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

بررسی امکان واردات خودرو
بابک صدرایی
کارشناس صنعت خودرو
دوشنبه  24آذر  28 |۱۳۹9ربیعالثانی  14 |1442دسامبر  | 2020سال هشتم | شماره 850

چندی پیش وزیر جدید صنایع از مردم به دلیل

 8صفحه |  3000تومان

کیفیت پایین خودروهای داخلی عذرخواهی کرد
و گفــت صنعت خودرو باید بازار از انحصار خارج
شود ،وی همچنین گفت که واردات خودرو را به

کشور آزاد میکند و شاید برخی هم به این امید
به انتظار نشســته اند تا خودروهای مدل  2021را

با قیمتی حتی کمتر از...

آغاز تز ریق واکسن ایرانی از اول دی

بهار بدون ماسک
نزدیـــــــــک اســــــــت

ادامه صفحه 3

صفحه4

هجوم خریداران غیر ایرانی
به بازار مسکن خوزستان

صفحه5

امروز بخوانید
 2جهانگیری :اتاقهای بازرگانی برنامه بدهند
 2ورود مجلس به ارزهای  4200تومانی
 3دستور عقب نشینی در بازار سکه
 3در بازار یلدا با آجیل کهنه رنگتان نکنند!

آزادسازی قیمتها  -ترخیص دپوییها -زمزمه واردات

 4حباب ۵۰درصدی قیمت ماهی

تحوالت داغ خودرویی در شروع زمستان
| رئیس شــورای رقابت از خروج احتمالی حداقل ۱۰خودرو شامل

اســت .پس از اعالم خبر آزادســازی و ترخیص دو هزار و  800خودرو معطل

ترخیص خودرو از گمرکات در نظر گرفته اســت.پیش از این نیز وزیر صنعت،

چانگان ،آریا ،کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمتگذاری شورای

اســت .این درحالیســت که درباره واردات خودرو هم اخبار متعددی در چند

عذرخواهی کرده و نســبت به انحصار در تولید خودرو گالیههایی را مطرح کرده

دناپالس توربو شــارژ ،هایما ،رانا ،کوئیک ،شاهین ،ســاینا ،پژو ۲۰۷پانوراما،
رقابت خبر داد .به نظر میرسد گشایشهایی در حوزه خودرو در حال رخ دادن

پاالیشی یکم را
بفروشیم یا نفروشیم؟

مانده در گمرک ،این بار از آزادســازی قیمت خودرو خبر جدیدی منتشر شده

وقت منتشــر شده و حتی دولت در الیحه بودجه سال  1400درآمدی را از محل

پاالیشــی یکم میگــذرد اما این صندوق هنوز ســود
چندانی برای سهامداران نداشته است .در حالی برخی
سهامداران ســه ماه قبل صندوق پاالیش رو ثبت نام
کردند و هیچ ســودی برای آنها نداشــت ،فعاالن بازار

ســهام امروز میتوانند به قیمتی کمتر از قیمت اسمی
ایــن نمــاد را خریداری کنند و به جــای  3ماه انتظار
امروز به پرتفوی آنها اضافه شود .اما آیا پاالیشی یکم

ارزندگی دارد؟ سلمان نصیرزاده ،کارشناس بازار سرمایه

در رابطــه بــا صندوقهای ســرمایهگذاری گفت :ایراد

صندوقهای ســرمایهگذاری این اســت که بازارگردان

بود .با این سخنان بود که از نظر برخی فعاالن...

برخورد با گرانفروشان لوازم خانگی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

از طریق ســامانه بهین یــاب تقاضای خود را

اســت ،افزود :در حال حاضر برخی واحدهای

خانگــی درب کارخانه و بازار تفــاوت چندانی

سال  ۹۷و  ۹۸مواد اولیه به آنها داده میشود.

هســتند ،ولی بــا توجه به اینکــه قیمت مواد

تهران با اشــاره بــه اینکه االن قیمــت لوازم
در حالی کــه حدود ۳مــاه از پذیرهنویســی صندوق

معدن و تجارت از کیفیت پایین در تولید خودرو طی ســا لهای اخیر از مردم

ندارد ،اظهار داشــت :اگر فروشــنده ای لوازم
خانگی از قیمتی که کارخانه اعالم کرده گرانتر

بفروشد حتما با او برخورد میشود .چند وقت

پیــش تولید کنندهها مدعی بودند گرانی لوازم
خانگی به دلیل عرضه کم است ،زیرا مواد اولیه

کافی در اختیار آنها نیست به همین دلیل نمی
توانند به انــدازه ظرفیت تولیــد خود فعالیت

کنند ،این در حالی اســت که به گفته سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت اســتان تهران تمام

تولیدکنندههای لوازم خانگی در ایران میتوانند

اعالم کنند و براســاس معدل خریــد آنها در

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

تهران در گفتوگو با خبرگزاری موج با اشــاره
بــه اینکه در حال حاضر تولید لوازم خانگی در

کشــور طبق برنامه انجام میشود ،گفت :هم
اکنون آمار دقیقی از میزان تولید لوازم خانگی

در  ۸ماهه امســال در اختیار ندارم ،اما به طور
کلی مطلع هســتم که نسبت به سال قبل هم
رشــد داشته اســت .یدهللا صادقی با اشاره به

اینکــه ممنوعیت واردات لــوازم خانگی باعث
افزایش ســرمایه گذاری در این بخش شــده

صنعتی به دنبــال افزایش تولید لوازم خانگی

گفت :اصال توصیهای بــه خرید این صندوق ندارم اما
کســانی که این صندوق را خریداری کردند بهتر است
ســهامداری کنند ،زیرا روند بازار سهام نوسانی است و

فعال بهتر است این صندوق را نگه داریم.

اعطای یارانه تجاریسازی
به فناوران برتر
هفته پژوهش و فناوری از شــنبه آغاز شــده است.

برپایی نمایشــگاه دســتاوردهای فناورانه با معرفی
۱۱۰ایده از جمله رویدادهای آن خواهد بود.عبدالساده

نیســی ،مدیــرکل دفتر حمایــت و پشــتیبانی امور
پژوهشی و فناوری وزارت علوم دراین باره در نشست
خبری آنالین اظهارکــرد :هفته پژوهش و فناوری از

شــنبه  ۲۲آذر آغاز شده و تا پنجشــنبه  ۲۷آذر ادامه
دارد .وی بــا بیــان اینکه نمایشــگاه دســتاوردهای

فناورانه ایــن هفته از پنجشــنبه  ۲۷آذر آغاز خواهد

شد ،اظهارکرد :در سال گذشته در سامانهای که به این

منظور راهاندازی شده بود ۱۱۰ ،فناوری به ثبت رسید و
نمایشگاه فناوری امسال از  ۲۷آذر آغاز به کار خواهد

کرد.مهدی کشــمیری ،مدیرکل دفتر سیاستگذاری

و برنامهریزی امــور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با اشــاره به برنامههای تجاریسازی فناوری
در هفتــه پژوهش افــزود :در هفته پژوهش ســال

گذشــته برنامه «یارانه تجاریســازی» و «تقدیر از
فناوران برتر» برگزار شــد و این دو برنامه در امسال

نیز اجرایی میشــود .وی اضافهکــرد :در کنار این دو

برنامه ،برنامه دیگری با عنوان «هم سرمایهگذاری»

با مشــارکت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگزار

خواهد شد.

ثابــت ســه مصوبــه مهــم تصویب کــرد .ســه مصوبــه جدید در

جلســه شــورای عالی بــورس دیــروز به تصویب رســیده اســت

که عبارتند از:

افزایش سقف سرمایه گذاری صندوقهای درآمد ثابت در بورس و

اوراق بهادار از  ۳۰هزار میلیارد تومان به  ۵۰هزار میلیارد تومان.

 5افزایش متقاضیان کاراقتصادی درشبکه شاد
 6دوربینی که از 800متری در شب پالک میخواند
 6رفع توقیف موتورسیکلتهای رسوبی با تسهیالت
 7باشگاه مشتریان ،درگاه همافزایی
 7توزیع چکهای جدید از ۲۰دی
 8بررسی قیمت خانه در کشورهای آسیایی

شیوع گرانفروشی
با حذف قیمت از روی اقالم

علت شده که بازار لوازم خانگی گردش زیادی

نداشته باشــد ،به همین دلیل افزایش تولید
بسیاری از واحدها هنوز انجام نشده است .او

با تاکید بر اینکه وضعیت کرونا در کشــور هم
به شــرایط رکودی بازار لــواز خانگی دامن زده
اســت ،تصریح کرد :در شــرایط کنونی گردش

مالی در بازار لوازم خانگی کم است و بسیاری

از واحدهای تولیدی برنامههای خود در بخش
تولید را اجرا نکرده اند.

مصوبه مهم شورایعالی بورس برای صندوق با درآمد ثابت
شــورایعالی بــورس دیــروز بــرای صندوقهــای بــا درآمــد

 5راهاندازی گذر موسیقی در مرکز تهران

اولیه و ...باال رفته ،شــرایط تحریمی هم مزید

ندارنــد و به همین دلیل خیلی راحــت میتوانند این

نمادهــا را باال و پایین کنند .این کارشــناس در ادامه

صفحه6

 4نمایشگاهها دوباره برگزار میشوند

 25درصد سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت

بایــد در اوراق بهادار دولت که مجوز ســازمان برنامه و بودجه دارند،

اختصاص یابد.

صندوقهای با درآمد ثابت باید  ۵۰درصد حد نصاب سرمایهگذاری

خــود را به خرید ســهام شــرکتهای ســرمایهپذیر ســهام عدالت

اختصاص دهند.

تنشهای قیمتی در بازار اقالم اساســی طمع بســیاری
از ســودجویان برای فروش اقالم با حــذف قیمت را در

برداشته است .هراز گاهی اقالم اساسی سبد خانوار دچار

التهاباتی میشــود که معیشت و ســفره افراد را بیش از
پیش تحت تاثیر خود قرار میدهد .با گســترش ویروس
کرونا و تعطیلی کســب و کار ،رکــود اقتصادی دامن گیر

بســیاری از فعالیتها شده اســت که این امر در شرایط
فعلی جنگ اقتصادی که دولتهای متخاصم بیش از هر
چیز دیگری معیشــت مردم را هدف قرار داده اند ،اعمال

نظارت دستگاههای مســئول بر بازار و کنترل قیمتها تا

ریکاوری اقتصاد اروپا با کمک 1/۸۵۰میلیارد یورو

حدی میتواند به سبب کاهش سودجویی عوامل واسطه
و دالل موثر باشــد .بررسیها از سطح بازار نشان میدهد

کــه در روزهای اخیر قیمت برخی اقــام همچون چای،
حبوبات ،تخم مرغ ،میوه و ...دچار نوســاناتی شده است

بانــک مرکــزی اروپا بــا توجه بــه وضع

بانــک مرکزی اروپا در بیانیه خود در پایان

کرونایــی بانــک مرکــزی اروپــا با هدف

که برخی فروشندگان این افزایش قیمتها را غیر منطقی

کمــک کرونایــی  ۱.۳۵تریلیــون یورویی

بانــک مرکزی اروپا تصمیم گرفت بســته

برای اعضــای اتحادیه اروپا و محافظت از

اینهزینهها نیســت .گزارشهای میدانی نشان میدهد

شــد.تحت ایــن برنامه قرار اســت بانک

تومان ،هر شــانه تخممرغ  ۳۹تا  ۴۵هزار تومان ،عدس

بازار ،حجــم بزرگی از اوراق قرضه دولتها

هــزار تومان ،لوبیا چیتی  ۴۰تا  ۴۳هزار تومان ،لپه  ۳۷تا

همچنین نرخ بهره رفاینانس را ۰.۲۵درصد،

 ۴۰هزار تومان رســیده که نسبت به هفتههای اخیر رشد

منفی  ۰.۵درصد نگاه داشت.

تحت تاثیر عوامل متعدد نظیر بارندگی ،تاخیر در برداشت

محدودیتهــای قرنطینهای جدید ،برنامه
خود را  ۵۰۰میلیارد یــوروی دیگر افزایش
داد و آن را  ۹مــاه دیگــر تمدیــد کرد.بــه
گزارشراشــاتودی ،بانک مرکــزی اروپا با

توجه بــه وضع محدودیتهای قرنطینهای
جدید ،برنامه کمک کرونایی  ۱.۳۵تریلیون
یورویی خود را  ۵۰۰میلیــارد یوروی دیگر
افزایــش داد و آن را  ۹مــاه دیگــر تمدید
کرد تــا به پایان مــارس  ۲۰۲۲برســاند.

نشست فرانکفورت اعالم کرد :هیأت مدیره

کمک اضطراری پاندمی خود را  ۵۰۰میلیارد
یورو افزایش داده و به  ۱,۸۵۰میلیارد یورو
برســاند .همچنین تصمیم گرفته شد این

برنامه پایان مارس  ۲۰۲۲تمدید شود.این

اقدام در حالی انجام میشــود که با موج
دوم کرونــا در اروپا و وضع محدودیتهای

جدید قرنطینهای ریــکاوری اقتصاد اروپا
تحت تأثیر قرار گرفته اســت .برنامه کمک

پایین نگاه داشــتن هزینههای وامگیری

میداننــد و معتقدنــد که حقوق قشــر کارگــر جوابگوی

آنهــا در مقابل پاندمی ،از مــاه آوریل آغاز

که قیمت هر بســته چای  ۵۰۰گرمی به  ۱۲۵تا  ۱۳۰هزار

مرکــزی اروپا بــرای تزریــق نقدینگی به

 ۹۰۰گرمــی  ۳۰تا  ۳۳هزار تومــان ،لوبیا قرمز  ۳۳تا ۳۷

را خریــداری کنــد .بانــک مرکــزی اروپا

 ۴۰هــزار تومان ،نخود  ۳۳تا  ۳۵هزار تومان و لپه باقالی

نــرخ وام را  ۰.۰۰درصــد و ســپرده را

چندبرابری داشــته اســت .همچنین بازار میوه و صیفی

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

و مشکالت حمل و نقل ،صادرات و هزینههای باالی تولید
ملتهب شده اســت .ماجرا تنها به این جا ختم نمیشود

چــرا که روی برخی کا الهای مصرفــی خانوار قیمت درج

نمیشود که بنابر اذعان فروشندگان ،کارخانههای تولیدی

به ســبب افزایــش گاه و بیگاه قیمت از انجــام این کار

اجتناب میکنند که در اینمیان مســئوالن ســتاد تنظیم
بازار و دســتگاههای ذی ربط باید از بروز چنین تخلفاتی
جلوگیری کنند.
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روحانی  :کاهش مشکالت معیشتی
اولویت دولت است
دکتــر روحانی در جلســه ســتاد هماهنگی

معاون اول رئیس جمهور در جلســه با روسای اتاقهای

اقتصــادی ،کاهش مشــکالت معیشــتی

اتاق بازرگانی ایران برای همکاری با هر یک از کشورهای

اقتصــادی دولت گفت  :در شــرایط جنگ

ایستگاه خبر
ورود مجلس به ارزهای  4200تومانی

غالمحســین حاجی دلیگانی عضو هیات مدیره مجلس گفت:

قیمت با دولت همکاری کنند .در این جلسه

مجلس ایران اهمیت دارد ،بررســی تخصصی بودجه ســالیانه

توزیع کاالهای اساســی در سال آینده ارائه

جدی است .وی افزود ،نگاه مجلس به بودجه سیاسی نیست،

پیشــنهادی دولت درخصوص نحوه تامین

کشور است .بنابراین بحث بررسی بودجه برای نمایندگان کامال

شــد .پس از ارائه این گزارش ها ،ساز وکار
و توزیع کاالهای اساســی ،با مالحظه پیش

بینی درآمدهای ارزی و شــرایط اقتصادی
کشــور در ســال آینده با تاکید بر مقابله با
رانت و فساد در فرآیند تامین تا مصرف کاال

تشریح و ارزیابی شد .رئیس جمهور در این

رئیس کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونــا گفت :ایران هواپیما

جلســه گفت :کنترل نوسانات بازار داخلی و

نــدارد لذا اعالم کــرده این واکســن را نمیخواهــد .مصطفی

اساسی ،نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد

و امکانــات حمل و نقــل الزم بــرای انتقال واکســن فایزر را

جلوگیری از افزایش قیمت نســبی کاالهای

قانعی گفت  :ایــران به برنامه کواکــس ( )covaxاعالم کرده

رفاه نســبی در جامعــه از مهمترین اهداف

که واکســن فایــزر را نمیخواهد ،چــون برای نگهــداری این

واکســن به دمای منفی ۷۰درجه نیاز اســت و چنین امکاناتی
نــدارد .برنامه کواکــس که با حضور  ۷۶کشــور جهــان دنبال

میشــود ،زیر نظر ســازمان جهانی بهداشــت قرار دارد و هدف
آن کمــک به خرید و توزیع واکســن کرونا در همه کشــورهای

جهان است.

دولت باید فهرست معافیتهای مالیاتی و گمرکی
را اعالم کند

بر اســاس مصوبه مجلس دولت ملزم به ارائه فهرســت میزان

معافیتهــای مالیاتی ،گمرکــی و بیمــه ای و درصد معافیت
هریک از آنهــا و ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شــد.
دولــت همچنین بایــد تعهدهای خــود به اشــخاص حقوقی

خصوصی ،تعاونی و موسســات عمومــی غیر دولتی ،بانکها و

موسسات اعتباری را اعالم کند.

احضار سفیر آلمان و فرانسه به وزارت خارجه

دولت است وی تصریح کرد ،سیاست کالن
تامیــن و تخصیــص ارز کاالهای اساســی
نبایــد زمینه ای برای رانت جویی و فســاد

شــود .دکتر روحانی افــزود :در همان حال

که برای بهینه ســازی سیاســت کالن ارزی
و تجاری کشــور باید تالش کــرد ،همزمان،

وزارتخانههــای صمت ،جهاد کشــاورزی و

نشســت گفت  :بر اســاس آمارها 65 ،درصد از صادرات

چارچــوب یک برنامه دقیــق و با هماهنگی

همســایه بوده است که الزم اســت اتاق بازرگانی ایران

سایر دستگاههای ذیربط موظف شده اند در
یکدیگــر نظام توزیــع و نظارت بــر قیمت
کاالها را به شــکل دقیــق کنترل و مدیریت

کنند .رئیس جمهور ادامه داد :در ســازوکار

پیشــنهادی دولت در ســال آینــده ،تامین
کاالهای اساســی با محوریت افزایش رفاه

عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص
منابــع ارزی الزم ،در یــک حرکت نظام مند

تامیــن ،تولیــد و توزیع در کشــور ،اجرایی
شــود .رئیس جمهــور بر ضــرورت حضور

میدانــی ناظران و ایجاد شــفافیت در قالب
یک ســامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت

گــذاری برای کنترل قیمتهــا تاکید کرد و

گفت :در این زمینه گامهای بزرگی برداشته
شده اســت و دولت مصمم است با تکمیل
ســامانه جامع تجارت ،تامین شــفافیت در
سراسر مسیر تامین و توزیع ،زمینههای رانت
و فساد را از بین ببرد.

برنامه ای مشــخص و دقیق برای همــکاری با هر یک

از کشورهای همســایه تدوین و آن را در دستور کار قرار
دهد .معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست

جمهوری اســامی ایران توسعه همکاریها با کشورهای
همسایه است ،افزود :کشــورهای همسایه هدف اصلی
صادرات برای کشــور ما هســتند که بایــد ضمن تعیین

اولویت ها ،بســترهای الزم را برای گســترش همکاری
با این کشــورها فراهــم کنیم .وی با تاکیــد بر ضرورت

ایجــاد و تکمیل زیرســاختهای همکاری با کشــورهای
همســایه ،تصریح کرد :در این دوره تالش شد علی رغم
همه محدودیت ها ،راه آهن سراســری کشور به راه آهن

کشــورهای همسایه متصل شود و در این زمینه گامهای
موثری برداشته شــد .معاون اول رئیس جمهور افزود:
در بخش حمل و نقل جاده ای و ســاماندهی مرزها نیز

ضعفهایی وجود دارد که الزم است تقویت ناوگان حمل

و نقل جاده ای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در
مرزها نیز شــرایطی فراهم شود تا شاهد معطلی طوالنی

ایران و کشورهای همســایه در توسعه مبادالت تجاری،

خاطرنشــان کرد :باید برای اتاقهای مشــترک بازرگانی
اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل شــویم .حل مســائل و

مشکالت پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و

سازماندهی دقیق و منسجم است که اتاقهای مشترک

بازرگانی میتوانند نقــش تعیین کننده ای در این زمینه

ایفا کنند .وی از روسای اتاقهای مشترک بازرگانی ایران
و کشورهای همســایه خواست نواقص و گرههای اصلی
پیش روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن

در نظــر گرفتــن محدودیتهای دولت ،بــرای رفع این

گرهها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا پیشــنهاد دهند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه روابط اقتصادی و

مبادالت تجاری نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی

قرار گیرد ،اظهار داشت :همکاری بخش خصوصی ایران
با بخش خصوصی کشــورهای همســایه باید همواره رو

به رشــد باشــد چرا که توســعه همکاریهای اقتصادی

و گســترش مــراودات تجاری میتواند در حل مســائل
سیاسی فیمابین نیز موثر باشد.

الوروف :برجام اصالح و تعدیل نمیشود

کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل در گزارشی

 ۱۹۹۰تاکنون بوده اســت .گزارش این نهاد بین المللی

زنجیره تامین جهانی ،متوسط رشد اقتصادی کشورهای

در سطح جهان شده و دشــواری جمع آوری اطالعات

برجام به دســت ایران به خاک سپرده شود .الوروف

گفت « :من فکر میکنم که در آمریکا کسانی هستند

پیش بینی کرد تحت تاثیر شیوع کرونا و اخالل جدی در
جهان در ســال جاری به منفی  ۵.۶درصد برسد .پیش
بینی وضعیت بد اقتصاد جهان در صورت تحقق ،بدترین

به اعــدام روح هللا زم احضــار کرد .رئیس نمایندگی ســفارت

حاکی اســت ،کرونا باعث تغییر ماهیت کسب و کارها
باعث وقفه در انتشــار آمارهای حیاتی شــده اســت.
منتشرشده توســط نهادهای مختلف با یکدیگر دارای

کرد ،برجام نه میتواند اصالح شود و نه میتواند مورد

گذاران را دچار سردرگمی کرده است .در حال حاضر رشد

روسیه شــنبه شــب طی مصاحبهای امکان هرگونه

برخالف سالهای گذشته ،آمارهای اقتصادی و تجاری

محســوب میشــود .این گزارش گرچه هنوز گزارش نا

تفاوتهای زیادی بوده که همین مســاله نیز سیاست

بینی قبلی منفی  ۹درصدی ،بهبود نســبی یافته است.

اقتصادی بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان به پایین

بنابر اعالم آنکتاد ،حجم تجارت جهانی در مقایسه با سال

قبل  ۲۲درصد کاهش پیدا کرده است .بخش خدمات

ترین سطوح تاریخ معاصر خود رسیده است و دولتها

کردند .این شــبکه با اســتفاده از شــبکههای پوششی خارج

در مقایسه با ســال قبل رشد بخش گردشگری جهان

در نظــام اقتصــادی و ارزی کشــور را شناســایی و دســتگیر

از کشــور بالــغ بــر  ۱۵۰میلیــون یورو ســوء اســتفاده مالی

به منفی  ۱۵.۴درصد رسیده که بدترین عملکرد از دهه

است .انتظار میرود رشد اقتصادی امسال چین باالی

دو درصد باشــد اما ســال آینده با رشدی چشم گیر به

باالی  ۱۰درصد برسد.

شود ،البته به دســت ایرانیان .در اینجا موضوع مهم،

شــکیبایی نشــان دادن برای احیــاء ظرفیت برجام

اصــاح یا تجدیدنظر در برجــام را رد کرد .وی در این

برای مشــارکت ایران در فرایندهــای اقتصاد جهانی،

رابطه تصریح کرد« :ما مواجه هســتیم با کسانی که

کرونا در جهان بود در شــرایطی متفاوتی به سر میبرد

کل اطالعــات یــزد ۸ ،نفــر عضو یک شــبکه گســترده اخالل

که میخواهند برجام برای همیشــه به خاک سپرده

تجدیدنظر قرار گیرد.سرگئی الوروف وزیر امور خارجه

شــما میدانید منظورم چیست .این مسائل میتواند

خدمات ،گردشــگری بدترین وضعیــت را تجربه کرده

اســت اما نه به عنوان شــرط احیاء برجام» الوروف

اســت .چراکه برجام از یکسو موازنهای بین تعهداتی

مجبــور به اعمال قرنطینه و محدودیتهای رفت و آمد

و شــرایط در این کشور تقریبا به حالت عادی بازگشته

است .به گفته کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل،

میکننــد بندهای دیگری را به برجام بیافزایند ،تأکید

تالش میکنند به فرآیند احیاء برجام ،مسائل دیگری

بیش از ســایر بخشهای اقتصادی در جهان از شیوع

کرونا آسیب دیده و در بین قسمتهای مختلف بخش

و نــه مورد تجدیدنظر قرار میگیرد ،آمریکا میخواهد
وزیر امور خارجه روســیه با اعالم اینکه برخی تالش

گسترده شده اند .چین که نخستین کانون عمده شیوع

ســربازان گمنــام امــام زمان بــا اقدامــات اطالعاتــی اداره

کشور در هشــت ماهه نخست سال جاری به کشورهای

با اشــاره به نقش پراهمیت اتاقهای مشترک بازرگانی

وزیر خارجه روســیه گفت :برجام نه اصالح میشود

امید کننده ای محســوب میشود اما نسبت به پیش

انهدام شــبکه اخالل در نظــام اقتصادی و ارزی
کشور

و رفع مشــکالت مرزها اســت .دکتر جهانگیری در این

مدت کامیونها برای عبور از مرز نباشیم .دکتر جهانگیری

من میدانم ،ایران نیز آماده بررسی موضوعات دیگر

وزارت خارجــه ایران ســفیر آلمان را به عنــوان رئیس دورهای

فرانسه در تهران هم قرار است به وزارت خارجه احضار شود.

است و الزمه توسعه صادرات ،تقویت ناوگان حمل و نقل

اقتصاد جهان  5/6درصد کوچک شد
عملکــرد از زمان بحــران مالی در ســال  ۲۰۰۹تاکنون

اتحادیه اروپا ،به دلیل بیانیه کشورهای اتحادیه اروپا در واکنش

اسالمی ایران توســعه همکاریها با کشورهای همسایه

جلوگیــری از افزایش قیمــت کاال و کنترل

را بررســی خواهد کرد .وی گفت  :مهمترین مســئولیتی که در

قانعی :امکانات حمل واکسن کرونا را نداریم

اعضای اتــاق بازرگانی ایران گفت  :سیاســت جمهوری

و اتحادیههــای صنفتــی خواســت بــرای

صنعــت ،معدن و تجــارت از نحوه تامین و

کند ،نمی تواند به تصویب آن رای بدهد.

همســایه برنامه تدویــن کنند .اســحاق جهانگیری به

اســت .روحانی در این جلسه از قوه قضائیه

کمیســیون اصل  90مجلس نحوه تخصیــص ارز  4200تومانی

بودجه ممکن است برای اقتصاد سال آینده کشور مشکل ایجاد

مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه تاکید کرد:

و تامین کاالهــای اساســی اولویت دولت

گــزارش وزارتخانههای جهاد کشــاورزی و

اما باید توجه داشــت چنانچه مجلس به این نتیجه برســد که

جهانگیری :اتاقهای بازرگانی
برنامه بدهند

را اضافه کنند که در برجام از آنها نام برده نشده است.
بررســی شود ،اما نه در چاچوب برجام ،زیرا برجام نه

میتواند اصالح شود و نه مورد تجدید نظر قرار گیرد».
وزیر امور خارجه روسیه که با صدا و سیمای جمهوری

اســامی ایران گفتوگو میکرد ،افــزود« :تا آنجا که

است که ایران بر عهده گرفته و از سوی دیگر تضمینی

بدون هر گونه محدودیت اســت ».وی اظهار داشت:
«نظر من و نه تنها من ،برجام دســتاور دیپلماســی،

و دســتیابی به برجام ،پیروزی بزرگی بعد از سالها
مذاکره بود .برجام همچنین دستاوردی در حوزه عدم

اشــاعه و عادی ســازی روابط ایران بــا دنیای غرب

اســت ،به همین خاطر ایجــاد وضعیتی که در برجام
اختالل ایجاد شــود و ایــران را در آن مقصر بدانند به

نفع ما نیست».

کرده است.

واگذاری  ۲درصد سهام شستا به بازنشستگان

وزیرتعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :پیشــنهاد واگذاری
۲درصد از ســهام شستا به بازنشســتگان تامین اجتماعی را

به دولت داده ایم .محمد شــریعتمداری وزیــر تعاون کار و
رفــاه اجتماعی دربــاره آخرین اخبار از واگــذاری  ۲درصد از

سهام شستا به بازنشستگان تامین اجتماعی ،گفت :واگذاری
۲درصد از سهام شستا به بازنشستگان توسط رئیس جمهور

به کمیســیون حقوقی دولت ارجاع شــده اســت و قرار شد

در کمیســیون حقوقی دولت بررســیهای الزم انجام شود.
شــریعتمداری تصریح کــرد :با توجه به اینکــه بیمه گذاران
مجموعه تامین اجتماعی تعداد زیادی از افراد هستند و برای

الیحه بودجه 1400
تورمزا است

ابعاد مختلفی دارای اشــکاالت اساســی است که اهم

در قانــون بودجــه  1399به  27درصــد در الیحه بودجه

افزایش  60درصدی مصارف عمومی و رشــد بســیار کم

توجــه (حدود  50درصد) ،بیشبــرآورد منابع حاصل از

تعیین شــده در قانون برنامه ششم) ،پیشبینی منابع

دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی

آن عبــارت اســت از  :کســری بودجه ســاختاری قابل
صــادرات نفت و افزایش وابســتگی بودجــه به نفت به

مرکــز پژوهشهای مجلس ضمن هشــدار درباره تورم

 30درصد (با در نظر گرفتن پیشفروش نفت) ،کاهش

ضروردت رد کلیات الیحه بودجه توســط مجلس تاکید

عمرانــی از مصارف عمومی از  15درصد در قانون ســال

شدید ناشــی از الیحه بودجه  1400پیشنهادی دولت ،بر

کرد .مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی به بررسی
کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور پرداخت ،نتیجه
این بررســی حاکی از آن اســت که بودجه پیشنهادی از

ســرمایهگذاری دولت (کاهش شــدید ســهم اعتبارات
 1399بــه  11درصد در الیحه بودجه  ،)1400افزایش قابل

توجه هزینههای جاری (رشد  60درصدی) ،کاهش سهم
درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از  36درصد

 ،)1400افزایش کســری تــراز عملیاتی (برخالف اهداف
قابل توجــه از محل پیشفروش نفــت و ایجاد بدهی

تعدیلشــونده با نرخ ارز ،حرکــت برخالف جهت اصالح
ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) ،است.

ترکز بودجه بر هزینههای جاری

گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ در الیحه

پیشــنهادی ،تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و تکیه
بــر منابع غیرواقعــی و غیرقابل تحقق اســت .درنتیجه

درآمدهــا 320 ،هزار میلیارد تومــان از مخارج هزینهای
یا استقراض تأمین شده اســت که با هدفگذاری قانون

برنامه ششــم توسعه ( 6/2هزار میلیارد تومان) اختالف

فاحشی دارد .بررســیهای کارشناسی نشان میدهد به
دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت،
حتی با فــرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شــده

در بودجه ،حدود  320هزار میلیارد تومان کســری تأمین
نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

اینکه واگذاری این  ۲درصد ســهام به بازنشســتگان مشکل
حقوقی نداشته باشد کمیسیون حقوقی دولت این موضوع را
باید بررسی کند .وی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون حقوقی
نتیجه قطعی را اعالم نکرده است ،ادامه داد :برای اجرای این

واگذاری در انتظار جواب کمیســیون حقوقی دولت هستیم.
وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه در مرحله اول

دولت برای خروج کارکنان از تهران

افزایش ۲۰۰درصدی قیمت مسکن

رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان تهران گفــت :دولت برای خروج کارکنان از تهران و کالنشــهرها

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی گفت :قطعا تا پایان دوره ســاخت

افزود :تصویب نامه هیأت وزیران در تاریخ دوم آذر امســال ،به امضای آقای جهانگیری و به پیشــنهاد سازمان

خبر درباره آینده قیمت مســکن گفت :اگر انتظارات تورمی و رشــد نقدینگی کنترل شــود و قیمت ارز

تســهیالتی را مصوب و ابالغ کرده که پیرو آن ،انتقال کارکنان جدید به پایتخت ممنوع است«.مســعود شفیعی»

پاســخ مثبتی از طرف کمیسیون حقوقی دریافت نکرده ایم،

اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است .وی اعالم کرد :بر اساس این آیین نامه ابالغی

۲درصد از سهام شستا به بازنشستگان واگذار شود.

متقاضی تهران و هفت کالنشهرهای مشهد ،اصفهان ،شیراز ،کرج ،تبریز ،اهواز و قم به سایر نقاط کشور ،در صورت

خاطرنشــان کرد :در تالش هستیم تا آنها متقاعد کنیم و این

تمامی کارکنان پیمانی و رسمی و مشابه ،شاغل در تمامی دستگاههای موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری

ســازمان ملل :وضعیت اضطــراری آب و هوایی
اعالم کنید

انتقال به دیگر نقاط از این تسهیالت برخوردار میشوند .شفیعی به شرایط کارکنان انتقال یافته برای برخورداری

دبیرکل ســازمان ملل متحد از رهبران کشورهای جهان خواست

برای کاهش هرچه سریعتر انتشار گازهای گلخانهای «وضعیت
آب و هوایــی اضطراری » اعالم کنند .بگــزارش رویترز آنتونیو

از تســهیالت اعطایی دولت اشاره کرد و اظهارداشــت :این متقاضیان نباید به شهرستانهای استان تهران بروند،

محل جدید خدمت حداقل باید  ۵۰کیلومتر از کالنشهر مبدا فاصله داشته ،حداقل تا زمان بازنشستگی آنان پنج
ســال زمان باقی مانده باشــد و در این زمینه ایثارگران و فرهنگیان نیز اولویت دارند .رئیس سازمان مدیریت و

برنامه ریزی اســتان تهران به تســهیالت ابالغی در صورت انتقال کارکنان اشاره کرد و گفت :این تسهیالت شامل

دریافت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر ،هزینه سفر ،برخورداری از حداکثر سقف امتیازات

گوترش دبیر کل ســازمان ملل بمناســبت پنجمین ســالگرد

(حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند یک ماده  ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به

مناسبت برگزار شده بود گفت  :رهبران جهان برای کاهش هرچه

وی اضافه کرد :هدیه ازواج معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر ،ارائه خدمات رایگان معاینه کامل پزشکی از

و هوایی» اعالم کنند .وی که به طور ویدئویی سخنرانی میکرد،

استفاده از مجموعههای ورزشی وزارت ورزش و جوانان برای فرد شاغل و افراد تحت تکفل وی با امتیازات ویژه

امضای «توافق آب و هوایی پاریس» در همایشــی که به همین

مناطق کمتر توســعه یافته و بد آب و هوا با رعایت قوانین مربوطه و در شرایط مساوی انتقال مییابند ،میشود.

ســریعتر انتشار گازهای گلخانهای باید «وضعیت اضطراری آب

سوی دانشگاه علوم پزشکی شهر و استان میزبان به فرد شاغل و افراد تحت تکفل وی از هر  ۲سال یکبار ،امکان

با اشــاره به اینکه جهــان با یک وضعیت اضطــراری غم انگیز

روبروســت ،گفت« :به همین خاطر امروز از تمام رهبران جهان

میخواهم که تا زمان رســیدن (سطح) کربن به میزان بی خطر
در کشورهایشــان وضعیت اضطراری آب و هوایی اعالم کنند».

و در اولویت قرار گرفتن فرد در ارائه تســهیالت مربوط به مسکن از دیگر امتیازات پیش بینی شده دولت در این

آیین نامه است .به گفته شفیعی کارمند و افراد تحت تکفل وی میتوانند وام ودیعه و خرید مسکن را در سطح
مقرر بدون سپرده گذاری دریافت کنند و در صورتی که خانه در دست ساخت دارند ،هزینه خرید انشعابات را در
شــهر مقصد به صورت اقساط پنج ساله بدون ســود و کارمزد بپردازند و وزارت علوم نیز موظف است ،تسهیالت

جابجایی همســر و فرزندان دانشجوی فرد را فراهم کند .رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

گوترش گفت :بستههای احیای اقتصادی که در پی شیوع کرونا

ادامــه داد :به اســتناد ماده  ۹که در پایان ایــن تصویب نامه آمده ،از این پس انتقال بــرای خدمت در تهران و

انتقال به آیندهای با میزان اندک آالیندهها میز فراهم کند.

نمیشود ،پس از ابالغ آن تقاضای جدید دیگر پذیرش قبول نمیشود.

به مرحله اجرا گذاشــته شدهاند ،باید فرصتی برای تسریع روند

کالنشهرها ممنوع است .وی تاکید کرد :این مصوبه شامل افرادی که کارهای انتقال آنان در  ۱۴۰۰تمام شده است

مســکن ملی ،قیمت ساخت دچار تعدیالتی خواهد شد .پروانه اصالنی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه

شــاهد نوسانهای بی محابا نباشد قیمت مســکن در آینده رشد جدی نخواهد داشت .وی با تاکید بر
اینکه بررســی قیمت مســکن در ماههای اخیر نشان میدهد که این بازار ،رفتار نوسانات ارزی را دنبال

میکنــد افزود :اگر وضعیت متغیرهای حاکم بر بخش مســکن ثابت باشــد قیمت مســکن در کوتاه
مدت به ثبات رســیده و در بلندمدت کاهشــی خواهد بود .مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن

وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در سالهای اخیر  ۲۰۰برابر شده است ادامه داد :در

ســایر بازارهای کاالیی نیز در سالهای اخیر رشــد قیمت سنگین داشته ایم ولی اگر سایر کاالها ،شما
با افزایش قیمت مواجه باشــید میتوانید آنها را از ســبد خانوار حذف کنید ولی مسکن کاالیی است که
ً
حتما باید حداقل یک واحد  ۵۰متری داشته باشید.
جایگزین نداشــته و برای دسترســی به مســکن
اصالنی در خصوص حذف متوسط قیمت مسکن در مناطق  ۳ ،۱و  ۶تهران از متوسط کل قیمت مسکن

در پایتخــت گفت :وقتی این کار را کردیم دیدیم که  ۱۰میلیون تومان کاهش قیمت متوســط مســکن

پایتخــت رخ میدهد .چرا که قیمتهای منطقه یک باالترین قیمت را دارند و وقتی با مناطق  ۱۷و ۱۸
مقایســه شــوند این مناطق هم خود را با قیمت منطقه یک قیاس کرده و اثر روانی بر افزایش متوسط

قیمت مســکن در سایر مناطق خواهد داشت .مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و

شهرسازی درباره کمبود ساخت و ساز گفت :بر اساس طرح جامع مسکن ساالنه  ۷۰۰هزار واحد مسکن

شــهری و  ۲۰۰هزار مسکن روستایی باید ساخته شود به عبارت دیگر شهرداریها باید ساالنه  ۷۰۰هزار
پروانه ســاختمانی صادر کنند اما در هر ســال تنها  ۳۵۰هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده و  ۷۰تا

 ۷۵درصد آنها منجر به ساخت میشود .وی علت کاهش تولید مسکن را پایین بودن حاشیه سود تولید
مسکن نسبت به سایر بازارها در دو سال اخیر دانست و تصریح کرد :در  ۱۰سال اخیر بازار سرمایه رشد

متوســط  ۵۱درصدی بازدهی را داشــته است اما ساخت مسکن تنها  ۲۶درصد بازدهی داشته؛ بنابراین
اگر ســرمایه گذار احساس کند سایر بازارها ســودده هستند به آن سمت میروند بخصوص که بازدهی
بازارهای موازی مســکن بســیار کوتاه مدت بوده اما در بخش تولید مسکن سرمایه گذار  ۲تا  ۲.۵سال

خواب سرمایه داشته و طول میکشد تا به سوددهی برسد.

اقتصاد
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منابــع عمومی بودجه برای ســال
ً
حــدودا  ۸۵۰هــزار میلیارد
آینــده

گـــزارش

تومان پیشبینی شــده است .در

اقتص ــاد برت ــر

واقع دولت در سال  ۱۴۰۰به ازای هر

نفر  ۱۰میلیون تومان کسب و خرج خواهد کرد .ازیکسو

نمیتوان با هزینهکرد  ۱۰میلیون تومان در ســال انتظار
بیشتری از دولت برای ارائه خدمات با کیفیت داشت و
از سوی دیگر ،به علت ناکاراییها و ناتوانیهای دولت،

بر رسی جزء به جزء درآمد و هزینه بودجه 1400

ً
حدودا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری ثبت شده
بودجه

دخل و خرج 10میلیونی هر ایرانی

خدماتی که دریافــت میکنیم ارزش همان  ۱۰میلیون

اســت ،یعنی هر ایرانی در سال آینده  ۲میلیون و ۳۰۰

هزار تومان بدهکار میشــود .بدهــکاری دولت (و در
واقع مردم) به نوعی پیشخور کردن درآمدهای آینده
اســت .چون در هر صورت باید بدهی در سالهای بعد
تســویه شــود .دولت در الیحه بودجه سال آینده چند

محل اصلی تامین کسری بودجه را معرفی کرده است:

وا گذاری اوراق مالی

اوراق مالی همان قرض گرفتن از مردم اســت؛ یعنی

تومان را نیز ندارد .محمدرضا حســنپور ،کارشــناس

دولــت در ســال  ۱۴۰۰از مردمی که پــول اضافه دارند

اقتصــادی میگوید :بودجه یا به عبارتی ســند دخل و

قــرض میگیرد و در ســالهای بعــد آن را به همراه

خرج دولت ،مهمترین ســند مالی یک کشــور است.

ســودش بازپرداخت میکند .مبلــغ  ۱۲۵هزار میلیارد

و ثروتهای طبیعی کشــور را در اختیــار دارند و این

پیشبینی شده است.

دولتها به نمایندگی از مردم ،منابعی از جمله مالیات

تومان ( ۱.۵میلیون تومان به ازای هر نفر) از این طریق

وا گذاری سهام شرکتها

منابع را برای مصالح عمومی هزینه میکنند .نمایندگی

دولت ایجــاب میکند که میزان دخــل و خرج منابع

دولت در گذشــته شرکتهای زیادی را چه با استفاده از

همواره به صورت شــفاف در اختیــار مردم قرار گیرد تا

درآمدهای نفتی و چــه از طریق مصادره اموال ،در اختیار

مردم از کم و کیف اداره کشور مطلع شوند .در ایران نیز

گرفته اســت .حال میتواند سهام خود در این شرکتها را

سند بودجه هر ساله تنظیم و تصویب شده و به صورت

بفروشــد و درآمد کســب کند .اما در واقع با این کار سود

عمومی منتشر میشــود .الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰روز

آتی شرکتها را (که جزو درآمد سالهای آینده است) به

 ۱۲آذرماه تقدیم مجلس شــد و به صورت عمومی نیز

فروش میرساند .بنابراین باز هم از درآمد آیندگان مصرف

انتشار یافت .در این مطلب قصد داریم الیحه بودجه را

میکنــد .مبلغ  ۹۵هــزار میلیارد تومان نیــز از این محل

از منظر شــهروندان ایرانی بررسی کنیم و ببینیم دولت

پیشبینی شده است ،به ازای هر نفر  ۱.۱میلیون تومان.

منابع صندوق توسعه ملی

بــه ازای هر فرد از چــه منبع و به چــه میزانی درآمد

پیشبینی کرده اســت و این درآمدها برای چه اموری

صندوق توســعه در واقع قلکی اســت که بخشــی از

هزینه میشــود .منابع عمومی بودجه برای سال آینده
ً
حدودا  ۸۵۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

درآمدهای نفتی در آن ذخیره میشــود تا برای توسعه
و پیشرفت کشور هزینه شود .به عبارتی از آنجا که نفت

با فرض اینکه جمعیت کل کشور  ۸۵میلیون نفر باشد،

آن همه نسلهای آینده نیز هست ،باید
فعلی کشور از ِ
عوایــد آن را به شــکلی ذخیره کنیم یا صرف توســعه

در واقع دولت در ســال  ۱۴۰۰به ازای هر نفر  ۱۰میلیون
تومان کسب و خرج خواهد کرد .این  ۱۰میلیون تومان

اجزای زیــادی دارد که طبق طبقهبنــدی خاصی ثبت

میشوند .اجزای مهم این طبقهبندی در شکل زیر آمده

است .شکل را از سمت چپ به راست بررسی میکنیم:

درآمدهای عمومی

مهمترین قلم بودجه هر کشــور ،درآمدهای مالیاتی

است که دولت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم دریافت

میکند .همچنین درآمدهای دیگری نیز از محلهایی

کشور نموده و شرایط زندگی آیندگان را بهبود بخشیم.

ازای هــر فرد اســت .یعنی دولــت بــه نمایندگی از

به ازای هر نفر نزدیک  ۵۶۰هزار تومان در سال میشود.

فروش اموال پیشبینی کرده است .در واقع دولت دارد

کشــور میکند .از جمله مهمترین ایــن امور میتوان

بخش بزرگی از این جزء در واقع هزینهای است که دولت

و منابع طبیعی مردم را میفروشد و خرج میکند.

است ،هر فرد  ۹۰۰هزار تومان.

در ســالهای اخیر بعضی صندوقهــا از جمله صندوق

تملــک داراییهــای ســرمایهای یــا همــان بودجه

همانطــور که در ســال آینــده قرار اســت از درآمد

برای احداث زیرساختهای کشور (مثل جاده ،راهآهن،
ً
حدودا ۱۰۰
بیمارســتان و )...انجام میدهد .ایــن رقم

ســالهای قبل و امســال نیز به سبب کسری بودجه
بدهکار شــدهایم و سررسید بخشــی از این بدهیها

 ۱.۲میلیون تومان است .طوالنیشدن اجرای طرحهای

بــرای بازپرداخــت این بدهیها در نظر گرفته شــده

مــردم ســاالنه  ۷.۵میلیون تومان صــرف امور جاری

به موارد زیر اشاره کرد:

حقوق کارکنان دولت

دولــت برای انجام وظایف خود کارمندان زیادی دارد.

نظیر سود شــرکتهای دولتی و دریافتی بابت جرایم

تومان پیشبینی شــده اســت ،یعنی به ازای هر فرد

(بیــش از  ۶میلیــون نفــر) را تشــکیل میدهند که
ً
مســتقیما از بودجه دولت ارتزاق میکنند .دولت برای

چیــزی نزدیک بــه  ۳میلیون و  ۷۰۰هــزار تومان (در
ســال) .یعنی دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
از مردم این مقدار پول دریافت میکند.

هزینهها

دولــت وظایف متعــددی دارد و انجــام آن وظایف

هزینهبــر اســت .کل «هزینههای جــاری» دولت در
ً
حدودا  ۶۴۰هزار میلیارد تومان پیشبینی
ســال آینده
شده اســت که معادل ســاالنه  ۷.۵میلیون تومان به

استفاده از منابع این صندوق ،پیشخور کردن کیفیت
زندگی فرزندان ایران محســوب میشود که در بودجه

کارکنان ادارات دولتی ،معلمان و اســاتید دانشگاهها،

و خســارات در اختیار دولت قــرار دارد .مجموعه این
ً
حدودا  ۳۲۰هزار میلیارد
درآمدها در الیحه ســال بعد

پرســنل نیروهای مســلح و ...جمعیت قابل توجهی

حقوقبگیران در ســال آینده  ۲۱۰هــزار میلیارد تومان
هزینه در نظر گرفته اســت؛ یا به عبارتی هر فرد ایرانی
ً
حدودا  ۲.۵میلیون تومان به کارمندان
در ســال آینده

دولت حقوق میدهد.

یارانهها

هزینههــای مربــوط بــه هدفمندســازی یارانههــا
(یارانــه  ۴۵۵۰۰تومانــی) در بودجــه ســال آینــده
ً
حــدودا  ۴۷هــزار میلیــارد تومــان لحاظ شــده که

خرید و فروش فلز نقرهای
رونق ندارد

رفاه اجتماعی

بابت ورشکســتگی صندوقهای بازنشستگی میپردازد.
بازنشســتگی کشوری به طور کامل ورشکسته شده و بار

پرداخت مســتمری بازنشستگان به بودجه محول شده
ً
حدودا  ۱۹۰هزار میلیارد تومان
اســت .برای ســال آینده

به نمایندگی از مردم ،معادل  ۲.۶میلیون تومان از اموال

بودجه عمرانی

طرحهای عمرانی مجموعه هزینههایی است که دولت

ســال آینده  ۷۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده

تملک داراییهای مالی

ســالهای بعد برای کسری بودجه استفاده کنیم ،در

در ســال  ۱۴۰۰قرار دارد ۱۰۰ .هــزار میلیارد تومان نیز

به این منظور پیشبینی شــده است ،چیزی در حدود ۲

هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده که معادل هر نفر

در عوض برای مصارف عمرانی کشور استفاده شود .این

عمرانی ،کیفیت نامناســب جادهها و ســاختمانهای
ً
عمدتا به دلیل کوچک بودن مقدار بودجهای
دولتی و...

از ما) در امور مختلف آشــنا شدیم ،بهتر میتوانیم در

ارقامی که تا اینجا ذکر شد ،یعنی درآمدهای عمومی و

نمیتوان بــا هزینهکــرد  ۱۰میلیون تومان در ســال

میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به ازای هر نفر .نکته اینجاست
که این هزینه اص ً
ال نباید توســط دولت پرداخت شود و
رقم هر ساله در حال افزایش است.

وا گذاری داراییهای سرمایهای

ً
عمدتا شــامل درآمدهای
نوع دیگــری از درآمدها که

اســت که برای این مصارف در نظر گرفته میشود .اگر
درآمدهای نفتی را با هم جمع بزنیم؛ هزینههای جاری

نفتی است ،تحت عنوان واگذاری (فروش) داراییهای

و عمرانی را نیز جمع کنیم؛ اختالف آنها کســری بودجه

میلیــارد تومان درآمد نفتی و  ۲۵هــزار میلیارد تومان

هیچ درآمدی برای پوشــش آن وجود ندارد .در الیحه

سرمایهای ثبت میشود .دولت برای سال آینده ۲۰۰هزار

نام دارد .یعنی آن میزان از هزینهها که در ســال آینده

مرز  12میلیونی وا گذار شد

دستور عقب نشینی در بازار سکه

اســت .حال که با دخل و خــرج دولت (به نمایندگی

مورد کیفیت حکمرانی کشــور قضاوت کنیم .از طرفی

انتظار بیشــتری از دولت برای ارائه خدمات با کیفیت
داشت .از طرف دیگر به علت ناکاراییها و ناتوانیهای

دولــت ،خدماتــی کــه دریافــت میکنیــم ارزش
همان  ۱۰میلیون تومان را نیز ندارد.

در بازار یلدا با آجیل کهنه
رنگتان نکنند!

بــازار خریــد و فروش شــمش

قیمت ســکه تمام طرح جدید از  ۱۲میلیون و  ۱۹۸هزار تومان روز شنبه در اولین قیمت

مصطفــی احمدی ،رئیــس اتحادیه

هفتههای اخیــر از رونق چندانی

باید شــاهد عقبگرد قیمت سکه به کانال  ۱۱میلیون تومانی بود .اولین قیمت طال دیروز،

آجیل موجود در بازار نیز گفت :آجیل

نرخ روز شــنبه یک میلیون و  135هزار تومان بود .همزمان با کاهش قیمت طال ،قیمت

هستند و تالش بر این است که این

آلومینیــوم در بــورس کاال طی

دیروز یکشــنبه به  ۱۲میلیون تومان رســید .با این روند به نظر میرسد در ساعات دیگر

برخــوردار نبــوده اســت .انتظار

یکشــنبه  23آذر ماه یک میلیون و  121هزار تومان توســط اتحادیه طال گزارش شد .این

فعاالن صنایع پاییندستی برای
کاهــش نرخ این فلــز و رکودی

سکه نیز روندی نزولی به خود گرفته است.

آینده سکه در گرو یک مرز

که بر بــازار مصــرف محصوالت

نهایی این صنعت ســایه افکنده
را باید علت اصلــی نبود خریدار

شــمش آلومینیوم عرضه شــده

شــنبه به زیر یک میلیون تومان رفت و در محدوده  930هزار تومان قرار گرفت .کاهش

ارز و قیمتهای جهانی در روند قیمتگذاری این محصول اثرگذار هســتند .طی

اونس ،ارزش ذاتی ســکه در اوایل کانال  11میلیون تومانی قرار دارد ،معامله گران بیشتر

کاهــش نرخ دالر بودیــم .همین موضوع نیــز زمینه امیدواری بــه کاهش نرخ

محصوالتی که نرخ فروش آنها بهطور مســتقیم به نرخ ارز وابسته است را ایجاد
کرد .در چنین شــرایطی ،بســیاری از خریداران شــمش ،خرید خود را به تعویق

انداختند .در همین بازه زمانی شــاهد بودیم که واســطهها با نگرانی از افت نرخ
فروش شــمش آلومینیوم در داخل کشــور ،این محصول را با قیمتی پایینتر از
نرخ عرضه آن در بورس کاال در بازار آزاد به فروش رســاندند .عالوه بر این ،شاهد

کاهــش نرخ پرمیوم فروش آلومینیوم در رونــد قیمتگذاری این فلز در بورس

کاال بودهایم و همچنان زمزمههایی از کاهش مجدد این پارامتر به گوش میرسد.

گفتنی است همه موارد یادشــده در کنار هم زمینه بیرونقی معامالت شمش را
در بورس کاال فراهم میکند.

متغیرهای روانی تکیه پیدا کرده اســت؛ با توجه به اینکه با این ســطح از قیمت دالر و

رو به سوی فروش سکه آورده اند .اونس طال در انتهای هفته گذشته ،افزایشیهای بازار

داخلــی را با رفتن به زیر هزار و  850دالر ناامیــد کرد و دالر هم در ابتدای هفته به جای

آنکــه در کانال  26هزار تومانی پیش روی کند ،به زیر  26هزار تومان رفت .این دو عامل
به تنهایی کافی بودند که فشار فروش در بازار سکه بیشتر و حباب آن کاهش پیدا کند و

از  11درصد به حدود  8درصد برسد.

تنها امید طرفداران افزایش قیمت سکه

خواهد داد .ایســتادگی این کف و حمایت سکه بازان از آن میتواند طرفداران نوسان رو

به باال را فعال در بازار نگه دارد.

 2017و  2018و حتــی مونتــاژی

چــون دارو ،مواد غذایی و مواد اولیه تولید ،نســبت به

خرید را برای آنها تســهیل کند .اما

واقعیت چیز دیگری اســت و شــاید تا حدودی دچار
ساده نگری شده ایم ،برای درک بهتر الزم است تا این

طرح و مشــکالت پیش روی آن از ابعاد گوناگون مورد

بررسی قرار گیرد.

ورود آجیلهــای کهنه و در انبارها مانده به بازار تصریح کرد ۳ :عامل اصلی مانع از این کار

میشود؛ اول اینکه آجیل پس از فرآوری مدت کمی قابلیت نگهداری خواهد داشت و پس
از آن بو ،رنگ و مزه آن تغییر میکند و ماندگی آجیل بهراحتی قابلتشــخیص است .دوم

اینکه بازرسان اتحادیه مانند گذشته نظارتهای مطلوبی بر کیفیت آجیلهای عرضهشده در
واحدهای زیرمجموعه اتحادیه دارند .عالوه بر این بســیاری از واحدهای فروش خشکبار،

ســابقهای طوالنی در این حوزه دارند و حاضر نمیشوند سابقه خود را در عرضه کاال خراب
کنند .احمدی در عین حال با گالیه از سیاســتهای اتخاذشــده در زمینه صنف خشــکبار
در دوران کرونــا تاکید کرد :اعضای اتحادیه خشــکبار و آجیل کــه صنف اصلی ارائهدهنده
این کاالها هســتند با قرار گرفتن در گروه  ،۲در ایام محدودیتها مجبور به تعطیل کردن

بستگی به واکنشی خواهد داشت که بازار نسبت به مرز  12میلیون تومانی از خود نشان

روانی 12میلیون تومانی است .روند سکه در روز جاری و در روزهای بعد به احتمال زیاد

مدلهــای  2017و  2018فعلــی

چنــان با کاهش روبرو شــوند که

داشــته باشــند .وی درباره احتمال

گالیههــا در زمینه عرضه برخی اقالم بیکیفیت در این ایام را بهدنبال داشــت .وی گفت:

شــدن جریان پول و ارز دولت بتواند واردات خودرو را

اقتصادبرتر

انتخاب آجیــل و مراکز خرید دقت

تنها عاملی که در شــرایط کنونی ،شــاید تردید ســکه بازان برای فروش را باال ببرد ،مرز

بررسی امکان واردات خودرو
دیدگاه

پیروی نکنــد و به همیــن دلیل به

کســبوکار خود شــدند ،در حالی که  ۴صنف دیگری که آنها نیز بــه ارائه این محصوالت

اقتصادی بعید به نظر میرسد که تا قبل از هرگونه توافق

خریداری کنند و برخی خودروهای

برســد .البته ممکن اســت فروش

تا بتوان با این اتفاق از کاهش تقاضا در بازار فلز گران بهای داخلی ســخن گفت .حباب

نــرخ فروش هفتــه قبل این محصول در بورس فلزات لندن و با احتســاب نرخ

هفتههــای اخیر روند صعودی نرخ ارز متوقف شــد و حتی در روزهایی شــاهد

کاال با بهترین کیفیت بهدست مردم

خریــداران توصیــه میشــود که در

حباب ســکه به این معناســت که بازار بار دیگر به عوامل اثرگذار بر قیمت خود بیشتر از

ارز نیمایی محاســبه میشود .بنابراین طبیعی است اگر شاخصههایی مانند نرخ

موجود در بازار ،همه محصول امسال

کاهش قابل مالحظه حباب قیمت ســکه در بازار نشــانه چیســت؟ چه عاملی میتواند

سکه که در روز پنج شنبه تا محدوده یک میلیون و  300هزار تومان رشد کرده بود اما روز

در بورس کاال براســاس میانگین

آجیل و خشکبار تهران درباره کیفیت

آجیــل در اصناف دیگــر از این رویه

سرمایه گذاران در بازار سکه را نگه دارد .حباب قیمت سکه در روز اول هفته کاهش یافت

برای شمش دانســت.نرخ پایه

ادامه
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با توجه به شــرایط فعلی کشــور به لحاظ سیاسی و

سیاســی با دولتهــای غربی و رفــع تحریمها و عادی
به صورت رســمی آزاد کند چراکه اولویتهای بسیاری
خودرو وجود دارد.

با قیمتهای بسیار باال به فروش میروند.

بــا توجه بــه قوانین و پیش شــرطها و مشــکالت

تعهد میتوانند خودرو وارد کنند نیز به همین شــکل و
محدود خواهد بود.

قبل صورت گیرد و شاید تنها در حد چند هزار دستگاه و

میتواند بر روی بازار خودرو و تقاضا تاثیر بگذارد؟ قطعا

و حتــی صادرات و ...به نظر نمیرســد که واردات مثل
خیلی محدود صورت گیرد.

جواب منفی است ،در بازاری که در همین شرایط فعلی

کنند میتواننــد خودرو وارد کنند که قطعــا با توجه به

همچنین در مورد افرادی که با منشاء ارز خارجی بدون

باید توجه داشــت که در شرایط فعلی نمایندگیهای

یدکی با مشــکالت فــراوان روبرو میشــوند و برخی

ندارد و تنها اتالف ارز کشــور است چراکه واردات زمانی

نخواهد بود وبا تعداد بســیار محدود صوررت میگیرد و

مونتاژی شود.

تعرفههای ســنگین بــرای تامین درآمــد دولت واقعا

تنها دو شرکت خودروساز دولتی و برخی شرکتهای

بــا توجه به موانع ارزی محــدود و تعداد کم واردات به

افزایــش قیمت برخــی خودروهای وارداتــی قبلی و

خودروهــای وارداتــی فعــال نیســتند و دارنــدگان

ســاالنه تقاضا برای  700تــا  800هزار خودرو وجود دارد

حجــم صادرات آنهــا و ارز حاصله تعــداد قابل توجهی

درآمد بیشتر بر روی این خودروها وضع نماید که قطعا

ایمنی بدن ،بهنظر میرسد قرار گرفتن این صنف در گروه  ۲یک تصمیم غیرکارشناسی بود.

موجودی که هنوز حل نشــده چــون بحث حمل و نقل

فرض کنیم که دولت واردات خودرو را آزاد کند ،هنوز

نظر میرسد دولت عوارض بســیار باالیی را برای کسب

باتوجه به فعالیت تخصصی صنف خشکبار و همچنین تاثیر ثابت شده این مواد در افزایش

آیــا ایــن تعداد محــدود اگــر وارد بازار بشــود و با

قطعه ســاز چنانچه در این شــرایط بتوانند قطعه صادر

هیچ قانون تعرفه و عوارض برای خودرو وضع نشــده و

میپرداختنــد ،با قرار گرفتن در گروه یک امکان فعالیت یافتند و همین موضوع نیز برخی

واردات  4الــی  5هزار خودرو هیچ تاثیری بر روی بازار
سودمند است که بتواند رقابت ایجاد نماید.

نکته دیگر اینکه ورود خودرو خارجی با قیمت بسیار

بــاال در صورت اخذ عوارض زیاد خــود میتواند محرک

خودروهای وارداتی در بسیاری موارد در تامین قطعات
قطعــات خودروهای لوکــس و خاص بــرای تعمیر و

برخی سرویسها باید به کشورهای حوزه خلیج فارس
مانند امارات متحده عربی و ...ارسال شوند ،که با توجه

به این اوضــاع واردات خودرو به ایــن صورت و تعداد

محدود قطعا با مشــکالت تامین قطعــات و خدمات

روبرو خواهد شد.

4

تولید  -تجارت

د وش ــنبه |  24آذر | 1399

هجوم خریداران غیر ایرانی
به بازار مسکن خوزستان
گـــزارش

معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی گفت :علت

در  ۲۵استان قیمت مسکن زیر  ۱۰میلیون تومان است .همچنین در

اقتص ــاد برت ــر

خریــداران غیرایرانی به خوزســتان بــرای خرید

تومان اســت .تنها در دو شــهر تهران و اهواز متوسط قیمت مسکن

باال بودن قیمت متوســط مسکن در اهواز ،هجوم

مســکن بوده اســت.محمود محمودزاده گفت :از

مرداد امســال معاونت مسکن و شهرسازی به دلیل تکمیل اطالعات
بازار مســکن کشور ،انتشار آمار بازار مســکن تهران را قطع کرد چون

معتقد بودیم متوســط قیمت مســکن در تهران و سایر استانها نیز

در بازار مســکن تأثیرگذار اســت؛ درحالیکه باید شهرهای هر استان
وضعیت متوسط قیمت مسکن در شهر خود را با مرکز استان مقایسه
کنند و این مقایســه با بــا پایتخت مبنای کارشناســی ندارد.معاون
مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :پس از مصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام دریافت کد رهگیری برای همه

معامالت ،همه معامالت مسکن در همه شهرها ثبت شد و امکان اخذ

متوسط قیمت مسکن کشوری فراهم شد.

قیمت مسکن در  ۲۵استان میانگین کمتر از
 ۱۰میلیون تومان

 ۹استان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۵میلیون

بــاالی  ۲۰میلیون تومان برآورد شــده که در تهران متوســط قیمت
مســکن در آبان ماه متری  ۲۷میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان و در اهواز

متری  ۲۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بوده اســت.محمودزاده با بیان

اینکه در ســال  ۹۸هزینه خانوار در بخش مســکن  ۳۶درصد درآمد
متوســط دهکها بود ،گفت :مقایسه رشد قیمت مسکن طی ۱۰سال

گذشته نشان میدهد که متوسط قیمت مسکن در سال  ۸۸از متری
یــک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به متری  ۲۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان

در آبان امســال افزایش یافته اســت .ســال جاری نیز شاهد رونق

معامالت بودهایم.

تهران و خوزستان در صدر جدول میانگین قیمت مسکن

به گفته این مقام مسئول ،گرانترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت

مســکن ،تهران با قیمت هر مترمربع  ۲۷میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان

وی در تشــریح اطالعات بازار مسکن در کشور ،افزود :در حال حاضر

و ارزانتریــن ،کهگیلویه و بویر احمد با متــری  3میلیون و  200هزار

تومان بوده است .همچنین متوسط قیمت مسکن در شهرهایی چون

رشد  ۷۱درصدی سرمایهگذاری خارجی در صنعت

خوزســتان برابر متری  ۲۳.۵میلیون تومان ،فارس متری  ۱۱میلیون

زیر متری  ۱۰میلیون تومان بوده است.وی متوسط قیمت مسکن در

متری  ۴میلیون تومــان ،بیرجند متری  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان،

علت باال بودن قیمت متوســط مســکن در اهواز ،هجــوم خریداران

میلیــون و  ۶۰۰هزار تومــان و اراک و زنجان نیز باالتــر از  ۱۰میلیون

در چنــد ماه اخیــر رخ داده و تا پیش از آن ،اهواز شــهر گرانقیمتی

و  ۴۰۰هزار تومان ،اصفهان متــری  ۱۱میلیون و  ۱۰۰هزار تومان ،ایالم

بجنــورد متری  ۴میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان ،کرمانشــاه متری چهار
تومان بوده اســت .متوســط قیمت مسکن در ســایر مراکز استانها

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به خوداتکایی بیش از  ۹۵درصدی کشور
و صیفی روبرو هســتیم که امیدواریم با همکاری ستاد اجرایی فرمان

ماننــد کاملینا ،گیاهان دارویی و انــواع حبوبات خواهیم بود.وزیر جهاد

 ۱۴۰۰شــاهد خودکفایی در این زمینه باشــیم .کاظم خاوازی در مراسم

امضــای تفاهم نامه طرح جهش تولید دیمزارهای کشــور با ریاســت
ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) که در محل این ستاد برگزار شد ،ضمن

تشــکر از ورود این ستاد به بخش کشــاورزی و رفع محرومیتزدایی،
افــزود :وزارت جهاد کشــاورزی برای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت

دیمزارها برنامهریزی کرده اســت.وی با اشــاره به میــزان عرصههای
طبیعی قابل کشــت در کشور اظهارداشــت :حدود  ۱۸.۵میلیون هکتار

عرصه طبیعی در کشــور داریــم که از این میــزان  ۳.۵میلیون هکتار،

مطابق آمارهای منتشر شــده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،حجم کل

را نشان میدهد.سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست

تحــت نام آیش ،قابلیت کشــت و آب برای کشــاورزی ندارند و قابل

میلیارد و  ۲۲میلیون دالر به ثبت رســید که در مقایســه با مدت مشابه

شــرکتهای موجــود و همچنین ســرمایهگذاریهای خارجی در قالب

از این اراضی ،زراعی و باغی هســتند که  ۸میلیون هکتار اراضی آبی و

سال گذشــته رشد  ۷۱.۲درصدی را نشــان میدهد.از ابتدای امسال تا

پایان آبانماه  ۷۵فقره ســرمایهگذاری خارجــی در طرحهای صنعتی،
معدنی و تجاری به ارزش یک میلیارد و  ۲۲میلیون دالر به ثبت رســید.

ایــن آمار در مقایســه با رقم  ۵۹۷میلیون دالری هشــت ماهه ابتدایی
پارسال رشد  ۷۱.۲درصدی دارد.همچنین سرمایهگذاری خارجی مصوب
در بخش صنعت ،معدن و تجارت در هشت ماهه امسال نسبت به مدت

مشــابه پارســال از نظر تعداد به  ۵۵فقره رسید که رشد  ۳۶.۴درصدی

ترتیبات قراردادی است.به گزارش ایرنا ،تا پایان مهرماه امسال بیشترین

حجم ســرمایهگذاری خارجی در گروههای ســاخت کک ،فرآوردههای

اســتفاده نیستند.وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کرد ۱۵ :میلیون هکتار

 ۷میلیون هکتار دیم محســوب میشــوند.خاوازی گفت ۵.۵ :میلیون
هکتار از این اراضی ،زراعی هســتند که در این بخش فاصله  ۴برابری

حاصل از تصفیه نفت ،ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی ،ســاخت

بین عملکرد تولیدکنندگان برتر با متوســط عملکرد تولیدکنندگان دیگر

در هفت ماهه امســال آلمان ،چین ،ترکیه و هند چهار کشــور نخســت

میزان فرســایش باالیی برخوردار هســتند و هرچه پوشش گیاهی این

محصوالت از الستیک و پالستیک و ساخت فلزات اساسی بود.همچنین

از لحاظ ارزش ســرمایهگذاری خارجی مصوب بودند ،هرچند بیشترین

تعداد سرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با  ۲۲فقره انجام شد.

در بخش مسکن نبوده است.

به گفته وی ،با توســعه دیمزارها ،درآمد کشــاورزان افزایش مییابد و

امام (ره) و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،تا پایان ســال

سرمایهگذاری خارجی مصوب در این بخش در هشت ماهه امسال یک

غیرایرانی به خوزســتان برای خرید مســکن بوده اســت .این اتفاق

خودکفایی در تولید بذر سبزی و صیفی
در تولیــد بذر گفت :با یک عقبماندگی تاریخی در تولید بذور ســبزی

هــا اعم از ســرمایهگذاری بــرای ایجاد طرحهای جدید ،خرید ســهام

کل کشــور را متری  ۱۵میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان عنوان کرد و افزود:

در کشــور وجود دارد.وی درباره مزایای کشــت دیم افزود :دیمزارها از
اراضی را غنیســازی کنیم ،فرسایش کاهش یافته و نفوذ آب در خاک

بیشــتر میشود ،ضمن آن که روان آبها و سیل را کنترل خواهیم کرد.

شــاهد گسترش کشت گیاهان علوفهای مانند ماشک ،دانههای روغنی
کشــاورزی تصریح کرد :برای انجام این کار ،ستاد اجرایی فرمان امام

(ره) به عنوان یک پشــتوانه بزرگ به کمک وزارت جهاد کشاورزی آمد

که در این رابطه از عنایات مقام معظم رهبری و حمایتهای این ستاد

تشــکر میکنم.وی با اشاره به حضور شــرکتها دانشبنیان در ستاد

اجرایــی فرمان امــام (ره) برای کمک به بخش تحقیقات کشــاورزی

بیان کرد :حضور شــرکتهای دانشبنیان در ستاد اجرایی فرمان امام

(ره) میتواند به ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی جهت
پیشــبرد اهداف خود برای تولید بذر هیبرید کمک کند.وی با بیان اینکه
این طرح موجب ایجاد تنوع در گیاهان تولید شــده خواهد شد ،گفت:

تنوع در حبوبات و تولید گیاهان روغنی موجب تقویت خا ک میشــود.

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به مســاعدتهای بالعوض برای کشت
در دیمزارها عنولن کرد :مســاعدتهای بالعوضی را برای کشاورزان در

دیمزارها در نظر گرفتهایم که شــامل نهادههای کشــاورزی ،تامین بذر،
ماشینآالت و پوشش بیمهای است.خاوازی در رابطه با تامین گوشت
قرمز خاطرنشــان کرد :ما میتوانســتیم از طریق واردات ،گوشت مورد
نیاز کشــور را تأمین کنیم که در جلساتی که پشتیبانی امور دام کشور و
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشتند ،مقرر شد ،ظرفیتهای پنهان در

روستاها را در قالب کشــاورزی قراردادی فعال کنیم و تولید آن میزان
از گوشتی که فاصله نیاز کشور تا واردات است را از داخل تأمین کنیم.

حباب  ۵۰درصدی
قیمت ماهی

به همرسانی  ۱۷هزار میلیاردی
دانشبنیانها با صنایع نیازمند

نمایشگاهها
دوباره برگزار میشوند

برنامهریزی تولید
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مدیر عامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و صادرات آبزیان گفت:

رئیس ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران گفت  :زمینه

با اعالم شــرکت نمایشــگاههای بین المللــی و با موافقت

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تالش برای تحقق

تولید مناســب ،کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا نداریم.

فنــاور با واحدهای نیازمند در بخش تولیــد و صنعت به ارزش ۱۷

رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار خواهند شد.بر اساس

قطعه ســازان خبرداد و گفت :در حوزه لوازم خانگی بزرگ  ۱۰۰درصد

با توجه به کاهش ســطح تقاضا نسبت به سالهای قبل و

ارســان قاسمی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه ماهی
شب یلدا نداریم ،اظهار داشت :هم اکنون در تامین ماهی
قزل آال ،کپور ،میگو و برخی گونههای پرمصرف شــوریده،
شــیر و حلوا کمبودی وجود ندارد ،اما متاســفانه به دلیل

شــرایط عمومی اقتصاد و سیستم دالل بازی قیمت دچار
نوســاناتی اســت.او افزود :با توجه به کاهش دورهمی و

مهمانیها ،امســال سطح تقاضا در شــب یلدا نسبت به
سالهای قبل کمتر است ،اما در عرضه مشکلی وجود ندارد.
قاســمی با اشــاره به دالیل گرانی ماهی در بازار بیان کرد:

با گســترش ویروس کرونا و تعطیلی مراکز مصرفکننده،

قیمت ماهی ناشی از مشــکالت سیستم عرضه همچنان
باالست ،چرا که بسیاری از عرضهکنندگان و فروشندگان در
مقاطعی از خرید ماهی از تولیدکننده اســتنکاف میکردند
تا بتوانند با پایین نگه داشــتن سطح عرضه توجیهی برای

افزایش قیمت داشــته باشــند.این مقاممسئول با انتقاد

از فقــدان نظارت دســتگاههای متولی همچون ســازمان
شیالت ،سازمان حمایت و دامپزشکی بیان کرد :بنابر آمار
وزارت جهاد کشاورزی ســالیانه  ۹۰۰هزار تن گوشت قرمز
و بنــا بر آمار شــیالت یک میلیون و  ۲۰۰هــزار تن ماهی

تولید میشــود ،در حالی که ناظران متعددی بر گوشــت

قرمز نظارت میکنند ،اما بر ماهی به عنوان گوشــت سفید
نظارتی نیست.او ادامه داد :علی رغم آنکه محصوالت آبزی

به عنوان تامین پروتئین مــورد نیاز مردم میتواند امنیت

غذایی کشور را تامینکند ،اما متاسفانه هیچ نظارتی بر آن
نیســت و استدالل مســئوالن بر آن است که ماهی کاالی

لوکسی است که تمام اقشــار مصرف نمیکنند.مدیرعامل
اتحادیــه تکثیر و پــرورش آبزیان در پایــان حباب فعلی

قیمت ماهی در بازار را  ۲۰تا  ۵۰درصد اعالم کرد و گفت :با
اعمال نظارت دقیق بر سطح بازار شاهد سودجویی عوامل

واسطه و دالل نیستیم که این امر در تامین امنیت غذایی

تاثیر بسزایی دارد.

انعقاد  ۱۳۰قرارداد به هم رســانی بین شــرکتهای دانش بنیان و
هزار میلیارد ریال فراهم شــده است .محســن صالحینیا با اشاره
به طرح رســوخ فناورانه که از سال گذشته از سوی وزارت صمت به
ایدرو ســپرده شده اســت ،گفت :در جریان این طرح ،ایدرو اقدام

به شناسایی دقیق نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی از یک سو و

شناســایی شرکتهای دانش بنیان توانمند از سوی دیگر کرده و با
پیوند ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و نیازهای

ســتاد ملی مقابله با کرونا ،نمایشــگاهها تا پایان ســال با
اعالم محمد جواد قنبری ،معاون نمایشــگاهی شرکتهای

نمایشــگاههای بین المللی ،با هماهنگیهای صورت گرفته

داشــت.بر این اساس ،تنها نمایشــگاههای تخصصی برای

است ،اما در کولر آبی منفی  ۶درصد کاهش داشتیم.وی گفت :این

نمایشــگاهی در نقاط زرد و نارنجی امکان فعالیت خواهند
معرفی محصوالت خود امکان فعالیت دارند و بازدیدکنندگان

داد  :اجرای این طرح عالوه بر توســعه داخلی ســازی محصوالت

با همکاری تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی ،جدول

بازار محصوالت شــرکتهای دانش بنیان شــده و افزایش درآمد
زایی و اشــتغالزایی این گونه شرکتها را که عموما نوپا هستند ،در
پی دارد.رئیس هیات عامل ایدرو بــه برخی از محصوالت فناورانه
در راستای اجرای این طرح اشــاره و تصریح کرد :دستگاه فلومتر

اولتراسونیک مورد استفاده در صنایع آب و فاضالب و صنعت نفت

با صرفه جویی ارزی  ۲۵هزار دالر ،سانتریفیوژهای توپوالر ،دکانتور و
سنگ مخزن مورد استفاده در صنایع دارویی ،غذایی و صنایع نفت

و گاز با صرفه جویی ارزی فعلی  ۳۵۰هزار دالر و پیگهای هوشمند
 MFLمورد اســتفاده برای پایش سالمت خطوط لوله نفت و گاز با

پتانســیل صرفه جویی ارزی در صورت توسعه بازار  ۲۰میلیون دالر

از جمله این طرحها اســت.به گفته صالحی نیا ،نقش صندوقهای
حمایتی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر مراکز حمایتی
در تامین منابع مالی این بهم رســانیها و پشتیبانی از شرکتهای

اشاره به افزایش تولید در صنایع لوازم خانگی افزود :تولید تلویزیون

با وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی مقابله با کرونــا ،مراکز

فناورانه کارخانجات صنعتی در نهایت به هم رسانی کسب و کار بین

فناورانه و دانش بنیان و کاهش واردات این اقالم موجب توســعه

نیاز کشور را میتوانیم در داخل تولیدکنیم.مهدی صادقی نیارکی با

در مقایسه با  ۸ماهه نخســت سال  ،۹۸پنجاه و نه درصد ،ماشین

به شــکل محدود و در صورت دعوت رســمی ،امکان حضور

آنها در قالب تعریف پروژههای فناورانه را انجام داده است.وی ادامه

جهش تولید در صنعت لوازم خانگی با همت فعاالن صنعتی و همه

خواهند داشت.شرکت نمایشگاهها همچنین اعالم کرده که

زمان بندی برگزاری نمایشــگاهها تا پایان سال ،نهایی شده
و به انجمنها ابالغ شــده است.ســتاد ملی مقابله با کرونا،

برای برگزاری نمایشــگاههای جدید چند شــرط و پروتکل
بهداشــتی را اعالم کرده و تنها در صورت رعایت آنها ،امکان

برگزاری نمایشــگاههای جدید وجود خواهد داشت.شــرط
نخست این اســت که شــهر محل برگزاری نباید در حالت

قرمز قرار داشــته باشد و تنها در مناطق زرد و نارنجی امکان

برگزاری نمایشــگاه وجود دارد .همچنین تمام پروتکلهای
بهداشــتی باید رعایت شوند و اســتفاده از ماسک و رعایت

فاصلــه گــذاری اجتماعی بــرای تمام شــرکت کنندگان و
بازدیدکنندگان الزامی خواهد بود.ستاد ملی کرونا ،کنترل کد

ملی بازدیدکنندگان به منظــور جلوگیری از ورود افرادی که

تست کرونای مثبت داشتهاند را نیز برای برگزاری نمایشگاه
الزامی کرده و همچنین دانشــگاههای علوم پزشکی مناطق

لباسشــویی  ۵۸درصد و یخچال فریزر  ۲۸درصد افزایش داشــته
میزان تولید در مقایســه با مدت مشابه سال  ۹۶که بیشتر برندهای
بین المللی در کشور حضور داشتند ،میزان تولید ،تلویزیون  ۸درصد،

لباسشــویی  ۱۹درصد ،یخچال فریزر  ۴۵درصد و کولر آبی  ۶درصد
رشد داشــت .نکته ای که در حوزه تولید لوازم خانگی در مقایسه با

ســال  96و 97بسیار حائز اهمیت به شــمار میرود ،افزایش عمق
ســاخت داخل در این صنعت است .هم اکنون میزان عمق ساخت
داخــل در صنعت لوازم خانگی بــزرگ  ۷۰درصد بوده و تولید داخل

پاســخگوی  ۱۰۰درصد نیاز داخلی اســت.معاون امــور صنایع وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت با اشــاره به سیاســتهای وزارت صمت
برای توســعه صنعت لوازم خانگی تصریح کرد :امســال برای تولید
 ۱۲میلیون دســتگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده

ایم و سال گذشته نیز  ۹میلیون دستگاه تولید کردیم.صادقی نیارکی
افزود :تولید لوازم خانگی حــدود یک میلیارد دالر ارزبری دارد ،اما

حدود  ۸میلیارد دالر کاالی تولید داخل جایگزین آن میکنیم که اگر
این کاالها در داخل تولید نمیشــد ،باید  ۸میلیارد دالر ارز از کشور

خــارج میکردیم.معاون امور صنایع وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :با توجه به رشد  ۱۰۰درصدی نرخ ارز ۳۰ ،درصد واردات مربوط

به لوازم خانگی از این افزایش تأثیر مســتقیم گرفته است ،اما گران

دانش بنیان به منظور اجرای ســفارشهای صنایع را کلیدی و موثر

برگزاری نمایشــگاهها باید ،به منظور نظارت و کنترل اجرای

افزایــش یابد.به گفته معاون وزیر صمت ،طرح رســوخ فناوری در

از ابتدای شــیوع کرونا ،جز مدتی کوتاه پس از موج نخست

بیشتر از شــاخص بهای مصرف کننده اســت.وی گفت :مهمترین

فعاالن این حوزه نســبت به افزایش مشکالتشان افزایش

خانگــی از جمله توزیع عادالنه ورق و محصوالت پتروشــیمی برای

خواند و ابراز امیدواری کرد ،این روند حمایتی همچنان اســتمرار و

معاونت صنایع پیشرفته ایدرو همچنان به عنوان یک برنامه جدی
در سال جهش تولید در حال پیگیری است.وی از همه شرکتهای
دانش بنیان و فناور و نیز واحدهای صنعتی دارای نیازهای فناورانه
دعوت کرد تا با مراجعه به این معاونت از ظرفیتهای به هم رسانی

بهره مطلوب ببرند.

پروتکلها با مسئوالن برگزاری نمایشگاهها هماهنگ باشند.

اجــازه برگزاری نداشــتهاند و در ماههای گذشــته اعتراض
یافته اســت .پس از چند ماه توقف ،این نخستین بار است
که ســتاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری نمایشگاههای
تخصصی را با شکل محدود صادر کرده است.

شدن لوازم خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بازار این

اتفاق افتاده است.صادقی نیارکی افزود :شاخص بهای تولید کننده

اولویــت وزارت صمت،تأمین مواد اولیه بــرای تولید کنندگان لوازم
این صنعت وهمه صنایع کشور است.صادقی نیارکی افزود :در حال

مشــخص کردن جامعه هدف برای عرضه مستقیم لوازم خانگی از
تولید کننده به مصرف کننده هستیم.
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افزایش متقاضیان کار اقتصادی در شبکه شاد
گــزارش

وزیــر آمــوزش و پــرورش

بازتولید همین کنکور میشــود و ممکن اســت در

اقتصــاد برتر

وجود دارنــد که میخواهند

اما مــا تابع تصمیم گیری جمعی هســتیم که در

گفت:متقاضیــان بســیاری

شــورای عالی انقالب فرهنگی صــورت میگیرد و

امــا فع ً
ال تنها کارکرد شــاد را آموزشــی میدانیم.

به هر نتیجهای برســند مبنای عمل ما قرار خواهد

محســن حاجی میرزایی در پاســخ به این سوال

گرفت.وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص

در دســتور کار دارید؟ گفت :ما در صدد هستیم که

گفت :افرادی برخی کانالهای ســرگرمی را ایجاد

که آیا افزایش پژوهش ســراهای دانش آموزی را

ایجاد برخی کانالهای غیراخالقی در شــبکه شاد

در تمام مناطق آموزش و پرورش سراســر کشــور

کرده بودند که به محض شناسایی تعطیل شد .زیرا

پژوهشــگاه داشــته باشــیم و هدف ما این است

کارکرد اصلی شــاد ،آموزش است و روی شاد کار

که هر مدرســه ما یک مدرســه پژوهنده باشــد و

دیگری نمی کنیم .متقاضیان بسیاری وجود دارند
که میخواهند روی شاد کار اقتصادی کنند اما فع ً
ال

کارکرد اصلی مدرســه ،پژوهش باشــد.وی ادامه
داد :برای توســعه پژوهــش در آموزش و پرورش
در قــدم اول نیازمندیــم که دانش آمــوزان ما با

بندی کنند .این مورد جزو قابلیتهایی اســت که

در برنامه ریزی درسی ما منظور شده است.حاجی

میرزایی اظهار داشــت :رویکردی که در سال جاری

به صورت آزمایشــی پیگیری میشــود این است
که مســأله محوری در برنامه ریزی درســی برخی

و معلمیــن ،مدیران و دانش آموزان هســتند و از

بطول بینجامد .مسعود مردانی گفت  :ورود به دنیای بدون

ســالم ترین محیطها برای کار و فعالیت آموزشی

پایههــای تحصیلی صــورت بگیرد.وزیر آموزش و

در دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی در حال

پرورش امکان برگزاری امتحان نهایی در ســه پایه

برگزاری کنکور به نحوی که با اضطراب کمتری توام

شاد دسترسی داشــته و کانالی ایجاد کرده که آن

پرورش در پاســخ به این پرسش که آیا آموزش و

تحصیلی متوســطه دوم را در راستای حذف کنکور

دارد؟ گفت :مدتی اســت کارشناسان ورزیده ای از
وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزارت علوم تحقیقات

باشــد و توانایی تفکیک و طبقه بندی مناســب تر
دانش آموزان را داشــته باشد ،انتخاب کنند .ینکته

این است که برگزاری آزمون سه سال پیاپی نوعی

گفت :ورود به دنیای بدون ماسک بستگی به این موضوع

تنها کارکرد شــاد را آموزشی میدانیم .تمام کسانی

اســت .ممکن است کسی که یک زمانی به صورت

بررســی موضوع هســتند تا بهینه ترین راه را برای

مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا

دارد که زنجیره انتقال بیماری کی متوقف میشود و بگفته

که روی شــاد فعال هســتند احراز هویت شده اند

مفهوم پژوهش آشــنا شــوند و در قدم بعدی باید

و بتوانند اطالعات مــورد نیاز را جمع آوری و طبقه

دنیای بدون ماسک
شاید  6تا  12ماه دیگر

ســالهای مختلف این اضطراب استمرار پیدا کند

در شــاد کار اقتصادی کنند

توانایی الزم برای انجام پژوهش را داشــته باشند.

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط

5

قراردادی با آموزش و پرورش فعالیت داشــته به
موارد شناسایی شــده به سرعت حذف شده اند و

همه کسانی که در شاد هستند قابل اعتماد هستند

و احراز هویت شده اند.

محققان ممکن اســت دســتیابی به این آرزو  ۶تا  12ماه
ماســک در چین اتفاق افتاده اســت اما در کشور ما هنوز
برای تحقق ایــن موضوع فاصله زیــادی داریم و به گفته

برخی محققان ممکن اســت این وضعیت در دنیا  ۶ماه تا

یک سال بطول بینجامد.

کودکان و زنان باردار در اولویت دریافت وا کسن
کرونا نیستند

مردانی بــا تاکید بر اینکه اگر فکر کنیم با آمدن واکســن

میتوانیم ماسک خود را بر داریم ،اشتباه است ،وی افزود:
عدم اســتفاده مردم از ماسک به شرایط محیطی که در آن

جزئیات حمایت مالی از «خانه سینما» در ۹۹
تیتر2

در راســتای سیاست شفافســازی وزارت فرهنگ و

کــه به  ۱۴۶۰هنرمند مبلغ حدود  ۹۴۴میلیون تومان کمک بال عوض شــده

دچار حاشــیههایی شــد و برخالف گذشــته که باید در خانه سینما تشکیل

اقتص ــاد برت ــر

آزاد به اطالعات ،جزئیات گزارش عملکرد توافقنامه با

شــده و مبلــغ  ۶۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان هم بــرای کمک به امور درمانی

هم جلســه هفتگی خود را به تناوب به یکی از اصناف مربوط منتقل کردند.

ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی

خانه ســینما در هفت ماه سال  ۹۹منتشر شد.در این

گزارش اطالعاتــی از میزان کمک برای حمایــت از دورههای ارتقای دانش
مهارتی ویژه فعاالن حرفهای سینما ،امور رفاهی ،بیمهای ،درمانی و معیشتی

است .برای مراسم تشییع و تدفین  ۱۰هنرمند حدود  ۳۰میلیون تومان کمک
 ۲۸هنرمند صرف شــده اســت .طبق این گزارش بابت هزینههای دبیرخانه
جشن خانه سینما (که به دلیل شیوع کرونا به شکل هر سال برگزار نشدند)،

 ۴۱میلیون و  ۸۰۰هزار تومان خرج شــده و  ۳۲میلیون تومان هم از صنوف

اعضای خانه ســینما ،گردهماییها و جشــن ســاالنه ســازمان سینمایی،

مدیران تدارکات ،مدیران تولید ،کانون کارگردانان و انجمن بازیگران حمایت

اســت.در بخش کمک به امور رفاهی ،بیمهای ،درمانی و معیشــتی اعضای

گزارش عملکرد به آن اشــاره شــده و مبلغ پنج میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به
ً
تقریبا در ابتدای امسال
آن کمک شده است .البته شــورای صنفی نمایش

برگزاری نشســتهای تخصصی صنوف و هزینههای پشــتیبانی ذکر شده
خانه سینما کمک یک میلیارد و  ۶۳میلیون تومانی به  ۹هزار نفر درج شده

مالی شده است.شورای صنفی نمایش هم از جمله مواردی است که در این

جلســه میداد ،اعضای جدیدش در سازمان ســینمایی جمع شدند و بعد
اســناد مالیاتی خانه سینما از دیگر موارد اشــاره شده در این گزارش است

که بابت مشاوره و پیگیری وضعیت مالیاتی اعضا ،حدود  ۲۴میلیون تومان

کمک گرفته شده است .همچنین برای هزینههای ساختمانهای در اختیار
صنوف برای برگزاری جلســه در این هفت ماه  ۶۰میلیون تومان خرج شده

است.تهیه مستند شــفاهی تاریخ سینمای ایران ،تهیه مستند خانه دوست
اینجاست (به کارگردانی زنده یاد سیامک شایقی) از دیگر مواردی است که

در این گزارش عملکرد به آنها اشاره شده است.

زندگــی میکنیم دارد .تا زمانی که در کشــور ایران زنجیره
انتقال قطع نشــود ،قطعا ابتال به کرونا اتفاق میافتد و به
همین دلیــل تا قطع کامل زنجیره انتقال باید از ماســک

استفاده کنیم .عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا

اظهار داشــت :به گفته برخــی از محققان به امید خدا این
بیماری تا یک سال آینده در تمام دنیا از بین میرود.

داروهای تحت پوشش بیمه
بیماران کرونا
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت گفت:
داروهای هیدروکسی کلروکین سولفات و کلروکین فسفات
در بخــش ســرپائی و داروهــای اینترفرون بتــا در بخش

راهاندازی گذر موسیقی
در مرکز تهران

نادیده گرفتن گردشگری
در تبصره الیحه بودجه

برنده جایزه شعر شاملو
معرفی شد

معاون شهردار منطقه  6تهران از راهاندازی گذر موسیقی در مرکز

رئیــس جامعه هتلــداران ایــران از نادیده گرفته شــدن

مجموعه شــعر بلند «شــرایط» ،ســروده فرشاد ســنبلدل ،برگزیده

پروژههای جدید در این منطقه حدود  30میلیارد تومان اعتبار از

کرد.جمشید حمزهزاده گفت :در الیحه بوجه  ۱۴۰۰که دولت

رویا روزبهانی« ،خواب موریانهها» ســروده یونس گرامی و «خونیکا»

پایتخــت خبر داد.مرتضی مطهری اظهارداشــت :جهت اجرای
سوی شهرداری تهران تخصیص یافته است و  16پروژه کوچک

مقیاس در سطح منطقه  6داریم که برای مناقصه فرستادهایم

و  30پروژه قابل افتتاح تا اردیبهشت ماه  1400خواهیم داشت.
وی از احــداث مســیرهای دوچرخه و پیادهراهســازی ،پاتوق
محله ،احداث ســوله بحــران ،نصب مخــازن آب اضطراری،

راهاندازی گذر موســیقی ،گذر صنایع دســتی ،آرامسازی معابر
اطــراف پارک هنرمندان بــه عنوان برخی از ایــن پروژهها نام
برد .مطهری با بیان اینکه معبر ســوارهروی دور پارک را سنگ

فرش و آرامســازی میکنیم ،درباره راهاندازی گذر موســیقی

در مرکز تهران نیز گفت :خیابان الرســتان مهد ابزار موســیقی
بوده و است .گذر موســیقی با اجرا و ایجاد المانهای شهری

در حوزههای عمرانی ،ترافیکی و خدمات شــهری بر اســاس

طرح نتهای موســیقی ایجاد میشــود.وی افزود :به عنوان
مثال ،کف خیابان الرســتان از مطهری تا خیابان عبده ،توسط

سنگهایی مشابه کف خیابان  30تیر سنگفرش میشود که با
استفاده از یک دانهبندی مبتنی بر تفاوت رنگها در بافت این
ســنگفرش ،حالت تیره و روشــن ایجاد شده و شکل نتهای

موسیقی بزرگ در سنگفرش ایجاد میشود.مطهری همچنین
از ایجاد فضاهای توقفگاهی کوچک به صورت یک پاتوق محله

با امکان اجتماع تعدادی محدود در خیابان الرســتان و پخش

موسیقی زنده در آن توقفگاههای کوچک خبر داد.

گردشگری در تبصره اشتغال الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰انتقاد

به مجلس ارائه کرده ،در تبصرههای مربوط به اشــتغال به
صورت محسوســی جای گردشگری خالی است .از اصناف

و صنایــع مختلف نام برده شــده اما اشــارهای به صنعت
گردشــگری به عنوان یکی از مولدهای مهم اشتغال نشده

است.او با اشــاره به ابالغ سیاستهای کلی نظام در زمینه
اشــتغال ،یادآور شد :در ابالغ سیاســتهای کلی اشتغال
از ســوی مقام معظم رهبری «گســترش و استفاده بهینه

از ظرفیتهــای اقتصادی دارای مزیت مانند گردشــگری

جایزه شعر احمد شاملو ،با معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر ،به کار

خود پایان داد.در بخشی از بیانیه هیات داوران این جایزه ،شامل سعید
ســعیدپور ،گراناز موســوی ،مهران مهاجر و مجیب مهرداد ،آمده است:

«پیش از اعالم نتایج داوری این دوره ،الزم میدانیم یادآور شــویم که

با در نظر داشــتن دستآوردهای پر اهمیت شعری شاملو ،مجموعهها
را از منظــر خالقیت ،نــوآوری ،توان به چالش کشــیدن زبان ،فراروی

از کلیشــهها و تجربیات متعارف و تکاپو در ســاحت تشخص شعری،
یک کالم آینه زمانه خویش بودن ،بررسی کردهایم».هیات داوران درباره

رویکردهای کمابیش متفاوت شــعری ،مجموعه شعر بلند «شرایط»،

و به طور کلی همه فعاالن این صنعت است.حمزهزاده گفت:

ســروده فرشــاد ســنبلدل را به دلیل تالش برای خلق زبان شعری

ترمیم و صنعت گردشــگری را در الیحه بودجه ســال آینده

با مفاهیم ،سوژهها و رنجهای ناظر بر تجرب ه زیسته و حافظ ه جمعی و

صنعت گردشــگری از ویروس کرونا تا پایان شــهریورماه

متحمــل بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان زیان مالی شــده
است .تعداد شاغالن بیکارشده در این بخش نیز  ۸۸هزار و

 ۵۰۰نفر اعالم شده است.

درمان و آموزش پزشکی است.وی افزود :این دستور العمل
از ابتدای شیوع این بیماری ،بروز رسانی شده و جهت اجرا

ابالغ شــده اســت.معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان

سروده زهرا حیدری هم شایســته تقدیر دانسته شدند.ششمین دوره

نادیده انگاشــتن توانمندیهای بالقوه گردشگری در ایجاد
ً
قویا مورد انتقاد تشکلهای گردشگری
فرصتهای شغلی،

گزارش وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،

به کرونا دستورالعملهای تدوین شده توسط وزارت بهداشت

هشــتم راهنمای تشــخیص و درمان کووید  ،19-داروهای

شــاخصهای انتخاب اثر برتر توضیح داده است« :به رغم نظرگاهها و

کشــور به شــأن و جایگاه اصلی خود نزدیــک کنند.بنا بر

ســامت برای پوشش داروها و خدمات بیمه شدگان مبتال

ششمین دوره جایزه شعر احمد شاملو شد« .تنها برف میتواند» سروده

و حق گذر» تصریح شــده اســت.رئیس جامعه هتلداران

از نماینــدگان مجلس انتظار میرود این نقصان آشــکار را

قرار دارد .مهدی رضایی گفت :مبنای عملکرد ســازمان بیمه

بیمــه ســامت تصریح کرد :بر همین اســاس و به موجب

انسانمداری و در هم تنیدن تجربهگری در شعر با رنجهای جامعه و در

ایران ادامه داد :بدیهی اســت اهمال دولت در این زمینه و

بســتری ،برای بیمه شــدگان مبتال به کرونا تحت پوشش

برآمده از مواجهات شاعرانه ،هم در اجرای زبانی شعر و هم درآمیختن
نیز بهرهگیری از ســنتهای شعری کهن و معاصر ،با کسب اکثریت آرا
به عنوان برگزیده اول ششــمین دوره جایزه شعر احمد شاملو معرفی

میکنیم».همچنیــن در ادامه ایــن بیانیه ،مجموعههــای «تنها برف
میتواند» ســروده رویا روزبهانی« ،خواب موریانهها» ســروده یونس
گرامی و «خونیکا» ســروده زهرا حیدری ،به دلیل کســب آرای باالی

داوران ،شایسته تقدیر دانسته شده است.

ابالغیه معاون درمان وزارت بهداشــت در خصوص نســخه
هیدروکسی کلروکین سولفات و کلروکین فسفات در بخش

ســرپائی و داروهای اینترفرون بتا در بخش بستری ،برای
بیمه شــدگان مبتال به کرونا تحت پوشــش قرار دارند.وی

اظهار داشت :این داروها پیش از این نیز در فهرست تعهدات
سازمان قرار داشته اند که به موجب این ابالغیه ،برای درمان

کووید  19نیز پذیرش و پرداخت میشود.

آغاز تست وا کسن کرونای ایرانی
از دی ماه
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت :تســت انسانی
واکسن کرونای تولیدی ســتاد اجرایی با مجوز صادر شده از

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از هفته اول دی آغاز

و در ســه فاز  ۲۸روزه انجام خواهد شــد.وی با اشاره به این

تفاهمنامهها اظهار داشت :پس از اینکه رهبر معظم انقالب در
سال  ۹۲سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند متوجه
شــدیم که تغییــر نگرش دراین حوزه الزم و ضروری اســت.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) تأکید کرد :روح اقتصاد

مقاومتی ،محوریت دادن و میدان دادن به مردم است که اگر

این اتفاق بیفتد خیلی از مســائل حل میشــود که نمونهاش

هوشمندسازی پلیس پیشگیری
با راه اندازی سامانه مبنا

قرارداد احداث کارخانه
در حریم چغازنبیل فسخ شد

تفاهمنامه امروز بین ســتاد و وزارت جهاد کشــاورزی است.

وی افزود :در  ۶ماه آخر ســال گذشته با اجرای  ۱۰هزار طرح

در سیســتان و بلوچستان توسط ســتاد اجرایی ۱۶ ،هزار تن
گوشــت قرمز تولید شد و با اجرای تفاهمنامه امروز ،تا پایان

امســال نیز از سه طریق اشــتغالهای خرد و خانگی ،تهاتر و

ساماندهی تولیدات ،این میزان به  ۴۸هزار تن خواهد رسید.

مخبر با بیان اینکه ســتاد اجرایی فرمــان امام(ره) در هر دو

رئیــس پلیس پیشــگیری ناجا گفــت :با راه

مبنا به این مطالبه پاســخ دهــد.وی با تاکید

معاون میــراث فرهنگی کشــور با بیان اینکه پاســخ

که خوشبختانه جهاد کشاورزی قرارداد احداث را فسخ

حــوزه امنیت غذایــی و دارویی ورود کــرده ،گریزی به بحث

نیروهای مســلح) نه تنها اشــراف فرماندهان

نیــروی انتظامی ،گفت :با رونمایی از ســامانه

شــده اســت ،گفت :احداث کارخانــه در حریم درجه

مجدد اســتعالم کند.وی اظهار داشت :مطمئنم احداث

کرونای تولیدی ســتاد اجرایی با مجوز صادر شــده از سوی

انــدازی ســامانه مبنــا (مانیتورینــگ بزرگ

و مدیــران در انجام ماموریتها هوشــمندانه
تر خواهد شــد بلکه قدرت تصمیم گیری برای

مدیریت صحیح امور ارتقا مییابد.سردار مهدی
معصوم بیگی درحاشیه آئین رونمایی از سامانه
مبنا (مانیتورینگ بزرگ نیروهای مسلح) ویژه

حوزه ماموریتی پلیس پیشــگیری ناجا که به
صــورت ویدئــو کنفرانس و با حضــور کاربران

سراسر کشور برگزار شد ،افزود :اشراف بر حوزه

ماموریتی یکــی از مطالبات ارزنده و راهبردی
فرمانــده معظم کل قــوا از نیروهای مســلح

است که امروز پلیس پیشــگیری این افتخار
را دارد که بــه عنوان اولیــن پلیس تخصصی
در ناجــا با رونمایی از ســامانه کاربردی و مهم

بر ضرورت اشــراف بر ماموریتها در سازمان
مبنا در پلیس پیشگیری ،جهش و گام بلندی

در اشــرافیت مجموعه فرماندهان و کارکنان بر

حوزه ماموریتی برداشــته خواهد شد.ســردار

معصــوم بیگی الزمه موفقیت در بازخوردگیری
از این ســامانه و اشــراف درســت بر وضعیت
حال و آینده را تــاش مجدانه کارکنان در وارد

کردن اقالم اطالعاتی به هنگام و صحیح عنوان
کرد و گفــت :زمانی اهداف مد نظــر در حوزه

اشــرافیت فرماندهی موضوعیــت پیدا خواهد

کرد که هر سه ضلع "سامانه"" ،ورود اطالعات"
و "بهــره برداری و تجزیه و تحلیل اطالعات" به

صورت همزمان پشــتیبانی و با دلسوزی خود
فرماندهان امور مربوط پیگیری شود.

به یونســکو درباره حفاظت از حریــم چغازنبیل آماده

کرده و اگر هم قرار باشــد دوباره آنــرا انجام دهد،باید

یــک چغازنبیل بــوده و حتما ممنوع اســت و وزارت

مجدد این کارخانه در مکانــی خواهد بود که با ضوابط

کرده است.محمدحســن طالبیان دربــاره حفاظت از

منطبق است ،منتظر هستیم استان خوزستان بر اساس

یونســکو در مورد هر مســاله یا تهدیدی کــه برای آثار

همان اساس بررسیها را انجام دهیم.طالبیان تصریح

جهاد کشــاورزی قرارداد احداث این کارخانه را فســخ

حریم چغازنبیل و درخواســت گزارش یونسکو ،گفت:

میراث فرهنگــی به وجود میآید از آن کشــور (محل
اثر تاریخی) ،ســوال کرده و درخواست میکند گزارشی

تولید واکسن ایرانی کرونا کرد و افزود :تست انسانی واکسن

وزارت بهداشــت از هفته اول دی آغاز و در ســه فاز  ۲۸روزه

وزرات میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی

انجام خواهد شــد.وی ادامه داد :دانشــمندان ستاد اجرایی

مکان یابــی دیگر ،محل جدید را اعالم کند تا ما نیز بر

کشــور را تولید خواهیــم کرد و به دلیل اســتفاده از ویروس

کرد :گزارش اولیه برای ارســال به یونسکو آماده شده

اطمینــان دارند که بهترین و مطمئنترین واکســن کرونا در
کشتهشــده ،این واکســن هیچ خطری برای مردم عزیزمان

نخواهد داشــت.مخبر خاطرنشــان کرد :این واکسن ابتدا بر

اســت که دســتگاههای مرتبط از جمله استانداری به

روی  ۵۶نفر تزریق خواهد شــد ،در فاز دوم این واکســن به

مطلع شده از وزارت میراث فرهنگی سوال کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است .معبد چغازنبیل

اعمال نمی شــود و میتوانیم به تولید انبوه برسیم و سه الی

انجام شــده با وزارت جهاد کشــاورزی افــزود :آنچه

 ۳۵کیلومتری غرب شــهر باستانی شوشتر واقع است،

دقیق برای آنها ارســال شــود ،در ایــن موضوع هم که

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به هماهنگیهای
مسلم اســت این کارخانه در حریم درجه یک قرار دارد
و حتما احداث آن ممنوع اســت ،و نباید احداث شود

صورت صریح اعالم نظر کرده اند و نامه ای هم از سوی

 ۵٠٠نفر تزریق خواهد شــد و برای فاز سوم هیچ محدودیتی

در  ۴۰کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش ،و

چهار ماه بعد از تست انسانی ما به نقطه ای خواهیم رسید که

این سازه در ســال  ۱۹۷۹نخستین اثر تاریخی از ایران

اجرایی فرمان امام(ره) افزود :با ســیل عظیمی از متقاضیان

بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت.

کشور از واردات این واکسن بی نیاز خواهد شد .رئیس ستاد

برای تست واکسن کرونا مواجه هستیم.
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آمار تولید خودرو در  8ماهه نخست 99
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت بهعنوان متولی تولید در کشــور طــی گزارش آماری ،وضعیت

نیز جایگاه نهم جدول آمار تولید کاالهای منتخب وزارت صمت را تصاحب کرده اســت .بر این

را مورد مقایســه قرار گرفته اســت.آن طور که آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت نشان

و  ۸۲۸دستگاه خودروی تجاری سبک را نهایی کردند .این میزان تولید در قیاس با تولید ۴۳

تولید کاالهای منتخب تا پایان هشتمین ماه از سالجاری با بازه زمانی یادشده در سال گذشته

میدهد تولید خودروی ســواری و همچنین تولید خودروهای تجاری ســبک (وانت) در میان
۲۸کاالی منتخب که مورد توجه متولی بخش صنعت کشور قرار دارد به ترتیب جایگاه هشتم و
نهم را به لحاظ بیشترین میزان رشد به خود اختصاص داده است .بر اساس این گزارش تولید

خودروی ســواری در  ۸ماه امسال در قیاس با  ۸ماه سال  ۹۸از رشد  ۲۱/۳درصدی برخوردار
بوده اســت .شرکتهای فعال در زمینه تولید خودروی ســواری (چه دولتی و چه خصوصی)

تا پایان آبانماه توانســتهاند در مجموع ۵۴۲هزار و  ۶۰۰دســتگاه خودروی سواری تولید کنند.

سواریسازان در همین بازه زمانی در سال گذشته تولید  ۴۴۷هزار و  ۳۰۰دستگاه خودرو را در
خطوط تولید خود نهایی کرده بودند .همان طور که اشــاره شد تولید خودروهای تجاری سبک

اساس شرکتهای فعال در زمینه تولید وانت تا پایان هشتمین ماه از در مجموع تولید ۵۲هزار
هزار و  ۸۷۷دســتگاهی که تا پایان آبانماه سال گذشته رقم خورده است ،نشان از رشد تولید

 ۲۰/۴درصدی دارد .در شــرایطی که تولید خودروهای ســواری و تجاری سبک رشدی حول و
حوش  ۲۰درصد داشــته است ،وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کالن خودرو رشد تولید ۵۰

درصدی تولید خودرو را تا پایان ســالجاری هدفگذاری کرده اســت .بالتکلیفی سیاستگذار

خودرو در قبال هدفگذاری صورتگرفته در شــرایطی اســت که تنها  3ماه تا پایان سال زمان
باقی اســت و چنانچه مدیران ارشــد وزارت صمت بهدنبال این هستند تا هدفگذاری صورت
گرفتــه را محقق کنند باید هر چه زودتر از برنامه خــود برای این مهم رونمایی کرده و زمینه را

برای افزایش تولید محصوالت سواری مهیا کنند.

آزادسازی قیمتها  -ترخیص دپوییها  -زمزمه واردات

تحوالت داغ خودرویی در شروع زمستان
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

رئیس شــورای رقابت از خروج

نرسیده و در انتظار رای شورای هماهنگی اقتصادی

شــامل دناپالس توربو شــارژ،

خودروسازان از شــر نرخگذاری دستوری خالص

ســران ســه قــوه اســت ،بخشــی از محصوالت

احتمالــی حداقــل ۱۰خــودرو

خواهد شد و بخشی دیگر نیز احتماال از زیان خارج

هایمــا ،رانا ،کوئیک ،شــاهین،

میشود .بر این اساس ،خودروهای کم تیراژ دیگر

ساینا ،پژو ۲۰۷پانوراما ،چانگان،

توســط شــورای رقابت نرخگذاری نخواهند شد و

آریــا ،کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شــمول

خودروسازان احتماال این اختیار را خواهند داشت تا

قیمتگــذاری شــورای رقابــت خبــر داد .به نظر

آنها را متناسب با نرخهای بازار قیمتگذاری کنند.

میرسد گشایشهایی در حوزه خودرو در حال رخ

البته هنوز مشخص نیست که آزادسازی احتمالی

دادن است .پس از اعالم خبر آزادسازی و ترخیص

قیمت ،دقیقا کدام محصوالت ایران خودرو و سایپا

دو هــزار و  800خودرو معطل مانده در گمرک ،این

را در بــر خواهد گرفت ،امــا گویا حجم آنها نباید از

بار از آزادسازی قیمت خودرو خبر جدیدی منتشر

 ۴۵درصد کل تولیدات هر یک از این دو خودروساز

شــده اســت .این درحالیســت که درباره واردات

تجاوز کند .از آن ســو اما  ۵۵درصــد باقیمانده را

خودرو هــم اخبار متعددی در چند وقت منتشــر

همچنان شــورای رقابت قیمتگذاری خواهد کرد،

شــده و حتی دولت در الیحه بودجه ســال 1400

منتها بــا مؤلفههای جدید .خودروســازان ســال

درآمــدی را از محل ترخیص خودرو از گمرکات در

هاســت دو ایراد اساسی را به روش قیمتگذاری

نظر گرفته است.

گالیههای وزیر از کیفیت

شــورای رقابت میگیرند ،یکی بــه روز نبودن نرخ

پیــش از این نیز وزیر صنعــت ،معدن و تجارت از

نهادههــای تولید و دیگری ،ســال پایه مالی برای

از مــردم عذرخواهی کرده و نســبت به انحصار در

دبیر انجمن خودروسازان ایران میگوید :در اواخر

تعییــن قیمت .در این مــورد ،احمد نعمت بخش

کیفیت پایین در تولید خودرو طی سالهای اخیر

ســال  ۹۱قرار شــد  ۲۰درصد افزایش قیمت برای

تولیــد خودرو گالیههایی را مطرح کرده بود .با این

خودروهای داخلی لحاظ شود ،اما مسئوالن وقت

سخنان بود که از نظر برخی فعاالن بخش خصوصی

گفتنــد فعال شــش درصدش را مجــوز میدهیم

بحث آزادسازی واردات خودرو کمی جدیتر شده
بود .حال در این شــرایط اعالم شده که احتماال تا

و  ۱۴درصــد مابقــی را بعدا اعمــال خواهیم کرد

گذشــته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز

اینگونه محصوالت ایران خودرو و ســایپا از شمول

توربو شارژ ،هایما ،رانا ،کوئیک ،شاهین ،ساینا ،پژو

که هیــچ وقت ندادنــد و بعدا که شــورای رقابت

رئیس شــورای رقابت از خــروج احتمالی حداقل

داخل را با اســتناد به عرضه محصوالت مشــابه و

ا گر و اماهای طرح

از خودروها از شــمول قیمتگذاری شورای رقابت

مبنای اشــتباه اقدام به تعییــن قیمت خودروها

کوئیک ،شاهین ،ساینا ،پژو 207پانوراما ،چانگان،

خارج کرد.

دو هفته دیگر آزادسازی قیمت خودرو اعالم شود.

آزاد سازی  10مدل خودرو

10خودرو شــامل دناپالس توربو شارژ ،هایما ،رانا،
آریــا ،کی 132و برخی دیگر از خودروها از شــمول

قیمتگذاری شــورای رقابت خبر داد .رضا شــیوا
توضیــح داد :با انتصاب وزیر جدید صنعت ،معدن

و تجارت مســئولیت مســائل حوزه خودرو در این

وزارتخانه از ســازمان حمایــت و کمیته خودرو به
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران منتقل
شده است .با این روند در جلساتی که با مسئوالن

این سازمان داشــتیم ،رئیس جدید این سازمان
با تأکیــد بر رقابتــی بــودن تولید و بــازار برخی

خودروهای همکالس ،درخواست آزادسازی قیمت
ایــن خودروها را مطرح کرد .باید توجه کنیم که در

شــورای رقابت برخی خودروهــای تولید یا مونتاژ

رقابتی بودن بازار از فهرســت ضوابط قیمتگذاری

نگاهی به رقبا

ضوابط قیمتگذاری شورای رقابت خارج شوند.

شــیوا همچنین بیان کرد :شــورا این درخواست را

اســت .وی تصریح کرد :این سازمان با استناد به

و این مرکز در حال بررســی تیراژ تولید و وضعیت

در کرمان خودرو ،انــواعامویام و ایکس  33در

برای بررســی بیشتر به مرکز ملی رقابت ارائه کرده

وی ادامه داد :از سوی دیگر وظیفه این شورا تعیین

بازار این خودروهاست .نتایج بررسی این مرکز در

کاالهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند.

جلســه 2هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر ،رأی

ضوابط و دســتورالعمل قیمت برای خودرو و سایر
اما درصورتی که رقیبی برای این محصوالت در بازار
وجود داشته باشد ،مشــمول این ضوابط نخواهد

بود .در این جلســه رئیس ســازمان گســترش و

نوســازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون

کرمان موتور ،گروه بهمن ،مدیرانخودرو و چانگان

خودروهایی هــمکالس برخی محصــوالت ایران
خودرو و ســایپا تولید میکنند ،درخواســت کرد تا

207پانوراما ،چانــگان ،آریا ،کی 132و برخی دیگر

مورد خودروهای مذکور درصورتی که آماده باشد در
نهایی شورا در این زمینه اعالم خواهد شد .اگر این

خودروها رقابتی باشــند ،شورای رقابت طبق روال

گذشــته این محصوالت را از شمول قیمتگذاری

خارج میکنــد و گرنه همچنان مشــمول ضوابط
قیمت تعیین شده توسط شــورای رقابت خواهند
بود .پیشنهاد ســازمان گسترش و نوسازی صنایع

ایران برای خروج حداقل 10خودرو شامل دناپالس

تولید و عرضه خودروهای همرده مانند انواع جک

مدیران خودرو و بسترن و برخی محصوالت جدید

در گروه خودروســازی بهمن ،شرایط تولید و بازار
این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواســت

خــروج ایــن خودروها از شــمول دســتورالعمل

قیمتگذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.

«صمت» به سمت اصالح قیمت

مســئول قیمتگذاری خودرو شــد ،بر پایه همین
کرد .این پایه غلط ســبب شــده قیمت خودروها

طی دوران مســئولیت شــورای رقابــت ،متعادل

و عادالنه نباشــد و صنعــت خودرو زیــان ببیند.

اظهارات دبیر انجمن خودروســازان در حالی است

که گویا این موضوع در بســته پیشــنهادی وزارت
صمت برای اصالح صنعت خودرو گنجانده شــده

و قرار اســت ســال پایه قیمتگذاری تغییر کند.

همچنیــن اصــاح قیمــت نهادههــای تولید نیز
دیگــر موضوعی اســت که وزارت صمــت آن را در

با بسته پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

بسته پیشــنهادی خود آورده است .گفته میشود

اصالح و عبور از «دســتور» قرار گرفته است .طبق

دیگر از هزینه تولیدشــان کمتــر نخواهد بود و از

(صمت) قیمتگذاری خودروهای داخلی در مسیر
این بســته پیشــنهادی که البته هنــوز به تصویب

بــا اصالحات صــورت گرفتــه ،قیمــت خودروها

محدوده زیان خارج میشود.

دوربینی که از  800متری
در شب پال ک میخواند

رفع توقیف موتورسیکلتهای
رسوبی با تسهیالت ویژه

دارندگان خودرو فرسوده باید
در قرعه کشی امتیاز داشته باشند

ســرعت ســنجهای جدید در بریتانیا از فاصله نیم مایلی ( 800متری) حتی در شــب،

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ترخیص  ۶۲هزار دستگاه موتورسیکلت در اجرای

دبیر انجمن خودروسازان گفت :باید در زمان قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده

عادت دارند که با سرعت بیشتری از محدودیت تعیین شده در عالئم راهنمایی و رانندگی

حسینی با اشاره به اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها و توقفگاهها که از

خودروســازان داخلی اقدام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نمیکنند ،افزود:

میتوانند پالک خودروها را بخوانند و سرعت خودرو را اندازه بگیرند.در بریتانیا ،رانندهها
برانند .حاال با این خبر باید کمی جانب احتیاط را رعایت کنند ،چون پلیس این کشور به

یک ابزار نو مجهز شــده که هم نو بودن آن برق از چشمان بیننده میبرد هم کارآیی آن.

این سرعت سنج لیزری ،اسم طوالنی هم دارد «دوربین حقیقی فناوری لیزری  »2و از
اســاس مثل تفنگ باید به سمت خودروهای در حال نزدیک شدن نشانه برود و دسته
ای دارد که پلیس باید آن را مانند هفت تیر به دست بگیرد .این تفنگ سرعت سنج ،با

ســرعت خیلی باال شماره پالک خودرو را برداشته و از طریق اینترنت پرسرعت به بانک

اطالعاتی پلیس ارســال میکند .بعد هم جریمه مناسب هم برای صاحب پالک ارسال
میشــود .اص ً
ال هم نیاز به آژیر کشیدن و ایست دادن هم نیست .این تفنگ سرعت به

طرح تســهیالت ویژه پلیس برای ترخیص موتورسیکلتهای رســوبی خبر داد .سردار سید تیمور
حدود یک ماه پیش آغاز شــده و تا هجدهم دی ماه ادامه خواهد داشت ،گفت :بیش از  ۸۰۰هزار

موتورسیکلت در پارکینگهای سراسر کشور به دالیلی مانند تخلفات رانندگی ،انتظامی و ...قراردارند

که بعضا چندین ســال از قرارگرفتنشان در پارکینگ گذشته است .در همین راستا نیز تصمیم بر آن

شــد تا با اجرای طرحی سراسری و ارائه یکسری تسهیالت این موتورها ترخیص شوند .وی ادامه

گشت و طی مدتی که در پارکینگ متوقف بودهاند شامل جریمه دوبرابری نمیشوند .افرادی هم که

برنده شدنشــان بیشتر شود ،اما قطعا در آن زمان مردم به سمت خرید خودرو فرسوده

کارخانه داریم چرا که نتوانسته ایم پول قطعه ساز را بدهیم .این خودروها نیاز به قطعه
دارند و دلیل آن هم همین سرکوب مالی است که انجام داده اند و روز به روز توان مالی

پرداخت ظرف مدت یکسال جریمهها را پرداخت کنند .حسینی با بیان اینکه افراد برای ترخیص این

قطعه سازان ضعیفتر میشود .ریشه اصلی در ضرر و زیان خودروسازان ،قیمت گذاری

کارت ملی ،برگ سبز موتورسیکلت ،برگه پارکینگ و مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+میتوانند در عرض

و  ۵۰۰میلیارد تومان ضرر کرده است .دبیر انجمن خودرو سازان گفت :اگر همین روش

و رانندگی ناجا با بیان اینکه از زمان اجرای این طرح تاکنون بیش از  ۶۲هزار دستگاه موتورسیکلت

به نحوی قیمت گذاری شــود که خودروساز ضرر نکند ،اکنون خودرویی مانند پژو پارس

اســتفاده کننــد.وی درباره اینکه آیا امــکان تمدید این مهلت وجود دارد یا خیــر نیز گفت :تاکنون

فروش میرســد که نشــان از ضرر و زیان خودرو ساز است .نعمت بخش تشریح کرد:

کمتر از یکساعت فرآیند ترخیص موتورسیکلتهای خود را انجام دهند .جانشین پلیس راهنمایی

«تروکم»  نســل پیش که از شــش سال پیش در انگلســتان رایج شده اند ،بیشتر در

رسوبی از پارکینگها ترخیص شده است ،گفت :شهروندان تا  ۱۸دی ماه میتوانند از این تسهیالت

رانندگان عاشق سرعت در آمریکا خیالشان راحت باشد چون هنوز قرار نیست که تروکم

تصمیمی برای تمدید اجرای طرح اتخاذ نشــده اســت ،اما توصیه ما به مالکان موتورسیکلتهای

 2به این زودی وارد بازار این کشور شود.

خارج کند ،اما اکنون هیچ ســودی نمیکنــد .در حال حاضر که فروش خودرو از طریق

با شــرایط توقفگاهها ترخیص شوند .همچنین جریمه موتورســیکلتها به حالت اولیه باز خواهد

پرخاشگرانه ،ایجاد ممانعت ترافیکی ،عبور از خطوط اضطراری جاده ،حواس پرتی راننده،

روز فعال هســتند .اما حاال عاشقان سرعت در شب هم در امان نیستند .در حال حاضر

خودروســازان داخلی ندارد .خودروساز داخلی باید سود کند تا خودرو فرسوده را از رده

میرونــد و دالل بازی افزایش مییابد .در حال حاضر حدود  ۱۰۰هزار خودرو ناقص کف

در پارکینگها هستند با هزینه مصوبه هیأت وزیران برای نگهداشت پارکینگ در سال  ۹۴و متناسب

موتورسیکلتها باید به دفاتر پلیس  ۱۰+مراجعه کنند ،گفت :مالک یا متصرف با اسناد کامل شامل

عنوان یک ضد حال دیگر به کســانی که خیابانها را با پیست مسابقه اشتباه میگیرند
ً
مخصوصا در شــب ،این تفنگ سرعت جدید ،شب و روز نمی شناسد .سرعت سنجهای

فرســوده را از رده خارج کنیم ،این کار را انجام نخواهیم داد چرا که هیچ سودی برای ما

داد :در همین راســتا نیز مقرر شد تا موتورسیکلتهایی که از آخرین روز اسفند سال  ۱۳۹۸به قبل

قدری پیچیده طراحی شــده که فقط مخصوص سرعت نیست مواردی همچون تعقیب

نبســتن کمربند ایمنی و مواردی از این قبیل را هم تشخیص میدهد و ثبت میکند .به

اگر توقع دارید که ما خودروســازان داخلی بــه ازای هر  ۴خودرو تولیدی یک خودروی

قرعه کشی انجام میشود ،میتوان به دارندگان خودروهای فرسوده امتیاز داد تا احتمال

امکان پرداخت جریمههای معوقه را ندارند میتوانند با استفاده از طرح تقسیط جرایم بدون پیش

و گریــز و نزدیک شــدن خیلی زیاد بــه خودروهای جلویی ،رانندگی ســتیزه جویانه و

امتیاز داد تا احتمال برنده شدنشــان بیشــتر شــود .احمد نعمت بخش با بیان اینکه

رسوبی این است که حضور خود را به روزهای پایانی اجرای طرح موکول نکنند.

دســتوری خودرو است که اکنون ایران خودرو به دلیل این روش قیمت گذاری ۹ ،هزار
قیمت گذاری پیش برود ،با مشــکالت جدی رو به رو خواهیم شد و باید قیمت خودرو

در بازار حدود  ۲۴۰میلیون تومان اســت که کارخانه آن را به قیمت  ۱۲۰میلیون تومان به
اگر خودرو در حاشــیه بازار به فروش روند و اجازه دهند قیمت خودرو در حاشــیه بازار

مشخص شود ،قیمت این کاال در بازار هم کاهش خواهد یافت.

بانک و بیمه
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باشگاه مشتریان ،درگاه همافزایی سازمان و مشتری
گـــزارش

یکــی از راههای کــه در ایجاد و

اســنادی ،سابقه فعالیت با بانک ،عدم وجود چک

اقتص ــاد برت ــر

حائز اهمیت اســت و سازمانها

مذکــور مشــتریان به چهــار گروه فریــن ،زرین،

برگشــتی و...اشــاره نمود .بر اســاس معیارهای

حفظ وفاداری مشــتریان بسیار

ســیمین و بلورین طبقهبندی شــده اند .هر سال

را در ایــن راه یــاری میدهــد

در ســه مرتبه ســطحبندی اعضا صورت میپذیرد.

توجه به باشــگاه مشتریان است.در دنیای امروز با

ایــن ســطحبندی در پایان تیــر ،آبان و اســفند

توجه به تنوع محصــوالت و خدمات فرآیند جذب

مشــتری جدید و تالش برای برگرداندن مشتریان

هر سال انجام میشود.

خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان
بانک پاسارگاد

از دســت رفته بســیار ســخت و مشــکل است.
امــروزه مشــتری ،قدرتمندترین و اساســیترین

فاکتور موثر برای کســبوکارها است ،به نحوی که

اعضای باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد میتوانند

نارضایتی مشــتری میتواند باعث مشکالت بسیار

به محــض احراز شــرایط عضویت در هــر یک از

برای کســب و کارها شــود و چون خود مشتریان

ردههای فرین ،زرین و ســیمین ضمن برخورداری

از ارزش خــود نزد کســبوکارها آگاه هســتند به

از خدمات تکریمی در شــعبههای بانک از خدمات

همان نســبت انتظــارات باالیی هــم دارند .از این

ویژه رفاهی به شرح ذیل بهرهمند گردند:

رو ســازمانها تالش نمودند بــا ایجاد ارزشهای

خدمــات ویژه رفاهی با توجه به رده بندی اعضا در

خــاص ،مزیتهــای رقابتــی برای خود نســبت

ابتدای هر دوره تخصیص مییابد و شامل :استفاده

از خدمات دورهای ارائه شــده از طرف باشــگاه به

به رقبا ایجاد کنند.

اعضا محترم ،استفاده از خدمات ویژه مسافرتی و

اگر یک ســازمان نتواند اعتماد مشتری را جلب

نماید ،قطعا در وفاداریســازی مشــتریان موفق
نخواهــد بود .جلــب اعتماد مشــتری اصلیترین

پارامتر وفادار کردن مشتریان است .مشتری زمانی
به ســازمان اعتماد خواهد کرد که به قولهایی که

داده عمل کند ،به تجزیهوتحلیل نیازهای او بپردازد،
با او صادق باشــد ،خدمات و ایدهها و محصوالت

افزایــش وفاداری آنها به وســیله ایجاد یک رابطه

بانک پاســارگاد درکنار کوشش همیشگی خود در

خدمــات نوین بانکی ،تشــویق مشــتریان جهت

در جایــگاه تشــریفات اختصاصی فــرودگاه بین

مشــتریان ،از جمله ابزارهای جامع اســتراتژیکی

ایجاد تنوع در خدمات و در راستای تقویت و ارتقاء

اعضای باشگاه مشتریان.

اجــاره خودرو در داخل و خارج از کشــور توســط

عمیق و عاطفی با آنها است .بهعبارت دیگر باشگاه

زمینه توسعه مستمر خدمات و محصوالت جدید و

است که موسســات مختلف میتوانند برای حفظ

مســتمر و بیش از پیش روابط با شــما مشتریان

مشتریان خود از آن استفاده نمایند.

ارزنده ،چندین سال اســت که اقدام به راهاندازی

امــروزه به باشــگاه مشــتریان به عنــوان یک

«باشگاه مشــتریان بانک پاسارگاد» نموده است.

خصوصیات و شــخصیت ســازمان نیز در میزان

بین موسسه و مشتری از طریق ایجاد فرصتهایی

مشترک برای همه ذینفعان» راهاندازی شده و یکی

یکــی از راههــای کــه در ایجاد و حفــظ وفاداری

ارتباط نگریســته میشــود .همچنین هدف دیگر

را در ایــن راه یــاری میدهــد توجــه به باشــگاه

درباره مشــتریان خود در جهت ارائه محصوالت و

خوب ارائه کند و موقعیتهای برد-برد بین خود و
آنها به وجود بیاورد.

اعتماد مشتری بسیار تاثیرگذار است.

مشــتریان بسیار حائز اهمیت اســت و سازمانها
مشــتریان است .باشگاه مشــتریان به عنوان یک
واحــد برقرارکننــده ارتبــاط با افراد یا ســازمانها

تعریــف میگردد تا از این طریــق تعامالت منظم
و مســتقیمی به منظور همافزایی بین ســازمان و

گروههای مختلف مشتریان آن ایجاد شود .هدف
اصلی باشــگاه مشتریان ،فعال نمودن مشتریان و

تکلیف بانکها
برای مبارزه با
درگاههای قمار

فرودگاهی شامل انجام کلیه تشریفات فرودگاهی

باشگاه مشتریان بانک پاســارگاد با شعار «تعالی

زیربنای مناســب برای افزایــش فراوانی تعامالت

از زیرســاختهای اســتراتژیک اجرای برنامههای

برای ارتباط با مشــتریان و دریافــت بازخور از این

وفاداری ارزش محور برای مشــتریان گرانســنگ
این بانک به حساب میآید.

راهاندازی باشگاه مشتری ،افزایش دانش سازمان

از جمله اهداف اصلی باشــگاه مشــتریان بانک

ســرویسهای متناسبتر اســت .زیرا از زمانی که

پاسارگاد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

مشــتری در باشــگاه ثبتنام میکند ،به دنبال هر
تماسی که با او برقرار میشــود ،سازمان اطالعات

دریافت مینماید.

با همین مقدمه و اعتقاد به جمالتی که گفته شد،

بانک پاســارگاد ،خدمات متنوعی را در باشــگاه

طرحهــای ارائه شــده در این باشــگاه میتوان به

تخصصی خودرو)  Hubcarدر محل درخواســتی

مشــتریان خود به مشتریان ارائه میدهد .از جمله

«طرح مشــتریان وفادار» اشــاره نمود.در «طرح

نهــادن به اعتمــاد و همراهــی مشــتریان ،بویژه

انفرادی ،بیمه بدنه اتومبیل ،بیمه آتش ســوزی و

مشــتریان وفادار» ،بانک پاســارگاد با هدف ارج
مشتریان خاص و وفادار اقدام به راه اندازی نظام

امتیازدهی متناســب با میزان تعامل مشتریان با
بانک نموده است.

ویژه در زمینه بیمههای درمان مســافرتی ،حوادث
بیمه مســئولیت مدنی حرفــه ای و عمومی ،بهره

مندی از خدمــات اقامتی و پذیرایی در هتل نگین
پاسارگاد مشهد مقدس ،برگزاری اکران اختصاصی

از جملــه معیارهــای کســب امتیاز میتــوان به:

جشــنواره فیلم فجر و ...اســت.کلیه اعضا محترم

حسابهای کارت ،تراکنشهای بانکداری مجازی،

دریافــت اطالعات تکمیلــی میتوانند به ســایت

ارائه محصوالت و خدمات ویژه متناسب با نیازهای

میــزان اســتفاده از کارتهای اعتبــاری ،دریافت

و توسعه بانکداری الکترونیکی ،بازاریابی اثربخش

بهرهمندی از خدمــات خودرو (کارواش و خدمات
مشــتریان در شــهر تهران ،بهرهمندی از امتیازات

ایجــاد یک تعامل دوســویه و موثر بیــن بانک و

آنها ،افزایش میزان رضایتمندی مشتریان ،ارتقا

المللــی امام خمینــی (ره) ،بهرهمندی از خدمات
شــرکت بینالمللی اجاره خودرو یوروپکار در ایران،

موجودی انواع سپردههای سرمایهگذاری ،تراکنش

مشــتریان ،درک نیازها و خواستههای مشتریان و

مفصلــی در مــورد عالیــق و ســاختار تقاضای او

جمــعآوری امتیازات و شــرکت در طرحهای ویژه

تســهیالت و ایفــای به موقــع تعهــدات ،تعداد و

مبلغ ضمانتنامههای صادره ،گشــایش اعتبارات

باشگاه و مشــتریان محترم بانک پاسارگاد جهت

باشــگاه مشــتریان بانــک پاســارگاد بــه آدرس

 club.bpi.irمراجعــه و یا با مرکز تماس باشــگاه

مشتریان با شماره  82890تماس حاصل نمایند.

رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به فعالیت

وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.

این قواعد اهتمام الزم را داشته باشند .همتی

فعاالن معامــات و اتاقهای فردایی ارز و طال

و شرطبندی گفت :بانکها باید حداکثر تالش

ضــرورت پایبندی بانکها به نرخهای ســود

جلوگیری از سوءاســتفاده از زیرســاختهای

محدودیتها از سوی نظام بانکی ،فعالیتهای

درگاههای اجارهای مرتبط با ســایتهای قمار

خــود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر
تراکنشها به کار بگیرند .عبدالناصر همتی در

جلســه دورهای با مدیران عامل شــبکه بانکی
کشور ضمن اشــاره به روند کاهشی انتظارات
تورمی و پدیدار شــدن رشد اقتصادی به خاطر

آمارهای رشــد بخشهای کشاورزی و صنعت
کشــور ،ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت
بهبــود پیش برود و ســال آینده ،بــه مراتب

رئیس شــورای پول و اعتبار ضمــن تاکید بر
مصوب شــورای پــول و اعتبــار تصریح کرد:

عملیــات بازار بــاز در روان شــدن فعالیتها در
بازار بیــن بانکی ،موثر بــوده و در تعدیل نرخ

ســود بازار بین بانکی اثر داشته است .رئیس
کل بانــک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام

بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی،

گفت :بانکهــا باید تالش کنند به این قوانین
وقواعد پایبند باشــند و نسبت به پیاده سازی

تأکید کرد :بانکها باید تمهیدات الزم به منظور
بانکی برای اهداف پولشویی و معامالت مخرب

در بازارهــا را با جدیت در بــه کارگیری قوانین
مبارزه با پولشویی پیاده سازی کنند .همچنین

ارتقای ســطح مبارزه با پولشــویی در ســطح

استانها و همچنین افزایش اختیارات و ایجاد
دسترسیهای کافی به سامانههای مربوطه از

ســوی حوزههای مبارزه با پولشــویی بانکها
ضروری است .وی در ادامه افزود :برای نمونه

اذعان دارند که با اجرایی شدن قوانین و ایجاد

خالف قانون آنها با مشــکل مواجه شده است.
رئیــس کل بانک مرکزی درباره ســایتهای

مرتبط با قمارو شــرطبندی عنوان کرد :در حال

حاضــر مباحثی دربــاره درگاههــای اجاره ای
مرتبط با ســایتهای قمار و شرطبندی مطرح

میشــود؛ لذا بانکها باید حداکثر تالش خود
را برای مبارزه بــا این درگاهها و نظارت بر این

تراکنشها انجام دهند.

ً
بانک قوامین رسما در بانک سپه
ادغام شد

میزان سپردههای بانکی و وامها
افزایش یافت

توزیع چکهای جدید
از ۲۰دی

میزان سپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان شهریور امسال نسبت به سال گذشته معادل

معــاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت :چکهای جدید از تاریخ ۲۰دی

ســپردهها و تســهیالت ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در

و تاریــخ اعتبار خواهند بود .آمنه نادعلــی زاده معاون اداره نظام پرداخت بانک

مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد :با برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
ً
رسما در بانک سپه
ســالیانه و مجمع فوقالعاده ادغام بانک قوامین ،این بانک

مرکزی در ارتباط تصویری با اســتودیو پخش خبر  21شــنبه شــب شبکه یک

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

 ۳۶درصد افزایش یافته اســت .بر اســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده

پایان شــهریور سال جاری ،مانده کل ســپردهها به رقم  ۳۱۹۵هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
رســیده است که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان ســال گذشته معادل  ۳۶و

 ۱۷.۶درصد افزایش را نشــان میدهــد .همچنین ،باالترین مبلغ ســپردهها مربوط به
اســتان تهران با مانده  ۱۷۲۷هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان

در اختیــار مردم قرار میگیرد و این چکهــا دارای بارکد ،کد صیادی  ۱۶رقمی

ســیما افزود :این طرح به تعویق نیفتاده بلکــه بانک مرکزی تصمیم به اجرای
تدریجی این طرح دارد و باید فرهنگ ســازی انجام شود و زیرساختها آماده

کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۷۸۰۰میلیارد تومان است .عالوه براین ،مانده کل تسهیالت

و مردم بتوانند با ســامانهها ارتباط برقــرار کنند .وی ادامه داد :زمانهای تعیین
شده با مجوز قانونی صادر شده است مث ً
ال برای چک الکترونیک با دستورالعمل

و پایان سال گذشته معادل  ۳۵.۲و  ۱۷.۶درصد افزایش داشته است .طبق این گزارش،

صیاد که نقل و انتقال چک در آن ثبت میشــود زمان دو ســاله را مد نظر قرار

در این زمان  ۲۲۷۵هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل
بیشترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده  ۱۴۴۷هزار و  ۸۰۰میلیارد

تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۸۰۰۰میلیارد تومان
است .نســبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر ســپرده قانونی  ۷۸.۵درصد است که
نســبت به مقطع مشــابه سال قبل و پایان ســال قبل ،به ترتیب  ۱.۳و  ۰.۹واحد درصد

کاهش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران  ۹۱.۵درصد و استان کهگیلویه و
بویراحمد  ۱۱۳.۶درصد است .در این گزارش ،یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و
سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی

سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب
بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.

ادغام شــد .محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم خبر فوق افزود :در اجرای مصوبه

اســامی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و ســازمان بورس و اوراق

بهــادار ،زمینه برگــزاری مجامع این بانکها و موسســه را فراهم نمود و در قدم
بعــدی مجامع مربوط بــه بانک قوامین بــا حضور اکثریت ســهامداران در روز

چهارشــنبه نوزدهم آذرماه سال  1399برگزار شــد .وی اظهار داشت :با برگزاری

بانک مرکزی یک زمان مشخص اعالم شده و همچنین برای راه اندازی سامانه

مجامع بانک قوامین ،از روز پنجشــنبه بیســتم آذرماه سال جاری شعب بانک

گرفته اســت.وی درباره دســته چکهای قدیمی هم گفت :دســته چکهای

مشتریان گرامی هســتند .چقازردی اظهار داشــت :بانک سپه تمامی تمهیدات

قوامین ســابق با تابلوهای بانک ســپه آماده ارائه خدمــات به هموطنان عزیز و

قدیمی با شــرایط قبلی صادر و پردازش میشــوند و این دسته چکها هم به

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

معــاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ادامه داد :از بانکها خواســته شــده

شــعب از سوی بانک سپه ،ابالغ راهبردها و دستورالعملهای اجرایی بانک سپه

تدریج جمع آوری خواهد شــد و دســته چکهای جدید جایگزین میشــود.
که از طریق شــعب بانکی برای افرادی که امکان اســتفاده از این ســامانهها را

به صورت الکترونیکی ندارند ،ســرویس داده شــود .نادعلــی زاده افزود :بانک
مرکــزی تمهیداتی را در نظر دارد که از طریــق پیامک امکان ثبت و انتقال چک
در ســامانه صیاد را برای مشــتریانی که از گوشی هوشــمند استفاده نمیکنند
هم فراهم کند.

مشــتریان ،نصب تابلوهای بانک ســپه ،صدور احکام کلیه مســئوالن و پرسنل

متناســب با ســاختار مصوب هیأت مدیره بانک ســپه را انجام داده و به فضل

پروردگار خدمات مطلوب به مشــتریان عرضه خواهد کرد .مدیرعامل بانک سپه
ابراز امیدواری کرد با هماهنگی ب ه عملآمده ،مجامع بانک انصار طبق برنامهریزی

زمانبندیشده تا پایان آذرماه سال جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم
و ملی ادغام خاتمه یابد.
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بررسی قیمت خانه در کشورهای آسیایی
گـــزارش

در بین تمام کشــورهای آسیایی

خارج از شهر نیز در این کشور متری  ۳۷۳دالر است.

اقتص ــاد برت ــر

هزار و  ۵۷۰دالر گران قیمتترین

مرکز شــهر این کشــور متری  ۸۸۳دالر تخمین زده

در این بین میانگین قیمت مســکن در پاکستان در

هنگ کنگ با میانگین متری ۲۸

شــده است و در خارج از شهر این کشور نیز میانگین

خانههــا را در آســیا بــا توجه به

قیمت مسکن متری  ۳۶۵دالر اعالم شده است و در

شــاخص نســبت قیمت مســکن به درآمد در خود

ترکیه اما میانگین قیمت مســکن در مرکز شــهر این

جای داده اســت امــا در بین کشــورهای خاورمیانه،

کشــور متری  ۷۳۳دالر تخمین زده شده است و در

ســرزمینهای اشغالی با داشتن خانههایی به قیمت

خارج از شــهر این کشــور اما میانگین قیمت مسکن

متری  ۱۷هزار و  ۱۴۹دالر در صدر این فهرســت قرار

گرفته است.کشــورهایی نظیر هنــگ کنگ ،ژاپن و یا

تــا متری  ۴۳۷دالر پایین میآید.در بین کشــورهای

آســیایی با توجه به شاخص نســبت قیمت مسکن

متری هــزار و  ۸۰۰دالر در مرکز شــهر و با خانههایی

منطقه اما ســوریه با خانههایی بــه قیمت میانگین

سنگاپور نه تنها در صدر فهرست گران ترین خانههای

با میانگیــن قیمت متری  ۹۲۳دالر در اطراف شــهر

بــه درآمد قرار گرفته اند بلکه این کشــورها پرچمدار

نســبتا در رتبههای باالی جدول قرار گرفته اســت و

داشتن گران ترین خانهها در دنیا نیز هستند؛ پس از

عراق نیز با داشتن خانههایی در مرکز شهر با میانگین

هنگ کنگ دومین کشــوری که گران ترین خانههای

قیمت متری هزار و  ۸۹۶دالر و میانگین قیمت متری

آسیایی را دارد کشور ژاپن است به طوری که میانگین

 ۸۷۵دالر در خارج از شهر نسبتا در باالی جدول قرار

قیمت مسکن در این کشور  ۱۶هزار و  ۳۲۲دالر است

گرفته است.و اما میانگین قیمت مسکن در مرکز شهر

و پس از آن ســنگاپور با میانگین متــری  ۱۴هزار و

بحرین نیز نســبتا باال است به طوری که این خانهها

 ۳۷۳دالر سومین کشور این قاره است که گران ترین

متــری  ۲هزار و  ۷۹۰دالر قیمت خورده اند و در خارج

خانه را در خود جای داده است و پس از آنها به ترتیب

از شهر نیز میانگین قیمت مسکن در این کشور متری

چین ،هند ،تایــوان ،تایلند ،فیلیپین ،مالزی ،کامبوج،

هزار و  ۸۰۰دالر است و اما در این بین میانگین قیمت

اندونزی و ویتنام ده کشــوری هستند که نام آنها در

صدر این فهرســت آمده است .سرزمینهای اشغالی
توســط رژیم صهیونیســتی اما با میانگین متری ۱۷

هــزار و  ۱۴۹دالر گران ترین خانههــای خاورمیانه را
با توجه به شــاخص نســبت قیمت مسکن به درآمد
در خود جای داده اســت و پس از آن امارات متحده

مســکن در عربستان ســعودی نیز در میانگی جدول

عربــی با میانگین متری  ۵هزار و  ۹۱۸دالر در جایگاه

ترتیب کشــورهای مراکــش ،اردن و مصر گران ترین

میانگین قیمت همچین خانه ای در خارج از شهر نیز

قرار گرفته است به طوری که میانگین قیمت مسکن

این فهرســت نیــز با میانگین متــری  ۳هزار و ۶۹۳

اما میانگین قیمت مسکن در کشور کویت برای خانه

نیز میانگین قیمت مسکن در مرکز شهر متری ۷۸۵

میانگین قیمت مسکن در خارج از شهر این کشو نیز

دوم این فهرســت قرار گرفته اســت و جایگاه سوم

دالر بــه لبنان اختصاص یافته اســت و پس از آن به

خانههای خاورمیانه را دارند.در بین کشورهای منطقه
ای در مرکــز شــهر متری  ۶هزار و  ۹۴۱دالر اســت و

متری  ۳هزار و  ۱۷۴دالر است و در کشور افغانستان
دالر اســت و میانگیــن قیمت همچیــن خانه ای در

در مرکز شهر این کشور متری هزار و  ۱۷۴دالر است و

متری  ۸۶۴دالر است.

رسوایی دانمارک
در تأمین مالی جنگ یمن

آغاز لولهگذاری
«نورد استریم »2

روزهای طالیی
یوان

چین اولین پل معلق ریلی
و جادهای جهان را افتتاح کرد

تحقیقات جدید ســازمان بینالمللی امدادرسانی آکسفام نشان داد

علــی رغم تحریمهــای آمریکا ،روســیه احــداث خط لوله

ارزش یوان به باالترین سطح  ۲.۵سال اخیر رسید.به گزارش رویترز،

پل معلق جدید چین که هم شــامل جاده برای خودروهای

کرون ( ۵۰۰میلیون دالر) در شــرکتهای اســلحه سازی خارجی که

گروه اقتصاد بینالملل خبرگــزاری فارس به نقل از رویترز،

داد به گونه ای که ارزش یوان در برابر دالر به باالترین سطح خود در

میشود ،در اســتان جیانگ سو در شرق این کشور به بهره

کــه  ۱۶صندوق بازنشســتگی دانمارک در مجمــوع تقریبا  ۳میلیارد
به کشــورهایی مانند عربستان ســعودی و امارات سالح میفروشند،
سرمایه گذاری کرده اند.به گزارش راشاتودی ،تحقیقات جدید سازمان

بینالمللی امدادرسانی آکسفام نشان داد که  16صندوق بازنشستگی
دانمــارک در مجمــوع تقریبا  3میلیارد کــرون ( 500میلیون دالر) در

شــرکتهای اسلحه ســازی خارجی که به کشورهایی مانند عربستان
ســعودی و امارات سالح میفروشند ،سرمایه گذاری کرده اند .در این
گزارش آمده اســت که این ســاحها به احتمــال زیاد در جنگ یمن
اســتفاده شده اند چرا که عربستان ســعودی و امارات متحده عربی

به شــدت درگیر این جنگ هستند.سازمان آکسفام این صندوقهای

بازنشستگی دانمارک را به "ســودجویی” متهم کرده است.یکی از 21

شــرکتی که پول صندوقهای بازنشســتگی دانمارک را دریافت کرده،
شــرکت آمریکایی تولید کننده موشکهای ریتون  Raytheonاست.
صندوقــی که این پول را ســرمایه گــذاری کرده مدعی اســت که در

شــرکتهایی که به اصطالح ســاحهای غیر متعارف مانند مینهای
زمینی و بمبهای خوشه ای تولید میکنند ،سرمایه گذاری نمی کند.
کریســتین وایز ،دبیرکل سازمان "آکســفام آی بی آی اس" در این

بــاره گفت :من فکر میکنم بســیاری از مشــتریان این صندوقهای

بازنشســتگی وقتی متوجه شــوند که پس انداز بازنشستگی آنها در

گازی نورد اســتریم  2بــه آلمان را از ســر گرفت.به گزارش
روســیه احداث خط لوله گازی نورد استریم  2به آلمان را از

ســر گرفت و لولهگذاری را پس از یک ســال توقف به علت

تحریمهای آمریکا شــروع کرد.شــرکت سوئیسی-هلندی
االســیس در دســامبر  ،2019لوله گذاری این خط لوله را به
دنبــال تحریمهای آمریکا متوقف کرد.ایــن دو خط لوله که

اوکرایــن را دور میزند ،ظرفیت ارســال بیش از نیمی از گاز
صادراتی روســیه به اروپا را دارد .اختالفات میان مســکو و
کی اف در مورد عرضه نفت به توقف صادرات گاز روســیه به

اروپا در دهههای گذشــته شده است.شرکت نورد استریم ،2
مجــری این خط لوله در بیانیه ای اعالم کرد« :کشــتی لوله

گــذاری فورچونــا  2.6کیلومتر از این خط لولــه را در منطقه
اقتصــادی انحصاری آلمان در آبهای بــه عمق کمتر از 30

طول  ۳۰ماه اخیر رســید .با توجه به موفقیت چین در کنترل شیوع
کرونا در این کشــور رشد اقتصادی این کشور در سطح بسیار باالتری

از آمریکا قرار دارد .یوان در معامالت بازار ارزی با  ۰.۱۴درصد افزایش
به باالترین ســطح خود از میانه سال  ۲۰۱۸رسید و نرخ برابری دالر

معــادل  ۶.۵۴۷یوان اعالم شــد .نرخ برابــری دالر در برابر یوان در

هفتههای اخیر عددی بین  ۶.۵تا  ۶.۷یوان بوده است .در حال حاضر
میزان ذخایر ارزی این کشــور نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و
آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده ،میزان ذخایر

ارزی این کشــور با  ۵۰میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه

تریلیون و  ۱۷۸میلیارد دالر رســیده است .این اتفاق در شرایطی رخ

میدهد که بانک مرکزی چین با هدف حمایت از بخشهای مختلف

هنوز  100کیلومتر از این خط لوله مانده تا نصب شــود هرچند

تاکنون  90درصد پروژه تکمیل شــده اســت.مقامات دریایی

حال حاضر به ادامه بدترین جنگ جهان کمک میکند ،شوکه خواهند
شــد .این اص ً
ال قابل قبول نیست.وی خاطرنشان کرد که جنگ یمن و
درگیر جریان داشته باشد ،ادامه خواهد داشت.

دسامبر در آبهای این کشور در حال انجام است.

کــه فعالیتهای احداث این خط لوله تا از  5دســامبر تا 31

رشد منفی  5/6درصدی اقتصاد جهان

جیانگ سو در شرق این کشور به بهره برداری رسیده است.
بر اســاس این گــزارش ،این پل معلق کــه روی رودخانه
"یانگتســه” احداث شده اســت ،رکورد جهانی سریعترین

قطار یعنی  250کیلومتر در ســاعت را شکســته است .این
پل معلق ریلی و جاده ای  6.4کیلومتر طول دارد که دهانه

اصلی آن  1092متر است.این پل دو طبقه که دو شهر یانگژو
و ژن جیانــگ را به هم متصل میکنــد دارای یک بزرگراه
هشــت الینه در طبقه باال و یک راه آهن ســریع السیر در

معادل  ۷.۹۳یوان ،پوند معادل  ۸.۶۵۳یوان و هر فرانک ســوییس

بــه موقع ،اطالعات مربوط به فعالیتهای بعدی ســاخت و
شــرکت گس پروم ،بزرگ گازی روسیه مدیریت میشود و

و هم ریل برای قطارهای ســریع السیر میشود ،در استان

نوع خود اســت .اتمام این پــروژه که یکی از مهمترین زیر

 ۷.۳۵۹یوان اعالم شد.با توجه به افزایش محسوس صادرات چین

ســازهای دریایی را ارائه خواهد داد.این کنسرســیوم توسط

چین که هم شامل جاده برای خودروهای سبک و سنگین

اقتصادی این کشــور دســت به تزریق نقدینگی گسترده در بازارهای

متر لوله گذاری خواهد کرد».بنا بر اعالم این شــرکت ،تمامی

مراحــل احداث کامــا با مجوزهای موجــود مطابقت دارد و

برداری رســیده است.به گزارش راشاتودی ،پل معلق جدید

طبقه پایین اســت.این پل جدید همچنین دارای بیشترین

مالی زده اســت .در برابر دیگر ارزهای مهم جهانی ،نرخ برابری یورو

شــهر استرالسوند آلمان به کشتیداران اطالعیه ابالغ کردهاند

فاجعه انسانی همراه با آن تنها تا زمانی که فروش سالح به طرفهای

پــول ملی چین در معامالت روزانه باز هم با صعود به کار خود پایان

ســبک و ســنگین و هم ریل برای قطارهای سریع السیر

انتظار میرود این کشــور رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند تا جایی
که تحلیل گران موسسه کپیتال اکونومیکس در گزارشی پیش بینی
کردند رشــد اقتصادی سال اینده این کشور به  ۱۰درصد برسد که ۲.۱

درصد بیشــتر از برآورد قبلی و باالترین نرخ رشد در بین  ۲۰اقتصاد
نخست جهان خواهد بود .این موسسه همچنین نرخ رشد اقتصادی

امســال چین را نیز  ۲.۵درصد پیش بینی کرده که نسبت به برآورد
قبلی  ۰.۵درصد بیشتر شده است.

ظرفیــت تحمل بــار در جهــان و دارای بزرگترین دهانه در

ساختهای چین محسوب میشود 5 ،سال طول به طول
انجامیده است .بر اساس برنامه پنج ساله سیزدهم دولت
ً
اخیرا رشــد چشــمگیری در ساخت پل
چین ،این کشــور

داشته است .طبق گفته شرکت راه آهن چین ،از سال 2016
ً
تقریبا  9000کیلومتر مســافت
بیش از  14000پل راه آهن که

داشــته اند احداث شده اســت.از این تعداد 6392 ،پل راه

آهن سریع الســیر با طول بیش از  6343کیلومتر به بهره

برداری رسیده است.

دردسر جدید برگزیت برای ماهیگیران اروپایی سوئد به سمت جایگزین کردن پول دیجیتال

کنفرانــس توســعه و تجارت

وزارت شــیالت نــروژ اعــام کرد:

مقامات دولتی ســوئد اعالم

بینی کرد که بــه خاطر بحران

خــروج انگلیس از اتحادیــه اروپا

بــه مرحله کــرون دیجیتال را

ســازمان ملل (آنکتاد) پیش
کرونا ،تجــارت جهانی بدترین

ســقوط خود از زمــان بحران
مالی جهانــی را تجربه خواهد

کرد.بــه گزارش راشــا تودی،
کنفرانــس تجارت و توســعه

ســازمان ملــل ،آنکتاد ،پیش
بینی کــرد :تجارت جهانی طی

ســال جاری بــه خاطر بحران

بــه خاطــر مذاکــرات مربــوط به

گفتوگوهای ســاالنه در باره منابع
شیالت مشــترک در دریای شمال
با انگلیس و اتحادیــه اروپا برگزار
نشــده و در صورت عــدم برگزاری

ایــن مذاکرات ،ورود کشــتیهای

انگلیســی و اروپایی بــه آبهای
نروژ متوقف خواهد شد.به گزارش

رویتــرز ،دولت نروژ اعــام کرد که

کردند که قصــد دارند مرحله

جایگزین اســکناس معمولی
کنند.به گزارش راشا تودی ،با

توجه به افزایش تراکنشهای

بــدون دخالت اســکناس در
ســوئد مقامــات این کشــور
اعــام کردند که قصــد دارند

کرون دیجیتــال را جایگزین
اسکناس بکنند.پر بلوند ،وزیر

پیش آمده در اثر شــیوع ویروس کرونا ،بدترین ســقوط را از زمان بحران بزرگ مالی در

ممکن اســت ماهیگیری کشتیهای انگلیســی و اروپایی را از  1ژانویه  2021در آبهای دریای شمال را

بازارهای مالی ســوئد ،گفت :اوایل هفته جاری مطالعات مربوط به این مسأله آغاز شده

درصدی خواهد داشــت ،البته پیش بینی کنونی نسبت به پیش بینی قبلی این واحد تا

منابع مشترک دریای شمال بین نروژ و اتحادیه اروپا متوقف شود .نروژ البته عضو اتحادیه اروپا نیست،

دیجیتال نیز اوایل سال جاری توسط بانک مرکزی سوئد آغاز شده است.وزارت بازارهای

جهان تجربه خواهد کرد.این کنفرانس میگوید :امســال اقتصاد جهانی رشد منفی 5.6
حدودی خوشبینانه تر بوده است؛ چراکه در گزارش قبلی برای اقتصاد جهانی رشد منفی
 9درصدی پیش بینی شده بود .تا پیش از این بدترین سقوط تجارت در جهان مربوط به

ســال  2009بود که حجم تجارت بین الملل  22درصد نسبت به سال  2008کاهش یافته
بود .البته آنکتاد میگوید :حوزه خدمات در اقتصاد جهانی ،شرایط بدتری را تجربه خواهد

کرد؛ چراکه شــیوع کرونا به شدت به میزان مسافرتها ،گردشگری و حمل و نقل آسیب
زده است .بر اساس پیش بینی این بخش از سازمان ملل حوزه خدمات نسبت به سال

گذشــته رشــد منفی  15.4درصدی خواهد داشت که بدترین رقم از دهه  1990تاکنون به

شمار میرود.به خاطر کرونا اکثر اقتصادهای بزرگ جهان با توجه به دست زدن به اعمال
قرنطینه و محدودیتهای شــدید برای کنترل شیوع این ویروس برای سال جاری رشد
منفی را تجربه خواهند کرد .البته چین که نخســتین کشــوری بود که شــاهد همهگیری

شیوع کرونا بود و البته توانست پس از اعمال قرنطینههای سراسری آن را کنترل کند ،از

این قاعده مستثناست و رشد مثبت اقتصادی را به ثبت خواهد رساند.

ممنوع کند .مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شده تا گفتوگوها در مورد مدیریت
اما بخشی از بازار یکپارچه اروپایی است و همواره درباره منابع مشترک دریای شمال در حوزه ماهیگیری

و انتظار میرود تا پایان ماه نوامبر  2022به پایان برســد.طرح آزمایشــی استفاده از پول

مالی سوئد کمیتهای را برای بررسی جایگزین کردن پول الکترونیکی و دیجیتال به جای

و شــیالت به صورت ســاالنه با طرفهای اروپایی مذاکره کرده است.این مســأله البته پس از خروج

پول معمولی تشکیل داده و ریاست آن را دبیر سابق کمیته مالی بانک مرکزی این کشور

صورت عدم توافق در این زمینه ،احتماال آبهای دریای شــمال به روی کشتیهای اروپایی و انگلیسی

در جهان به شــمار میرود.اوایل امســال بانک مرکزی سوئد طرح آزمایشی عرضه کرون

انگلیس از اتحادیه اروپا تغییری نکرده ،اما وزارت شــیالت نروژ میگوید ،با توجه به توقف مذاکرات در

برعهده گرفته اســت .ســوئد یکی از پیشــتازان تطبیق دادن پول دیجیتال با نظام مالی

از ابتدای سال آینده میالدی بسته خواهد شد .خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در روز  31دسامبر رسما

دیجیتال بر مبنای فناوری بالک چین که همان فناوری مورد استفاده در مبادالت ارزهای

به توافق برسد که البته تا امروز مذاکرات در این زمینه پیشرفت جدی نداشته است .برخالف سالهای

کرون دیجیتال را به بازار عرضه کند.بلوند طی مصاحبهای با بلومبرگ گفت :بسته به آنکه

تکمیل خواهد شــد و انگلیس باید تا پیش از انقضای این مهلت با اتحادیه اروپا بر سر اختالفات خود
گذشته ،اسلوو ،خواستار انجام مذاکرات سه جانبه با اروپا در کنار انگلیس است که هنوز مذاکرات در این

زمینه برای تصمیمگیری درباره منابع ماهیهای موجود در آبهای اتحادیه اروپا ،نروژ و انگلیس حتی

مجازی نظیر بیت کوین است را کلید زد .دولت سوئد قصد دارد بالفاصله پس از مطالعات
چگونه ارز دیجیتال طراحی شده و چه فناوری در آن مورد استفاده قرار گیرد ،نتایج بزرگی

برای کل نظام مالی خواهد داشت.بســیار با اهمیت اســت که نظــام پرداخت دیجیتال

آغاز هم نشــده است .وزارت شــیالت نروژ گفته که در صورتی که تا پیش از روز  1ژانویه توافقی حاصل

عملکردی ایمن داشــته و استفاده از آن برای همه کس امکانپذیر باشد .طی سالهای

البته نروژ هم انتظار ندارد طرفهای اروپایی و انگلیسی کشتیهای نروژی را راه دهند.

مسأله را تشدید کرده است.

نشود ،محدوده ماهیگیری تجاری آبهای نروژ را به روی کشتیهای اروپایی و انگلیسی باز نخواهد کرد.

گذشــته استفاده از اسکناس در سوئد به شدت کاهش یافته و موضوع شیوع کرونا این

