس از من خواست شماره

وقتی نشــانی منزلم را به او دادم ســاعتی بعد به در

مشــابه دیگری روی میز قاضــی جعفری قرار گرفت.

گرفت اما من نمی دانم پول لپ تاپ از چه حســابی و

که فردی یک دســتگاه دوچرخه را در ســایت دیوار به

دیــوار آگهی کردم تا اینکه مردی با من تماس گرفت و

کارتم را به شــماره تلفنی ارســال کنم کــه در اختیارم

میگذارد بعد هم شــماره تلفنی را برایم فرستاد و من
هم شماره کارتم را به همان شماره تلفن پیامک کردم.

چند دقیقه بعد 6میلیون تومان به حسابم واریز شد و
خریدار در تماس بعدی وقتی از واریز پول مطمئن شد
به من گفت که بقیه مبلغ را نیز به صورت نقدی هنگام

بازی پیچ در پیچ

منزلــم آمد و با پرداخت بقیــه پول ،لپ تاپ را تحویل

توسط چه کسی به شماره کارت من کارت به کارت شد.

قاضی باتجربه شــعبه  407دادسرای عمومی و انقالب
مشهد که با شنیدن اظهارات فروشنده لپ تاپ دریافته
بود او بی گناه است و دخالتی در ماجرای کالهبرداری

دســتگیری کالهبرداران آغاز شده است نشان میدهد

ماجــرا همچنان پیچیده تر میشــد تــا اینکه پرونده
محتویــات این پرونده کالهبرداری نیز نشــان میداد
فروش گذاشــته بــود که مردی بــا او تماس گرفت و

خریدار دوچرخه شــد .فروشــنده نیز به صورت تلفنی

از خریــدار دوچرخه خواســت مبلــغ  350هزار تومان
بیعانه را به شــماره حسابی واریز کند که برایش ارسال

دیگر و با نشــانیهای قالبی در حالی صورت میگیرد

شــیوه میکنند .در عین حال بررسیهای بیشتر با لو

رفتن شگرد کالهبرداران درحالی ادامه دارد که چندین
پرونده قضایی دیگر نیز با این شــیوه در شــعبه 407
دادسرای عمومی و انقالب مشهد تشکیل شده است و

ردیابیهای پلیسی با راهنمایی و نظارت مستقیم مقام
قضایی در مرحله جدیدی قرار دارد.

بدون دفترچه به پزشک
مراجعه کنید

تاریخ جدید سر رسید چکها
مشخص شد

کوثر در سپه
ادغام شد

معاونت درمان ســازمان تامیناجتماعی گفت که بیمه شــدگان این سازمان در ایام تعطیلی

کارشــناس حقوقی بانکی گفت :بر اســاس قانون جدیــد ،تاریخ چکها از

که به امضای امیرعباس منوچهری معاون درمان ســازمان تامیناجتماعی رسیده ،از مدیران

باشد .یاسر مرادی کارشــناس حقوقی بانکی اظهار داشت :روند صدور چک

مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
ً
رسما در
ســالیانه و مجمع فوقالعاده ادغام موسســه اعتباری کوثر ،این موسسه

از ایــن به بعد تغییر میکند و افراد باید وارد ســامانه بانک مرکزی شــوند

راهبری ادغام ،بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی،

کرونایی شــهرهای قرمز بدون دفترچه هم میتوانند به پزشک مراجعه کنند.در این بخشنامه

بخش درمان تامیناجتماعی اســتانها و پزشکان و مراکز طرف قرارداد این سازمان ،خواسته
شــده در اجرای مصوبات ستاد کشــوری مقابله با کرونا مبنی بر تعطیل شدن مراکز دولتی و
عمومــی و خودداری از تردد غیرضرور مــردم به منظور کنترل بهتر بیماری کرونا کلیه خدمات

مورد نیاز بیمهشــدگان و مســتمریبگیران تامیناجتماعی از راه دور و تا حدامکان به صورت
وبســرویس ارائه شود.این دستور العمل برای کلیه شــعب تامیناجتماعی و کارگزاریهای

وابســته در استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند ،از هشــتم اذر تا پانزدهم آذر بهمنظور
پرهیز از بروز هرگونه خلل در فرآیند خدمترســانی اجرا میشود.در این بخشنامه تاکید شده

زمان سررســید بیشــتر از  3ســال از تاریخ دریافت دســته چک نمیتواند

و مشــخصات گیرنده و مبلغ در ســامانه ثبت شــود .تاریخ چک نمیتواند

بیشتر از  3سال از تاریخ دریافت دسته چک باشد .به گفته مرادی سررسید

چکها نهایت  3ســال از تاریخ دســته چک بوده که به معنای تاریخ انقضا
برای دســت چک اســت .او ادامه داد :اولین چک در حــد اعتبار میتواند
صادر شــود و برگشت بخورد ,اما وقتی چک برگشــت بخورد ,سامانه اجازه

صــدور چکهــای بعــدی را نمیدهد .مــردم نگران چکهــای قبلی خود

اســت بیمهشــدگان و مســتمریبگیرانی که اوراق دفترچه درمانی آنها در این ایام به اتمام

نباشــند ،زیرا چکهای سابق هم اکنون اعتبار دارند و طبق قانون چکهایی

تامیناجتماعــی مراجعه کنند و در صورت نیاز به خدمات تشــخیصی و درمانی و مراجعه به

پایان ســال دالر نخرید مرادی در پایان اظهار داشــت :پیشــنهاد ارائه دسته

بیمه و مشــخصات بیمهشده است و یا ارائه کارت ملی دریافت کنند.با توجه به حذف نیاز به

اطالعات در ســامانه بانک مرکزی و سامانه صیاد اعتبار ندارد .گفتنی است،

رســیده یا میرسد ،الزم نیست برای دریافت دفترچه درمانی جدید به شعب و کارگزاریهای

پزشــک ،میتوانند خدمات مورد نیاز خــود را با ارائه جلد دفترچه درمانی که حاوی شــماره
دفترچه درمانی در بیمارســتانها و مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی در چند ساله اخیر و

فراهم شــدن امکان نسخهنویسی الکترونیک در این مراکز ،در صورت مراجعه بیمهشدگان و

مستمریبگیران به این مراکز درمانی ،مطابق روال قبلی نیازی به ارائه دفترچه نخواهد بود و
تنها ارائه کارت ملی یا اعالم کد ملی برای ارائه خدمات کافی خواهد بود.

بانک سپه ادغام شد .محمد کاظم چقازردی اظهار داشت :در اجرای مصوبه شورای

وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی ،ســتاد کل نیروهای مسلح و سازمان

بورس و اوراق بهادار ،زمینه برگزاری مجامع این بانکها و موسسه را فراهم نمود و
در قدم بعدی مجامع مربوط به موسسه اعتباری کوثر با حضور اکثریت سهامداران

در روز چهارشــنبه پنجم آذرماه سال 1399برگزار شد .وی افزود :با برگزاری مجامع
موسســه اعتباری کوثر ،از روز پنجشنبه ششــم آذرماه سال جاری شعب موسسه
اعتباری کوثر ســابق با تابلوهای بانک ســپه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز

و مشــتریان گرامی هستند .چغازردی خاطرنشان کرد :بانک سپه تمامی تمهیدات

که از  22آذر صادر میشــوند در ســامانه بانک مرکزی ثبت خواهند شد .تا

اجرایی شــامل عملیات حوزه شعب ،بهکارگیری نرمافزار واسط برای ارائه خدمات

چکهــای جدیــد مطرح شــده و در صــورت موافقت چکها بــدون درج

ســوی بانک سپه ،ابالغ راهبردها و دستورالعملهای اجرایی بانک سپه متناسب با

بانک مرکزی و شــبکه بانکی به منظور اجرای قانــون جدید ،تمهیدات الزم
را برای ثبت چک در «ســامانه صیاد» توســط دارندگان چــک فراهم کرده

اســت ،بر این اساس کارسازی چک تا اطالع ثانوی به روال سابق همچنان ا

دامه دارد.

مشتریان ،نصب تابلوهای بانک سپه ،صدور احکام کلیه مسئوالن و پرسنل شعب از

ســاختار مصوب هیأت مدیره بانک سپه را انجام داده و به فضل پروردگار خدمات
مطلوب به مشــتریان عرضه خواهد کرد .مدیرعامل بانک ســپه ابراز امیدواری کرد

با هماهنگی بهعملآمده مجامع ســایر بانکهای ادغام شــونده طبق برنامهریزی

زمانبندیشده تا پایان آذرماه ســال جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم
و ملی ادغام خاتمه یابد.
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دبیر کل اوپک خبر داد

کاهش  ۳۰درصدی سرمایهگذاری در صنعت نفت
گـــزارش

دبیــرکل اوپک با تاکیــد بر نیاز

ذکر نشــده اســت.اوپک پالس در حال گفتوگو برای

اقتص ــاد برت ــر

 ۶۰۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری،

است ،زیرا تقاضای نفت همچنان در پی افزایش ابتالء

صنعــت نفت بــه  ۱۲تریلیون و

به تعویق انداختن تســهیل کاهــش تولید این ائتالف

گفت :با وجــود همه چالشها،

به ویروس کرونا ضعیف اســت.قرار اســت بر اساس

آینده روشنی برای صنعت انرژی پس از همهگیری

برنامهریزی مشخصشده در توافق کاهش عرضه نفت

کرونا ترسیم میشــود.به گزارش دبیرخانه سازمان

اوپک پالس ،کاهش تولید کنونی این ائتالف حدود ۲

کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ،محمد سانوسی

میلیون بشکه در روز تسهیل شود.

نیجریه خواستار افزایش سهمیه

بارکیندو در یکصد و سی و چهارمین نشست کمیسیون
اقتصادی اوپک ( )ECBکه از طریق ویدئوکنفرانس

محمــدو بوهــاری ،رئیسجمهــوری نیجریه اعالم

برگزار شــد ،گفت :شاهد بازگشت تدریجی به سطح

کرد که کشــورش برای حمایــت از اقتصاد و ایجاد

تقاضــای نفت پیش از همهگیری کرونا و پس از آن

زیرساخت برای جمعیت قابل توجه خود که بسیاری

شــاهد رشــد قابل توجه تقاضا در اواسط این دهه

از آنها فقیر هســتند به تولید نفت بیشتری نیاز دارد.

خواهیم بود.وی با اشــاره به دستاوردهای توافقنامه

بر اســاس بیانیه دفتر بوهاری ،وی از اوپک خواسته

همــکاری در برقراری توازن بــازار و عملکرد صحیح

است هنگام تقسیمبندی سهمیه کاهش تولید نفت

صنعت نفت و چشمانداز اقتصاد جهانی ،افزود :همه

اعضا ،این مســأله را در نظــر گیرد.نیجریه اوایل ماه

تالشهای ما از جمله کاهش عرضه بیســابقه نفت

جاری میالدی ،از اوپک خواسته بود که با قرار دادن

منجر به شــکلگیری بزرگترین تعهد برای ثبات در

میدان اگبامی این کشــور در طبقهبنــدی میعانات

تاریــخ بازار نفت (مقدار و مدت زمان) شــد.دبیرکل

نفتی ،ســهمیه تولیــد نفت نیجریــه را ارزیابی کند.

اوپک درباره اقتصــاد جهان ،گفت :اوپک پیشبینی

این درخواســت بــه معنای افزایش ســهمیه تولید

میکند رشــد اقتصــاد جهانی در ســال ۴.۳ ،۲۰۲۰
درصد کاهش و در ســال  ۴.۴ ،۲۰۲۱درصد افزایش
یابد.بارکیندو تأکید کرد :برای حمایت از روند بازیابی

بازار نفت از همهگیری کرونا و تأمین انرژی مورد نیاز
آینده جهان ،همه انــواع انرژی ،از جمله نفت و گاز،
نیاز خواهد بود.

بهبود بازار نفت با پشتوانه وا کسن کرونا

دبیرکل اوپک همچنین در هشتمین کمیته مشترک
فنی اوپک و غیر اوپک که گفت :انتظار عرضه واکسن

نفت این کشــور است ،زیرا میعانات در سهمیهبندی

کرونا ســبب بهبود شــرایط روانی بازار شده است .با

اســت.دبیرکل اوپک گفت :ســرمایهگذاری در سال

مــوارد ابتالء به ویروس کوویــد  ۱۹-حفظ کنی زیرا

از زمــان رکود اقتصادی در ســالهای  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶

این حال ،باید همچنان موضع خود را تا زمان کاهش

هنوز در اوج این فاجعه هســتیم.بارکیندو همچنین

به تأثیر مخرب همهگیــری ویروس کرونا بر اقتصاد
جهــان و بــازار جهانی نفت اشــاره و اظهار داشــت:

ســرمایه گذاری در صنعت نفت بسیار کاهش یافته

جاری تــا  ۳۰درصد کاهش یافت ،این رقم بیشــتر
اســت .صنعت نفت حتی پیــش از همهگیری کرونا
همچنان درگیــر آن بود.بارکیندو افزود :صنعت نفت

به  ۱۲تریلیون و  ۶۰۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری نیاز
دارد تــا بتواند نوســانها را کاهش دهــد و از بحران

اوپــک قــرار نمیگیرند.این اقدام ســبب افزایش

احتمالی انرژی در آینده جلوگیری کند.

پایبندی نیجریه میشــود ،سه منبع از  ۶منبع ثانویه

به تعویق افتادن نشست کمیته وزارتی
نظارت بر توافق اوپک پالس

اوپک این میــدان را در حوزه نفت خام و بقیه آن را

میعانات در نظر گرفتهاند.الجزایر که اکنون ریاســت

به گــزارش رویترز به نقل از یک منبــع آگاه ،برگزاری

دورهای اوپــک را بهعهــده دارد در ایــن بــاره اظهار

قرار بود روز (شنبه ،هشتم آذرماه) برگزار شود به تعویق

تولیــد نفــت اوپــک میتواند ســبب فروپاشــی

نشست غیررسمی یکی از نشستهای اوپک پالس که
افتاد و اشــاره به دلیل به تعویق افتادن این نشســت

داشــته بود که هر تالشــی برای تغییر ســهمیههای

بازار نفت شود.

اقتصاد ایران هم ردیف فرانسه و لهستان در مواجهه با کرونا
تیتر2

بلومبرگ ،نیوزلنــد را بهترین اقتصاد در مقابله

و صفر کمترین میزان بوده است.

اقتص ــاد برت ــر

بــا کرونا پیشــرفتهای زیادی حاصل شــده

 -۱نیوزلند/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۸۵ :واحد

با کرونا در جهــان معرفی کرد.اگرچه در مقابله

اســت اما احیای ســریع اقتصاد جهانی بعید

به نظر میرســد .صــرف نظر از اینکــه در کجای جهــان زندگی

میکنیــد ،عواقب اقتصــادی کرونا بر روی زندگی شــما غیرقابل
انــکار بوده اســت .انتظار میرود رشــد اقتصادی جهان امســال
کوچک تر شــود اما سال آینده این رشــد به طور متوسط به ۴.۹

درصــد افزایــش پیدا کند .شــاخص آمادگی کرونــا بلومبرگ بر

حســب عددی بین صفر تا  ۱۰۰اندازه گرفته شــده اســت که ۱۰۰
بیانگر بیشــترین میزان آمادگی از نظر اقتصادی در مقابله با کرونا

بهترین اقتصادهای جهان در مواجهه با کرونا:

 -۲ژاپن/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۸۵ :واحد

 -۳تایوان/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۸۳ :واحد

 -۴کره جنوبی/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۸۲ :واحد
 -۵فنالند/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۸۲ :واحد

رتبه ایران و کشورهای مشابه

جهانی در شاخص بلومبرگ۴۴ :

جهانی در شاخص بلومبرگ۲۲ :

 -۳فرانسه/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۵۲ :واحد/رتبه

 -۳چین/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونــا ۸۱ :واحد/رتبه

 -۴آرژانتین/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۴۱ :واحد/رتبه

 -۴عربستان/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۶۰ :واحد/رتبه

 -۵مکزیک/شاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۳۸ :واحد/رتبه

 -۵امارات/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۶۸ :واحد/رتبه

جهانی در شاخص بلومبرگ۴۵ :
جهانی در شاخص بلومبرگ۵۲ :

جهانی در شاخص بلومبرگ۵۳ :

رتبه دیگر کشورها

جهانی در شاخص بلومبرگ۸ :

جهانی در شاخص بلومبرگ۳۲ :
جهانی در شاخص بلومبرگ۱۷ :

 -۶انگلیس/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۶۲ :واحد/رتبه

 -۱ایران/شــاخص آمادگــی اقتصادی مقابله با کرونــا ۴۹ :واحد/رتبه

 -۱ترکیه/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونــا ۶۲ :واحد/رتبه

جهانی در شاخص بلومبرگ۲۸ :

 -۲لهستان/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۵۲ :واحد/رتبه

 -۲روسیه/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله با کرونا ۶۵ :واحد/رتبه

جهانی در شاخص بلومبرگ۱۴ :

جهانی در شاخص بلومبرگ۴۷ :

جهانی در شاخص بلومبرگ۳۰ :

 -۷آلمان/شــاخص آمادگی اقتصادی مقابله بــا کرونا ۷۱ :واحد/رتبه

حمله هکرها به شرکت
تولید وا کسن کرونا

استخدام بادیگارد انگلیسی برای
حفاظت از میادین نفتی عربستان

دزدان دریایی نفتی
به مرزهای آمریکا رسیدند

ونزوئال صادرات مستقیم نفت
به چین را از سر گرفت

دو منبع آگاه اعالم کردند که چند هکر از کره شمالی تالش کردند

نیروهــای نظامی انگلیســی در عربســتان با هــدف حفاظت

طی ماههای گذشته دزدی دریایی محمولههای نفتی افزایش

آمارهای خطوط کشتیرانی و شرکت ملی نفت ونزوئال نشان میدهد که

آســترا زنکا انگلیس نفوذ کنند.به گزارش رویترز ،منابع آگاه اعالم

هواپیماها و موشــکهای تا  75مایل دورتر مســتقر شده اند.

است.به گزارش راشا تودی ،سال گذشته میالدی دزدی دریایی

گرفته اســت.به گزارش رویترز ،اطالعات خطوط کشتیرانی و آمارهای

تا طی هفتههای گذشــته به سامانه شــرکت تولید واکسن کرونا
کردند که هکرهای کره شمالی طی هفتههای گذشته تالش کردند
تا به سامانه شرکت داروسازی آسترا زنکا انگلیس نفوذ کنند .این

شــرکت از جمله داروسازانی است که اخیرا اعالم کرده با موفقیت

توانسته است واکسن با اثرگذاری بیش از  90درصد برای جلوگیری
از ابتال به ویروس کرونا تولید کند.منابع آگاه میگویند :این هکرها
تــاش کردند تا با عناوین مختلف در نرمافزارهایی مانند لینکدین
و واتساپ به عنوان کارفرما به کارمندان شرکت آسترا زنکا نزدیک

شده و به آنها پیشنهاد کار بدهند .آنها سپس اطالعاتی را به عنوان
شــرایط کاری به کارمندان ارســال کردند که ایــن اطالعات دارای

نرمافزارهایی بوده که رایانه کارمندان را آلوده میکرده است .یکی
از این منابع آگاه میگویند :این هکرها به تعداد زیادی از کارمندان
آســتار زنکا هم از جمله کارمندان بخش تحقیقات واکسن کرونا
این شرکت حمله کردند اما گویا نتوانستهاند در حمالت خود موفق
عمل کنند .نماینده کره شــمالی در ســازمان ملل در ژنو نسبت به
این خبر واکنشــی نشان نداده است ،پیونگ یانگ هم پیشتر هر
گونه اقدام در راستای حمالت سایبری را رد کرده بود .خود شرکت

آسترا زنکا هم که هماکنون یکی از سه شرکت تولیدکننده واکسن

کرونا در جهان به شــمار میرود ،در این زمینه اظهارنظری نکرده
اســت.منابع آگاه میگویند :ابزارها و تکنیکهای هکرها نشــان

میدهد که آنها بخشــی از تالش نفوذ به ســامانه دیگر کشــورها
هستند که مقامات آمریکایی میگویند از طرف کره شمالی انجام

میشود.بنا به گفته ســه منبع آگاه ،که در این زمینه تحقیقاتی را

داشتهاند این هکرها پیشتر روی شرکتهای فعال در حوزه صنایع
دفاعی و سازمانهای رسانهای متمرکز بودهاند ،اما طی هفتههای

گذشته روی شــرکتهای تحقیقاتی در زمینههای مرتبط با کرونا

تمرکز کردهاند.

اقتصاد مکزیک امسال
 ۹درصد آب میرود

از میادین نفتی این کشــور و برای مدیریــت رادارها و رهیابی

شــدیدی یافته و حتی در نزدیکی مرزهای آمریکا اتفاق افتاده

یک روزنامه محلی در پورتسموث انگلیس ،از استقرار نیروهای

محمولههای نفتی به کمترین میزان در  25سال گذشته رسید،

این کشور خبر داد .یک گروه کوچک از توپخانه سلطنتی هنگ

افزایش یافته و به شــکل خطرناکی دزدان دریایی به نزدیکی

نظامی انگلیســی در عربســتان برای حفاظت از میادین نفتی
شــانزدهم به عربســتان برای مدیریت رادارهــای  Giraffeو

رهیابی هواپیماها و موشــکهای تا  75مایل دورتر اعزام شده
اند.بر اســاس این گزارش ،وزارت دفــاع انگلیس این موضوع

را تایید و اعالم کرده اســت که ایــن ماموریت برای حفاظت از

میادین نفتی در عربستان از حمالت ،به دنبال حمالت سپتامبر

 2019به زیرســاختهای حیاتی نفت این کشــور انجام شــده
اســت .در آن حمالت تولید نفت عربستان به نصف رسید و به
مدت چند هفته ادامه داشــت.وزارت دفاع انگلیس به روزنامه
ایندیپندنت اعالم کرد میادین عربســتان کــه انگلیس نیروی

نظامی برای کمک به حفاظت آن اعزام کرده« ،زیرســاختهای
مهم اقتصادی» هستند.ســخنگوی وزارت دفاع به ایندیپندنت

گفــت« :بــه دنبال ایــن حمالت بــه تاسیســات تولید نفت

عربســتان در  14ســپتامبر  ،2019ما با وزیر دفاع عربســتان و

اما طی ماههای گذشــته از سال جاری این دزدیها به شدت
مرزهای آمریکا رسیدهاند .در صنعت نفت جهان دزدی دریایی

میکرد ،نفت خود را در دریا و به صورت کشــتی به کشــتی و به شکل

یکی از قدیمیترین مشکالت اســت و غالبا در غرب آفریقا و
دیگــر نقاط جهان رخ میدهد ،اما به دلیــل اتفاقاتی که پس
از شــیوع ویروس کرونا رخ داد ،حاال شــاهد نزدیک شــدن

دزدان دریایی به ســواحل آمریکا هستیم که این مسأله خود
بــه تهدید جدیدی برای صنعت نفت این کشــور تبدیل شــده

است.نفتکشهایی که با ســرعت کم در مناطق اطراف آمریکا

حرکــت میکنند درواقع اهداف بســیار ســادهای برای دزدان
دریایی و گرفتن باج هستند .دزدی دریایی در خلیج کمپچه در

نزدیکی مکزیک که اتفاقا  17درصد نفت آمریکا و  5درصد گاز
این کشور از آن تولید میشــود ،طی ماههای گذشته افزایش

چشمگیری داشته است .راکفورد ویتز ،مدیر تحقیقات دریایی
دانشــگاه تافتس ،میگوید :حمالت اخیــر دزدان دریایی در

شــرکای بین المللی بیشتر برای بررسی چگونگی تقویت دفاع

همــکاری کردیم».گزارش در مورد کمــک نظامیان انگلیس به

نفتی از خلیج مکزیک عبور میکند .اوایل ســال جاری دزدی

حفاظت از میدانهای نفتی عربســتان در برابر حمالت ،درست
پس از آن منتشر شد که نیروهای حوثی در یمن دوشنبه اعالم
کردند موشکی را علیه یک هدف در شهر جده عربستان شلیک
کرده و آن را مورد اصابت قرار داده اند .این هدف ،یک از امالک

مرکز توزیع شــرکت آرامکو بود.عربستان این موضوع را تایید و

اعــام کرد انفجاری در پایانــه توزیع تولیدات نفتی در جده رخ
داده است.

بانــک مرکــزی مکزیک اعالم کرد بــا ریکاوری
کُند اقتصاد جهانی از پاندمی کرونا ،اقتصاد این

شرکت  PDVSAنشان میدهد که ونزوئال علیرغم تحریمهای آمریکا

صادرات مســتقیم نفت به چین را از ســر گرفته است.تا پیش از این

خلیج مکزیک اتفاق جدیدی در آبهای نزدیک آمریکا است.

از زیرســاختهای مهم اقتصادی اش در برابر تهدیدات هوایی

این کشــور علی رغم تحریمهای آمریکا صادرات نفت به چین را از سر

وی تاکید کرد :ساالنه صدها نفتکش و تانکرهای فرآوردههای

دریایــی در خلیــج کمپچه به قدری افزایــش یافت که وزارت
امور خارجه آمریکا را بر آن داشــت تــا در ماه آوریل در جنوب

خلیج مکزیک به صورت رســمی هشــدار وجود دزدان دریایی
را اعــام کند .با وجود این اما رســانهها توجه بســیار کمی به

این موضوع کردهاند.پیشــتر آبهای ونزوئال و پرو محل تجمع
دزدان دریایی بودند اما به نظر میرسد سواحل نزدیک آمریکا
حاال به نقطه مورد عالقه آنها تبدیل شده است.

شرکت نفت دولتی ونزوئال شبیه کاری که ایران برای دور زدن تحریمها

غیرمســتقیم به چین میفرســتاد ،اما اطالعات کنونی نشان میدهد،

نفتکشهای حامل نفت ونزوئال هم اکنون در حال رفتن مســتقیم به

ســمت چین هستند.نخستین نفتکشــی که ونزوئال را به سمت چین
ترک کرد ،در ماه آگوســت حرکت خــود را آغاز کرد و حاال حداقل یک

نفتکش در حال تخلیه بار خود در چین است و دو نفتکش دیگر تحت

تملک شــرکت پتروچاینا چین که یک ماه پیــش در ونزوئال بارگیری

کردهاند ،نیز در یکی از بنادر چین پهلو گرفتهاند.چین بزرگترین خریدار

نفت ونزوئال و ایران است و این در حالی است که آمریکا تالش کرده،
با اعمال تحریم از فروش نفت این دو کشــور جلوگیری کند .به خاطر

تحریمها تولید و صادرات نفت ونزوئال به شدت کاهش یافته و صادرات
نفت این کشــور به  359هزار بشکه در روز رسیده است .البته احتماال
این رقم خیلی دقیق نیســت؛ چراکه میزان صــادرات نفت ونزوئال از
طریق جابجا کردن کشتی به کشتی در وسط اقیانوس در آن مدنظر قرار

نگرفته اســت.آمارهای موسسه تانکر تراکرز و رویترز میگوید :احتماال

صادرات نفت ونزوئال بیش از ارقامی اســت که دادههای رسمی نشان

میدهد .در کنار صادرات مستقیم و کشتی به کشتی نفت از ونزوئال به
چیــن ،آنها یک تکنیک دیگــر ایرانیها برای صادرات نفت را نیز به کار

گرفتهاند .نفتکشهای حامل نفت ونزوئال سامانههای مکانیاب خود

را خاموش میکنند و تنها کمی مانده به مقصد خود دوباره آنها را روشن

میکنند .ســال گذشته میالدی و پس از آنکه آمریکا تحریمهای علیه
ونزوئال را بیشــتر کرد ،شــرکتهای چینی خرید مستقیم نفت از این
کشور آمریکای التین را متوقف کردند.

کرد بــا ریکاوری کند اقتصــاد جهانی از پاندمی

برســد.آلخاندرو دیــاز دی لئــون ،رئیس بانک

ســناریوی پایه ما نشــان میدهد که ریکاوری

کشــور  ۸.۹درصد در ســال جاری میالدی آب

آب خواهــد رفت.بانکزیکــو اعالم کــرد تخمین

این گــزارش گفت :تحوالت آینــده فعالیتهای

خواهد گرفت و ریسکهای مهمی مانند احتمال

مکزیک ،بانکزیکــو ،در گزارش جدید خود اعالم

بــه  ۳.۳درصد و در ســال  ۲۰۲۲بــه  ۲.۶درصد

خواهد رفت.به گزارش شــینهوا ،بانک مرکزی

کرونا اقتصاد این کشور  ۸.۹درصد در سال ۲۰۲۰

میزند رشــد اقتصادی مکزیک در ســال ۲۰۲۱

مرکزی مکزیک ،در ویدئو کنفرانســی برای ارائه
اقتصــادی هم در فضای ملــی و هم در فضای
جهانی کام ً
ال مبهم باقی مانده اســت.دیاز گفت:

اقتصاد جهان با ســرعتی کم و تدریجی صورت

اعمال محدودیتهای قرنطینــهای جدید آن را

تهدید میکند.

