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تجارت هزاره سوم بعد از نفت و طال
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 8صفحه |  3000تومان

دیدگاه

فروش آب در والاستریت

 10اصل امنیت اقتصادی
محمود سریع القلم
پژوهشگر حوزه توسعه
ِ
ِ
قدرت
میان چهار
مشــترک حکمرانی
یک ویژگی
ِ
اول جهــان( ،آلمــان ،چیــن ،آمریــکا و ژاپن)،

نگاههای دراز مدت در واکنشــها و تصمیم سازی
هاست .اصو ًال وقتی حکمرانان ،اولویت اول خود
را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند ،بر اساس

بازههای زمانی طوالنی مدت...

ادامه صفحه 3

صفحه2

ایراد قضایی به مصوبه کرونایی

مشکل مردم با قانون
مالک و مستأجر
امروز بخوانید
 2رقابت  ۴شرکت ایرانی برای تولید واکسن کرونا

 2درخواست 30میلیارد برای بازی درپایتخت!

صفحه3

رئیسجمهور در گفتوگوی مطبوعاتی با خبرنگاران:

| رئیسجمهــور در گفتوگوی مطبوعاتی با خبرنگاران گفت :دولت

ترامپ به هدفش برسد و برجام را نابود کند .وی گفت  :برنامه دولت این است

متعهد شــده بازگردد و عمل کند .دکتر روحانی گفت  :در بخش انرژی در گاز،

ســخت نجات داده است و در نیازهای اساســی مردم نظیر گندم خودکفایی

ایران اجازه نخواهد داد ،عده ای پایان تحریم را به تاخیر بیاندازند و مقابل آنها

از  600میلیون مترمکعب به هزار میلیون مترمکعب رسیدیم .و در حوزههای گاز

به وعدههایی که به مردم داده بود عمل کرده اســت .کشــور را از رکود و تورم
ایجاد کرده اســت .رئیسجمهور گفت :دولت در سیاســت خارجی اجازه نداد

کاهش چشمگیر قیمت
مسکن در پردیس و پرند

خواهد ایستاد ،وی تاکید کرد ،تحریم باید بشکند و آمریکا به تعهداتی که قبال

بنزین و گازوئیل که قبال وارد کننده بودیم ،به خودکفایی رسیدیم .تولید گاز را
پیشرفتهای قابل توجه داشتیم و در میدان مشترک با ...

بازار داغ خرید و فروش حواله خودرو
عضو هیــات رئیســه کمیســیون صنایع و

پیش فــروش خودرو باید پخته تر شــوند.

توانایی خرید خودرو ندارند ،فروش از طریق

فروش خودروســازان تاثیری در ساماندهی

اســتفاده از کارت ملی ،دارا بودن گواهینامه

میزنند در نتیجه اهداف پیش بینی شــده

معــادن مجلس مــی گوید  ،طــرح پیش
بازار خودرو ندارد ،دالالن با ترفندهایی مانند

اجــاره کارت ملی و خریــد و فروش حواله،

محدودیتهــای در نظر گرفته شــده را دور

میزننــد .بهزاد رحیمی می گوید ،طرح های

وی گفــت :هرچنــد محدودیتهایی مانند
و ...از شــروط الزامی ثبت نام در طرحهای
پیش فروش و فروش فوری خودروســازان

است ،اما ســوداگران همواره با به کارگیری
ترفندهایی مانند اجاره کارت ملی افرادی که

 4تعطیلی تاالرها  ۱۰۰هزار نفر را بیکار کرد
 4چلهنشینی چقدر تمام میشود؟

مقابل تاخیرانداختن پایان تحریم میایستیم
که با پایان تحریم ،تروریســم اقتصادی را متوقف کند .روحانی گفت :دولت

 3غوغای استارتاپها در دوران شیوع کرونا

صفحه2

 4رجیستری غیرحضوری گوشی ازابتدای دی
 5محدودیتهای جدید شب یلدا
 5بیشترین دوردورشبانه درسه بلوارپایتخت
ت کارخانه
 6امکان ریزش قیمت خودرو به زیر قیم 
 6قطعهسازان کوچک تجمیع میشوند؟
 7جایزه پاسارگاد برای متولدین  ۲۳آذر۱۳۸۴
 7مشخصات امنیتی چک صیاد
 8گرانی نقره رکورد میزند

قیمتها
در بازار میوه شب یلدا

مبایعه نامه و ...محدودیتهای مذکور را دور

در طرحهای خودروسازان محقق نمیشود.
وی گفت :وجود درهای پشتی خودروسازان
یکی از دالیل عدم موفقیت طرحهای پیش
فروش در ساماندهی بازار خودرو است.

افزایش قیمت نفت با انفجار نفتکش عربستان
بــه دنبال افزایش امیدها پس از آغاز توزیع واکســن ویروس کرونا و

در عربستان ســعودی بود .معامالت آتی نفت برنت برای ماه فوریه با

نفت در روز دوشــنبه افزایش یافت .به گزارش رویترز ،قیمت نفت روز

در حالی که معامالت آتی نفت خام وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا

انفجار یک کشــتی نفتکش در بندر جده عربســتان سعودی ،قیمت

با اســتناد به اطالعات فایلهای فروش مسکن بررسی شده

دوشــنبه صعود را تجربــه کرد و برنت را به باالی 50دالر در هر بشــکه

جدید پرند نشان میدهد در مردادماه امسال میانگین قیمت

از آغاز عرضه واکســن کرونا که سبب باال رفتن تقاضای سوخت جهانی

و همچنین اظهارات واسطههای بازار معامالت مسکن در شهر

رساند .به نظر میرسد که این رشد قیمت به دنبال افزایش امیدها پس

هر مترمربع مســکن مهر در این شهر جدید حول و حوش ۳

میشــود ،و همچنین ایجاد آشــفتگی در بازار پس از انفجار یک تانکر

تا  ۵میلیون تومان بوده اســت .این میزان در اواخر تابستان و
اوایل پاییز امسال حول و حوش  ۵میلیون تومان تا  ۷میلیون

تومان بــوده اما هماکنون با کاهش بیــش از  ۱۵درصدی در

مقایســه با اواخر تابســتان به حدود  ۵میلیون تومان رسیده
است .در بازار فروش واحدهای مسکونی شخصیساز در شهر
جدید پرند هم میانگین قیمت مســکن از مترمربعی  ۱۰تا ۱۲

میلیون تومان در مردادماه امســال ،به حدود  ۱۱میلیون تومان
کاهش یافته است .این میزان در اواخر تابستان و اوایل پاییز
به حول و حــوش مترمربعی  ۱۲تا  ۱۳میلیون تومان افزایش

یافته بود .این موضوع نشان میدهد هماکنون میانگین قیمت

واحدهای مســکونی شخصیساز در شهر جدید پرند حدود ۱۰
درصد در مقایسه با تابســتان کاهش یافته است .برآوردهای

انجــام شــده همچنین نشــان میدهد میانگیــن قیمت هر
مترمربع واحد مســکن مهر در شهر جدید پردیس که از حدود

 ۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تا  ۸میلیون تومان در مرداد ماه به

حدود  ۹میلیون تومان در اواخر تابســتان و اوایل پاییز رسیده
بود هماکنون به حدود  ۸میلیون تومان کاهش یافته اســت.

این موضوع نشــان میدهد هماکنون میانگین قیمت مسکن
مهر در شــهر جدید پردیس در مقایسه با اواخر تابستان حدود

 ۱۲درصد کاهش یافته اســت .میانگین قیمــت هر مترمربع

واحدهای مســکونی شخصی ساز در این شــهر جدید نیز که
اواخر تابستان امسال حول و حوش  ۱۹میلیون تومان بود هم

اکنــون با حدود  ۱۲درصد کاهش به حول و حوش  ۱۷میلیون

تومان رســیده اســت .بودجه حداقلی برای خرید آپارتمان در
شهر جدید پرند رقمی حدود  ۴۰۰تا ۶۰۰میلیون تومان و در شهر

جدید پردیس مبلغی حول و حوش  ۶۰۰تا  ۹۰۰میلیون تومان

اســت .در اوج جهش قیمت مســکن در اواخر نیمه اول سال

جاری ،این میزان حدود ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان بود.

38سنت یا 0.8درصد افزایش ،به 50دالر و 35سنت در هر بشکه رسید،

برای ژانویه 32سنت یا 0.7درصد افزایش یافت و به 46دالر و 89سنت

در هر بشــکه رسید .پس از آنکه یک شرکت کشتیرانی اعالم کرد تانکر
نفت آن پس از اصابت یک جسم خارجی ،هنگام تخلیه در بندر جده در

عربستان سعودی منفجر شده ،قیمتها نیز افزایش یافت.

انسولین هست اما در بازار سیاه!

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت :یک شنبه هر

هفته وضعیت بازار بررسی میشود و بر اساس آن به اصطالح

کشــف قیمت میکنیم که روز گذشــته این کار انجام شده و

قیمــت میوهها تا  30آذر تعیین شــده اســت و تغییری نمی

کند .اســدهللا کارگر اظهار داشــت :در ماههای گذشته و تحت
تاثیر شیوع کرونا مصرف میوه کمتر شده بو با توجه به کاهش

دورهمیهــا و مهمانیها بایــد گفت میزان مصــرف میوه به
مناسبت شــب یلدا نسبت به ســالهای گذشته کمتر خواهد
بــود .وی تصریح کــرد :با توجه به کشــف و تعیین نرخ انواع

حدود سه ماه اســت که انسولین به

آنها را با قیمتی چنــد برابری در بازار

این دارو است؛ به گفته سخنگوی غذا

میوه ،در بازار شــاهد ثبات قیمتها خواهیــم بود .وی درباره

شده است؛ برای کمبود انسولین علل

یکــی از داروهایی اســت کــه با ارز

یک شرکت داخلی خط تولید انسولین

هر کیلوگــرم انار بین  13تا  19هزار تومــان ،هندوانه  2هزار و

کابوس بیماران دیابتی کشــور تبدیل
مختلفی عنوان میشــود؛ از تحریمها
گرفته تا قاچاق دارو به خارج از کشور.

اما آیا دلیل کمبود این داروی حیاتی
بیماران دیابتی کشور تنها به تحریمها

و مشــکالت ارزی بــاز میگــردد؟
انســولین در بازار آزاد یافت میشود؛

اما با قیمتی چند برابر بیشتر از قیمت
واقعی؛ برخی علت کمبود انســولین
در بــازار را ســود ده نبــودن فروش

در داروخانههــا میداننــد؛ بعضی از
داروخانهها برای سود بیشتر انسولین
را به دالالن میفروشــند و دالالن نیز

ســیاه به فروش میرسانند .انسولین

4200تومانی وارد کشــور میشــود؛ با
افزایش قیمــت ارز ،قیمت این دارو

در کشــورهای همسایه بســیار باالتر
از قیمت آنها در داخل کشــور خواهد
بود؛ از این رو برخی سودجویان برای

کسب سود بیشــتر ،اقدام به قاچاق

این دارو به کشورهای دیگر میکنند و
به همین علت نیاز کشــور به انسولین

تامین نمیشــود .یکی دیگر از دالیلی
که برای کمبود اســنولین در کشــور

عنوان میشود ،سرباز زدن یک شرکت
داخلی از عمل به تعهداتش برای تولید

و دارو ،عالوه بــر تحریمهای آمریکا،
قلمــی در داخــل کشــور را راهاندازی
کرد؛ این شــرکت مونتــاژ این دارو را

در داخل کشــور انجام مــیداد؛ اما با
عدم عمل به تعهداتش سبب تشدید
کمبود انسولین در کشور شد .رئیس

کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران
نیز در یکی از مصاحبههای خود عنوان
کرده اســت که 1.5برابر نیاز کشــور،
انســولین وارد شده است؛ پس نباید
کمبودی در این خصوص وجود داشته

باشــد؛ اما به دالیل مختلف انسولین

وارداتی دوباره از کشور خارج میشود.

سازمان آگݠهیها

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

میوههای یلدایــی توضیح داد :در میدان میــوه و تره بار نرخ
 500تــا  4هزار تومان ،خرمالو  5تا  20هزار تومان ،پرتقال بین
8تــا  12هزار تومان اســت .وی توضیــح داد :البته قیمت هر
یک از این محصوالت میتواند متفاوت باشــد زیرا برای نمونه
چند نوع خرمالو در بازار وجود دارد به طوری که خرمالو شمال

بیــن  5تا  8هزار تومان ،خرمالو شــهریار  10تا  15هزار تومان
و یــا خرمالو کــن  13تا  20هزار تومان نرخ گذاری شــده اند؛
این مساله درباره ســایر محصوالت نیز صدق میکند .رئیس
اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزیرئیس اتحادیه فروشندگان

میوه و سبزی بیان کرد :خوشبختانه نظارتهای دقیقی بر روند

قیمتگذاری و عرضه در میدان وجود دارد و فروشندگان میوه
مجاز هســتند بر اساس فاکتور ،ســود  35درصدی قانونی را

اعمــال کرده و بر قیمت میوهها بیافزایند .کارگر گفت :با تدابیر
صورت گرفته هیچ گونه مشکلی در تامین میوه شب یلدا وجود

ندارد .گفتنی است بر اساس لیست میدان مرکزی میوه و تره
بار انار شــیراز بین  10تا 16هزار تومان ،انار دماوند بین  12تا 19

هزار تومان ،انار ســاوه بین  8تا  14هزار تومان ،انار کوهستان

بیــن  15تا  21هزار تومــان؛ هندوانه محبوبی 2هزار و  500تا 4
هــزار تومان ،هنداونه مینــاب و خطی 2هزار و  500تا  3هزار و

 500تومان ،پرتقال تامسون شمال  8تا  12هزار تومان ،پرتقال
رسمی جنوب  9تا  12هزار تومان و ...قیمت گذاری شده اند.
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رئیسجمهور :مقابل تاخیرانداختن پایان تحریم میایستیم

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

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

رئیس جمهــور در گفت و گوی مطبوعاتی بــا خبرنگاران گفت:

تحول ســامت انجام شــد .بیمه ســامت مردم همگانی شد.

را از رکود و تورم ســخت نجات داده است و در نیازهای اساسی

76درصد رســید .دولت در مدت باقیمانــده از فعالیتش ،همه

دولت الکترونیک به معنی واقعی محقق شــد و خدمات از 10به

دولت به وعدههایی که به مردم داده بود عمل کرده است .کشور
مــردم نظیر گندم خودکفایی ایجاد کرده اســت .رئیس جمهور

ایستگاه خبر
درخواست  30میلیارد دستمزد برای بازی در
پایتخت!

گفت :دولت در سیاســت خارجی اجازه نداد ترامپ به هدفش

یکــی از بازیگران دریافت  5میلیارد تومان دســتمزد برای
حضور در این برنامه را شــرط بازی اعالم کرده است .این

درخواســت به این معنی است که تقریبا هر قسمت بیش

از 330میلیون تومان فقط هزینه دســتمزدش خواهد شد.
در صورتی که صدا و ســیما چنین دستمزدی را به بازیگران
ســریال پایتخت پرداخت کند تمام معادالت دســتمزد در

سریالهای این سازمان به هم خواهد خورد.

کرونا ،تقاضا برای شب یلدا را کاهش داد

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی با بیان اینکه
امســال به دلیل شــیوع کرونا مصرف میوه در شــب یلدا

نسبت به ســالهای قبل کاهش دارد ،گفت :پیش بینی ما
ثبات قیمت میوه برای مصارف شب یلدا است .و افزایش

قیمت نخواهیم داشــت .اســدهللا کارگر گفت  :در آستانه
شب یلدا ،هیچ مشکلی در بازار میوه نداریم و انواع میوه به

میزان فراوان عرضه میشــود .وی گفت  :تدابیر الزم برای
اینکه یلدای آرامی را پشت سر بگذاریم ،اتخاذ شده است.

مجلــس کلیات طــرح مبارزه بــا قماربازی
مجازی را تصویب کرد

تحریم باید بشــکند و آمریکا به تعهداتی که قبال متعهد شــده
گاز ،بنزیــن و گازوئیل که قبال وارد کننــده بودیم ،به خودکفایی

مترمکعب رسیدیم .و در حوزههای گاز پیشرفتهای قابل توجه

داشــتیم و در میدان مشــترک با قطر که رقیب ایران بود ،جلو

افتادیــم .در تولیــد محصوالت کشــاورزی از  97میلیون تن به
 123هزار تن رســیدیم و تا پایان دولت به  130هزار تن خواهیم

رســید .تولید برق از متوسط دولتهای قبلی بیشتر است .و هر
سال بطور متوســط دو هزار مگاوات برق بیشــتر تولید کردیم.
تولید فوالد دو برابر شــد .در المینیوم تولید را  70درصد افزایش

اگر بایدن به تعهدات آمریــکا در برجام برگردد ما هم به

احداث خواهد شــد .دریاچه ارومیه در این دولت احیاء خواهد

دولــت ،قانون مجلس شــورای اســامی را در خصوص

برگــزاری انتخابات  1400از وظایف مهم دولت اســت .در زمینه

تعهداتمان عمل خواهیم کرد

پروتکل الحاقی مفید نمیداند

تجارت آزاد با دنیا و فروش نفت ،حق مردم ایران است

مجلس علی رغم تاکید مقام معظم رهبری ،الیحه تشکیل

وزارت بازرگانی را بایگانی کرد

دادیم ،در پتروشــیمی توان را بــه دو برابر افزایش دادیم .برغم

کرونــا افتتاحهای بزرگی داشــتیم .در حــوزه اجتماعی طرح

شــد .لوایح مهم دولت در مجلس هنوز تصویب نشــده است.

کرونا ،مدیریت منســجمی را اعمال کردیــم .تالش داریم موج
سوم کرونا را به خوبی مدیریت کنیم تا وارد موج چهارم نشویم.

بهدنبال تامین و توزیع واکســن بــه روش تولید داخل و خرید

خارجی هستیم .دولت وقت پرداختن به بحثهای حاشیه ای
را ندارد و تا روز آخــر خدمت به ارائه خدمات ادامه خواهد داد.

نشست خبری رئیس جمهوری بهصورت مستقیم از شبکه خبر
و رادیو سراسری پخش شد.

جهانگیری:
انفال قابل وقف نیست

رئیس قــوه قضائیه گفت :موضوع آبگرفتگی در اســتان

رأی به تبیین استدالل و مستندات آن رأی پرداخت و کار

معــاون اول رئیس جمهور گفت :صیانت از

اســت به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور

مدیران دستگاه قضایی قرار بگیرد .رئیس قوه قضائیه ایده

عدالت بین نســلی اســت .دکتر اســحاق

روستای آق مشهد ساری سریعتر بررسی و

هیچ گونه رودربایســتی و اغماض برخورد شــود .آیتهللا

جدید در حل مســائل قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و

کشــاورزی ،معــاون امــور مجلس رئیس

با تجلیل از شــخصیت علمی و انقالبــی مرحوم آیتهللا

به پروندههای جنایی و دعــاوی خانواده ،دعاوی مالی و

خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق میافتد و الزم

پژوهشی کرد ،این اتفاق الزم است که مورد توجه و تقدیر

و ترک فعل افرادی موجب بروز این شــرایط شده ،بدون

جزئیــات به کمیته مربوطه ارجاع داد .کلیات این طرح در

جنگلها و مراتع و محیط زیســت اقتضای

پردازی و تدوین نظام مسائل برای رسیدن به راهکارهای

سیدابراهیم رئیسی در جلســه شورای عالی قوه قضائیه

دلسوزانه گامهای ماندگاری برداشتند که قدردان زحمات

فعالیت مجازی خود ساالنه یک میلیارد دالر از کشور خارج

خواهد شد .خط لوله انتقال نفت از خلیج فارس به دریای عمان

جهانگیری به هر ســه مقــام دولتی تاکید

کمیســیون قضایی مجلــس کلیات طرح مبــارزه با قمار

شــرایطی تصویب شــد که قماربازان در ترکیه و آمریکا با

به زاهدان متصل خواهیم کرد .بزرگراه اصفهان به شــیراز تکمیل

رئیسی :با مقصرین آبگرفتگیهای خوزستان
برخورد شود

یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار داشــت :آیتهللا

بازی مجــازی را به اتفاق آرا تصویب کرد و برای بررســی

حمل و نقل ریلی متصل خواهد کرد ،تا پایان امســال چابهار را

بــه تاخیر بیاندازند و مقابل آنها خواهد ایســتاد ،وی تاکید کرد،

قبلی این ســریال پر بیننده ،نکته مهم در ساخت مجموعه

قســمتی  30میلیارد تومان دســتمزد درخواست کرده اند.

بزرگی ایجاد کرده است .تا پایان دولت سواحل دریای خزر را به

گفــت :دولت ایران اجازه نخواهد داد ،عــده ای پایان تحریم را

رســیدیم .تولید گاز را از  600میلیــون مترمکعب به هزار میلیون

پــر بیننــده در فصل جدید برای ســاخت یــک برنامه 5

نــو آوری را تکمیل میکند .دولت در حمــل و نقل ریلی تحول

که با پایان تحریم ،تروریســم اقتصادی را متوقف کند .روحانی

گزارشهای حاکی از آن است که مجموعه جدید پایتخت

جدیــد پایتخت این اســت کــه بازیگران ایــن مجموعه

بســت .شرکتهای دانش بنیان را تقویت میکند و کارخانجات

برســد و برجام را نابود کند .وی گفت :برنامه دولت این اســت

بازگــردد و عمل کند .دکتر روحانی گفــت  :در بخش انرژی در

ســاخته خواهد شــد اما با تفاوتهای عمده با فصلهای

تــاش خود را بــرای تکمیل طرحهای نیمه تمــام بکار خواهد

جهانگیــری در یادداشــتی از وزیــر جهاد

جمهــور و رئیس ســازمان حفاظت محیط

گفت :باید بررسی کنیم که با چه روشهای نوینی میتوان

زیســت خواســت ،در حــل پروندههــای

مباحث مربوط به اســناد و امالک رسیدگی کرد که هم به

اختالفی بین ســازمان جنگلها و مراتع و

گفت :رقم پروندههــای ورودی به قوه قضائیه  9میلیون

اوقاف توجه داشــته باشــید که طبق اصل

یزدی در دوره  ۱۰ساله مدیریت دستگاه قضا ،مخلصانه و

مبانی قرآنی و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد .وی

ایشان هســتیم .وی افزود :اگر یک قاضی در کنار صدور

است و رقم  ۱۷میلیون پرونده درست نیست.

ســازمان حفاظت محیط زیست با سازمان
 45قانون اساسی انفال قابل وقف نیست.

کرد ،اختالف در پروندههای اراضی جنگلی
حل و فصل شود .معاون اول رئیس جمهور

از ســه مسئوشل دولتی خواست الیحه ای
تهیه شــود و با هماهنگی و حضور فعال در

جلسات مجلس شــورای اسالمی موضوع
پیگیری شود و ســریعتر الیحه به تصویب
برسد .وی تاکید کرد ،صیانت از جنگلها و

مراتع و محیط زیست اقتضای عدالت بین

نسلی است.

میکنند .به همین دلیل کمیسیون قضایی مجلس بررسی
این موضوع را در دستور کار جدی خود قرار داد.

۱۵درصد تهرانیها برق رایگان میگیرند

ایراد قضایی به مصوبه کر ونایی

مدیر دفترمدیریت مصرف شــرکت توزیع برق تهران بزرگ

مشکل مردم با قانون مالک و مستأجر

گفت ۱۵ :درصداز مشــترکان برق خانگی در تهران ،شامل
دریافت تخفیف  ۱۰۰درصدی برق امید هستند .امین پوریا
گفت :از بیــن این  ۱۵درصد باید خانههای خالی و فصلی
شناســایی و خارج شــوند ،زیرا این واحدهای مســکونی

شامل دریافت خدمات برق امید نخواهند شد .طبق پیش
بینی انجام شده با اجرای طرح برق امید در بخش خانگی

بیش از  ۱۰درصد میزان برق مصرفی کاهش خواهد یافت.
هدف از اجرای طرح برق امیدا اصالح الگوی مصرف است

که با کمک مشترکان محقق خواهد شد.

مردم بوشهر منتظر جبران خسارت سیل

ســیل ویرانگر هفته گذشــته در شهرســتان دشتســتان

خســارتها و ویرانیهای بســیار زیادی بر جای گذاشت.

مثل گذشته در ابتدای کار مســئوالن به کمک سیل زدگان
شــتافتند امــا اکنون که خطر تا حدودی رفع شــده ،مردم

منطقه در انتظار بازســازی خسارت ســیل هستند .ابراهیم
رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه
گفت  :با اشاره به اینکه مراحل الیروبی و پاکسازی مناطق

سیلزده در همه مناطق انجام شده و خسارتهای وارده به
مردم بررسی و کارشناسی شده است ،دولت باید کمکهای
الزم برای بازسازی مناطق سیل زده را انجام دهد.

رقابت  ۴شــرکت ایرانی برای تولید واکســن
کرونا

گـــزارش

اسفند سال گذشته بود که ستاد

قانون بپذیرد .اما اگر مستاجر تخلفی داشت یا خواهان

اقتص ــاد برت ــر

اجباری قراردادهــای اجاره را تا

تکلیفی برای تمدید اجارهنامه وجود ندارد .دهقانینیا با

افزایــش  ۲۵درصدی مبلــغ ودیعه نبــود در آن موقع

ملی مبارزه با کرونا مصوبه تمدید

بیان اینکه فلســفه این مصوبه حمایت از کسانی است

پایان اردیبهشــت ماه تصویب و

که مســتاجر هســتند گفت :در کنار حمایت از مستاجر

ابالغ کرد ،ایــن مصوبه در خردادماه امســال با تصمیم

حقوق موجر هم به این نحو دیده شده است که مستاجر

مجدد ستاد مبارزه با کرونا و با هدف جلوگیری از شیوع

بدعهد نباشــد و مبلغ ودیعه افزایش پیدا کند اما دولت

کرونا در پی اسباب کشی ،مجددا تمدید شد و نهایتا در

تیرماه امسال با تغییرات جدید برای اجرا به دستگاههای

با اختیاراتی که در اصول قانون اساســی دارد ورود کرده

اجرایی شــدن این مصوبه و ایجاد صدها پرونده قضائی

و اگر مســتاجر شــرایط در نظر گرفته را دارد اجارهنامه

است و گفته اســت افزایش قیمت تنها  ۲۵درصد باشد

مربوطه ابالغ شد .حاال بعد از گذشت حدود یک سال از

در شــعبات شوراهای حل اختالف و دادسراها و ایرادات

فراوانی که این مصوبه داشــت و منجر به طوالنی شدن

معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران گفت :اشکاالت

مقابله با کرونا با تنظیم یک بخشــنامه صحیحتر حقوق

ممکن اســت موجر نیاز شخصی به مورد اجاره پیدا کند

قضایی به ســتاد ملی مقابله با کرونــا برای تنظیم یک

اگر مســتاجر خواهان تمدید اجاره باشد به شرط اینکه

خسارات قراردادی را به موجر تحمیل کند و موارد مشابه

تخلف نکرده باشــد ،موجر(اجارهدهنــده) باید تمدید

اســت تا از سمت ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات

محاکم قضایی شــد ،معاون قضایی رئیس کل محاکم

مصوبه تمدید اجباری اجاره منازل ،توســط مســئوالن

دوران کرونا با اشکاالت متعددی مواجه است که در اجرا

بخشــنامه صحیحتر اعالم شده است .وی گفت  :از آنجا

تهــران میگوید :مصوبه تمدید اجبــاری اجاره منازل در
مشکالتی را برای موجر و مستاجر ایجاد میکند لذا باید
اشکاالت آن رفع شود .حجتاالسالم امیر رضا دهقانینیا

تمدید شود .وی در خصوص اشکاالت این مصوبه گفت:

این مصوبه در حکم قانون است و محاکم و شورای حل

اختالف مکلف به اجرای آن هستند ،ضروری است ستاد

هردو طرف (موجر و مستاجر) را تامین کند .وی گفت :

اجارهنامه تمدیدی باشــد و مســتاجر از شــرایط اجاره
اجاره را بــا افزایش  ۲۵درصدی مبلــغ ودیعه در حکم

یا موجر مــال اجاره را فروخته باشــد و عدم تخلیه آن

به دقت توســط مســئولین قضایی احصا و اعالم شده
درستی اتخاذ شود.

سخنگوی وزارت بهداشــت در ستاد ملی مقابله با کرونا با
بیان اینکه چهار شرکت داخلی در حال تولید واکسن کرونا

هســتند ،گفت :عالوه بر این رایزنی برای خرید واکســن

خارجی نیز ادامه دارد.سیما سادات الری با بیان اینکه این
وزارتخانه مصوبات قانونی و منابع ارزی برای خرید واکسن

کرونا را دارد ،اظهار داشت :به دلیل تحریمها مبادالت ارزی

برای خرید به تأخیر افتاده است.

هاشــمی :به جــای برج در باغ هــای تهران
بوستان ایجاد کنید

رییس شــورای اسالمی شــهر تهران با اشاره به تبدیل باغ

حمله هکرها
به خزانه داری آمریکا

منابع مطلع گزارش دادند وزارت خزانه داری آمریکا

پانــزده وزارتخانههای دولت فدرال آمریکا اســت.

رویتــرز یک گروه هکری با پشــتیبانی یک دولت

مدیریت ســود مالی دولت تأسیس شد و توسط

مورد حمالت ســایبری قرار گرفته است .بگزارش
خارجــی اطالعاتی را از وزارت خزانه داری آمریکا و
یک آژانس آمریکایی که مسئول تصمیم گیری در

مورد سیاســت اینترنت و ارتباطات از راه در آمریکا

است را به ســرقت برد .وزارت خزانه داری یکی از

این وزارتخانه در سال  ۱۷۸۹طبق الیحه کنگره برای

وزیر خزانهداری که عضوی از کابینه آمریکا اســت،

مدیریت میشــود .مقر سازمان وزارت خزانه داری
آمریکا در واشــنگتن است و هم اکنون ریاست آن

بر عهده استیون منوچین است.

ســلیمانیه به پارک و بوســتان عمومی اعــام کرد :بجای

ســاختن برج و مال ،در این فضا ها بوستان ایجاد کنید.
محســن هاشمی رئیس شــورای شــهر تهران در مراسم

افتتاح باغ ســلیمانیه ،گفت :اقدماتی از این دست ،شیوه
صحیح اســتفاده از انفال و اموال عمومی است که موجب

احیای سرمایه اجتماعی انقالب و نهادهایی از طریق بنیاد
مســتضعفان که متولی اینگونه اموال است ،می شود .وی

افزود :باغ سلیمانیه که بخشی از عمارت  ۲۵هکتاری وثوق
الدوله در جنوب شرقی تهران است ،امروز با همکاری بنیاد

مستضعفان و شــهرداری تهران ،به بوستان تبدیل شده و
در اختیار شهروندان تهرانی قرار می گیرد که بعنوان یکی از

خدمت های این دوره مدیریت شهری است.

آتشسوزی در خط انتقال نفت سرخون

وزیر خارجه بولیوی:
روابط با ایران را احیاء میکنیم

آتش نشانان بهدنبال یافتن تمساح
در دریاچه چیتگر تهران

وزیر امور خارجه بولیوی گفت  :بهدنبال بازگشــایی ســفارت بولیوی در ایران هســتیم .وی تصریح کرد ،ســفارت

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری تهران با توجه به مشاهده تمساح در دریاچه چیتگر

خبرگزاری پرنسا التینا« ،روگیلو مایتا” وزیر امور خارجه بولیوی اظهار داشت ،الپاز خواهان احیای روابط با کشورهای

کــرده اند و تا نتیجه گیری نهایی ایــن عملیات ادامه دارد .مهــدی داوری در واکنش به اخبار

خانههای کشــورش در کشورهایی که بخاطر سیاستهای آمریکا بسته شــده بودند بازگشایی میشود .بگزارش
ونزوئال ،مکزیک ،کوبا ،آرژانتین ،نیکاراگوئه و ایران است که در دوران دولت آنز به سردی گراییده بود .وی تأیید کرد

که دولت بولیوی باید با همه کشورها در چارچوب احترام به حاکمیت روابط داشته باشد و برقراری رابطه با ونزوئال
در حال انجام است .مایتا با اظهار تاسف در مورد تصمیماتی که در دوران آنز گرفته شده بود،گفت :ما باید وحدت

شکســتگی لوله انتقال نفت در ســرخون از توابع اســتان

منطقه را پیش ببریم و به همین دلیل است که باید با همه ملتها گفت و گو کنیم .وی در مورد روابط با ایران گفت

دود غلیظ در منطقه شــد .رضا حیدری عضو شورای شهر

با سیاســتهای دولت آمریکا اســت .در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در  ۲۰اکتبر ( ۲۸مهرماه

چهارمحال و بختیاری باعث شــعله ور شدن آتش و ایجاد

ســرخون از توابع شهرستان اردل گفت :در برخی از مناطق

ســرخون حریق مجددا شعلهور شــده است .وی از مردم
خواســت بدلیل خطرناک بودن دود ناشی از آتش سوزی
در خانه بمانند .این آتش سوزی بدنبال شکستگی در خط

لوله انتقال نفت مارون ایجاد شده است.

که به دنبال بازگشایی سفارت بولیوی در جمهوری اسالمی ایران هستند که یکی از مهمترین اقدامها در مخالفت

ســال  )۹۸که در دور نخست مورالس پیروز شد ،تظاهرات اعتراضآمیز و اعتصابهای گستردهای در بولیوی آغاز

شــد .سناتور آنز پس از کنارهگیری مورالس از ریاســت جمهوری در  ۱۰نوامبر ( ۱۹آبان ماه) و پناهنده شدنش به

نوشــت :تیمهای سازمان آتش نشانی چند روز اســت که عملیات جستوجو در دریاچه را آغاز
روزهای گذشــته مبنی بر مشاهده یک تمســاح در دریاچه چیتگر در توئیتر خود نوشت :در پی
انتشار اخباری مبنی بر مشاهده تمساح در دریاچه شهدای خلیج فارس ،تیمهای سازمان آتش

نشانی از چند روز گذشته عملیات جستوجو در دریاچه را آغاز کرده اند که تا نتیجه گیری نهایی
این عملیات ادامه خواهد داشت .فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران

گفت  :طی یک ماه گذشته شخصی اعالم کرد که در دریاچه چیتگر تمساح مشاهده کرده است که
این موضوع مورد بررسی قرار گرفت .وی افزود :کارشناسان و ماموران یگان محیط این دریاچه را

پایش کردند و حتی دوربینهای آن را چک کردند چنین موجودی مشاهده نشد .فرمانده یگان
حفاظت محیط زیســت استان تهران تاکید کرد :اگر تمساح در این دریاچه وجود داشت نیاز به

مکزیــک ،خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی اعالم کــرد .مورالس چندی بعد از مکزیک به آرژانتین رفت .اما

شکار و حضور در خشکی داشت که طی این یک ماه هیچ مورد مشاهده نشده است ضمن اینکه

بود ،در سالروز تبعید خود ( ۱۸آبان) به بولیوی بازگشت و هفته گذشته دوباره رهبری جنبش را به دست گرفت.

جثه درشتش اردک ماهی باشد.

رئیس جمهوری مستعفی پس از پیروزی لوئیس آرسه در انتخابات  ۲۰۲۰بولیوی ،همانطور که پیشتر اعالم کرده

پایشها به صورت شبانه روز ادامه دارد .وی خاطر نشان کرد :امکان دارد حیوان دیده شده به خاطر

اقتصاد

س هش ــنبه |  25آذر | 1399

تجارت هزاره سوم بعد از نفت و طال

فروش آب در والاستریت

طــا ،نفت و اکنون آب! آب کامودیتــی ،معامله بعدی در بازار اوراق بهــادار خواهد بود.بورس

اســتفاده کنند .به گفته مدیران گروه سیامای ،قرار است این شاخص به نوعی منعکسکننده

گزارشــگر ویژه سازمان ملل هشدار داد این اقدام میتواند برای این منبع حیات ،حباب قیمت

کشــاورزان ،صندوقهای سرمایه گذاری و شــهرداریها اکنون میتوانند در آب در دسترس

تاجران شــیکاگو از آغاز به کار شــاخصی خبر داد که قیمت لحظهای آب را دنبال میکند؛ اما

به وجود آورد.

هشدارسازمان ملل :مراقب حباب قیمت باشید

به گزارش راشــاتودی ،پدرو آروجو آگودو ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر برای
نوشــیدن آب سالم هشــدار داد تجارت آب به صورت یک کاال مانند نفت و طال در بورسهای

والاســتریت ممکن است برای حیاتیترین منابع جهان حباب قیمت به وجود آورد .این مقام

ریسکهای آب و هوایی تهدیدکننده منابع آب برای کشاورزان باشد.
ایالت کالیفرنیا سرمایه گذاری کنند.

تاجران میتوانند در قراردادهای آتی با قیمت نقطه ای سرمایه گذاری کنند.

قراردادها در شــاخص آب نزدک ولس کالیفرنیا بســته خواهند شد که دو سال قبل ایجاد

شده است.

بیانیه به یک حالت نامناســب امور آب اشــاره میکند که نشان دهنده کمبود منابع طبیعی

ارشد سازمان ملل میگوید :اخبار تجارت آب در بازارهای پیشخرید کاالی والاستریت نشان

حیات است.

زندگی همه ما ارتباط نزدیکی دارد و مولفهای ضروری برای سالمت عموم است.

خوب است.

میدهد ارزش آب به عنوان یکی از حقوق اولیه بشــر حاال مورد تهدید قرار گرفته است .آب به

قیمت لحظهای آب

آگاهی از این موضوع که کالیفرنیا از یک دوره طوالنی خشکسالی ایالتی رنج میبرد بسیار

تیم مک کورت که رئیس جهانی شــاخص ســرمایه و واحد ســرمایه ای تناوبی در شرکت

این هفته بورس تاجران شــیکاگو ،که اداره آن در دســت گروه ســیامای است ،از آغاز به کار

 cmeدر یک مصاحبه گفته اســت که تا  2024تقریبا دو ســوم جهان با بحران کمبود آب رو به

شاخص «آب نزدک ولز کالیفرنیا» از این هفته آغاز شد .انتظار میرود تاجران از این شاخص

دیــن دری آنالیزگر و مدیر اجرایی فروشــگاههای بزرگ گروه  RBCگفته اســت تغییرات

شــاخصی خبر داد که قیمــت لحظهای آب را دنبال میکند .معامــات قراردادهای مربوط به
در کالیفرنیا ،بزرگترین بازار کشاورزی آمریکا ،برای نشان دادن نبود یا وفور آب در آینده نزدیک

3

رو میشوند.

اقلیمی ،خشکسالی ،رشد جمعیت و آلودگی احتماال موجب ایجاد موضوعات داغ مانند کمبود

آب و قیمت گذاری در چند سال آینده خواهد شد .همچنین چند سال بعد به تجارت اکسیژن

روی خواهیم آورد.

غوغای استارتاپ ها در دوران شیو ع کووید ۱۹ -

کرونا بازار کدام کسب و کارها را سکه کرد؟
گـــزارش

کنفرانس فناوری Web Summit

اقتص ــاد برت ــر

صورت مجازی برگزار شــد .اما

این خریدها برای ایبی بیشــتر شــامل مواردی

امســال برای نخســتین بار به

ماننــد میــز کار و تجهیزات بدنســازی در منزل

وب ســامیت این دوره تفاوتی

اتسی برای ماسک ثبت شده است .ایانون در این

بود .سیلورمن نیز گفت که بیشترین خریدها در

اساســی با تمــام کنفرانسهای پیــش از خود

کنفرانس گفت« :دندانپزشــکم به من گفت که با

داشــت و آن هم شــیوع بیماری کرونا و اثر آن

خریــد قطعات مورد نیازش در ایبی طی روزهای

بر بخش فناوری بود .به گزارش ســینت ،بسیار

خانه نشینی شروع به تعمیر کامیون مدل ۱۹۸۸

بعید اســت که ســال  ۲۰۲۰برای مــا در آینده به

خود کرده است ،چرا که به ناگاه وقت زیادی را به

عنوان ســالی خوب برای گذراندن زندگی به یاد

دست آورده است».

انقالب زوم

آورده شــود .با شــیوع عالمگیر ویــروس کرونا،

بیــش از آنکه رشــد کنیم ،مجبور بــه کنار آمدن

بســیاری از پلتفرمهای مرتبط با فناوری رشــد

با وضعیت شــدیم .امــا اســتثنائاتی نیز در این

بی سابقهای را در ســال جاری تجربه کردند .اما

قاعــده وجود دارد .از آنجا که بیشــتر از هر زمان

شاید هیچکدام از آنها به اندازه زوم رشد نکرده

دیگــری بــه محصــوالت و پلتفرمهــای آنالین

باشند .امســال اپلیکیشن زوم ( )Zoomاز یک

اعتماد کردهایم ،بســیاری از شرکتهای فناوری

ابــزار کنفرانــس ویدیویی که برخــی از آن برای

پشــت ارائههــای خود طــی  ۱۲ماه گذشــته به

کار خود اســتفاده میکردند ،به عضو ثابت تمام

طور فعاالنهای پیشــرفت کرده و شــاید بهترین

خانوادهها و مشــاغل تبدیل شده است .واژه زوم
در سرتاســر کنفرانس وب سامیت کلمهای ثابت

سال خود را داشتهاند.

حا کمیت استارتاپها
در کابینه جو بایدن

در تمام ســخنرانیها بود و به نظر میرسید بدون
توجه به موضوع مکالمــه ،زوم برای همه مهم و

این چیزی اســت که هفته گذشــته بــه راحتی

کلیدی است.

بزرگتریــن کنفرانس فناوری اروپا که برای اولین

تــا پیش از امســال به طــور متوســط روزانه ۱۰

چشماندازی برای آینده

در جریــان وب ســامیت (،)Web Summit
بــار به صورت مجــازی برگزار گردید ،بیان شــد.

مدیران عامل ،سایر مدیران ارشد ،سیاستمداران

و حتی تعدادی از سلبریتیها دور هم جمع شدند
تا مشــخصا در مورد وضعیت فنــاوری در جهان

صحبــت کنند ،شــرکتهای فناوری کــه در این

مدت شکوفا شدهاند نیز تصویری زنده از رشد در

بخشهای مختلف خود ترسیم کردند.

کیمو ،ویدیویی از سوی سلبریتی
مورد عالقهتان

یافت ».او توضیح داد که چگونه ســلبریتیها از

اندام و محتوای آشــپزی تولید محتوا میکنند،

کاالهای بســیار متفاوت و جالبی را به موجودی

پولی به طرفدارانشــان به عنوان یکی از چندین

دورکاری و کار از خانــه باعــث ایجــاد همکاری

درآمد و قدرت خرید مردم به این معنی است که

میکند کــه تا پایان ســال  ۲۰۲۰میزبان  ۳هزار

این اپلیکیشــن برای ارائه ویدیوهای شخصی و
کانــال افزایش درآمــد در طول شــیوع کرونا و

تنوع بخشــیدن به جریان درآمد خــود ،فراتر از

مشارکتهای تجاری سنتی استفاده کردهاند.

آســانتر و بی وقفهای بیــن یوتیوبرهایی که در
مکانهای مختلف زندگی میکنند ،شده است.

کرونا بازار وسایل دست دوم
و صنایع دستی را سکه کرد

آنها به دنبال خرید چیزهایی هستند که ترجیح
میدهند نو نباشــند و آن را به صورت دست دوم
خریداری کنند».

اســتیون گاالنیــس ،مدیــر عامــل اســتارتاپ

کاســپار لی ،همکار جفریز که خود از یوتیوبرهای

ســلبریتیها هنگام رویارویی با همه گیری کرونا

ســاختن محتوا در حین شیوع کووید ۱۹-بسیار

اتســی ( )Etsyو ایبی ( )Ebayروی آوردهاند.

امکان میدهد محصوالت نوسازی شده برندهای

خود روی میآورنــد .او در این باره گفت :از آنجا
که صنعــت ســرگرمی و ســفرهای بینالمللی
متوقــف شــده بود ،شــاید این امــر راهی برای

درآمدزایــی به آنها میداد ،شــاید هم برخی از
ســلبریتیها صرفا به عنوان اپلیکیشنی تفریحی
بــه آن نــگاه میکردند .بن جفریــز ،مدیر عامل
پلتفرم بازاریابی اینفلوئنسر ()Influencer.com

گفت« :استارتاپ کیمو به موفقیت بزرگی دست

 10اصل امنیت اقتصادی
دیدگاه
اقتصادبرتر

تصمیم میگیرند.

آلمانی ها

برای آنکــه بیهوده نگــران ناامنی

از ناحیــۀ روسها نشــوند ،پروژه
ای چنــد میلیــارد دالری بــرای

انتقال گاز طبیعی روســیه بــه آلمان تعریف کردند تا با

ایجاد نوعی وابســتگی متقابل ،هم در تامین امنیت و
هم تامیــن منابع گاز و انرژی بــرای دراز مدت برنامه

ریــزی کننــد .این پــروژه علیرغــم مخالفــت آمریکا

در حال تکمیل است.

ژاپنی ها

کــه برتری اقتصادی چین را نهایــی میدانند با نادیده
ِ
روابط گســترده ای
گرفتن اختالفات عمیق تاریخی ،به

با چینیها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیدهاند.

اتحادیه اروپا

برای آنکــه انگیزۀ مهاجرت از آفریقا بــه اتحادیه اروپا

به تدریج کاســته شــود ،این اتحادیــه تصمیم گرفته

کار و کاسبی یوتیوبرها سکه شد

رشد چشمگیری داشتهاند .او همچنین میگوید

پلتفــرم اضافــه میکنند ».او افــزود« :کاهش

در ایــن میان برخــی دیگر از افراد برای کســب

به اپلیکیشن ارسال ویدیوی پولی برای طرفداران

میشدند که این شــرکت به چنین رقمی افتخار

میکرد .اما این آمار در ماه آوریل به  ۳۰۰میلیون

خرید محصوالت نوسازی شده برندهای
تجاری

کیمــو ( )Cameoهم توصیف کــرد که چگونه

ادامه

میلیون شــرکتکننده در تماسهای زوم حاضر

معــروف نیــز محســوب میشــود میگوید که
مشــکل است ،زیرا بســیاری از ویدیوهای او در

مکانهای بیرون از خانه ســاخته می شوند .اما
بهرغم این چالش ،او شــاهد افزایش چشمگیر
واکنشها به پستهای یوتیوب خود بوده است و
در این مدت الیکهایش  ۶۷درصد و کامنتهای

زیــر ویدیوهایش  ۵۰درصد افزایش یافتهاند .لی

میگوید :اگرچه بازار برای اینفلوئنسرهای یوتیوب
که ویدیوهای مربوط به مســافرت میســاختند
ضعیف شده است ،اما افرادی که در حوزه تناسب

درآمــدی اندک به پلتفرمهــای فناورانهای مانند
مردم از اتســی برای فروش وســایل دست ساز

و صنایع دستی اســتفاده میکنند  ،در حالی که
ایبــی نیز به مردم کمک کرده تــا چیزهایی را که

در خانههایشان جای اضافه اشغال کردهاند را به
فروش برسانند.جیمی ایانونه ،مدیرعامل شرکت

ایبی ،که به تازگی با استفاده از این پلتفرم معامله
آنالین برای دخترش یک ساز خریده است گفت:

«وقتی به  ۴هزار دالر کاالهای عادی که بیشــتر
مــردم در خانه خــود دارند فکــر میکنید ،آنها

سرمایه گذاری و فعالیتهای گسترده ای را در اقتصاد

ً
ِ
عمدتا
کیفیت حیات اقتصــادی در ایران که
بدانیــم،

ساله که پیش بینی میشود 200میلیون نفر به جمعیت

ِ
عموم
کــدام درآمدهای ارزی خواهد بــود؟ در میان
ِ
موفقیت اقتصــادی« ،عنصر زمان» علیه
متغیرهای

کشــورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10

آفریقا اضافه شــود ،مهاجرت آفریقا ییها به اروپا را به

حداقل برساند.

آمریکا

بــرای آنکه برتری خود را نســبت به چین در چند دهۀ
ِ
روابط استراتژیک با کشورهایی
دنبال
آینده حفظ کند ،به
ِ

اســت که یکی از این ویژگیها را داشــته باشــد :بازار
مصرفی و سرمایه (برزیل و هند) ،سرمایه (عربستان،
آلمان ،کانــادا و انگلیس) و فناوری (ســنگاپور ،هند،
ِ
تثبیت
اســراییل و کرۀ جنوبی) .عموم این کشــورها به

موقعیت خود در حدودِ ســال  ۲۰۵۰فکر و برنامه ریزی

میکنند.

عربستان

که  80ســال به درآمدهای نفتی وابســته بوده ،در

تالشــی همه جانبــه در پی عملیاتی کــردن چندین

استراتژی موازی برای کســب درآمدهای غیرنفتی

است.

تقاضای انــرژی در جهــان را مبنا
کاهــش
اگــر
ِ
ِ

به صادرات انرژیهای فســیلی وابســته اســت ،تابع

ماســت .هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی ازمشکل

اســت ولی درعین حال ،بیش از  15ســال است که
ِ
تبعات ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هستهای،

کسب سهم بازا ِر
تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای
ِ
منطقه ای و جهانی
سازمان تجارت جهانی
پیوستن به
ِ

در این حد و انــدازه هرگز فکر هم نکرده بود .اما

از طرفی بســیار هیجــان زده بودیم ،چرا که پس

تجاری چون لنوو ( )Lenovoرا خریداری کنند و

مرجوع کردن بدون دردسر  ۳۰روزه کاال و ضمانت

روبرو شده بودند مقداری عقب نشینی کردند .آن

به کاالهایی از این دست دو سال گارانتی ،امکان
بازگشت پول در صورت مرجوع شدن را نیز اضافه
کرده اســت .این پروژه با استقبال شدید کاربران

این پلتفرم نیز همراه شده است .افراد همچنین
انواع وســایل مورد نیاز خود را که به طور ناگهانی

در خانــه در طی دوران همه گیری نیاز داشــتند

را از فروشــگاههای آنالین خریداری می کردند.

ِ
روابط عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان
ِ
(روابط متعادل
اندونزیایی کردن سیاســت خارجی

با ژاپن ،هند ،روســیه ،چین ،آمریکا ،استرالیا و اتحادیۀ

اروپا)

ِ
نظام حقوقی و بوروکراتیک شفاف

در حال تحقق اســت».وقتی خبر واکسن فایزر

با پیشرویهای چشمگیری از ماه مارس به بعد
چه در حال حاضر برای شــرکتهایی که در طول
یک ســال گذشته رشــد کردند ،مهم خواهد بود؛

یافتن راههایی برای جلب توجه بیشتر کاربران و
اثبات کارآمدی کسب و کار آنها حتی در صورت

بازگشــایی کامل و بازگشــت وضعیت به حالت

عادی است.

اســت که ایران را یک «مورد خاص» میبیند در حالی

که مطالعۀ مقایسه ای نشان میدهد که:

کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده اند (مالزی)

کشورهای مستقر در مناطق ژئوپلیتیک هم پیشرفت

کرده اند (کرۀ جنوبی)

کامل رسانهها در مبارزه با فساد اقتصادی
مصونیت
ِ

کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده اند هم پیشرفت

بــدون ارتباطــات بین المللــی نمی توان به رشــد

کشورهایی که همســایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت

بدون روابط عادی و امن با همســایگان نمیتوان به

کشورهایی که سوابق ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت

امنیــت داخلــی ،امنیت ملی ،انســجام اجتماعی و
ً
ِ
امنیــت اقتصادی و مازاد
کشــورعمدتا تابع
وفاداری به

کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده اند

این ده اصل تابع  5مفروض بنیادی زیرند:

اصل زیر است:

تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی

پیــش از همه گیری کرونا ،زوم هرگز به رشــدی

منتشر شد ،سهام شرکتهای زوم ،ایبی و اتسی

رشد اقتصادی و مازاد دست یافت

ِ
سیاست خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی
ِ
ثبات سیاسی

و مدیرعامل زوم در این کنفرانس عنوان کرد« :تا

شــرکت ایبی با راهاندازی پــروژهای که به افراد

اقتصادی و مازاد دست یافت

ِ
ِ
اولویت رشد
حول
عموم جریانهای سیاسی
ِ
اجماعِ
و توسعۀ اقتصادی
تبدیل دســتگاهِ دیپلماســی به وزارتخانه ای جهت

میلیارد دقیقه جلسه باشد.اریک یوان ،بنیانگذار

از سالها تالش احساس میکردیم که رویایمان

رشد اقتصادی را به صفر و در دو ِرۀ کرونا به زیر صفر
رسانده اســت .تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار
نیاز دارد و نه جلســات طوالنی و ســخنرانی .تابع 10

شــرکت کننده در روز رسیده بود .زوم پیشبینی

هستند

ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی میانجامد

کرده اند (ویتنام)

کرده اند (مکزیک)
کرده اند (چین)

هم پیشرفت کرده اند (هند)

هیچ کشــوری بدون بینالمللی شــدن اندیشــه و

عملکرد نخبگان سیاســی آن نتوانسته است پیشرفت

جهــان فعلیدمادامی
بــا توجه به واقعیتهای منظومه
ِ

کند .بعضی با مطالعه و تشخیص بین المللی میشوند
(سنگاپور و مالزی) .بعضی با تعددِ بحرانها بینالمللی

از یــک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.یکی

و بعضیها بدون بین المللی شــدن ،نسلهای آیندۀ

که نخبگان سیاســی به اولویت  % 80رشــد و توســعه
اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند،

درمحافل علوم انســانی کشور این
از خطاهای تحلیلی
ِ

میشوند (چین).

خود را فقیرتر میکنند (بولیوی ،کوبا و کرۀ شمالی)
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فروشندگان مسکن  ۵/۵درصد قیمتها را پایین آوردند
گـــزارش

روند نزولی قیمت مســکن شهر

اینکه آغاز روند تخلیه حباب بازارها اتفاق خوبی اســت

اقتص ــاد برت ــر

یافتــه و آمــار از کاهــش ۵.۵

خالی شود انتظارات تورمی را در بخش مسکن کاهش

بیان میکند :اینکه بازارهای موازی مســکن حبابشان

تهــران در دو هفتــه اخیــر ادامه

میدهد و تاثیرش در آینده به شــکل کاهش معامالت

درصــدی نرخهــای پیشــنهادی

ســفته بازانه بروز خواهد یافت .کســانی که نظم بازار

حکایــت دارد.آخریــن دادههای به دســت آمده از

مسکن را با رفتارهای ســوداگرانه به هم میریزند در

قیمتهای پیشــنهادی مسکن در شــهر تهران نشان

حال خروج از بازار هســتند .در این شــرایط میتوان

دهنده افت  ۵.۵درصدی نرخها است .در عین حال

امیدوار بود بازار مســکن از یک ثبات اقتصادی تبعیت

از  ۸تــا  ۲۱آذرماه تمایل برای فروش در مقایســه

کند که برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

بــا دو هفته قبل از آن  ۱۳.۵درصــد افزایش یافته

کنترل بازار مسکن

اســت .از بین  ۱۱منطقه پرتقاضا که به نوعی بورس
بازار مســکن محســوب میشوند بیشــترین افت

همچنین محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرسازی

قیمــت در منطقه  ۸به میــزان  ۱۷درصد رخ داده و

با بیان اینکه برای کنترل بازار مسکن برنامه داریم گفت:

در عیــن حال در منطقه هفت نرخهای پیشــنهادی

از نگاه کالن اقتصادی ،ظرفیت ســرمایه گذاری در حوزه

 ۷.۸درصد افزایش نشان میدهد .در هر دو منطقه

مســکن هیچگاه پر نمی شــود .به هر حال بازار مسکن

مذکور عرضه مســکن به ترتیــب  ۱۷و  ۱۶درصد در

ظرفیت حبس سرمایه باالیی دارد که هم میتواند نقطه

مقایســه با دو هفته قبل از آن کاهش یافته است.

ضعف و هم نقطه قوت باشــد .ولی طبیعتا حاکمیت به

اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید که تغییرات

لحاظ سرمایه گذاری ،زیرســاختی و روبنایی باید آن را

تعداد آگهیها و قیمت مسکن را رصد میکند نشان

مدیریت کند .بزرگترین هدف ســامانه امکان و اسکان

دهنــده افزایش  ۱۳.۵درصدی عرضــه آپارتمان در

این است که تا حد امکان سرمایه گذاری ،سفته بازی و

و اول آذرماه اســت .در همین بــازه زمانی نرخهای

مسکونی در استطاعت فاقدین مسکن را رونق دهیم.

هفتههای دوم و ســوم آذر نسبت به هفته آخر آبان

بورس بازی را از مسکن خارج و بخش تولید واحدهای

خانه در تهران متری  ۲۷.۱میلیون تومان

پیشــنهادی  ۵.۵درصد کاهش نشان میدهد.از ۸

تا  ۲۱آذرماه قیمتهای پیشنهادی در منطقه یک ۱.۸
درصد ،منطقه دو  ۱.۶درصد ،منطقه چهار  ۳.۱درصد،

منطقه هشت  ۱۷درصد ،منطقه  ۹بالغ بر  ۲.۴درصد،

منطقــه  ۱۰به میــزان  ۰.۶درصد و منطقه  ۲۲بالغ بر
 ۰.۲درصد در مقایســه با دو هفته قبل از آن کاهش

یافته اســت.در عین حال بررســی آگهیها از رشد

قیمتهای پیشــنهادی در منطقه ســه به میزان ۵.۴
درصد ،منطقه پنج  ۳درصد ،منطقه شــش  ۲درصد

و منطقه هفت  ۷.۸درصــد حکایت دارد ۱۱ .منطقه
دیگر شهر تهران به دلیل پایین بودن تعداد آگهیها
در این گزارش لحاظ نشــده است .در عین حال در

 ۱۱منطقه شــهر تهران که حجــم دادههای آن قابل

اتکا است نرخهای پیشنهادی  ۵.۵درصد افت نشان

مذکور  ۱۳.۵درصد افزایش داشــته و در عین حال

و سوم آذرماه نسبت به هفته آخر آبان و اول آذرماه

نشــان میدهد .تــا پیش از ایــن تقاضا  ۴۴درصد

میدهد.بررسی تغییرات تعداد آگهیهای هفته دوم
نیز نشــان میدهد عرضه مســکن در منطقه دو ۲۲
درصد ،منطقه پنج  ۵۱درصد ،منطقه شش  ۱۰درصد،

منطقــه  ۹بالغ بر  ۱۵۵درصــد و منطقه  ۱۰به میزان

تقاضا برای واحدهای مســکونی رشــد  ۲۰درصدی
کاهــش یافته بود .افزایش تمایل برای خرید ملک

میتواند نشــان دهنده ورود اولین گروه مصرفی که
ریسکهای کمتری را میپذیرند باشد.اما دو نمایه از

 ۴۳درصد افزایش یافته اســت .از ســوی دیگر در

افت قیمت و افزایش نسبی عرضه مسکن در تهران

درصد ،منطقه چهار  ۲۲درصد منطقه هفت  ۱۶درصد

اول آذرماه نیز نرخها  ۲.۲درصد نسبت به هفت روز

منطقه یک تعداد آگهیها  ۱۴درصد ،منطقه سه ۲۵

و منطقه هشت  ۱۷درصد کاهش یافته است.به طور
کلی نیز در شــهر تهران تعداد آگهیها در بازه زمانی

تعطیلی تاالرها
 ۱۰۰هزار نفر را بیکار کرد

طی دو هفته اخیر در حالی اتفاق افتاده که در هفته
قبل از آن کاهش یافتــه بود .ریزش پله ای قیمتها

به اعتقاد کارشناسان ،تخلیه حباب بازارمسکن است

که میتواند تا زمان کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کند.

پیش بینی دورنمای بازار مسکن و شکستن
قیمتها

بنابرایــن گزارش ،مطابق اعالم بانک مرکزی متوســط

قیمت مســکن شــهر تهران در آبان ماه  ۱۳۹۹بالغ بر

 ۲۷میلیــون و  ۱۰۰هزار تومــان در هر متر مربع بود که
نســبت به ماه قبل  ۱.۸درصد و نســبت به ماه مشابه

علی اکبر لبافی ،کارشناس حوزه کار با اشاره به دورنمای

سال قبل  ۱۱۸درصد رشد نشان میدهد .این کمترین

اتفاقات خوبی در بخش مسکن میافتد .در حال حاضر

تا کنون بوده اســت .معامالت نیز در هشــتمین ماه از

بازار مســکن میگویــد :پیش بینی من این اســت که
افزایــش قیمتهــا روزانه تثبیت میشــود و ماه به ماه
پاییــن میآید لذا انتظار مــیرود قیمتها به حدی پایین
بیاید که بازار به یک تعادل قابل قبول برسد.

دالالن بازار مسکن را ترک میکنند

فرشــید پورحاجت ،دبیر کانون انبوه سازان نیز با بیان

تولید ماشین لباسشویی و
تلویزیون  ۶۰درصد افزایش یافت

میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری
ســال جاری به طور محسوسی کاهش یافت .در آبان

ماه  ۱۳۹۹تعداد  ۴۴۶۶فقره معامله مســکن در شهر
تهران به امضا رســید که در مقایســه بــا ماه قبل ۴۸
درصد کاهش و نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۱.۸

درصد افزایش پیدا کرد.

چلهنشینی
چقدر تمام میشود؟

نایــب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران اعالم

مدیر عامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت میوه و آجیل

تعطیلی تاالرها بیکار شده اند.خسرو ابراهیمی نیا با اشاره وجود حدود هزار واحد تاالر

ایرانیان آمده اســت در این شــهر که بلندترین شب سال اســت خانوادهها دور یکدیگر

کرد که بر اساس برآوردها حدود  ۱۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی

شــب یلدا را تشریح کرد.شب یلدا یکی از شــبهای قدیمی است که در تاریخ و سنت

پذیرایی در شــهر تهران اظهار داشت :عالوه بر افرادی که با تعطیلی تاالرها به صورت

جمع میشــوند و با خوراکیهای مخصوص این شب آن را جشن میگیرند.اما امسال

مســتقیم بیکار شــدند ،در بخش تجهیز مجالس برای هر مراســم ،بسته به تعداد

برگزاری شب یلدا به دلیل شیوع بیماری کرونا با محدودیت مواجه است و مردم از رفتن

مهمانها بین  ۱۰تا  ۷۰نفر فعالیت میکردند که حاال بیکار شــده اند .همچنین دهها

به مهمانی خودداری میکنند و اعضای یک خانواده در خانه خود این جشــن باســتانی

شــغل دیگر از جمله در حوزه چیدمان ســفره عقد ،حمل و نقل ،عکاسی ،آرایشگاه،

را جشــن میگیرند.اما برای اینکه هزینه اقالم شــب یلدا برای یک خانواده چقدر تمام

نقاشــی و دکور تاالر و آشپزی به فعالیت تاالرها وابسته اند ،بنابراین برآوردها نشان

میشود به ســراغ رئیس سازمان میادین میوه و تره بار رفتیم تا او هزینه خوراکیهای

میدهــد از اســفندماه تاکنون حدود  ۱۰۰هزار نفر به واســطه تعطیلــی تاالرها بیکار

این شب باستانی را در میادین میوه و تره بار اعالم کند.سید سعید راد با اشاره به قیمت

شــدهاند.وی بــا بیان اینکه اتحادیه تاالرها  ۱۰ماه اســت که ایــن موضوع را مکاتبه

میوههای مخصوص شــب یلدا اظهار داشــت :میوههای یلدایی شامل  ۴میوه هندوانه،

کرده ،اما هنوز نتیجهای نگرفته اســت ،تصریح کرد :با برنامه ریزی درست در اسفند
و فروردین و اردیبهشــت و تعطیلــی همه مراکز پذیرایی وضعیت خوبی در کشــور
ایجاد شــد و تلفات انســانی نیز به پایین ترین عدد و رقم خود رســید اما از خرداد

به بعد با تصمیم مســئوالن ،تاالرهای پذیرایی تعطیل شدند ،در حالی که دیگر مراکز
پذیرایی مانند رستورانها و چلوکبابیها تعطیل نشدند.رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی

تهران با بیان اینکه تاالهاری پذیرایی به عنوان متخصص برگزاری مراسمها میتوانند

انار ،خرمالو و ازگیل اســت که از دیر باز برای مردم تهران از اهمیت و جایگاه ویژهای در

تولید لوازم خانگی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در یخچال و فریزر،

ماشین لباسشویی و تلویزیون به ترتیب با افزایش  ۲۹.۲درصد ۵۸.۲ ،درصد و ۶۲.۵درصد

مواجه بوده است.بررســی آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان میدهد

کــه طی  ۸ماه ســال جاری یک میلیون و  ۳۳۴هزار دســتگاه یخچال و فریزر توســط

شب یلدا برخوردار بودهاند و با مبلغ  ۴۹هزارتومان میتوان این میوهها را خریداری کرد.

وی ادامــه داد :با  ۴۹هزار تومان میتوان یک عــدد هندوانه  ۴کیلویی به قیمت ۱۰۴۰۰

تومــان (هر کیلوگرم  ۲۶۰۰تومان) ،یک کیلوگرم انار به قیمت  ۱۱۲۰۰تومان ،یک کیلوگرم
ً
(جمعا ۴۹
خرمالــو به قیمت  ۱۳۵۰۰تومان و یک کیلوگرم ازگیل به قیمت  ۱۳۹۰۰تومان

هزار تومان) از میادین میوه و تره بار خریداری کرد.مدیر عامل سازمان مدیریت میادین

پروتکلهای بهداشــتی را به صورت کامل رعایت و مراسم را با حداقل ظرفیت برگزار

تولیدکنندگان داخلی تولید شــده اســت ،این در حالیست که سال گذشته یک میلیون و

شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که با نزدیکتر شدن به شب یلدا قیمتها افزایش

ازدواج برگزار میشود .پیشنهاد ما این است که تاالرها با دریافت کد بهداشتی و زیر

نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۲۹.۲درصدی یافته است.

با نزدیکتر شدن به شب یلدا قیمت این اقالم کمی افزایش پیدا کند ،اما به شهروندان

کنند ،گفت :اما در حال حاضر مراســم مختلف در خانه ها ،رستورانها و حتی دفاتر

نظر اتحادیه مجاز به فعالیت باشــند.این مقام صنفی پیشتر از از ورشکستگی کامل
این صنف خبر داده و گفته بود که تســهیالت کرونایی هم نتوانســته به اعضای این

صنف کمک کند.همچنین اخیرا گزارشهایی منتشــر شــد که نشان میداد علیرغم
شــیوع گســترده ویروس کرونا و اوج گرفتن آمار فوتیها و همچنین تعطیلی چند

ماهه تاالرها به دلیل گسترش این ویروس ،بعضی از محضرهای ثبت ازدواج در یک
ً
نسبتا کوچک و مسقف ،ضمن برگزاری خطبۀ عقد ،سور و سات پذیرایی دهها
فضای

۳۲هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود.بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در  ۸ماه

تولید  ۶۶۵.۲هزار ماشین لباسشویی

همچنین در  ۸ماه امســال  ۶۶۵هزار و  ۲۰۰دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است.

این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل  ۴۲۰هزار و  ۴۰۰دستگاه تولید شده بود.بنابراین تولید

ماشین لباسشویی در  ۸ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۵۸.۲درصدی یافته است.

رشد  ۶۲.۵درصدی تولید تلویزیون

ایــن اطمینان را میدهیم که آنها میتوانند میوههای مورد نیاز خود در شــب یلدا را ۳۰

تا  ۴۰درصد ارزانتر از ســطح شــهر از میادین میوه و تره بار خریداری کنند.راد در پاسخ
به این ســوال که برای خرید آجیلهای شــب یلدا چه اقداماتی انجام شــده و قیمت
آنها چقدر است گفت :درباره ســایر محصوالت مورد نیاز خانوادهها از جمله انواع آجیل،

خشکبار و تنقالت در طوالنیترین شب سال پیشبینیهای الزم صورت گرفته است.وی

در  ۸ماه امســال  ۸۰۱هزار و  ۶۰۰دســتگاه انواع تلویزیون توســط تولیدکنندگان داخلی

درباره قیمت انواع آجیل و خشکبار درجه یک و تنقالتی که در شب یلدا مصرف میشوند

تنها ۴۹۳هزار و  ۲۰۰دســتگاه تولید شده بود.بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در  ۸ماه

بادام درختی ،پســته ،فنــدق ،تخمه کدو ،تخمه جاپانی ،نخودچی ،توت خشــک ،برگ

مهمان را هم فراهم میکنند و نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق نیز اغالم

تولید شــده است ،این در حالیســت که در مدت مشابه پارسال نصف این حجم ،یعنی

صنف و ارگانی در حال فعالیت هستند.

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۶۲.۵درصدی یافته است.

کرد که این مجموعهها از حدود شــش ســال پیش بدون هیچ گونه مجوزی از هیچ

پیدا میکنند و میادین میوه و تره بار چه برنامهای در این حوزه دارند گفت :ممکن است

بازار پوشک به سامان نرسید

گفت :در حال حاضر ،با مبلغ  ۹۰هزار تومان میتوان یک کیلوگرم آجیل شب یلدا شامل
قیسی ،برگ زردآلو و کشمش سبز از میادین میوه و تره بار خریداری کرد.

رجیستری غیرحضوری گوشی از ابتدای دی

اگرچــه متولیان وزارت صمت بیشــتر از یک ماه پیــش وعده کاهش

بهبود وضعیت بازار پوشک میگذرد اما بررسیهای میدانی خبرنگار مهر
ً
بعضا افزایش
نشــان میدهد که قیمتها نه تنها کاهش نیافتــه بلکه

گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت

اقالم پرمصرف که ســهم مهمی در سبد هزینه خانوارهای نوفرزند دارد،

معروف که تا  ۲۰روز پیش با قیمت  ۹۰هزار تومان عرضه میشــد ،حال

میکنــد ۱۸.مهرماه مهرداد جمال ارونقــی معاون فنی گمرک ایران

قیمــت پوشــک را داده بودند؛ اما با این حال قیمتهــا در این بازار نه
تنها کاهش نیافته بلکه بعضا با افزایش نیز مواجه شــده اســت.یکی از
پوشــک است که طی ماههای دو سال گذشته با رشد شدید قیمت ارز،

بهدلیل وابســتگی به واردات مواد اولیه ،قیمت آن نیز با رشــد شدیدی
مواجه شــد .این رشد قیمت طی ماههای گذشته با صعود قیمت ارز به

حوالی  ۳۰هزار تومان ،جهش دوباره ای را تجربه کرد .خانوارهای دارای
نوفرزند میگویند که با قیمتهای فعلی پوشــک ،فقط همین یک قلم

ماهانــه هزینهای حدود یک میلیون تومان را به خانوارهای دارای کودک

زیر  ۳ســال تحمیل میکند ۱۵.آبان ماه افسانه محرابی مدیرکل دفتر
صنایع نســاجی ،پوشــاک و ســلولزی وزارت صمت در حاشیه بررسی
مشکالت صنعت پوشک کشور گفته بود :روند ترخیص مواد اولیه مربوط

به صنعت پوشــک از گمرکات کشور ســرعت گرفته است که با افزایش

تولید میتوانیم کاهش قیمت تمام شده را شاهد باشیم.بر این اساس،
اگر چه بیشــتر از یک ماه از وعدههای مســئوالن وزارت صمت مبنی بر

هم یافته اســت.به عنوان نمونه یک بسته پوشک  ۲۸عددی یک برند

در بازار با قیمت  ۱۳۰هزار تومان عرضه میشود .همچنین نرخ یک بسته
پوشک  ۳۴عددی از یک برند دیگر نیز طی یک ماه اخیر با رشد قیمت
 ۳۰درصدی با نرخ  ۱۲۰هزار تومان فروخته میشــود.این در حالی است

که طبق وعدههای متعدد مسئوالن و البته آماری که از واردات مواد اولیه

پوشک ارائه میشود ،انتظار این بود که نرخ این محصول در بازار کاهش

معاون فنی گمرک گفت :از ابتدای دی ماه ســال جاری رجیستری

کرونا جلوگیری شــود.طبق اعالم معاون فنــی گمرک ایران بعد از

زمــان انجام فرآیند حضــوری به کمتر از یک دقیقــه کاهش پیدا

جاری رجیستری گوشــی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام

طی نامهای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال گزارشی از شرایط نامناسب
ایجاد شــده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیســتری

حضوری گوشــی تلفن همراه از  ۱۲مهرماه ،اعالم کرد که از تشــکیل

صفهای طوالنی مســافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکلهای

پیگیریهای صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال
خواهد شــد و مدت زمــان انجام فرآیند حضوری بــه کمتر از یک

دقیقه کاهش پیدا میکند.وی با اشــاره بــه اقداماتی که در جریان
تغییر روند رجیســتری و ثبت غیر حضوری آن در دســتور کار قرار
دارد توضیح داد :پیش بینی شــده که اظهارنامه مســافری توسط

آژانسهای مســافری در هواپیما توزیع و تکمیل میشــود ،در غیر

بهداشــتی در وضعیت موجود حکایت داشت.بر این اساس از ستاد

این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل

اولیه این محصول ( ۱۰قلم) از طریق واردات و حدود  ۱۰درصد آن از بازار

بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی

شــماره  IMEIباید درج شود.معاون فنی گمرک ایران گفت :گوشی

بر قیمت نهایی این کاال تاثیر دارد .طی ماههای گذشــته در کنار مشکل

بــه صورت غیرحضوری و پس از انجام اســتعالمات سیســتمی از

یابد.برای تولید پوشک به  ۱۵قلم مواد اولیه نیاز است که  ۷۰درصد مواد

رقابتی بورس تامین میشــود ،از این رو قیمت ارز به صورت مســتقیم
افزایــش قیمت ارز ،رونــد تخصیص ارز بــرای واردات مواداولیه نیز به
کندی انجام و میزان تولید و عرضه به بازار کاهش یافت که این کاهش

منجر به صعود قیمت در بازار شد.

مبــازره با قاچاق کاال و ارز خواســت که جهت جلوگیری از شــیوع

و نظام مند کردن فرآیند رجیستری ،اجرای طرح رجیستری گوشی
واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شــود

تا ضمن جلوگیری از سوءاســتفادههای احتمالی از اجرای طرح ،از
تجمع و شــیوع بیماری کووید  ۱۹-با قطع زنجیره شــیوع ویروس

شــود .در این اظهارنامه مشــخصات گوشــی تلفن همراه از جمله

تلفــن همراه توســط ارزیاب گمرک رویت و به واســطه بارکدخوان

شماره  IMEIو بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از
ثبت مشخصات گوشــی و احراز مسافر در مبادی ورودی ،فرد یک

ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک ( )EPLادامه فرآیند

رجیستری را انجام دهد.
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محدودیتهای جدید
شب یلدا

جزئیات ارائه خدمات جدید صندوق اعتباری هنر  

آغاز ارسال «هنر کارت» برای اعضاء

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط

5

تست تشخیص سریع
برای خانواده بیماران کرونایی
مشــاور وزیر بهداشــت در امور بهداشــت ،بر انجام تست
تشخیص سریع برای خانواده بیماران کرونایی تاکید کرد.

محمد آســایی به ارزیابی طرح شهید سلیمانی در مناطق
محروم و حاشیه کالنشهرها اشاره کرد و گفت :اجرای این

طرح در گام چهارم بســیج ملی مبــارزه با کرونا ،میتواند
به کنتــرل و مدیریت بیماری در کشــور کمک کند.وی با

اشاره به بازدیدهایی که از مناطق جنوب شهر تهران داشته
است ،افزود :آنچه در این بازدیدها مورد تاکید قرار گرفت،

انجام تست تشخیص سریع برای اطرافیان درجه اول بیمار

کرونایی است.مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی ،ادامه
داد :با این اقدام ،ما خواهیم توانســت بیماران بیشتری را

مدیرعامل صندوق اعتباری هنــر گفت :طبق برنامه

ادامه داد :ما یک کمک معیشتی خوب هم داشتیم.

مهار موج سوم کرونا و حرکت به سمت کاهش

شد باالتر از  ۹۰درصد بوده است.

ریال کار ارائه هنر کارت به اعضا صندوق اعتباری هنر

البته کسانی که نشان درجه یک هنری داشتن مبلغ

موضوعی اســت که وزیر بهداشــت از آن خبر

اما افزایش قدرت انتقال ویروس ،عادی انگاری شرایط

ریزیهای انجام شــده با اعتبار اولیــه  ۱۲۰۰میلیارد
آغاز شد.نشســت خبری رونمایی از طرح هنر کارت

صبح امروز  ۲۲آذرماه با حضور ســیدزاده مدیرعامل
صنــدوق اعتبــاری هنــر و مصطفــی خــادم المله
مدیرعامل هنر کارت در تاالر رودکی برگزار شــد.بنا بر

این گزارش ،ســیدزاده در ابتدای این نشست گفت:

مــا در طراحی این کارت میخواهیم هرچه بیشــتر

فاصله خودمان را با اهالی فرهنگ و هنر کم کنیم .بنا
داشتیم جامعه مخاطب خود را در یک ارتباط پیوسته

نگه داریم .همین االن صندوق نزدیک هشــتاد هزار
عضو دارد .این اعضا کســانی هستند که در طول دو

تا یه ســال اخیر به صندوق اضافه شدهاند و بیش از
صد در صد رشــد داشته ایم .ما در اینجا تولید آهن و

ســیمان و محصول نداریم که اگر رشدمان زیاد شد

خوشحال شــویم .خوشحالی ما از شناسایی فعاالن
فرهنگی و هنری اســت .گســترده ترین مویرگی در

کشور موســیقی اســت.وی ادامه داد :در هر شهر و
شهرستان فعال حوزه موسیقی داریم بویژه موسیقی

محلی که در شهرســتانها و شهرها پررونق است .بر
همین مبنا شناسایی آنها یکی از وظایف ما بود خیلی

از آنها حتی خبر نداشــتند که حتی صندوق اعتباری
هنر وجود دارد .به ایــن جامعه مقداری از این زاویه
رسیدگی نشده بود کسی نیامده بود در شهرها و نقاط
مختلف بگردد تا کسانی را که فعال بودند اما شناخته
نشــده بودند ،پیدا کنند .از همین رو ثبت این هشتاد

هزار نفر بــرای من افتخاری اســت .در ادامه خادم
المله توضیح داد :این کارت تقدیمی به جامعه هنری

و فرهنگــی ،ویژگیهای خدماتــی و بانکی دارد و با
توجــه به چند منظوره بودن ویژگیهای فناورانه دارد.
هدف اصلی ما این اســت که این کارت یک کمک و

کارت ویژه در همه زمینهها برای جامعه هنری باشد.

ما میخواستیم محدودیتهای جغرافیایی را از بین

حداقــل پولی که دادیم یک و نیم میلیون تومان بود

پنج میلیون تومان دریافت کردند .برای کســانی که
درخواســت هنر کارت دادند حســاب افتتاح کردیم.
برخی این مبلغ را هنوز برداشــت نکردند .برخی هم

نقص اطالعات داشتند .نزدیک  ۷۸هزار نفر ثبتنام
داشــتیم که از دید تکمیل بودن عضویت در صندوق

فقط به  ۶۲هزار نفر میتوانستیم کارت بدهیم و بقیه
بایــد فرآیند ثبتنام را تکمیل کنند .برای  ۴۱هزار نفر
مرحله صدور کارت نهایی شده است.سپس سیدزاده

گفت :شــرط گرفتن هنر کارت عضویت در صندوق و

شــرط عضویت در صندوق ،فعــال حرفهای بودن در

یک هنر است ۵۷ .هزار نفر ثبتنام هنر کارت کردهاند

و به آنهایی که ثبتنام نکردهاند پیام دادهایم .برخی

اعتــراض میکنند کــه البته عضو صندوق نیســتند.
خادم بیــان کرد :هنــوز هنر کارت بــه هیچکدام از
درخواست کنندگان تحویل داده نشده است و از پایان

ماه جاری به دســت هنرمندان میرسانیم.سیدزاده
بیان کرد :این تنها کارتی اســت که هم کارت بانکی،

هم کارت شناســایی و ...است .هدایت و حمایت ما
در غنی کردن بســتر هنر کارت هم مهم اســت نیاز
است .دوســتان جذب شــبکه هنر کارت شوند باید

کاری کنیم که نهادها و ســازمانها ترغیب شــوند تا
هنرمنــدان ما بتوانند از خدمات آنها اســتفاده کنند.

هر برندی دوســت دارد از این فرصت اســتفاده کند
پس باید از خدمات آنها بهره ببریم .در نظر داریم در

عرصــه بینالمللی هم معرفی کنیم تا نمادی هویتی
برای فرهنگ و هنر باشد و به عنوان جامعه فرهنگی
هنری شناسایی شــود .تا اگر هنرمندی خواست به
کشور دیگری برود بتواند از آنجا سرویس بگیرد و از

تخفیفات ویژه برخوردار شود .اعتبار این هنر کارتها

 ۵ســاله اســت.خادم گفت :این کارتها به صورت

نقدی شــارژ شــده و میتوانند در همه عابربانکها

ببریــم و خدمات را متوازن تر توزیع کنیم .ترجیح ما

مورد استفاده قرار بگیرند.سیدزاده بیان کرد :این یک

شــود از همین رو هــم افزایی با شــبکههای بانکی

نــدارد .بانک آینده در این زمینه به ما بســیار کمک

این بود کــه تمام توان در حوزههــای مختلف خرج
داشــتیم به همیــن دلیل این کارت تمــام خدمات

کارتهای بانکی را دارد .یک مکانیزم برگشــت پول
در این کارت تعریف شــده چون هدف ما این است

که منافع مالی جامعه بزرگ هنری تامین شود .این
کارت یــک تجربه جدید در اقتصــاد فرهنگ و هنر

اســت .در بحث بیمه ما چند هدف داشتیم که یکی
ایــن بود که هدفمند هزینه کنیــم و در آینده بتوانیم

ســامت جامعه فرهنگ و هنر را ارتقا ببخشــیم.وی

و نیــم میلیون و پنج میلیون تومان هیچ کســوراتی
کرد .در مقاطع بعدی هم واریزی خواهیم داشت این
را هــم باید بگویم که تعدادی از افراد معوقات بانکی
داشــتند که ابتدا نتوانستند این یک و نیم میلیون را

دریافت کنند اما ما مصوبه گرفتیم که این پول ربطی

به گرفتاریهای دیگر این افراد ندارد .از همین رو آنها
هم آزاد شــدند تا این پول را دریافت کنند.خادم هم

عنوان کرد :تاکنون سه هزار و پانصد نفر از خبرنگاران

تقاضای هنرکارت دادهاند.

هر چه بیشــت ِر فوتیهای ناشی از این بیماری؛
داده و در عین نســبت به پیک زمستانه کرونا

در صورت هرگونه غفلت و عادی انگاری هشدار

میدهد.پس از افزایش نقــاط قرمز کرونا در
سطح کشور۴۰۰ ،تایی شدن موارد مرگ و میر
این بیماری و روند افزایشی آن ،محدودیتهایی
از آبان ماه در برخی شــهرها اعمال شــد و به
دنبــال ادامــه ایــن رونــد ،از اول آذرماه این

محدودیتها تشدید یافت و به مدت دو هفته
در سراسر کشــور اعمال شد.به دنبال اقدامات
انجام شــده و روند کاهشی ابتال و فوتی ناشی

از کووید ،۱۹اکنون در ســطح کشور  ۱۲شهر در

نگرانی از سرما و دورهمی ها

فعلی ،ســرد شدن هوا و بویژه دورهمیهای خانوادگی؛
چهار مبحث نگران کننده اســت که وزارت بهداشت در

چند روز اخیر نسبت به آن هشدار میدهد؛ چراکه بیش

از  ۵۰درصد بســتریهای فعلی بیمارستانها مربوط به
انتقال ویــروس در مهمانیهای خانوادگی اســت .بر
همین اســاس هم برگزاری هرگونــه مهمانی با توجه

به بســته بودن در و پنجرهها و تهویه نامطلوب و بویژه

دورهمیهای شــب یلدا ،خطر انتقــال بیماری و خیز
دوباره آن در دی و بهمن ماه را مضاعف خواهد کرد.

پیشنهاد منع تردد و تعطیلی مشاغل
برای شب یلدا

شناسایی و مراقبت کنیم.وی ،بر کنترل و مدیریت بیماری
کرونا با اجرای طرح شــهید ســلیمانی تاکید کرد و افزود:

موضــوع قرنطینه خانگی این قبیل افراد که با مشــکالت
عدیده معیشتی مواجه شده اند ،در دستور کار طرح شهید

سلیمانی قرار دارد.

اثرات حاد کرونا روی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کــودکان با تأکید بر اینکه کرونا

در شکل حاد خود میتواند کودکان را هم درگیر کند ،گفت:

کرونا در کــودکان میتواند موجب ایجاد روماتیســمهای

مفصلی و ســندروم التهاب چندگانه شــود«.ودود جوادی

پروانه» با اشــاره بــه اینکه در اوایل شــیوع کرونا در این

خصــوص فقط تمرکز بــر روی گرفتاری بزرگســاالن بود،

برهمین اســاس هم اعالم شــد که منع تردد در

اظهار داشــت :حتی وقتی در سیســتمهای بهداشــتی و

دارند.به اذعان محســن فرهادی معاون فنی

همچنان برقرار است .منع تردد و کاهش فعالیت

بیمارســتانهای کودکان توجهی نشده و به لحاظ امکاناتی

اکنون در  ۱۲شــهر قرمز تنها گروه شــغلی اول

یلدا و در روزهای شنبه و یکشنبه ( ۲۹و ۳۰آذر)،

وضعیت قرمز ۲۳۱ ،شــهر در وضعیت نارنجی
و  ۲۰۵شــهر در وضعیت زرد بیماری کرونا قرار

مرکز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت
فعال هستند و در  ۲۳۱شهر نارنجی گروه  ۱و ۲
فعال خواهند بود.

جریمه متخلفان محدودیتهای ترددی

تمام شهرهای قرمز و نارنجی از  ۹شب تا  ۴صبح
کسب و کار از ســاعت  ۱۸به بعد همزمان با شب
پیشنهاد دیگری بود که به اذعان رئیسی در ستاد

ملی مقابله با کرونا مطرح شــد؛ چراکه مسئوالن

امر نگرانیهای بســیار جــدی در رابطه با برگزاری

هرچند در ســه هفته گذشــته تقریبا محدودیت

دورهمی و شبنشینی در این ایام داشته و تاکید

فرهادی همچنان محدودیت سفر استانی و تردد

بیماری در کشور ،الزم است از هر گونه تجمع پرهیز

جدیدی بر شــهرها اعمال نشــده ،امــا به گفته

پس از ســاعت  ۹شب همچنان در این شهرهای
قرمز و نارنجی برقرار اســت و متخلفان مشمول
جریمه خواهند شد؛ به طوری که سفر بین استانی

مشمول جریمه  ۵۰۰هزارتومانی و سفرهای درون

شهری بین  ۹شب تا  ۴صبح نیز مشمول جریمه

 ۲۰۰هزارتومانی میشوند.

افزایش رعایت پروتکلها و آرامش نسبی
در بیمارستانها

دارند که با توجه به شرایط ناپایدار و شکننده فعلی

شــود و موضوع برگزاری مجــازی دورهمیهای
شــب یلدا جدی گرفته شــود.در مجموع به گفته
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده که

این محدودیتها پس از تصمیمگیریهای بیشتر
در تمــام شــهرهای قرمز ،نارنجــی و زرد اجرایی

شود و البته اطالعرسانی در مورد آن انجام خواهد
شد.در هر حال هرچند به دنبال برنامههای جدید

اعمال شده ،روند بیماریابی کرونا در کشور افزایش

در هــر حال اکنون و پــس از محدودیتهایی که

یافته و به دنبال شناسایی سریعتر بیماران و افراد

هســتیم و ورودی به بیمارستانها و موارد مرگ

و همچنیــن مرگ ومیر ناشــی از بیماری کاهش

ایجاد شــد ،آرامش نسبی را در بیمارستانها شاهد

و میر کاهش یافته اســت .هرچنــد که همچنان

روزانــه بیش از  ۲۰۰نفر به دلیل این بیماری جان
خود را از دســت میدهند ،اما بــه اذعان علیرضا

رئیسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت ،نسبت

به هفته گذشــته ،یکهزار مرگ کرونایی کم شــده
اســت.همچنین بــه دنبال حساســیتهای ایجاد
شــده در ســطح جامعه ،اکنون میانگین رعایت

پروتکلهای از ســوی مردم  ۸۷درصد اســت و
همــکاری مــردم در محدودیتهایی کــه اعمال

در تماس با آنهــا ،میزان ورودی به بیمارســتانها

یافته اســت ،اما شــرایط فعلی بیماری در کشور
ناپایدار اســت و هرگونه ســاده انگاری آن ممکن

اســت موجهای بعدی و البته سختتر بیماری در
زمســتان را به دنبال داشته باشــد .بنابراین باید

بدانیم که هنوز موفقیت کامل حاصل نشده ،حضور
در فضای بسته باتعداد افراد زیاد ،احتمال ابتال به

بیماری را افزایش میدهد و الزم اســت همچنان
تا حــد امکان در خانــه بمانیم ،ماســک بزنیم و

فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنیم.

درمانی صحبت میشد بزرگساالن در اولویت بودند ،لذا به
به آنها کمتر رســیدگی شد ،که بعد شاهد بودیم هم بچهها
درگیر شــدند و هم پزشکانی که با کودکان سروکار داشتند
ً
نهایتا
بــه لحاظ کمبود امکانات و تجهیزات آلوده شــدند و

مشخص شــد که بچهها هم مانند بزرگساالن درگیر کرونا
و حتی کرونای شــدید میشــوند .در مجموع فرض کلی
بر این اســت که خوشــبختانه بچهها یا نمیگیرند و یا با

عالئم خفیفتر گرفتار میشــودند و موارد متوسط و شدید

در اطفال کمتر اتفاق میافتد.وی در ادامه اظهار داشت :در
کودکان ممکن اســت یک ســری عالئم شبه روماتیسمی
ً
عموما در بچهها عالئم ویروس در ابتدا خفیف
اتفاق بیفتد.
است و معلوم نیست و یا ممکن است مثل سرماخوردگی

و همــراه با بداخالقی ،بیاشــتهایی ،بیقراری و کســالت
باشــد .اما مشکل آنجاســت که بیمار وارد فاز سه شده و

سیســتم ایمنی به هــم ریخته و سیســتم ایمنی طبیعی
نیست و بیش از حد واکنش نشان میدهد و بیمار ممکن
است عالئمی مثل شوک عفونی ،مشکالت قلبی ،عروقی،
کبــدی پیدا کرده و حتی کلیه درگیر شــود که این به دلیل
ً
عموما با
رها شدن مواد التهابی در خون است ،این عوارض

تأخیر اتفاق افتاده و دو تا چهار هفته بعد از شروع بیماری

روی میدهد اما وقتی کار به اینجا رســید درمان هم دچار
مشکل میشود.

تخریب ریه بیماران کرونایی در ICU
یک متخصص بیهوشــی و مراقبتهای ویژه ،تخریب
ریه را یکی از عوارض کووید  ۱۹در بیماران بســتری در

بخشهای  ICUدانست.اتابک نجفی گفت :مهمترین

مســألهای که در تشــخیص بیمار نیازمند مراقبت در
بیمارســتان مطرح میشود اکســیژن رسانی در خون
شــریانی اســت که با پالس اکســیمتر اندازهگیری

کوههای مجاور تهران
ملک خصوصی رانتخواران

بیشترین دوردور شبانه
در سه بلوار پایتخت

میشود.اســتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با عنوان
این مطلــب که در بیماری کووید  ۱۹ممکن اســت بر

خالف سایر بیماریهای تنفسی عالئم بالینی مشاهده
نشــود ،افزود :در تجربــهای که از بیمــاران کرونایی

داشــتیم ،حتی با ســطح اکســیژن خیلی پایین نیز

احســاس نارضایتی از تنگی نفس نداشتند.نجفی با

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید کوههای مجاور تهران

تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در مراقبت از بیماران

اقدام اساســی جهت طراحی یک ساختار هماهنگکننده در

میزان اکســیژن زیر  ۹۵درصد باشد یعنی اختالل در

کووید  ،۱۹ارزیابی اکسیژن آنها است ،تصریح کرد :اگر

به ملک خصوصی رانتخواران بدل شود ،گفت :شهرداری باید

اکسیژن رسانی که البته شــاید با درگیری ریه همراه

مجموعه کوهستانی تهران انجام دهد.آرش حسینی میالنی با

نباشــد.وی ادامه داد :بیمارانی که با عالئم مشــکوک

اشــاره به روایتی از مسافرت تفریحی فتحعلیشاه به توچال

با کووید  ۱۹در مراجعه به پزشــک میزان اکسیژن آنها

در  203سال پیش گفت 21 :آذر روز جهانی کوهستان است و

باالی  ۹۵را نشــان داد ،میتوان برای آنها مراقبت در

این مناســبت فرصت خوبی است تا به موضوع مهم حفاظت

منزل را تجویز کرد و ســپس درخواســت تســت پی

کوهســتانهای تهران توجه کنیم.وی با بیــان اینکه به مدد

ســی آر و آنتــی بادی داد.این متخصص بیهوشــی و

فناوری مدرن در کمتر از یک ســاعت میتوان به قله 3967

مراقبتهای ویژه ،با اشــاره به عالئم هیپوکسی خیلی

متری توچال دســت یابیم گفت:ســاالنه بیش از  5میلیون

شــدید در بیمــاران کووید  ،۱۹گفت :به نظر میرســد

نفر از شــهروندان تهران در روزهــای پایانی هفته به ارتفاعات

توچال میروند.این عضو شورای شهر تهران یکی از زمینههای

آسیبپذیری کوهستانها را نبود آمار واقعی و کافی از میزان
استفاده گردشگران برشــمرد و گفت :فقدان برنامه مشترک
مدیریت توچال هم اکنون به شــدت محدود است و سندها

و برنامههــای مختلف فعلــی با دیدگاههای بخشــینگری
خود راهگشــای مواجه با مسائل و تهدیدات پیشرو نیست.

کوهخواریهایی به اســم گردشــگری و توسعه اماکن به کام

معــاون آموزش پلیس راهور فاتب گفت :بیشــترین اعمال قانون

کنیم که میزان اکســیژن آنها را باال ببرد.نجفی افزود:

آب شــرب شهروندان ،حفظ میراث طبیعی ،تاریخی و هویتی

اندرزگو ،سعادت آباد و تهرانپارس به خصوص در بحث دور دورهای

بــه اضافه پنتاپرازول  ۴۰میلی گرم هر  ۱۲ســاعت که

رانتخواران انجام شــده ،به صورتی اســت که ما برای تأمین
و همچنین صیانت و ماندگاری از فضاهای سبز شهری و تنوع

زیستی چارهای جز جراحیهای بزرگ نداریم تا بتوانیم ضمن

در طرح محدودیت تردد شــبانه ( ۲۱الی  ۴بامداد) متعلق به بلوار

شبانه بوده است.سرهنگ علی همهخانی گفت :با اعالم ستاد ملی
مبارزه با کرونا و اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای تردد شــبانه

میالنی با اشــاره به مزیتهای کوهســتانهای مجاور تهران

کنترل وضعیت ،به تثبیت حداقلهای موجود بپردازیم.رئیس

از ســاعت  ۲۱الی  ۴صبــح جدا از دوربینهــای ثبت تخلفات که

کممانند تنوع زیســتی هســتند ،فرصت دستیابی به طبیعت

با زیبایی بکر و دســت نخوردهاش ،با چشمانداز پیراستهاش،

در ســطح شهر نیز با تخلفاتی چون مخدوشی پالک و دور دورهای

تصریــح کرد :کوهســتانها عالوه بــر آنکه یــک اندوختگاه
و رســیدن به آرامش و فراغت را انســانی که دربند فضاهای

بتنی و گرفتا ِر خودرو و اقســام و انواع ماشین شده و برایش

چشــماندازهای طبیعی کموبیش دســتنیافتنی و دیریاب
اســت را میدهد که نعمت بزرگ و بیبدیلی برای کالنشــهر
تهران است .وی با اشاره به کوهخواریهای اطراف تهران بیان

کرد :مســأله تخریب کوهستانهای مجاور تهران که به شکل

بــرای این قبیل از بیماران باید از داروهایی اســتفاده

کمیته محیطزیست و خدمات شهری با بیان اینکه کوهستان،
با ســکوت دلانگیــز یا زمزمههــا و هیاهــوی بادهایش ،با

شکوهترین پناه عاشقان طبیعت بوده و نیازی به ساختوساز
ندارد ،عنوان کرد :دوســتداران کوهستان ،نگاهبانان طبیعت و

دلنگرانان حال و آینده شهر ،نباید بگذارند که کوههای مجاور

تهران که برای ما آب و هوا و آسایش فراهم میکنند ،به ملک

خصوصی ساختوسازگرایان و رانتخواران بدل شود.
ِ

نسبت به رصد این تخلف فعال هســتند.وی افزود :همکاران من
شــبانه که با همین هدف به خصوص در مناطق اندرزگو ،ســعادت

ناپروکســن  ۲۵۰میلی گرم هر  ۱۲ساعت همراه با غذا
مشکل دستگاه گوارش ایجاد نکند ،به باال بردن سطح

اکســیژن بیماران کووید  ۱۹کمک میکند .ضمن اینکه

میتــوان از ویتامین  Cنیز برای تقویت جســمی این
بیماران اســتفاده کرد.استاد دانشــگاه علوم پزشکی

تهــران ،تخریب شــدید ریه بیماران کوویــد  ۱۹بعد از

خروج از  ICUرا یکی از عوارض این بیماری دانســت

و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت :آمار پلیس نشان

و گفت :این بیماران باید تا مدت طوالنی از اکســیژن
ً
خصوصا کســانی که زمــان زیادی در
اســتفاده کنند،

در محدودههای مذکور بر میگردد و در دیگر موارد باید اذعان کنیم

این دســته از بیماران پس از بهبودی ،باید مراقب ریه

آباد ،تهرانپارس و… اتفاق میافتد برخورد میکنند.معاون آموزش

میدهد بیشترین فراوانی توقیف نیز متعلق به دور دورهای شبانه
که مردم همراهی خوبی با پلیس در اجرای این طرح داشتهاند.

بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده اند.نجفی افزود:
خود باشند و کارهای سنگین انجام ندهند.
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خودرو
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امــکان ریــزش قیمت خودرو به زیر قیمت کارخانه
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

بازار خودرو تفاوتی با قبل نکرده است و همچنان

ً
عمدتا بهازای تأمین افزایش
برندگان قرعهکشــیهای اخیر بودهاند،

نمــی گیرد و معامــات همچنان صفر اســت.

دربــاره آخرین تحوالت بازار خودرو نیز گفت :با توجه به روند نزولی

راکد است .هیچ خرید و فروشی در بازار صورت
مرتضی شجاعی کارشــناس خودرو در این باره
مــی گوید :با وجود افزایــش نرخ  ۳ماه یکبار

خودرو منطقی اســت که پیشخریداران بهنســبت آورده اولیه و بر
اســاس نرخ کارخانــهای در زمان واریز وجوه اولیــه ،مالک خودرو

شــناخته شوند .بهدلیل عدم تناســب قیمت کارخانهای محصوالت
خودروســازان با یکدیگر ،مشــتریانی که ســود مشــارکت صفر را

پذیرفتهاند ،اکنون با قیمتهایــی باالتر از قیمت بازار در زمان واریز
وجــوه اولیه مواجه و نقرهداغ شــدهاند و در مواردی برای کوئیک و
ساینا مجبور به پرداخت مبالغی بهمراتب بیشتر از انواع خودروهای

خانواده پژو میشــوند که از این تبعیض گله دارند .وی درباره دالیل

اعتراض پیشخریداران قرعهکشیهای اخیر گفت :عمده اعتراضات

قیمت کارخانهای دچار تنش و کســری بودجه میشــوند .شجاعی
قیمت خودرو در بازار آزاد و مقاومت برخی ذینفعان در برابر کاهش

نرخهای کارخانهای ،کاهش نرخ بازار آزاد به زیر قیمت کارخانه بعید
نیست و این مســأله رکودی مشابه شرایط سال  94و  95را در پی

خواهد داشــت .البته این اتفاق دربــاره برخی محصوالت که قیمت
ً
قاعدتا
کارخانهای گزاف و بیمنطقی دارند ،سریعتر رخ خواهد داد و

پیشخریداران معترض و منصرف بیشتری خواهد داشت.

رکود کامل در بازار خودرو

با گذشــت حدود  12روز از پایان تعطیلیهای دو هفتهای کرونایی،

هنوزهیچ تغییری در وضعیت بازار خودرو مشاهده نشده و همچنان
رکود کامل در خرید و فروشها وجود دارد.نعمتهللا کاشانینســب

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت در این زمینه گفت:

مشــتریان به افزایش فصلی در قیمتهــای کارخانهای محصوالت

معاملهای انجام نشــده که بخواهیم اطالعاتی در این زمینه بدهیم.

از انجام قرعهکشــیهای پرطرفدار برای پیشفروش محصوالت دو

اعالم دو شرکت بزرگ خودروساز در تجاریسازی  ۱۴۰هزار دستگاه

برمیگردد که در زمان قرعهکشــی پیشبینی نشــده بود .کمی بعد
خودروســاز بزگ کشور ،موضوع موافقت شــورای رقابت با افزایش

قیمت فصلی خودروســازان خبرساز شــد .فارغ از اینکه این اتفاق
در تاریخ مداخالت قیمتی شــورای رقابت ســابقه نداشته و بدعت

محسوب میشــود ،برای مشــتریانی که بهنرخ روز خودرو تحویل

میگیرنــد ،گالیههایی ایجاد کرد .مهمترین اعتراض این دســت از
مشتریان ،ناشــی از سود مشارکت بســیار ناچیز یا صفر خریداران
توأم با این افزایش قیمتهای فصلی اســت .نمیشود خودروساز

پس از قبول ســود مشارکت صفر ،شروع به افزایش قیمت آن هم
ً
احیانا البهالی
بهصورت  3ماه یک بار کند .مصرفکنندگان واقعی که

مــردم تصور میکنند که قیمتها باز هــم پایینتر خواهد آمد و اگر
خودرو تا پایان ســال را در نظر داشــته باشــیم ،باید به خریداران

خودرو حق داد که همچنان منتظر کاهشهای بیشــتر باشــند .وی

تاکید کرد :قیمت خودروهای خارجی نیز در روزهای گذشــته متأثر
از رکود خودروهای داخلی ،بدون تغییر مانده اســت .بازار خودروی

پایتخت در هر ســه رده داخلی ،مونتاژی و خارجی در رکود به ســر

میبرد و نوسان نرخ دالر در بین کانالهای  ۲۴تا  ۲۶هزار تومانی در
روزهای گذشته باعث شده این سکون و رکود همچنان ادامه داشته

باشــد .بررســی قیمتها در بازار خودروهای خارجی نیز حکایت از
ثبات و تداوم رکود دارد .کوروش طواحن نمایشــگاهداری در نیاوران

واقع در شــمال تهــران میگوید :در  12روز گذشــته قیمتها ثابت

روزهای گذشته اشــاره کرد که بهطور معمول با وقفهای چندروزه بر

گذشته خودرو به قصد سرمایهگذاری آن هم با مبالغ باال خریداری

حاکی اســت روز گذشــته هر دســتگاه بی .ام .و  ۷۳۰در حدود ۶

مانده و تغییری نداشــته اســت .افرادی کــه در هفتهها و ماههای

کــرده بودند ،این روزها در برابر کاهش قیمتها بهشــدت مقاومت

میکند .یک فعال دیگر بازار خودروهای خارجی نیز معتقد اســت:
ثبات نســبی دالر در روزهای گذشته ،در وضعیت کنونی بازار بیتأثیر

نیســت و همه دست نگه داشتهاند که ببینند در نهایت اوضاع چطور
خواهد شــد؟ وی ،به افزایش اندک قیمــت خودروهای داخلی در

خودروسازان و بنزین مانع توسعه سی.ان.جی میشوند

روی قیمــت خودروهای خارجی تأثیرگذار خواهد بود .مشــاهدات

میلیارد تومان ،لکسوس ان .ایکس بین  ۳.۴تا  ۳.۵میلیارد تومان،

فولکس واگن تیگوان  ۲.۴میلیارد تومان ،سانتافه مدل  ۲۰۱۷صفر

کیلومتر  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان ،و مزدا  ۳صفر کیلومتر حدود
 ۸۶۰میلیــون تومان قیمت دارد که به گفته کارشناســان ،در همین

قیمتها نیز خریدار ندارند.

«خودروسازی سبز» اعتبار میخواهد

کارخانجات خودروسازی باید نسبت به ساخت خودروهای استاندارد

گفت :امروز در بســیاری از کشــورها در اتوبوسهای درونشــهری

تولیدِ اتوبوسها و خودروهای تمام برقی ،برای کشــورها و شرکتهایی

تا خودروهای هیبریدی طراحی کنند و به تولید برســانند ،اما در نتیجه

به اســتفاده از این ســوخت حذف شــود.حمیدرضا صالحی رئیس

حملونقل عمومی و اتوبوسهای شــهری از سی.ان.جی استفاده و

خوب به شمار میآید.حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو
ِ
حافظ محیط
با بیان این مطلب گفت :متاسفانه استفاده از خودروهای

برقراری تعادل در میان برق و انرژیهای فسیلی کار میکنند .سنجری
با اشــاره به اینکه خودروهای هیبریدی مســیر استفاده از خودروهای

باال ببریم .وی یادآور شد :علیرغم اینکه حدود  40میلیون متر مکعب

آزاد بود ،ســعی کردیم تا محدودیت واردات خودروهای هیبریدی را به

تریــن آن میتوان به میزان
مشــکالت متعددی دارند که از جمله مهم
ِ

پیدا کند ،کارخانجات خودروسازی باید نسیت به ساخت خودروهای

ما نتوانســتیم به پلتفــرم مطلوبی در این حوزه دســت پیدا کنیم .وی

دوگانهســوز اقدام کننــد تا هرگونــه بازدارنگی برای تشــویق مردم
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در کشــور ما به نقش
بنزین بیشــتر بها داده شــده بنابراین آنگونه که باید زیرساختها و

جایگاههای سی.ان.جی توسعه پیدا نکرده ،گفت :مصرف سی.ان.جی
عالوه بر کاهش آالیندگی و هزینه سبد سوخت خانوار ،نکته اساسی

موضوع اقتصاد انرژی و قیمت حاملهای انرژی اســت .اما موضوع
این است که قیمت بنزین در کشور ما واقعی نیست و اجازه نمیدهد

ســی.ان.جی در جایگاه اصلی خود قرار گیرد ،اگر قیمتها به سمت

واقعیسازی میرفت سوختهای دیگر مثل سی.ان.جی در جایگاه

از ســی.ان.جی اســتفاده میکنند ما نیز اگر برنامهریزی کنیم و در
به ســمت کاهش آالیندگی حرکت کنیم ،از مصرف گازوئیل و بنزین

جلوگیری میشود و میتوانیم این فرآوردهها را صادر و درآمد کشور را

در حوزه ســی.ان.جی ظرفیت داریم ،همچنان این حوزه باید توسعه

اســتاندارد دوگانهســوز اقدام کنند تا هرگونه بازدارنگی برای تشویق
مردم به استفاده از این سوخت حذف شود.

که در تولید خودروهای فســیل ســوز موفق نبودند یک فرصت بسیار

زیست در ایران رواج پیدا نکرده است .ما در مقاطعی که واردات خودرو

حداقل برســانیم .پس از ممنوعیت واردات خودروهای ســبز در ایران،
با اشــاره به اینکه ما در ســاخت خودروهای فســیلی عملکرد مطلوبی

نداریم ،توضیح داد :شــرکتهای خودروســاز ایرانی بارها تالش کردند

درســتی قرار میگیرفت .وی تصریح کرد :با توجه به ظرفیتهایی که

محصوالت طراحی شده به تولید انبوه نرسیدند .خودروهای هیبریدی با

کامال ســبز را برای بشر تسهیل میکنند ،تصریح کرد :خودروهای برقی
شارژ و محدودیت باتری اشــاره کرد .خودروهای کامال برقی به نسبت

خودروهای فســیلی سرعت بسیار کمتری دارند .خودروهای هیبریدی

محدودیتهای خودروهای تمام برقی را ندارند و در هنگام نیاز به سرعت
بیشتر از منبع بنزین استفاده میکنند و در مواقعی که راننده به سرعت

زیادی نیاز نــدارد ،انرژی خودرو را از طریق بــرق تامین میکنند .وی

تاکید داشــت :پیشبینی میشود که در سال  ۲۰۳۰حدود  ۳۰درصد از
تمام خودروهای جهان ،برقی یا حداقل هیبریدی باشند .این کارشناس

در حوزه سی.ان.جی داریم این سوخت میتوانست نقش زیادی در

صنعت خودرو با اشاره به ضرورت تولید اتوبوسهای برقی ،توضیح داد:

حوزه حملونقل داشته باشــد ،امروز گازوئیل یکی از پرمصرفترین

شــرکتهای چینی در مســیر تولید اتوبوسهای برقی عملکرد موفقی
داشــتهاند و امروزه این محصول را به طور انبــوه تولید میکنند .تولیدِ

ســوختها در حوزه حملونقل است ،اگر سی.ان.جی جای گازوئیل
را بگیــرد هــم از لحاظ قیمــت  25تا  30درصد ارزانتر اســت و هم

اتوبوسها و خودروهای تمام برقی ،برای کشــورها و شــرکتهایی که

اینکه میزان تولید کربن و انتشــار گازهای گلخانهای کمتر میشود و

در تولید خودروهای فســیل سوز موفق نبودند یک فرصت بسیار خوب

میتوانیم از این بابت مزایای خوبی داشــته باشیم .نکتهای که باید

به شــمار میآید و از آنجایی که ما در تولید خودروهای فسیلســوز از

در نظر گرفت ،علیرغم اینکه از لحاظ پا کتر بودن و زیســتمحیطی

جامعه جهانی عقب هســتیم ،بهتر است ســرمایههایمان را در مسیر

میتوانیم مزایایی را برای ســی.ان.جی در سبد سوخت قائل شویم،

تولید خودروهای برقی و هیبریدی معطوف کنیم.

موضوع قیمت نیز مسإله مهمی است که نباید فراموش کرد .صالحی

هیوندا
به آنچه میخواست رسید

قطعهسازان کوچک
تجمیع میشوند؟
اگر مجموعههای قطعهســازی که فناوری پایین دارند با یکدیگر تجمیع

دیگری که هیوندایی به آن نیاز دارد و خودش دستی بر آتش دارد ،ساخت

داشته باشند.تجمیع قطعهسازیهای کوچک موضوعی است که چندین

البته نگاه هیوندایی به موضوع مهمتری است ،باستن داینمیکس تسهیالت

قطعات ربات و همچنین برنامههای پیچیده لجســتیک هوشــمند است.

شــوند ،با ســرمایهگذاری مناســب میتوانند قیمت تمام شده کمتری

و امکاناتی در شهر باستن آمریکا و در سیلیکان ولی (مهد فناوریهای روز

بار از زبان مســئوالن شنیده شــده است و در سالهای پیش در مواردی

در دنیا) دارد .با در اختیار گرفتن اکثریت ســهام این شرکت ،راه برای نفوذ

هم به اجرا رسیده اســت .هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون حمایت
تولید ملی با فعاالن صنعت خودرو ،منوچهر منطقی دبیر ســتاد توســعه

فناوریهــای حــوزه فضایی و حمل و نقل پیشــرفته ،بــار دیگر به این
موضوع اشــاره کرد .برای اجرایی شدن چنین پیشنهادی ،باید دید تلفیق

و تجمیع ،چقدر میتواند مورد استقبال قطعهسازان قرار بگیرد و نظر آنها

واحد تولیدی الزامی نیســت و همه آنها میتوانند از امکانات اشــتراکی

شــاید شــما هم ویویوهای رباتهای خاص باســتن داینمیکس را دیده

چنین هزینههایی ،هزینهها در جنبههای دیگر مانند طراحی و مهندســی

تعجب دارد این اســت که گروه سافتبنک حاضر شــده است  80درصد از

چنین اقداماتی با یک مشکل فرهنگی روبهرو خواهد بود ،به این صورت

ارزش باســتن داینمیکس به  1.1میلیارد دالر رســیده اســت .با این اقدام

اســتفاده کنند که هزینههای تولید را به شدت کاهش میدهد .عالوه بر

در این باره چیســت و چه مزایا و معایبی برای این قشــر از ســازندگان

نیز کاهش پیدا میکند .عبدالخالقی عنوان کرد :متاســفانه در کشور ما

در این باره گفت :تجمیع قطعهســازان کوچک کار مفیدی اســت ،چراکه

که وقتی برای مثال  ۱۰کارخانه تجمیع میشوند ،شرکت بزرگتر در همه

دارد .محمود عبدالخالقی عضو ســابق هیاتمدیره انجمن قطعهســازان

میتواند در کاهش هزینههای ســربار ســاخت قطعه بسیار موثر باشد.

وقتی قطعهســازان کوچک زیرمجموعه قطعهســاز بزرگ قرار میگیرند،
از نظــر مالی فواید بســیاری بــرای آنها دارد و هزینههایــی مانند حمل

و نقــل و… کاهش پیــدا میکند ،چراکه تمامــی هزینهها در یک نقطه

متمرکز میشــود .در تجمیع چند قطعهســاز ،وجود آزمایشگاه برای هر

افزایش
 3برابریپروازهای
فرودگاه امام

باشــید ،رباتهایی که تواناییهای هولناکی دارند .اما آن چه بیشــتر جای
ســهم خود در باســتن داینمیکس را به هیوندایی بفروشد .با این معامله،

هیوندایی ،رباتهایی که بیشــتر جنبه دانشــگاهی و تحقیقاتی داشتند ،به

امور شرکتهای زیرمجموعه اعمال نفوذ میکند .عضو سابق هیاتمدیره

سمت تجاری سازی بیشتری پیش میروند .هیوندایی میگوید میخواهد

طرحهایی ،از االن باید اقدامات الزم را شروع کرد تا در ده سال آینده به

نیــاز به راننده) بهره مند شــود .خودرانها باید بتوانند محیط اطراف را بهتر

انجمن قطعهســازان معتقد اســت ،برای رســیدن به فاز اجرا در چنین
نتیجه دلخواه برسیم .همچنین باید ببینیم هنگام اجرا چه اساسنامهای

و با چه محتوایی تدوین میشود و چه مواردی را در نظر خواهد گرفت.

از دستاوردهای باســتن داینمیکس در بهبود خودرانها (خودروهای بدون
بررســی کنند تــا از تصادف و حادثه جلوگیری به عمــل آید ،این توانایی را

میتواننــد با کمک رباتهای باســتن داینمیکس بهبــود دهند .دو حیطه

و دسترسی هیوندایی به اســتعدادهای تراز اول دنیا و به کارگیری کارکنان

و شــرکای آینده در عرصــه فناوری برای هیوندایی هموار میشــود .رابرت

پلیتر مدیر عامل باســتن داینمیکس هم میگوید :بخش تجاری شــرکت
ً
مخصوصا این رشد از زمانی آغاز
با ســرعت خیلی زیادی رو به رشد است،

شــد که اولین ربات به بازار عرضه شد و این ربات میتواند حرکات پیچیده

در محیطهای پرخطر برای انســان را بــه طور خودکار و تکراری انجام دهد.
هیوندایی در هنگام اعالم خبر خرید باســتن داینمیکس گفت که در نهایت

قصد دارد رباتهای انســان نما بســازد .یکی از کاربردهای این رباتهای

انسان نما مراقبت از بیماران در بیمارستانها است .حاال دیگر شرکت ژاپنی
هوندا هم باید آســیمو را احیا کند و به رقابت با باستن داینمیکس بپردازد.

این بار به نظر میرســد که پشــتیبان جنگ رباتها خودروســازان باشند.
شرکت هوندا در سال  2018پروژه آسیمو را بازنشسته کرد.

تعــداد پروازها در فــرودگاه امام خمینــی (ره) پس از

حدود یک ماه پس از شــیوع ویروس کرونا ،پروازهای

داشــته ،اما این تعداد فقط  10درصــد از تعداد پروازها

در صورت عدم ارائه پاســخ منفی تســت کرونا با حضور

اســت.محمدمهدی کربالیی ،مدیرعامل شــرکت شهر

(ره) تا بیش از  ۹۵درصد کاهش داشــت ،اما با گذشت

رســیدن به وضعیت عادی فاصله زیادی داریم.کربالیی

کرونا گرفته میشود و با اخذ تعهدنامه تا زمان مشخص

 8ماه ،نســبت به ابتدای ســال 3 ،برابر افزایش داشته
فرودگاهی امام خمینــی (ره) در این باره گفت :از زمان

شــیوع ویروس کرونــا در ایران و جهــان و عدم امکان

انجام ســفرهای بینالمللی به دلیل بسته شدن مرزها،

پروازهــای بینالمللــی به میزان چشــمگیری کاهش
داشــت ،به گونهای کــه در روزهــای ابتدایی همهگیری
ً
تقریبا اغلب فرودگاههای جهان به حالت تعطیل
کرونا،

و یا نیمــه تعطیل در آمــد .در فروردین امســال یعنی

ورودی و خروجــی فرودگاه بین المللــی امام خمینی

زمان و پیــش بینی تمهیدات الزم و تنظیم پروتکلهای
بهداشــتی و همچنین نیاز جامعه جهانی به داد وستد و

ارتباطات تجاری ،به مرور پروازها کمی بیشــتر شد .وی
در تشــریح میزان نشست و برخاست و اعزام و پذیرش

مســافر در هشت ماه اول ســال نسبت به مدت مشابه

ســال قبل بیان کرد :بر اساس آمار ،تعداد پروازها پس
از هشــت ماه نسبت به ابتدای ســال 3 ،برابر افزایش

در زمان قبل از شــیوع بیماری کووید  19اســت و ما تا
در پاســخ به این سؤال که الزامات رعایت پروتکلها در

کارشناســان بهداشــت مرزی از آنها در فرودگاه تســت

شــدن پاســخ تســت به قرنطینه خانگی میروند .اما

فــرودگاه امام خمینی (ره) به چه روش اســت؟ گفت:

مســافران خارجی پس از انجام تست ،به محلی که در

کووید  ۱۹براســاس مصوبات ســتاد کرونــا و همچنین

و پس از  48ســاعت در صورت مثبت بودن تســت ،به

میشــود .همه مســافران ورودی ملزم به ارائه پاســخ

منفــی آزمایش کرونا نیز برای خروج از کشــور از طریق

همه پروتکلهای بهداشــتی جهت پیشگیری از بیماری

دســتورالعمل  ۱۹۰۰ســازمان هواپیمایی کشوری انجام
منفی تســت کرونا در هنگام ورود به فرودگاه هستند و

هتل فرودگاه در نظر گرفته شــده بــه قرنطینه میروند

کشــور مبدا برگردانده میشــوند .همراه داشتن جواب

فرودگاه امام خمینی(ره) الزامی است.
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به مناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس اهداء میشود

جایزه بانک پاسارگاد برای متولدین  ۲۳آذر ۱۳۸۴
بانک پاسارگاد به مناسبت فرارسیدن پانزدهمین سالروز تأسیس خود و با هدف گرامیداشت

هســتند اما هنوز به جمع مشــتریان بانک پاسارگاد نپیوســتهاند نیز میتوانند برندۀ مبلغ

۲۳آذر ،۱۳۸۴همزمان با آغاز فعالیت این بانک ،متولد شــدهاند ،جایزه میدهد .به گزارش

خود را شــامل شناسنامه و کارت ملی ،به همراه آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه،

15ســال همراهی و همدلی مشتریان و آیندهسازان کشور ،به نوجوانان عزیزی که در تاریخ
روابطعمومی بانکپاســارگاد ،این بانک در تاریخ 23آذر ،1384با افتتاح اولین شــعبه در
مشــهد مقدس ،فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کرد و تاکنون ،با توکل بر پروردگار متعال،

تکیه بر الطاف حضرت امامرضا(ع) و تالش مجدانه سرمایهانســانی ،توانسته است از خود
آثاری ماندگار در صحنه اقتصادی ،بانکی و ســازندگی کشور بر جای بگذارد .بانک پاسارگاد

بهمنظور گرامیداشــت این روز ،به مشــتریان عزیزی که در این تاریخ متولد شدهاند ،مبلغ
۵۰۰هزارتومــان هدیه تقدیم خواهد کرد .همچنین دانشآموزان عزیزی که متولد تاریخ فوق

به آدرس ایمیل  info@bpi.irارســال کنند تا نســبت به افتتاح حساب دانشآموزی برای
این عزیزان اقدام شــود .گفتنی اســت با توجه به شرایط خاص کشور و همهگیری ویروس

کرونا و جهت حفظ ســامتی هممیهنان گرامی ،زمــان احراز هویت و تکمیل فرآیند افتتاح
ً
متعاقبا اعالم خواهد شد.
حساب ،طبق زمانبندی خاص و با رعایت پروتکلهای بهداشتی،

مرکز مشــاوره و اطالعرسانی بانک پاسارگاد به شماره  82890آماده پاسخگویی به سؤاالت
هموطنان عزیز است.

ر وش جدید چک کشیدن را بدانید

گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

100هزار تومان باشــند؛ کافی اســت از تاریخ  20الی 23آذر ،1399تصویر مدارک شناســایی

استعالم حساب صادرکننده چک؛ از سفید تا قرمز
هر چند ســابقه حســاب صادرکننده چک همواره از دغدغههای دریافتکنندگان چک است،

اما میتوان قبل از گرفتن چک صیادی وضعیت آن را در قالب  ۵رنگ ســفید ،زرد ،نارنجی،

سامانه صیاد چیست؟

قهوهای و قرمز استعالم کرد.

صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت
وجود سابقه ،تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

سفید

صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  ۵میلیون
تومان تعهد برگشتی است.

زرد

صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰
میلیون تومان تعهد برگشتی است.

نارنجی

صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰
میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قهوهای

صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰
میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قرمز

نحوه استعالم از سامانه صیاد به چه نحو است؟
افراد قبل از دریافت چک میتوانند شناســه اســتعالم  ۱۶رقمی مندرج در چکهای صیادی
را به سامانه اســتعالم پیامکی بانک مرکزی به سر شماره  ۷۰۱۷۰۱پیامک کنند ،تا از وضعیت
اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشــتی ثبتشــده در سامانه بانک

مرکزی اطالع پیدا کنند .گفتنی است ،شناسه استعالم باید بدون هیچگونه کاراکتر اضافی برای
این سامانه پیامکی ارسال شود.

دریافت پیامک جواب استعالم چک صیادی
پاســخ به اســتعالم چک صیادی ،ظرف مدت  ۱۵دقیقه و بهصورت پیامکی ارســال

از این پس صادرکنندگان چک ملزم به ثبت اطالعات در سامانه صیاد و دریافتکنندگان چک

میشود .اما اگر به هر دلیلی تا  ۱۵دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشد ،نتیجه با
ً
مجددا برای دریافت
پیامک «عدم امکان اخذ استعالم» اعالم خواهد شد و افراد باید

چاپ شماره سریا لها با استفاده از مرکب مشکی فلور سنت که تحت تابش نور
ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده میشود.

با ســر شماره  ۷۰۱۷۰۱اطالعرسانی میشود و اســتعالم بهصورت رتبهبندی بر اساس

استفاده از مواد حساس نسبت به مواد شیمیایی در فرآیند ساخت کاغذ این چکها به طوری
که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ میدهد.

پیامک هزینهای  ۳۵۰تومانی برای ارســال کننده پیام بــه همراه دارد .اما نکته قابل

عملکرد سامانه صیاد به چه شکل است؟

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند ،این الیاف زیر نور
ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز ،زرد ،قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

تارنمــای بانک مرکزی میتوانند شناســه  ۱۶رقمی مندرج در چکهای صیادی را در

کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرآیند صدور چکهاست

نکات امنیتی چک صیادی

چک به صورت رایگان اقدام کنند.

اختصاص شماره شناسه منحصر به فرد به هر برگه چک

اندازه چک  ۱۷۰*۸۵میلیمتر

تسهیل امکان پیگیری هر برگ چک به صورت مجزا در سراسر کشور

استفاده از کاغذ واتر مارک مولتی تن ۹۰گرمی با آرم شرکت سهامی چاپخانه دولتی
ایران ،غیر فلورسنتی و حساس به مواد شیمیایی

در پایان به طور خالصه ویژ گیهای چک کشیدن به شیوه جدید را میتوان
اینگونه شرح داد؛

استعالم اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء

طراحی نقوش با استفاده از الیاف رنگی نامرئی در متن و ظهر کاغذ به صورت خطی

حذف قدرت شعب در صدور دسته چک و جلوگیری از چاپ دسته چک برای افراد
فاقد صالحیت و دارای سوء پیشینه

چاپ طرح زمینه متن و ظهر چک در دو رنگ سبز و قرمز

هم موظف به اخذ اســتعالم چک از این سامانه هستند .بانک مرکزی با هدف کاهش حجم

و تعداد چکهای برگشــتی از روز شــنبه  ۲۲آذر صدور چک «در وجه حامل» را ممنوع اعالم
کرده است .براین اساس ثبت اطالعات در سامانه صیاد و اعتباریسنجی از طریق این سامانه

از سوی صادرکننده و دریافتکننده چک از اجباری شده است.

اختصاص بارکد دوبعدی به هر برگ چک بانکی که حاوی اطالعات برگ چک و
صاحبان حساب است
ایجاد یک بانک اطالعاتی یکپارچه و مدرن از وضعیت اختصاص دسته چکهای
موجود در کشور

استفاده از ریز نوشته  I.R.IRANدر متن چک به رنگ سبز و در پشت چک به رنگ قرمز
چاپ نامرئی ریز نوشته  I.R.IRANدر کادر تاریخ و کادر ریال در دو رنگ سبز و
قرمز به صورت سینوسی
درج لوگوی آبی رنگ چکاوک در پایین کادر ریال بر روی چک

مشخصات امنیتی چک صیاد

درج لوگوی چکاوک در رنگ نامرئی

شــاخصهای رنگی اطالع داده میشــود .گفتنی است ،اســتعالم چکها از طریق
توجه این است که استعالم رایگان چک صیادی نیز امکانپذیر است و افراد از طریق
بخش استعالم چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی

سقف عمر چکهای صادره از سوی دارنده دسته چک ،سه سال است.
اگر صادر کننده چک دارای چک برگشتی باشد ،اجازه صدور برگه چک جدید در
سامانه به او داده نمیشود.
در دست چکهای جدید باید تمام اطالعات فرد گیرنده چک در سامانه ثبت شود.
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چکهای صادره از
سقف اعتباری او تجاوز نخواهد کرد.
صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» توسط مشتریان
الزامی است .نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافتکننده نامش
در سامانه ثبت شده است ،امکانپذیر خواهد بود.
صادرکننده چک باید هدف خود از صدور مبلغ چک را درج کند.

طراحی کلیه نقوش چکهای صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای
امنیتی.

درج ستاره در دو اندازه در وسط چک در دو رنگ نامرئی سبز و قرمز

استفاده از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران در مقابل نور قابل
رویت است.

درج شماره سریال مرکب مشکی (پشت قرمز) که در زیر نور ماوراء بنفش نیز به
رنگ سبز یشمی (سبز تیره) نمایان میشود.

آخرین فرصت استفاده ازمزایای تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

اســتعالم اقدام کنند .تمامی پیامکهای اطالعرسانی در خصوص استعالمات ،فقط

صادرکننده چک باید اطالعات روی برگ چک را از طریق برنامک (اپلیکیشن) تلفن
همراه یا اینترنت بانک همان بانک که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از
آن گرفته ثبت کند.

پرتفو بیمه ۴۳ ،هزار میلیارد تومان شد

رئیس کمیســیون اقتصادی گفــت :فعاالن اقتصادی تا

محاسبه سود مرکب قرار دهند .وی تصریح کرد :با توجه

مشمول این قانون هستند و نحوه تسویه برای اشخاص

وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت  :پرتفوی (ســبد ســهام)

تسهیل تســویه بدهیهای خود شــوند و محاسبه سود

اقتصادی مجلس ،مقرر شــد تا پایان آذرماه امسال ارائه

تسهیالت در زمان ارائه درخواست را برای حقیقی تا سقف

به  ۴۳هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال

پایانآذرمــاه مهلت دارند مشــمول اســتفاده از مزایای
آنها بر اســاس ســود ســاده خواهد بــود« .محمدرضا

پورابراهیمی» در حاشــیه صحن علنی مجلس شــورای

اسالمی اظهار داشــت :با توجه به مصوبه سال  ،۹۷نحوه
محاسبه سود ناشی از تســهیالت به بخشهای تولیدی
کشور ،براساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص
مصلحت نظام است .اما بر اساس توافقی که انجام شده،
مقرر شــد سود ساده به جای ســود مرکب در دستور کار

محاسباتی نظام بانکی کشور قرار بگیرد .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس افزود :با توجه به ابالغیه قانون در سال

 ۹۸همه فعاالن اقتصادی تولیدی در بخشهای مختلف

میتوانســتند به نظام بانکی تقاضای خود را ارائه کنند و
تســهیالت نقدی را جایگزین تعهدات تسهیالت با نحوه

به شرایط کرونایی کشور و پس از پیگیریهای کمیسیون

تقاضاها به نظام بانکی امکان پذیر باشــد .پور ابراهیمی

یادآور شــد :از همه فعاالن اقتصادی در سراسر کشور در

خواســت میکنیم از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و
درخواســت خود را تا پایان آذرماه به بانکهایی که از آنها

تســهیالت دریافت کردند ،ارائه کنند تا بر اساس قوانین،

مشمول استفاده از مزایای تسهیل تسویه بدهکاران بانکی
شوند .نماینده مردم کرمان عنوان کرد :مقرر شد جرایم و

سودهای مرکبی که در تسویه بانکها لحاظ شده ،حذف
شــود و این موضوع به همه فعــان اقتصادی که درگیر
تســویه تعهدات خود بودند ،کمک شایانی خواهد کرد .به

گفته رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ،همه فعاالن
اقتصادی که از ســال  ۹۳این تسهیالت را دریافت کردند،

حقیقی و حقوقی انجام میشود .پورابراهیمی سقف این
 ۵۰۰میلیــون تومــان و برای حقوقیهاســقف  ۲میلیارد

صنعت بیمه در هفت ماهه فروردین تا پایان مهرماه سال جاری
گذشــته ،حدود دو برابر افزایش یافته است.به مجموعه سهام

تومان عنوان کرد و گفت :طبق گزارشهای دریافت شده،

خریداری شــده توسط ســرمایه گذار ،پرتفو میگویند .فرهاد

به خوبی عمل کردند و متاســفانه برخی از بانکها نسبت

نوظهــور در صنعت بیمه ،فرصتها و چالش ها” افزود :صنعت

بعضی از بانکها به وظایف خود برای اعطای تســهیالت

دژپســند در همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان “ریسکهای

به درخواســت و پیگیــری اجرای درخواســت وام اقدام

بیمه باید ریســک پذیر باشــد و در بازارهایی که ریســک و در

تسهیالت و تسویه وام قبلی کمک شایانی به هر دو طیف

وی ،بهترین و کارآمد ترین شــرکت بیمه ،شــرکتی اســت که

نکردند.وی با تاکید بر اینکه ثبت درخواست برای دریافت

این موضوع میکند ،خاطرنشــان کرد :ایــن موضوع به
کاهــش تعهدات فعاالن اقتصادی بــه نظام بانکی کمک

خواهد کرد تا گرهای از مشکالت بدهی آنها به بانکها رفع

شود .از آنجا که تسویه به صورت نقدی است ،به بانکها

نیز کمک شایانی خواهد کرد.

عین حال بازدهی باالتری دارند ،ســرمایه گذاری کند .به گفته

بتواند با اســتفاده از نوسازی و هوشمندســازی سیستمها و

تخصیص بهینه منابع حاصله ،بیشــتر از ســایرین ،مشتری را

راضی نگاه دارد .وزی افزود :پیمودن سه مسیر « تعریف رشته

فعالیتهای بیمهای جدید » « ،هوشمندسازی صنعت بیمه به

منظور کمک به توسعه خدمات بیمهای و کارآتر کردن سیستم

» و « گشــودن بابهــای جدید برای صنعــت بیمه در تامین
مالی اقتصاد» ،متضمن ریســک پذیری و برداشــتن گامهای

بلند صنعت بیمه با هدف نقشآفرینی در اقتصاد کشــور است.

وی اظهــار داشــت :صنعت بیمه در ســالهای اخیر ،به لحاظ
برنامه ریزی ،سیاســت گذاری ،مدیریت و عملکرد ،دارای یک
روند رو به تکامل بوده و گامهای بزرگی بر داشته است.
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هشدار دولت انگلیس به فروشگاهها
برای ذخیره کردن کاال

با تقاضای صنعت خورشیدی

گرانی نقره رکورد میزند

ساکســو بانک پیش بینی کرد قیمت اونس نقره تحت تاثیر سیاست

با این فلز برابری کنند .بعالوه به دلیل مشکالت فنی ،فوتوولتائیکهای

دور اخیــر مذاکرات بین انگلیــس و اتحادیه اروپا هم به

اختالف بین دو طرف ،مرتفع کنند.انتظار میرود در صورت

این فلز در بخش انرژی خورشــیدی ،در ســال  ۲۰۲۱به رکورد  ۵۰دالر

تجاری گسترده شــان ایجاد میکنند.حتی اگر احیای اقتصاد جهانی

خواســتهاند ،بــرای  6هفتــه کاال انبار کنند.بــه گزارش

انگلیســیها با طرفهای اروپایی باشیم ،چرا که صادرات

تسهیل پولی بانک مرکزی آمریکا ،دالر ضعیف و افزایش تقاضا برای
صعود خواهد کرد.تحلیلگران ساکســو بانــک انتظار دارند دالر آمریکا

حتی با فروکش کردن پاندمی ویروس کرونا پس از عرضه واکســن

کووید  ۱۹در سال  ۲۰۲۱ضعیف شود .واکسن ویروس را از بین میبرد

غیرنقره ای دوام و عمر کمتری دارند و مســائل جدی برای توســعه

پس از پاندمی ویروس کرونا کندتر از حد انتظار باشد ،تقاضای انرژی

سبز برای نقره احتماال همچنان قوی میماند .تحلیلگران انتظار دارند
بســیاری از طرحهای محرک مالی دولتها شــامل تامین مالی برای

اما بدهی که در سراســر جهان انباشته شده است ،به قوت خود باقی

ابتکارهای انرژی پاک باشــد.در بخــش عرضه هم تولید معدنی نقره

بینی کرده است و انتظار دارد سیاستگذاران واکنش کندی به قیمتهای

نقره در ســال  ۲۰۲۰به میزان  ۶.۳درصد کاهش پیدا کرده و به حدود

میماند.ساکسو بانک همچنین رشد تورم قیمت در سال  ۲۰۲۱را پیش
رو به افزایش داشته باشند زیرا میخواهند از اقتصادهای آسیب دیده
از همه گیری که در مســیر احیــا گام برمی دارند ،نهایت حمایت را به
عمل آورند.با توزیع گسترده واکســن کووید  ۱۹تا اواسط سال آینده،

نقدینگی بیش از حد و سیاست تسهیل پولی باعث میشود نقدینگی
به ســوی هر نوع دارایی غیرنقدی ســرازیر شود که این امر برای نقره

و طال مثبت اســت.با در نظر گرفتن عوامــل بنیادین پولی که به نفع

نقره محســوب میشوند ،این فلز نقره ای از تقاضای رو به رشد برای
دستگاههای مربوط به تحول سبز به خصوص سلولهای فوتوولتائیک

مورد استفاده در تولید پنل خورشیدی رونق بیشتری پیدا خواهد کرد

و ساکســو بانک پیش بینی میکند تقاضا برای نقره از تولید این فلز
باالتر خواهد رفت.در واقع کمبود واقعی عرضه نقره در ســال  ۲۰۲۱در

راه اســت و حمایت سیاسی از ســرمایه گذاریهای انرژی خورشیدی
در دوران ریاســت جمهوری بایدن ،توافق ســبز اروپایی و هدف کربن

خنثــی چین تا ســال  ۲۰۶۰را به مخاطره میاندازد.طبق گزارشــی که

از شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده است .پیش بینی میشود تولید

انگلیس با طرفهای اروپایی برای توافق در راستای تداوم
همکاری تجاری بین دو طرف دوباره به بنبســت رسیده

وزارتخانههای انگلیس از فروشگاهها خواستهاند از ترس
احتمال اخــال در عرضه و تأمیــن مایحتاج مردم برای

 6هفته ذخیرهســازی کاال داشــته باشند.دولت انگلیس

 ۷۸۰.۱میلیون اونس برسد .کاهش چشمگیر تولید نقره تا حد زیادی

پیش از شــیوع این بیماری هم روند نزولی داشت و در سال  ۲۰۱۹به

اساســی ،دارو و حتی واکســن خــود را در داخل خاک

نتیجه تعطیلی معادن به دلیل همه گیری کروناست اما تولید معدنی
میزان  ۱.۳درصد کاهش پیدا کرده بود.طبق گزارش ساکسو بانک ،در
بلندمدت بیش از نیمی از تولیــد نقره مربوط فرآیند محصول جانبی

اســتخراج روی ،سرب و مس است و تامین تقاضای رو به رشد برای

نقره را برای معدنکاران دشوار میکند.نقره تحت تاثیر تقاضای صنعتی،

از نظر تاریخی نوســان بیشتری نسبت به طال داشته است اما صنعت

نیروی خورشــیدی میتواند به ثابت شدن تقاضای صنعتی برای این
فلز کمک کند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،اگر تصویر کالن را در نظر

بگیریم ،نقره یک فلز ارزشمند و کاالی سرمایه گذاری است و قیمتش

همسو با طالست .نسبت طال به نقره که بیش از  ۷۶به  ۱است ،نشان

میدهد که نقره همچنان ارزش بســیار پایینتری در مقایســه با نقره
اســت .نگاهی به گذشته نشان میدهد که نقره ممکن است اختالف

تابستان گذشته از سوی موسسه نقره منتشر شد ،انتظار میرود تولید
همه فلزها در دمای اســتاندارد پایینترین مقاومت الکتریکی را دارد و

میرسد روند صعودی طال ادامه پیدا خواهد کرد و نقره هم احتماال به

جایگزینهای نقره نمی توانند از نظر تولید انرژی در هر پنل خورشیدی

راشــاتودی ،از آنجا که به نظر میرسد دور اخیر مذاکرات

بــه ســوپرمارکتها ،داروخانهها ،فروشــگاههای تأمین

قیمت را کمتر کرده و افزایش پیدا کند یا قیمت طال کاهش پیدا کند.

انرژی خورشــیدی تا ســال  ۲۰۲۵تقریبا دو برابر شود .نقره در میان

بنبست رسیده و وزارتخانههای این کشور از فروشگاهها

با توجه به شــرایط اقتصادی و سیاســت پولی فوق تسهیلی به نظر

افزایش تقاضای صنعتی طال را در این روند همراهی میکند.

تجهیزات پزشکی اعالم کردهاند که برای  6هفته مایحتاج
انگلیس ذخیرهسازی کنند.موریس جانسون نخستوزیر
انگلیس قرار اســت ،در صورتی که توافقی با اتحادیه اروپا

حاصل نشــود کمیتهای را برای خروج بدون توافق ترتیب
داده و خود ریاســت آن را به عهــده گیرد.کابینه انگلیس

هم در حال آمادهسازی یک بسته ده میلیارد پوندی برای
حمایت از صنایعی اســت که بیشترین آسیب را از خروج
بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا خواهند دید.از جمله

صنایعی که قرار است از این بسته کمک اقتصادی بهرهمند
شوند صنایع خودروسازی ،تولیدکنندگان مواد شیمیایی،

فعاالن صنعت شیالت و همچنین دامداران است.انگلیس
ً
رسما  31ژانویه سال جاری از اتحادیه اروپا خارج شد و 11

خروج بدون توافق شاهد اخالل جدی در تعامالت تجاری
این کشــور به خاک اتحادیه اروپا مشمول تعرفه گمرکی

خواهد شــد.البته این مســأله فقط به ضرر انگلیسیها
نیســت ،بلکه با ایجاد اخــال در چرخــه تأمین کاال در

اتحادیه اروپا اقتصادهای اروپایی هم آسیب خواهند دید.

اخالل در نظام مالی

بانک مرکزی انگلیس نیز اعالم کرد :ممکن اســت با پایان
یافتن مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شــاهد اخالل
در نظام مالی این کشور باشیم.بانک مرکزی انگلیس اعالم

کرد :در حالی که نظام مالی این کشور در برابر برخی تبعات
خروج این کشــور از اتحادیه اروپا مقاوم شــده ،اما ممکن

اســت با پایان یافتن زمان این خروج ،شــاهد اخالل در

نظام مالی انگلیس باشیم.بنا به اعالم کمیته سیاستهای
مالی بانک مرکزی انگلیس اکثر مخاطراتی که ثبات نظام

مالی این کشــور را تهدید میکرده ،برطرف شــدهاند ،اما با

این حال حفظ ثبات مالی شــبیه به حفظ ثبات بازارها و یا

جلوگیری از اخالل در خدمات مالی ارائه شــده به کاربران

نیســت.این کمیته میگوید :برخی آسیبپذیریهای بازار

و اخــال در ارائه خدمات مالی به خصوص به مشــتریان
حاضــر در اتحادیه اروپا ممکن اســت ،اتفــاق بیفتد.این

گــزارش میافزاید :علیرغم آمادگیهای ایجاد شــده برای

ماه مهلت برای تکمیل این روند در نظر گرفته شد ،روز 31

پایــان یافتن مهلت خروج انگلیس و قرار گرفتن این روند

بروکسل هنوز نتوانستهاند اختالفات خود را در موضوعات

کاربران هنوز به طور کامل آماده تعامل با همپایان خود در

همین ماه هم این مهلت به پایان خواهد رسید اما لندن و

گوناگون از جمله حق ماهیگیری و همچنین مکانیزم حل

آمادهســازی در مراحل پایانی خود ممکن اســت ،برخی
اتحادیه اروپا نباشند.

افزایش جهانی قیمت سنگآهن در پی توفان استرالیا و کاهش تولید برزیل
وقوع توفان در اســترالیا و کاهش تولید ســنگ آهن در برزیل

سنگ آهن به بازار جهانی کاهش یافته که در داخل چین شاهد

نیز پیش بینی خود برای عرضه ســنگ آهــن به بازار جهانی را

به گزارش اسپوتنیک ،شــرکت تولید سنگ آهن ویل در برزیل

موسســه  ،CRUدر این بــاره میگوید :اقتصــاد قوی چین و

مورد انتظار ســنگ آهن از سوی برزیل خواهیم بود و این روند

باعث شده تا قیمت ســنگ آهن چین  10درصد افزایش یابد.
که دومین تولیدکننده این محصول در جهان به شــمار میرود،
پیــش بینی کرده که میزان تولیدش برای ســال آینده کاهش

خواهد یافت .البته این شــرکت امســال هم بــا کاهش تولید
ســنگ آهن روبرو بوده اســت.در عین حال وقــوع توفانهای

فصلی در غرب اســترالیا هم که  58درصد صادرات سنگ آهن
جهــان از طریق دریــا را به خود اختصــاص داده مزید بر علت

شــده و باعث شده است ســنگ آهن در بازار چین که تقاضای

باالیی برای فوالد دارد 10 ،درصــد افزایش یابد.در حالی عرضه

افزایش تقاضا برای فوالد هســتیم .اریک هدبورگ ،کارشناس

سرمایهگذاری ســنگین در پروژههای زیرساختی باعث شده تا
تقاضای فوالد در این کشــور افزایش یابد و این در حالی است
که تولید سنگ آهن از معادن برزیل کاهش یافته و چند توفان

فصلی هم غرب استرالیا را درنوردیده است.برزیل و استرالیا در

سال  2019و بنا به اعالم انجمن فوالد جهانی  82درصد صادرات

کاهش داده است.هدبورگ گفت :ما شاهد عرضه کمتر از میزان
برای سال  2021ادامه خواهد یافت؛ چراکه این کشور با مشکل
برای ازسرگیری تولید ســنگ آهن از معادن خود روبرو است.

به عنوان مثال برای چند ســال آینده تولید سنگ آهن شرکت

ویــل پایینی خواهد بود .این کارشــناس بازار فوالد پیش بینی

کــرد که تقاضای باالی این محصول در پروژههای زیرســاختی

دریایی ســنگ آهن جهان را به خود اختصاص دادهاند .آمارها

و ســاختمانی برای سالهای آینده ادامه خواهد یافت و همین

به کمترین میزان در  6ماه گذشــته رسیده و شرکت ویل برزیل

خواهد شد.

حاکی از آن اســت که صادرات سنگ آهن برزیل در ماه نوامبر

مســأله در کنار تداوم تولید پایین و افزایش قیمت فوالد منجر

برنامه چین برای توسعه
تولید گاز شیل

وقوع بدترین رکود اقتصاد
جهان در  80سال گذشته

هند به دنبال از سرگیری
مذا کرات تجاری با آمریکا

رکورد فروش خودرو برقی
دست دوم در انگلیس

چین با کاهش محدودیتها برای شرکتهای خارجی و پشتیبانی از هزینه

دبیــرکل ســازمان ملل گفت :تبعــات اجتماعی و اقتصادی شــیوع

وزیر امور خارجه هند اعالم کرد :این کشور قصد دارد با روی

آمــار فروش اتومبیل در انگلیس حاکی اســت که در ماه دســامبر

طبیعی خود را همزمان با رشــد تقاضای داخلی تقویت کند.چین ذخایر

برای مقابله با آن باید شــاهد همکاری و همبستگی جهانی باشیم.به

تجاری با این کشــور را از ســر گیرد.به گــزارش بلومبرگ،

دوم را به خود اختصاص داده اســت.به گــزارش اویل پرایس ،ماه

ها ،درصدد جذب ســرمایه گذاری در توســعه گاز شیل است تا تولید گاز
گاز شیل دارد اما استخراج این منابع از نظر زمین شناسی چالش برانگیز

اســت بنابراین معلوم نیست آیا مشوقهایی که این شرکت در نظر گرفته

است شــرکتهای نفتی بین المللی را جذب خواهد کرد یا خیر .استان
گیژو اخیرا شــش بلوک اکتشــافی برای ذخایر گاز شیل را عرضه کرده
اما پیشــنهادها برای آنها بسیار کمتر از پیشنهادهای مطرح شده در یک

مناقصه مشابه در این اســتان در سال  ۲۰۱۷بود.چین سالهاست تالش

میکند توســعه و تولید گاز شــیل را تشــویق کند .این کشور با افزایش
واردات گاز طبیعی و  LNGبرای تامین تقاضای رو به رشــد مواجه است
و تالش میکند تولید داخلی را افزایش دهد که شــامل مشوقهایی برای
گاز شیل و تولید گاز متان از زغال سنگ است.واردات چین در سال ۲۰۱۰

تنها  ۱۵درصد از تامین گاز طبیعی در این کشــور به حساب میآمد اما تا
سال  ۲۰۱۸سهم واردات در تامین داخلی گاز به  ۴۵درصد افزایش یافت.
با رشد باالتر مصرف از تولید داخلی گاز طبیعی ،چین در سه سال گذشته
تالش کرده است تولید داخلی را افزایش دهد.جدیدترین مشوقهای این

کشــور شامل افزایش دوره اکتشاف برای شرکتها از سه به پنج سال و

اجازه به شــرکتهای نفت و گاز خارجی برای فعالیت مستقیم در چین
به شرط ثبت یک دفتر در این کشور است .بخش نفت و گاز چین اکنون

رســما به روی مشــارکت خارجی بدون الزام به تشکیل جوینت ونچر با

شــرکتهای چینی گشوده شده است.بر اســاس گزارش اویل پرایس،
غولهای انرژی چینی هم سرگرم کار برای توسعه منابع گاز شیل هستند.

به عنوان مثال پتروچاینا ســال گذشــته اضافه شــدن  ۷۴۱میلیارد متر
مکعب به ذخایر گاز شیل خود در استان سیچوان و همچنین ذخایر ۳۵۸

میلیون تن در میدان گازی کینگ چنگ را اعالم کرد.

ویروس کرونا بســیار شــدید و بزرگ بوده و در حال رشــد اســت و
گزارش راشا تودی ،آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت :تبعات

اقتصادی و اجتماعی شــیوع ویروس کرونا بســیار شدید بوده و در

حال رشــد است.وی خواستار همبســتگی و همکاری جهانی در این
زمینه شد.گوترش طی یک سخنرانی ویدئویی در مجمع جایزه صلح
نوبــل گفت :ما با بدترین رکود اقتصادی در  80ســال گذشــته روبرو
هســتیم .فقر مطلق رو به افزایش اســت و تهدیــد قحطی در حال

جدیتر شــدن اســت.وی با انتقاد از کشورها به خاطر عدم ارائه یک
واکنش مشترک به بحران ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا،

گفت :کار به جایی رســیده که برخی کشــورها حتــی در حال رقابت

با یکدیگر در تامین کاالهای اساســی هســتند.گوترش افزود :هیچ

واکســنی نمیتواند خساراتی را که شیوع ویروس کرونا تا به امروز به
جهان وارد کرده است را جبران کند.دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی
خود ادامه داد که شیوع این ویروس تقریبا تمام نقاط جهان را تحت

تأثیر خود قرار داده اســت .وی تأکید کرد :ما نمیتوانیم اجازه دهیم

که موضوع تقابل کشــورها در دسترســی به کاالهای اساسی در باره
توزیع واکسن کرونا که باید به عنوان یک کاالی عمومی جهانی در نظر
گرفته شود ،تکرار شود.دبیرکل سازمان ملل میگوید :این تبعات بین

نسلی و بین ملتها که شاهد هستیم ،ناشی از نابرابری ،بیعدالتی،
و شــرایط شکننده بلندمدتی است که حاال به خاطر شیوع کرونا بروز

کرده اســت.وی از جامعه بین الملل خواست تا بیش از پیش روی

موضوع نابرابریها موجود در بنیانهای روابط قدرت در جهان متمرکز
شده و اقدامات بیشــتری را در راستای رسیدن به انسجام و عدالت
بیشتر در جهان انجام دهند.

کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیسجمهور آمریکا مذاکرات
سوبراهمانیام جیشــانکار ،وزیر امور خارجه هند ،اعالم کرد:

دهلی نو به دنبال از ســرگیری مذاکرات تجاری برای بستن
یک قرارداد تجــارت آزاد دوجانبه با آمریکا پس از روی کار

آمــدن بایدن به عنوان رئیسجمهور در این کشــور اســت.

فروش خودروهای برقی  ۱۵درصد از ســهم بازار اتومبیلهای دست

گذشــته دولت انگلیس اعالم کــرد که فــروش خودروهای جدید

بنزینی و دیزلی از سال  2030در این کشور ممنوع میشود و این امر

بــه احتمال زیاد دلیل افزایش فروش خودروهای الکتریکی در بازار
خودروهای دســت دوم انگلیس به باالترین رقم خود تا کنون بوده

وی طی ســخنانی در اجالس ســاالنه فدراسیون اتاقهای

است .دولت انگلیس اواسط ماه نوامبر اعالم کرد فروش خودروهای

کار آمدن دولت جدید آمریکا مذاکرات جدی با این کشــور

بخشی از برنامه ده ماده ای انگلستان برای یک انقالب صنعتی سبز

بازرگانــی و صنعت هند گفت :من واقعا امیدوارم که با روی

داشته باشیم.وی گفت:هند در این زمینه بسیار جدی است
و بســتن این قــرارداد تجارت آزاد با آمریکا در دســتور کار

وزارت بازرگانی این کشــور قــرار دارد.در طول روی کار بودن

دولت ترامپ هم هندیها تالشهای زیادی را برای تقویت
مناســبات تجاری و اســتراتژیک با آمریکا داشتند.نارندرا

مودی ،نخســتوزیر این کشــور ،مدتها تــاش کرد تا با

نــو بنزینی و دیزلی را از ســال  2030ممنوع میکند و این ممنوعیت
است که ماه گذشته از آن رونمایی شد و قرار است  10سال زودتر از
چیزی که برنامه ریزی شــده بود به اجرا در آید .فروش خودروهای

هیبریدی و ونهایی که میتوانند مسافت قابل توجهی را بدون اینکه

هیچ کربنی از اگزوز آنها خارج شــود ،طی کنند ،تا سال  2035مجاز

اســت .قبل از اعالمیــه دولت انگلیس ،شــرکت بریتیش پترولیوم
اعالم کرد که از پایان تدریجی استفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی

آمریکا به عنوان بزرگترین شریک تجاری هند به یک توافق

و کامیونها پشــتیبانی میکند .برنارد لونی ،مدیر اجرایی این غول

میکنند تا با افزایش نفوذ چین درحوزه آســیای شــرقی و

معتقدیم که میتوان و باید آن را زودتر از سال  2040انجام داد .لونی

دوجانبه تجاری برســد ،چرا که دو طرف مدتهاست تالش

اقیانوسیه مقابله کنند.وزیر خارجه هند گفته ،انتظار میرفت

امســال دهلینو با دولت کنونی آمریکا به توافق برســد .در
ایــن زمینه البته مذاکــرات مقطعی هم بین واشــنگتن و

دهلینو در راســتای حل اختالفات بر سر برخی موضوعات
حســاس از جمله ارائه دسترسی بیشــتر به بازارهای خود
برای طرف مقابل و همچنین حل برخی اختالفات بلندمدت

برگزار شده است.

نفتی در ماه ســپتامبر گفت :در کنار این پایان تدریجی ،ما همچنین

اضافه کرد :چه  2035باشــد و چه  2032یا  ،2030ما این حمایت را

انجام میدهیم و ما از اقدامات و سیاستهای حمایتی برای تقویت
برقی و هیدروژنی کردن حمل و نقل که برای امکان پذیر شــدن این
برنامه الزم اســت ،حمایت خواهیم کرد .به گفته فروشگاه اینترنتی

خودروی  ،BuyaCar.co.ukاین ممنوعیت اعالم شده در ماه نوامبر
احتما ًال عامل افزایش استقبال مردم از خودروهای دست دوم برقی
در ماه دسامبر بوده است.

