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

برنامه ترامپ برای
آشـ ـ ــوب خیابـ ــانی

دیدگاه

ضرورت تغییر قالب
بودجهریزی
جواد نیک بین
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نماینده مجلس شورای اسالمی

 8صفحه |  3000تومان

منابع پایدار بودجه باید افزایش داده شــود ،در

حال حاضر پایههای مالیاتی سهم ۸درصدی در

الیحه بودجه دارند .باید اصالح ســاختار بودجه

ریزی در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار
بگیرد ،در حوزه منابع مالی کشور...

ادامه صفحه 3

چرا نرخ خودرو با کاهش قیمت ارز پایین نیامد

گالیه مجلسیان از قیمت باال
و کیفیت پایین خودرو

صفحه6

امروز بخوانید
 2محدودیت سفرادامه دارد ،مراقب جریمه باشید
 2ورود قریب الوقوع  150هزار دوز واکسن فایزر

صفحه8

مذاکرات دستمزد با سبد 10میلیونی آغازشد

طنابکشی دولت و کارگران
| تحقق عدالت اجتماعی در الیحه بودجه یکی از ضروریات اســت

نیافته و این مســئله همواره شــکافهای جدی از حیث درآمد و مخارج برای

نمایندگان کارگری ،رقم ســبد معیشت ســال آینده  ۹.۵تا  ۱۰میلیون تومان

آنان است .حقوق کارگران طی ســا لهای اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش

مذاکرات دســتمزد  ۱۴۰۰کارگران از فردا کلید میخورد  ،گفت :طبق بررســی

داشت :طبق دعوت نامه ارسالی از سوی...

که در این راستا یکی از دغدغههای جامعه کارگری وضعیت دستمزد و حقوق

رفع محدودیت تردد مسافر
بین ایران و عراق

این قشــر ایجاد کرده است .نماینده کارگری شــورای عالی کار با بیان یانکه

معاون فنی گمرک ایــران از مصوبات جدید
داد و اعالم کرد که گوشــیهای اتباع خارجی

گوشیهای پســتی حذف شد .طی روزهای

تصمیم گیری خواهد شد.این در حالی است

تصویب ستاد تنظیم بازار ،گمرک ایران نسبت

امور گمرکی گمرک ایران  -با تشریح شرایط

به ایسنا از این حکایت دارد که طی جلسه روز

محاســبه و عوارض گمــرک و حذف  ۵۰دالر

مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای

و ارز آخرین وضعیت ثبت تلفن همراه در رویه

پیش آمده در جریان ورود گوشیهای همراه
دی ماه اجرایی شــد ،اعالم کرد که رصد ورود

تصمیم هیأت وزیران دولت عراق ،تردد مسافر به این کشور از
 42دسامبر به مدت دو هفته ممنوع شده بود.معاون حمل و
نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تصمیم دولت عراق

با موضوع جلوگیری از شیوع کرونای جهش یافته اتخاذ شده
بود ،اضافه کرد :البته مرزها بســته نشــده بود و تردد تجاری

انجام میشــد ،ولی تردد مسافری ممنوع شده بود.وی اظهار

داشــت :از روز  62دسامبر برابر با  6دی ماه طبق اعالم کشور
عراق محدودیت تردد مسافر به عراق از مرزهای پرویزخان در

استان کرمانشاه و باشماق در استان کردستان برداشته شد و
امکان تردد مسافر بین ایران و عراق وجود دارد.

گمــرک ایران در رابطه بــا جریان تجاری آن

اخیر ،به تصمیمی در مورد ثبت گوشــیهای

همچنین از طریق پســت بعضا با تشخیص

قرار داشــته و طی هفته جــاری در مورد آن
که تــازه ترین اعالم معاون فنی گمرک ایران

مســافری و پستی مورد بررســی قرار گرفته

به اقدامات موثر ثبت احوال همکاری بســیار خوبی صورت گرفته و

در تهران هدف گذاری شــده بود تنها  ۷۱۰نفــر آورده خود را تکمیل

تاکنون پنج تا شش هزار پرونده در این بخش تشکیل شده است.

اینکه در کشور هنوز برای مردم رخداد حوادث طبیعی از جمله زلزله

شــده بود که یک هــزار و  ۲۰۰واحد برای شهرســتان دماوند۲۷۰ ،

برخی از مردم به باور تبدیل نشده است .او بیان کرد :حدود  ۱۰۰هزار
جلد سند برای واحدهای مسکونی در روستاها صادر شده و با توجه

 5روی خوش کرونا به ازدواج جوانان
 6آزادسازی بخشی از خودروها به طور مشروط
 6خروج نیسان وانت از چرخه تولید
 7بانکها عامل افزایش  ۴۰۰درصدی قیمت ملک
 7وام  ۵۰میلیونی بازنشستگان لغو شد
۲۰۲۰ 8؛ سال رونق اقتصاد سایبری

نان
گران نمیشود

که از تاریخ ابالغ مصوبه مربوطه وارد کشــور

 ۷۱۰نفر برای مسکن ملی واریز کردند

دی ماه زلزله عظیمی در شهر بم داشتیم ،این رویداد هنوز هم برای

 5عدم توقیف موتورسیکلتها در تهران

به اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای

میشود ،اقدام کند.

تبدیل به باور عمومی نشــده است ،گفت :با توجه به اینکه در پنجم

 4مجوز صادرات رب تمدید شد

ارز اشــاره کرد و گفت که مقرر شد در صورت

گذشته (یک شنبه) ستاد مبارزه با قاچاق کاال

کردهاند.غالمرضا صالحی رئیس بنیاد مســکن استان تهران با بیان

 4کسادی بنگاهها در بازار راکد مسکن

پســتی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و

معافیت پستی صرفا برای گوشی تلفن همراه

یک مقام مســئول گفــت :از  ۲هزار و  ۱۷۰واحد مســکن ملی که

 3خبری از ورود پسماند به بورس نیست

بوده اســت.ارونقی در تشریح اهم مصوبات

تــا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیســتر نمی

اخیر مهرداد جمــال ارونقی  -معاون فنی و

نژاد با اعالم این خبر اظهار داشــت :پیش از این و بر اساس

گوشیهای همراه مســافران ایرانی ،اتباع و

و درنهایــت با مصوبات بســیار مهمی همراه

همراه بوده است که موضوع در دست بررسی

شــود .همچنین معافیت و ارز  ۴۲۰۰تومانی

به عراق مجددا بدون محدودیت انجام میشود.شــهرام آدم

صفحه3

ممنوعیت رجیستری گوشی اتباع تا یک ماه
در رابطه با گوشــیهای همراه مســافر خبر

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت :پذیرش مسافر

اســت .محمدرضا تاجیک در مورد برگزاری جلســه شــورای عالی کار ،اظهار

 3جدال مالیات و نفت در بودجه

او گفت :در این طرح  ۲هزار و  ۱۷۰واحد مســکن ملی هدف گذاری
زمین در پیشــوا ۲۰۰ ،واحد در فیروزکــوه و  ۵۰۰واحد تامین زمین
شده اســت.این مقام مسئول اظهار داشــت :تا پایان روز جمعه ۵

دی ماه ۷۱۰ ،نفر آورده خود را تکمیل کرده بود که  ۷۰۰نفر از آنها در
دماوند بودند.

دبیر ســتاد تنظیم بازار با تاکید بــر اینکه افزایش قیمت
نان فعال مطرح نیســت ،اعالم کرد کــه بعد از مرداد ماه

تولید کنندگان مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت
دریافت نکردند و برای بررسی این موضوع فردا سه شنبه

جلسهای برگزار خواهد شد.عباس قبادی امروز در جلسه
ســتاد تنظیم بازار ،در مورد افزایش قمیت مواد شوینده
اظهار داشــت :تولیدکنندگان مواد شــوینده در مرداد ماه

امســال برای افزایش  ۰۷درصدی قیمت تولیدات خود
درخواســت داده بودند که ســازمان حمایت در آن مقطع

بــا افزایــش  ۰۴درصدی قیمــت تولیــدات این بخش

موافقت کــرد .در مقطع فعلی نیز دلیلــی برای افزایش

توزیع روزانه  ۴۰۰۰تن انواع روغن

قیمت وجود نــدارد و براین اســاس تولیدکنندگان مواد

شوینده مجوزی برای افزایش قیمت ندارند .وی افزود:

مقرر شــده فردا سه شنبه جلســه ای با حضور اعضای
انجمن مواد شوینده تشکیل شود و موضوع در آنجا مورد

تخم مر غ برای بار سوم
گران شد!

دبیــر انجمــن صنفــی روغن نباتــی ایران

که روغن تولید میکنند محصوالتشــان را با

بندی ،ورق حلب و نوع روغن هنوز مشکالتی

بحث و بررســی قرار گیرد؛ بنابراین فعال هیچ گونه مجوز

روغن مایع و جامد در سراســر کشور توزیع

سازمان حمایت توزیع میکنند .شرکتهای

قابل انتقال اســت کــه اگر بانــک مرکزی

تولید کنندگان موادشوینده داده نشده است .وی در مورد

ســتاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخــم مرغ در مرغداری را به

ســازمان حمایت گرانفروشــی اســت.امیر

محصول در سال جاری است.گزارشهای منتشر شده از جلسه

 ۳۵۰۰تا  ۴۰۰۰تن از انواع روغن مایع و جامد

 ۴۱هــزار تومان افزایش داده که ســومین افزایش قیمت این

امروز ستاد تنظیم بازار حاکی از افزایش مجدد قیمت تخم مرغ
اســت ،اما این خبر هنوز به صورت رســمی از سوی دبیر ستاد

تنظیم بازار اعالم نشده است.احتماال قیمت هر کیلو تخم مرغ

از  ۲۱هزار و  ۰۰۵تومان به  ۴۱هزار تومان افزایش مییابد .دقیقا
چهار ماه پیش سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری

حداکثر  ۰۰۵۹تومان و قیمت مصرف کننده هر شــانه تخم مرغ

 ۰۳عددی بسته به وزن آن در حدود  ۰۲هزار تومان تعیین شد
اما مجددا در مهر ماه امســال ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت
هــر کیلوگرم تخم مرغ فله برای مرغداری  ۲۱هزار و  ۰۰۵تومان

و برای مصرف کننده  ۴۱هزار و  ۰۰۵تومان تصویب کرد .این در
حالی است که هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح

خرده فروشیها به  ۰۴هزار تومان رسید.

گفت:روزانه بین  ۳۵۰۰تــا  ۴۰۰۰تن از انواع
میشود و فروش روغن گرانتر از نرخ مصوب
هوشــنگ بیرشــک با بیان اینکه روزانه بین

در سراسر کشور توزیع میشود ،اظهار داشت:
تولیــد روغن و توزیع آن در کشــور کماکان

ادامه دارد.وی ادامه داد :تمام کارخانههایی

قیمت مصوب یعنی نرخ تعیین شده توسط

پخش هم بایستی با قیمت مصوب روغنها

را تحویل خرده فروشیها دهند.دبیرانجمن
صنفی روغن نباتــی ایران اضافه کرد :بیش

از  ۹۰درصد مشــکالت تولید روغن مایع حل
شده اســت و تالشــمان براین است که در

روزهای آینده بازار آرامی داشــته باشیم .در
خصوص روغن جامد نیز در مولفههای بسته

وجود دارد و مهمتریــن چالش نیز ارزهای
کمــک کنــد و مســاله ارز و واردات روغن
حل شــود ،همه مشــکالت مرتفــع خواهد

شد.بیرشــک در پایــان گفــت :قیمتهای
مصــوب روغن براســاس نــوع و حجم در

ســامانه  ۱۲۴زده شــده اســت و فــروش
روغــن گرانتــر از نرخ مصوب گرانفروشــی

تلقی 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

افزایش قیمتی در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به
افزایش قیمت نان نیــز گفت :بحث افزایش قیمت نان
فعال مطرح نیســت و اگر بحثی در این باره در رســانهها

مطرح میشود مســائل کارشناسی است و این به منزله
افزایش قیمت نان نیست .قیمت نان همچنان در اختیار

استانداریها است و هرگونه اظهار نظری در مورد افزایش
قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته این مقام مسئول در جلسه امروز مسائل مربوط

به تنظیم بازار شــب عید و تامین مــواد پروتئینی ،مواد

بهداشــتی ،شیرینی و شــکالت مطرح شد .همچنین با

تقاضای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تغییر قیمت
تخم مرغ موافقت شــد تا بتوانیم تولیــد پایدار و عرضه
پایدار داشــته باشیم .وی همچنین با اشــاره به رصد و

پایش  ۰۰۱قلم کاالی اساســی ،ضروری و مورد نیاز مردم

گفت :در ســه هفته اخیر تقریبا در مورد این کاال شرایط

متعادلی در بازار حکمفرما بوده و نوسانات بازار به حداقل

رسیده است.
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ایستگاه خبر
محدودیت سفر ادامه دارد ،مراقب جریمه
باشید

ســخنگوی ناجا اعالم کرد طــرح محدودیت تردد بین

مراکز اســتانها و جریمه خودروها با ورود به زمستان
تمدید شده اســت ،یعنی محدودیت ســفر با خودرو
شخصی همچنان ادامه دارد و مشمول جریمه میشود.
مبلــغ جریمــه طبق آخرین اعــام قــرارگاه عملیاتی
مدیریت کرونا ،در شــهرهای نارنجی و زرد تا ۵۰۰هزار
تومان تعیین شده است .در حال حاضر  ۱۰۸شهرستان

گـــزارش

هیــأت دولــت در آخریــن

تهــران ،تبریز ،اصفهان ،بندرعباس و شــرکتهای

اقتص ــاد برت ــر

باقی مانده ســهام دولت در

– هپکــو و ایران ترانســفو را بــه بانکهای ملت،

جلســه خود بــا واگــذاری
تعدادی از شرکتهای بورسی

بــه بانکهای ملــت ،صادرات و تجــارت موافقت
کرد .در این جلســه که به ریاســت حجت االسالم

والمســلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد،
در اجرای جــزء ( )۲بند (الف) ماده واحده قانون

الزام دولت به پرداخت یارانههای کاالهای اساسی
از طریــق واگــذاری باقی مانده ســهام دولت در

شــرکتهای پاالیشــی ،صنعتی و بیمهها و بانک

سرمایه گذاری ملی ایران ،تولید تجهیزات سنگین
صادرات و تجارت واگذار نمایــد .انتقال گیرندگان

مکلفنــد معادل  ۱۴۵هــزار میلیارد ریــال از بهای
سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده

توســط وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،به صورت

اقســاط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان
ســال جاری) بدون ســود فروش اقســاطی را به

حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری
کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه

ها ،موافقت شــد .وزارت امــور اقتصادی و دارایی
ً
مجموعا
(ســازمان خصوصی ســازی) مکلف شد

الزم به ذکر اســت معادل  ۲۹۰هزار میلیارد ریال از

سهام متعلق به دولت در شرکتهای پاالیش نفت

دولــت به بانکهای فوق واگذار میگردد .پرداخت

معادل مبلغ  ۴۳۵هزار میلیارد ریال از باقی مانده

و بودجه کشــور صرف پرداخت به مشمولین شود.
ســهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی

کلیه کارمــزد و هزینههــای نقل و انتقال ســهام
موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان

خواهــد بود و نقل و انتقال این ســهام از پرداخت

مالیات نقل و انتقال معاف است.

در وضعیت نارنجی و  ۳۴۰شهرســتان در وضعیت زرد
قرار دارند و تعداد شهرهای قرمز به صفر رسیده است.

اعتیاد بانوان بــه خرید اینترنتی در دوران
قرنطینه

در دوران قرنطینــه که خانمها امــکان رفت و آمدهای
کمتری را دارند ،به خرید اینترنتی عادت پیدا میکنند.

جهانگیری آییننامه قانون اقدام راهبردی
لغو تحریمهارا ابالغ کرد

رئیسی ،نخبگان درباره سند تحول قضایی
نظر بدهند

یک روانشناس میگوید ،میکانیز عملکرد خرید در بدن

معــاون اول رئیس جمهــوری آییننامه اجرایی

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هدف ســند تحول

و نیکوتین در بدن عمل میکند ،خرید در بدن انســان

صیانــت از منافع ملت ایــران را که به منظور رفع

عمومی به دستگاه قضا و نظام است ،از نخبگان و

انسان ،به همان شکل است که کوکایین و مواد افیونی

قانــون اقــدام راهبردی بــرای لغــو تحریمها و

دوپامین ترشح میکند و به همین دلیل میتواند برای

موثر تحریمها و اجــرای کامل برجام به تصویب

برخی به طور جدی اعتیادآور باشد .تحقیقات دانشگاه
اســتنفورد نشان میدهد ،وقتی تصاویر چیزهایی را که
میخواهیــم بخریم ،میبینیم منطقهای از مغز ما که با

خارجه ،سازمانهای انرژی اتمی ایران و برنامه و

بخش دارد و زمانی که اتفاق مهیجی را تجربه میکنیم

برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران،

نقش اساسی در هدایت رفتار ما به سمت اهداف لذت
در بدن ترشــح میشود و با گذشــت زمان ،این ترشح

آییننامه اجرایی قانون یادشــده را تصویب کرد.
طبق آییننامه یاد شده ،سازمان انرژی اتمی ایران
گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز
به اورانیوم با غنای  ۲۰درصد و پیشنیازهای فنی
و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو

رئیس جمعیت هالل احمر کشور گفت:در حال برنامه

ماه از تاریخ الزم االجرا شدن قانون به دولت ارائه

اهدایی شــرکت فایزر به کشور هســتیم .کریم همتی

سازمان فوق اقدامات الزم را برای غنی سازی به

اظهار داشــت :شرایط انتقال و نگهداری واکسن کووید
 ۱۹فایزر ســخت و نیاز به دمای منفــی ۷۰درجه دارد؛
واردات واکســن فایــزر از ســوی وزارت بهداشــت به
جمعیــت هالل احمر محول شــده کارهای آن در حل
پیگیری است .وی افزود :با توجه به اینکه تقاضا برای
بحث واکسن در کل دنیا وجود دارد مراحل ارزیابی آن
از مبدا انجام و برای ورود به کشور نیاز به تایید از سوی
سازمان غذا و دارو دارد.

کاهــش  50درصدی ورودی کروناییها به
بیمارستان

رئیــس بیمارســتان شــهدای تجریــش از کاهــش

۵۰درصدی ورودی بیماران کرونایی به بیمارســتانها به
دنبــال اعمال محدودیتهــای کرونایی خبر داد .دکتر

میدهــد .با تأمین اعتبــار و پیشنیازهای فنی،
منظور استفاده صلح آمیز به عمل میآورد طوری
که ظرف یک ســال ،حداقــل  ۱۲۰کیلوگرم مواد
مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود .همچنین

صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان انرژی اتمی و

زندگی و نقش آفرینــی آن حضرت در عرصههای

نفت ،امــور خارجه ،امــور اقتصــادی و دارایی،
بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس جمهور با

محوریــت وزارت امورخارجه موظفند گزارشهای

در همــه قرون و اعصار اســت که باید ســخنان و
سیاســی و اجتماعی جامعه سرمشقی برای همه
بشریت باشــد .رئیس دستگاه قضا گفت :دشمن

مربوط درخصــوص اجرای تعهدات کشــورهای

بــا غبارآلوده کردن مســیر و تحریف واقعیتهای

ماه  ۱۳۹۹ارائه کنند .گزارشهای مذکور توســط

و بکار گرفتن همه ابزار رسانهای تصور کرد که جای

طــرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن

وزارت امورخارجــه ،تجمیع و جهت تصمیمگیری

به دولت ارائه میشــود .دولت ظرف مهلت باقی
مانده براســاس گزارش جامع دریافتی ،با لحاظ
مصوبــات شــورای عالی امنیت ملــی و اهداف

قانــون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را

اتخاذ میکند.

حق و باطل و باز کردن درهای سفارتخانههایشــان
پایی در کشــور بدســت آورده اما ملت آگاه ایران
حضور خــود در صحنه توطئه دشــمن را نقش بر

آب کرد .رئیســی گفت  :با شــناخت دقیق شرایط
قضات باید به عنــوان نخبگان و نقش آفرینان که
نگاه و قلم آنها اثرگذار اســت ،همواره فهم سیاسی

و تحلیل درست از شرایط داشته باشند .رئیسی از

بر اســاس طرح اصالح قانون انتخابات ،این طرح

امور داخلی کشــور و شوراها ارجاع شد .نمایندگان

کم درآمد جلوگیری شــود .وی افــزود ،ما نیاز به

یا نظارت بر انتخابات ریاســت جمهوری مسئولیت

بــرای انجــام اصالحاتی به کمیســیون تخصصی
مجلس بــا انجــام تغییراتی در قانــون انتخابات

موافقت کردند .طبق اعالم مجلس شورای اسالمی،

نشســت علنی با حضور  213نفر از نمایندگان آغاز

شــد .رســیدگی به  8گزارش از کمیســیونهای
تخصصی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که

مرگ و میرهای ناشی از کرونا به صورت تدریجی بوده

فوریتی الحاق یک تبصره به ماده  14قانون صدور

تهران گفت  :تاثیــر محدودیتهای کرونایی بر کاهش
و تقریبا  ۳۰درصد کمتر شــده اســت .وی تداوم روند

چک بود .رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از

تداوم روند کاهشــی تورم تا پایان ســال
جاری

دســتگاههای ذی ربط ،مشتمل بر وزارتخانههای

فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه زنان و مردان

شــود تا از تورم و بیکاری بیشــتر ،شکاف طبقاتی

ریاســت جمهوری اســامی ایــران و الیحه یک

مردم دانست.

صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد ،گفت  :حضرت

نمایندگان در ماده  7طــرح مذکور موافقت کردند

رضا جلیلی خشــنود -عضو ســتاد مقابله با کرونا در

محدودیتها و رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سوی

عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها که به
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان چهرهای

یاد کرد که به تأســی از حضرت زهــرا (س) و در
لبیک به فرمان ولی خود شــرایط کشور و نیازها و

ظرفیتهای منطقه را به درســتی تشخیص داد و
از ایــن ظرفیتها در جهت دفــاع از امنیت منطقه
و امنیت مردم و پاســداری از حریــم حرم احیاء

کرد .رئیس قوه قضائیه افزود :انســانی که دوست
و دشمن را بشناسد و درک دقیقی از شرایط زمانی

و مکان داشته باشد در برابر دشمن خطر میکند و

میایستد .رئیسی تاکید کر بر همین اساس قضات
فرهیخته دستگاه قضا با بصیرت بر پروندهها ورود
کرده و با درک درســت شــرایط و ابعاد مسأله به

عنــوان قاضی و داور حکــم هللا را فریاد میزنند و

تصمیم الهی میگیرند.

مجلس موادی از قانون انتخابات را اصالح کرد

مهمترین آن طرح اصالح موادی از قانون انتخابات

نزولی و دســتیابی به شرایط مطلوب را مستلزم ادامه

دهند .آیت هللا رئیســی در نشســت بدوی شورای

در جلســه  ۳۰آذر  ۱۳۹۹به پیشــنهاد وزارت امور

و به منظور تأمین اجــرای قانون اقدام راهبردی

ریــزی برای انتقــال  ۱۵۰هزار دوز واکســن کووید ۱۹

و نظرات خود را برای ارتقاء ســاالنه این سند ارائه

دســتگاههای مربوطه ابالغ کــرد .هیات وزیران

ترشــح دوپامین مرتبط است ،فعال میشود .دوپامین

ورود قریب الوقوع  150هزار دوز واکســن
فایزر به کشور

دانشگاهیان و همکاران قضایی خواست ،دیدگاهها

هیــات دولت رســیده اســت ،را بــرای اجرا به

بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهوری

دوپامین در اثر خرید میتواند اعتیاد آور شود.

قضایی دســتیابی بــه عدالت و افزایــش اعتماد

ورود به دســتور کار صحــن علنی در نطق پیش از
دستور خود بر ضرورت تهیه واکسن کرونا از سریع

تریــن و مطمئن ترین مســیر و لــزوم اصالحات

اساســی در الیحه بودجــه  1400برای جلوگیری از
تورم تاکید کرد .قالیباف گفت :باید در سند بودجه
کشور این راهکارها با توافق مجلس و دولت لحاظ

بیشتر ،فشار مضاعف بر معیشت مردم بویژه اقشار
همت ،جدیت و شــجاعت در تصمیم گیری و اجرا

داریم آشفتگیهای سند مالی بودجه را باید تا حد
امکان برطرف کنیم و انضباط در نظام بودجه ریزی

را در اولویت قرار دهیم.

قانون انتخابات

که کلیه افرادی که به طور مســتقیم در امر اجرا و

دارند ،درصورتی میتوانند داوطلب انتخابات شوند

که حداقل ســه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود
استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .چنانچه

هیأتهــای اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور
تشکیل نشــده باشند ،عدم عضویت در هیأتهای

کشــاکش منافع ذینفعان تبدیل شود تاکید کرد:

نمایندگان با حساســیت دو چندان جزئیات قانون

مزبور مالک و شرط ثبتنام است.

دادنــد به طوری کــه برخی مواد را برای بررســی

 5تــن از نمایندگان به رســم همیشــگی مجلس

میان دســتور با بیــان انیکه الیحــه بودجه ،۱۴۰۰

جلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت

روحانی در خانه نشســته و میخواهــد از راه دور

انتخابات ریاســت جمهوری را مورد بررســی قرار

بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند و تعدادی را برای

تســهیل ،روان و شــفاف تر شــدن امور انتخابات
حذف کردند .طرح قانون انتخابات بخاطر بررســی

مجــدد ماده  4که مربوط بــه تعریف مدیر و مدبر
بود به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع

شــد .بر اساس طرح یادشــده مجریان و ناظران
انتخابــات اگر کاندیدا شــود باید اســتعفا کنند.

انتقاد از خانه نشینی رئیس جمهور

شورای اســامی نطق میان دســتور داشتندسید
مجلس در نطق خود تاکید کرد ،ترور دانشــمندان

هســتهای در دوران حکومــت بایدنهــا مدیریت
شــد و برخی آقایان موضوع واکسن را به FATF
وصــل کرده اند .محمود عباس زاده مشــکینی در
نطــق خود با بیان اینکه بودجــه نباید به جوالنگاه

بودجه گوشــت قربانی یا غنیمت جنگی نیســت.
جــواد نیک بین عضو کمیســیون فرهنگی در نطق

بودجه تســلیم و توهم اســت ،تاکید کــرد :آقای

مشــکالت را حل کند .احمد راســتینه هفشجانی
عضــو کمیســیون فرهنگی مجلــس در نطق خود

با اشــاره به ســرگردانی قهرمانان تیمهای ملی در
هزارتــوی بودجه تاکید کــرد ،مجلس باید تصمیم

انقالبی برای اصالح ساختار بودجه بگیرد.

تحلیلگــران اقتصادی معتقدند روند کاهشــی تورم در

بازارهای مختلف اقتصادی تا پایان ســال جاری ادامه
خواهد داشــت .بانک مرکزی اعالم کرده است آذرماه
نقطــه عطفی در روند قیمتی بــود بهگونهای که نه تنها
تــورم نقطه به نقطه پس از هشــت ماه کاهش یافت،
بلکــه بازارهای دارایی ثبــات و کاهش قیمت را تجربه
کردند .آمار بانک مرکزی حکایت از افت قیمت مسکن

رزم حسینی:
ثروت عادالنه توزیع نشده است

چشم انداز اروپا :کاهش وابستگی
به آمریکا ،نفوذ بیشتر در جهان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت ۹۰ :درصد تســهیالت کشــور ،به  ۱۰درصد افراد جامعه اختصاص داده شــده که

رئیس شــورای اروپا بر لزوم توجه کشــورهای اروپایی بر ریشــهکن کردن ویروس کرونا در همه مناطق

که در همایش بین المللی مدیریت صنعتی ســخن میگفت ،اظهارداشــت :ایران باید تبدیل به قدرت اقتصادی در

قصد دارد ،در ســال آینده وابســتگی کمتر به آمریکا و نفوذ بیشتری در جهان داشته باشند.در حالی که

تاکنون نتوانســته ایم در حد و اندازه نام کشــوری مانند ایران به جایگاه رفیع خود دســت یابیم به نوع نگاه مدیران

اروپا ،مقامات این کشورها را از اندیشیدن صرف به منافع فردی و قاره ای برحذر داشت« .شارل میشل»

ســرانه کشور و تجارت از مهمترین شاخصهای رشد اقتصادی محسوب میشــود .توزیع عادالنه درآمد بین مردم

مبارزه جهانی با بیماریهای همه گیر در سال ۲۰۲۱میالدی پیشگام باشد .میشل خواستار نقش آفرینی

تهران در آذرماه دارد؛ امری که ســالها بود در این ماه

نشان میدهد توزیع عادالنه ثروت صورت نگرفته و فرصتهای مساوی برای همگان فراهم نشده است .وزیر صمت

فرانســه جنگنــده «رافائل» بــه امارات
میفروشد

منطقه شــود زیرا امنیت ملی در گرو رشــد شاخصهای اقتصادی محقق میشــود .رزم حسینی اظهار داشت :اگر

رخ نداده بود.

وزارت دفاع فرانســه از مذاکره با امارات متحده عربی

بــرای عقد قرارداد فــروش جنگندههای رافائل به این

مربوط میشــود و برای دســتیابی به اهداف مهم باید تحولی در این نگاه صورت بگیرد .وی افزود :نرخ تورم ،تولید
نه به معنای پخش پول بلکه ایجاد فرصتهای یکســان برای خلق ثروت و کارآفرینی ،یکی از شــاخصههای قدرت

کشــور حوزه خلیج فارس خبر داد .بگزارش شبکه بی

اقتصادی است .رزم حسینی گفت  :در نظام بانکی کشور سال گذشته از  ۹۴۷هزار میلیارد تومان ،تسهیالت بنگاههای

متحده عربــی در حال مذاکره با فرانســه برای خرید

نشــان میدهد توزیع عادالنه ثروت صورت نگرفته و فرصتهای مســاوی برای همگان فراهم نشده است .به گفته

جهان و پرهیز از توجه صرف به این قاره تاکیدکرد .شــارل میشــل گفت :اروپا در چشم انداز جدید خود

کشورهای اروپایی برای تهیه واکسنهای تایید شده کرونا در رقابت با یکدیگر هستند ،یک مقام اتحادیه
رئیس شــورای اروپا در مطلبی که در نشــریه دی ولت آلمان نوشت ،تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید در

اتحادیه اروپا در آمادگی جهانی برای همه گیریهای آینده شد و افزود :این هدف میتواند از طریق یک

معاهده بین المللی در مورد همه گیری حاصل شــود .به اعتقاد این مقام اروپایی ،سال  ۲۰۲۱فرصتی را

اف ام تی وی فرانسه ،پس از یونان و اندونزی ،امارات

کوچک و خرد کمتر از  ۶درصد بوده و  ۹۰درصد تســهیالت به  ۱۰درصد افراد جامعه اختصاص پیدا کرده اســت که

جنگندههای رافائل هســتند .این قــرارداد احتماال تا

وزیر صمت ،دسترســی به نظامهای آموزشــی ،بهداشــتی ،امید به زندگی ،میزان تولیدات فرهنگی ،زیرساختهای

بــرای ایجاد دنیایی جدید بعــد از کرونا فراهم میکند و اولویت اصلی ،دفع ویروس کرونا در کتابهای
تاریخ خواهد بود .در ادامه این مقاله آمده اســت« :اتحادیه اروپا قب ً
ال نقشــی اساسی در بسیج بودجه

شبکههای حمل و نقلی ،امنیت غذایی و تامین زندگی بازنشستگان از دیگر شاخصههای قدرت اقتصادی محسوب

بهبــود آمادگی جهانی برای همه گیریهای آینده ادامه دهیم ».اروپاییها پیش تر نیز اعالم کرده اند که

دارد که یکی از موانع رشد محسوب میشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :اگر تبدیل به قدرت اقتصادی شویم

خصوص نوشــت :این چشــم انداز روشن ،برای مســیر آینده به عنوان مثال در از سرگیری روابط خوب

اجتماعی ،انســانی ،نخبــگان و رضایت مندی روز افزون مردم از نظام را در پی خواهد داشــت .وی تاکید کرد :اگر

تعیین کننده است .نخست وزیر سابق بلژیک همچنین یادآور شد :اروپای قویتر به معنای اروپایی است

سال  ۲۰۲۲منعقد میشود .تارنمای فرانسوی التریبون
نوشــت :گرچه صنعــت هوایی در جهان به شــدت از

میشــود .وی افزود :این درحالی است که زنجیره تامین نهادههای دامی ایران وابستگی بسیاری به خارج از کشور

همه گیری کرونا آســیب دیده اما پاریس و ابوظبی در

و شاخصهای پیشرفت و آبادانی افزایش پیدا کند ثمره آن عزت و قدرت در منطقه خواهد بود و حفظ سرمایههای

رافائل هستند.

خواستار قدرت دفاعی هستیم باید قدرت اقتصادی داشته باشیم زیرا بدون آن نمی توان قدرت دفاعی داشت.

حــال گفتوگو درباره عقد قــرارداد خرید جنگندههای

بین المللی و سازماندهی تحقیقات واکسن داشته است .ما باید هم اکنون نیز باید این راه را بویژه برای

در سال آینده قصد دارند وابستگی کمتر به آمریکا و نفوذ بیشتری در جهان داشته باشند .میشل در این
با ایاالت متحده ،تنظیم مجدد روابط اقتصادی با چین یا در یک روابط ســودمند و اســتراتژیک با ترکیه

که بهتر بتواند از منافع خود دفاع کند و ارزشهای اساسی و قانون خود را ارتقا دهد.

اقتصاد

س هش ــنبه |  9دی | 1399

گـــزارش

تحقق عدالــت اجتماعی در الیحه

اقتص ــاد برت ــر

در این راســتا یکی از دغدغههای

بودجه یکی از ضروریات اســت که

جامعه کارگری وضعیت دستمزد و

حقوق آنان اســت .حقوق کارگران طی سالهای اخیر
متناســب با نرخ تــورم افزایش نیافته و این مســئله

همواره شکافهای جدی از حیث درآمد و مخارج برای
این قشر ایجاد کرده است.

مذاکرات دستمزد با سبد  10میلیونی آغاز شد

3

اجتماعــی ،اقتصــاد را از منظــر اجتماعی بــا رویکرد

عدالــت مورد بحث قرار میدهیم و در حقیقت یکی از

طناب کشی دولت و کارگران

شاخصهای عدالت اقتصادی ،بستگی به رویکردهای
اجتماعی است.

ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس با تاکید

بر اینکه کمیســیون اجتماعی مجلس یازدهم باید در

این دوره بیش از دورههای قبلی مجلس در راســتای
تحقق عدالت اجتماعی اهتمام داشــته باشــد ،اظهار

رقم سبد معیشت سال آینده
 ۱۰میلیون تومان

کرد :کمیســیون اجتماعی مجلس تاکنون  18جلســه
داشته اســت و پنج طرح در حوزه اجتماعی بررسی و

نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان یانکه مذاکرات

به سرانجام رسیده است.

طبق بررســی نمایندگان کارگری ،رقم ســبد معیشت

مجلــس یازدهم به دنبال این اســت با اســتفاده از

تاجیک در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار ،اظهار

برای بهبود شــرایط اجتماعی و حتی اقتصادی اقدام

وی به وظیفــه نظارتی مجلس اشــاره و بیان کرد:

دســتمزد  ۱۴۰۰کارگران از فردا کلیــد میخورد  ،گفت:

ســال آینده  ۹.۵تا  ۱۰میلیون تومان است .محمدرضا

ابزارهای نظارتی خود یعنی ســوال ،تذکر و اســتیضاح

داشت :طبق دعوت نامه ارسالی از سوی وزارت تعاون،

کند .در این راستا کمیســیون اجتماعی تاکنون از پنج

کار و رفــاه اجتماعی اولین جلســه کمیتــه مزد برای

وزیر بنا به درخواســتهای نمایندگان ،سوال پرسیده

بررسی معیشــت کارگران جهت تعیین دستمزد سال

است و جلسات مشترکی با وزار در حوزههای اجتماعی

 ۱۴۰۰فردا برگزار میشود.

برگزار کرده است.
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بابایی به چند محور مهم در برنامههای کمیســیون

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود :محور جلسه

اجتماعی اشــاره و ابراز کرد :تعیین و تکلیف نیروهای

سال  ۱۴۰۰است؛ وضعیت معیشت کارگران در سال ۹۹

کــه بنا بــه خواســت وزارتخانهها بــا کارکنان دولت

قراردادی و شــرکتی و همچنین انــواع دیگر قراردادها

روز سه شــنبه تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در

منعقد شــده اســت ،یکی از اهداف مهم کمیســیون

را در چارچوبهای مشخص بررسی میکنیم و سپس

اجتماعی اســت که قرار اســت در طرح ســاماندهی

هزینه زندگی کارگران را در اقالم خوراکی و غیر خوراکی

کارکنــان دولــت و نهادهــای عمومــی غیــر دولتی

تعیین میکنیــم.وی در خصــوص معیارهای تعیین

مانند شــهرداریها به این امر مهم رســیدگی شــود.

هزینه سبد معیشت ،ادامه داد :وضعیت تورم دو سبد

همچنین تجمیع صندوقهای بازنشســتگی و ارزیابی

معیشــت سال  ۹۹و  ۱۴۰۰برای تعیین دستمزد مالک

و آســیب شناســی عملکرد صندوقهــای بیمهای از

است؛ تبصره  ۲ماده  ۴۱قانون کار مشخص کرده است

خواســتههای ملت ایران است که مورد توجه مجلس

که باید حداقل دســتمزد به اندازهای باشــد که هزینه
معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند .طبق آمار مرکز

آمار ایران بعد خانوار کارگران  ۳.۳نفر اســت؛ بنابراین
وضعیت اقالم خوراکی و غیرخوراکی در ســال گذشته

و ســال جاری را بررســی و بروز رسانی میکنیم و در
نهایت اختالف این اعداد به عنوان رقم ســبد معیشت

سال آینده مشخص میشود.

تورمی واقعی است که روی هزینه زندگی
کارگران تأثیر داشته باشد

قرار گرفته است.

زندگی و هزینههای کارگــران تأثیری ندارد .تورمی که

دلیــل دولت برای کوچک کردن این عدد ،این اســت

اســاس برآوردی کــه مجلــس دارد ،حداقل باید ۳۵

نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر

کــه روی اقالم خوراکی و غیرخوراکی کارگران از ســال

و بــر مبنــای آن دســتمزد کارگران باال بــرود ،تبعات

اســاس آمایش چند ســاله صورت گرفته است .علی

کمیســیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی

بایــد برای حقوق مالک قرار بگیرد ،باید تورمی باشــد

گذشــته تا امسال تأثیر داشته اســت.نماینده کارگران

در شــورای عالی کار افزود :طبق بررســیهای صورت

گرفته از ســوی نمایندگان کارگران ،رقم سبد معیشت

تاجیــک گفت :منتهی مــا میگوئیم که تــورم واقعی

ســال آینده  ۹.۵تــا  ۱۰میلیون تومان اســت .همواره

تأثیر داشــته باشــد؛ بســیاری از مولفههایی که مرکز

این عدد و نمایندههای کارگران به دنبال واقعیتر کردن

برای کارگران ،تورمی است که روی هزینه زندگی شأن

آمار و بانــک مرکزی برای تورم اعــام میکنند ،روی

وی با اشــاره به شرایط کرونایی کشور ،تصریح کرد:

نمایندههای دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن
ایــن عدد هســتیم .وی گفت :طبق اعــام دولتیها،

که مدعی هســتند اگر عدد سبد معیشــت باال باشد
تورمــی برای کشــور دارد که ما این موضــوع را قبول

نداریــم؛ عالوه بر دولت ،کارفرمایان هم برای کاســتن

از بــار هزینههای خــود ،به دنبال کوچــک کردن این
عدد هستند.

حداقل باید  ۳۵درصد به دستمزد کارگران
اضافه شود

ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفت :بر

درصد به دســتمزد کارگران اضافه شود .این برآورد بر

بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس

شــورای اسالمی رسیدگی به آســیبهای اجتماعی را

محور فعالیتهای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم
عنوان کرد و گفت :مباحث مربوط به امور اســتخدامی
کشــور و روابــط کاری در حــوزه کاری از جمله اموری

هســتند که مورد توجه مجلس قرار گرفته اســت.وی

تصریــح کرد :مجلــس یازدهم و به ویژه کمیســیون

شــدهاند کارگران و نیروی کار اســت و به همین جهت
کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس

دارد ،حداقل باید  35درصد به دستمزد کارگران اضافه
شــود .این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت

گرفته اســت .این نماینده مجلس همچنین بیان کرد:

نقش دولت در تامین بستههای حمایتی مهم و اثرگذار

است و میتواند بخشی از نیازهای کوتاه مدت کارگران
و دهکهای پایین را تامین کند.

جدال مالیات و نفت در بودجه

خبری از ورود پسماند به بورس نیست

کاهش قاچاق سیگار

مثل همیشــه در اینجا نیز موضــوع نفت و درآمدهای نفتی مطرح اســت .آیا این نوع

مدیر روابط عمومی ســازمان بورس گفت:در حال حاضر طرح ورود پســماند به بورس در

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشــان

اســت :بودجه عمرانی؛ این پاسخ در حرف ساده است اما در عمل با سختیهای زیادی

بورس مطرح شده ،این خبر را از یکی از اعضای شورای عالی بورس و مدیر روابط عمومی

تخصیص ارز در ابتدای ســال تقریبا برطرف شــده و میزان تولید این محصول با افزایش

درآمــد باید صرف بودجه عمرانی شــود یا صرف هزینههای جاری دولت؛ جواب ســاده

روبه رو خواهد شد.هیچ دولتی نتوانسته است بدون وابستگی به نفت هزینههای جاری
خود را از درآمدهای پایدار تأمین کند .درآمد پایدار مســتلزم اجرای برنامههای توســعه

پایدار است که ایران به عنوان کشوری درحال توسعه فاصله زیادی تا رسیدن به پایداری

اقتصادی و همچنین پایداری در دیگر بخشهای زندگی اجتماعی دارد .توســعه پایدار
اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر برای رشد و پیشرفت کشور است .همچنین تالش و اراده

برای قطع وابستگی هزینهها به درآمدهای نفتی قابل ستایش و تحسین برانگیز است.
اما توســعه اقتصادی پایــدار نیازمند یک نظام مالیاتی مدرن ،پیشــرفته و مهمتر از آن
اقتصادی توسعه یافته است که بتوان از آن مالیات گرفت .طبق شواهد موجود و به نقل

از ســایت سازمان امور مالیاتی کشــور در طول  ۵۰سال گذشته میزان مالیات در ایران و

سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از  ۱۰درصد و به عبارت دقیقتر بین  ۶تا  ۷درصد
بوده اســت .این درحالی است که متوسط این شاخص برای کشورهای توسعه یافته ۲۸

درصد است .دانمارک با  ۴۵.۹درصد باالترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را

دارد .کشــور فرانســه با  ۴۵.۳درصد در رتبه دوم و سوئد هم با  ۴۴.۱درصد در رتبه سوم
قرار دارد .کشــوری مانند عربستان با درآمدهای عظیم نفتی تنها حدود  ۵درصد از تولید

ناخالص داخلیاش را درآمدهای مالیاتی تشــکیل میدهد .این ارقام نشان میدهد که
بین سطح توسعه یافتگی ،اقتصاد نفتی و درآمدهای مالیاتی روابط بسیار معنادار وجود
دارد .بنابراین ،اگر ایران بخواهد از وابســتگی بودجه به نفت بکاهد باید به همان میزان

درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
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حد یک ایده اســت.مدتی است در رســانهها خبری مبنی بر ورود پسماندهای خشک به
سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری کردیم.ماشاهللا عظیمی عضو شورای عالی بورس در
رابطه با خبر ورود پســماند به بورس ،اظهار داشــت :این موضوع در حال حاضر در شورای

عالی بورس مطرح نشــده و اگر هم قرار به آمدن پسماندها به بورس باشد معامالت آن

در بورس کاال انجام خواهد شد .سیاوش وکیلی گفت :چنین مطلبی فعال در شورای عالی
بورس طرح نشده و فقط به عنوان یک ایده اولیه از طرف شهرداری مطرح شده است ،اگر

قرار باشد که چنین امری رخ دهد حتما از سمت سازمان بورس اعالم خواهد شد .گفتنی
اســت؛ محمدهادی حیدرزاده عضو هیات مدیره ســازمان پسماند شهر تهران اعالم کرده

است که تاالر بورس پسماند با هدف قیمت گذاری و خرید و فروش پسماند خشک بین

شــرکتهای خصوصی و فروشندگان کالن پســماند راه اندازی میشود .براساس آمارها
ســاالنه حدود  ۲۱میلیون تن پســماند عادی ۳۲ ،میلیون تن پسماند صنعتی ۸ ،میلیون
تن پســماند خطرناک و  ۲۰۰تا  ۸۰۰هزار تن پســماند پزشــکی در ایران تولید میشود و
تقریبا ســرانه تولید پسماند در ایران کمی بیش از دو برابر استاندارد جهانی است .قاعدتا

هر نظام مدیریتی دیگری از این فرصت برای ایجاد اشــتغال و توســعه صنعت بازیافت

اســتقاده میکند تا هم به حفظ محیط زیســت و هم درآمد اقتصادی کشور کمک کند.
حجم اقتصاد ساالنه پسماند در ایران را تقریبا بین  ۲.۵تا  ۳میلیارد دالر تخمین میزنند

کــه به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در زمینه تولید این محصول ایجاد

و منجر به توقف تولید در هشــت واحد از  ۱۵واحد تولید محصوالت دخانی شــد ،قاچاق

ســیگار رو به افزایش گذاشت،تا جایی که در اردیبهشت امسال برآوردها از میزان قاچاق
ســیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول ســال  ۱۳۹۸بود .اما از ماه گذشته میزان افزایش

قاچاق تک رقمی و حاال هم در هشــت ماهه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه

سال قبل قاچاق سیگار کاهش جزئی داشته است.بر اساس این آمار در هشت ماهه اول

امســال  ۳۵میلیارد و  ۶۴۰میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید  ۳۰میلیارد و

 ۲۶۰میلیون نخ در هشــت ماهه اول سال گذشــته  ۱.۱درصد افزایش داشته است.در پی
این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف در این هشت ماه  ۴۳میلیارد و ۳۳۰

میلیون نخ برآورد شــده ،برآورد قاچاق سیگار هم با  ۴.۸درصد کاهش ،از هشت میلیارد

و  ۱۶۰میلیون نخ سیگار در هشت ماهه اول سال قبل به هفت میلیارد و  ۷۷۰میلیون نخ
ســیگار در مدت مشابه امسال رسیده اســت.این در حالی است که آمارها نشان میدهد

سازوکارهای وابسته به خود را ایجاد میکند تا این اقتصاد سیاه را حفظ کند.

نخ رســیده است .این در حالی است که صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۷۸

موجود ،محصوالت بســیار زیادی برداشــت

پایین است .بهترین کشمش دنیا از نظر طعم

اشتباه است .منابع پایدار بودجه باید افزایش

هزینههای جاری میشــود و  100هزار میلیارد

مشــکل مدیریت مواجه هستیم ،در برخی از

این محصول از کشــاورزان بــا قیمت  20هزار

سهم 8درصدی در الیحه بودجه دارد ،مالیات

رغم اینکه 26درصــد از تولید ناخالص ملی را

نماییم .در کشــور مشــکل آب نداریم بلکه با

کشــورها با اســتفاده از تکنولوژیهای جدید
محصوالتی مانند گندم با آب بری بسیار پایین

با اســتفاده از ظرفیت باالی

همچنیــن میتوانیــم از اراضــی قابل کشــت

نســبت به سال  ۱۳۹۷حدود  ۳۹درصد کاهش یافته بود ،اما در سال جاری با مشکالتی

میلیون نخ بوده است.

اقتصاد و بازار ســیاه میچرخد .این میزان چرخش اقتصادی عدد بسیار بزرگی است که

با این ظرفیتها درآمدزایی بسیار باالیی برای

خورشــیدی تولیــد کنیــم،

کاهشــی بود ،به طوری که در کل سال گذشته برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار

که چیزی حدود  ۵۰۰میلیون دالر آن وارد اقتصاد رسمی کشور میشود و مابقی آن در یک

محدودیتــی وجود نــدارد و

کویــر میتوانیــم از آن برق

جزئی و قاچاق آن با کاهش جزئی مواجه شده است .روند قاچاق سیگار در سال گذشته

از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه صادرات سیگار با افزایش  ۳.۸درصدی به  ۸۱میلیون

کشت میشــود.در کشور منابع ،دانشمندان و

ظرفیت بسیار باالیی داریم.

میدهد که بعد از گذشــت هشــت ماه از ابتدای ســال جاری ،باالخره تاثیر مشــکالت

معادن بســیار زیادی وجود دارند که میتوان

کشور داشت.کشورهایی در اطراف ایران با بازار
واردات یــک هزار میلیارد دالر در ســال وجود
دارند اما سهم کشــور ایران از این بازار بسیار

و مزه در خلیلآباد و بردســکن تولید میشود،
تومــان خریداری میشــود درحالــی که این
محصــول با قیمتی  5برابــری در بازار دبی و

کشــور ترکیه به فروش میرسد.بودجه ریزی
کشور باید بر اساس کشاورزی و صنعت باشد.
بودجه کشــور بر اساس رفع تحریم و فروش

نفت تنظیم میشــود در حالــی که تحریمها
تا زمانی که ایران به دنبال اســتقالل ،اســت،

برداشــته نمیشــود.قالب بودجه کشور کامال

داده شــود ،در حال حاضــر پایههای مالیاتی

از کارمندان ،معلمان و کارگران اخذ میشــود
اما از زمیــن ،خانه خالی ،ماشــین لوکس و

حساب بانکی مالیاتی دریافت نمیشود .اخذ
مالیات بر حسابهای بانکی منجر به حرکت

پولهای راکد به ســمت تولید میشــود ،باید
تولیدکنندگانــی که ارزش افزوده و اشــتغال

آفرینــی میکنند از پرداخــت مالیات معاف
شــوند.حدود  80درصد از بودجه کشور صرف

تومان از آن باقی میماند .سهم روستاها علی
تولیــد میکنند در الیحــه بودجه1400کمتر از
 12درصد اســت .مجلس باید بــا ارائه راهکار

ســاختار بودجه بندی کشــور را اصــاح کند.

رسانهها ،تصمیمســاز ،مجلس تصمیمگیر و

دولت مجری این تصمیمات اســت باید این

موضــوع را نیــز در نظر بگیریم کــه تغییر در
ســاختار بودجه و کاهش سهم نفت به صورت
تدریجی و پلکانی انجام شود.
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گـــزارش

بررســی میدانی بــازار مســکن تهران

اقتص ــاد برت ــر

ماه ابتدای ســال جــاری ،بیانگر رکود

س هش ــنبه |  9دی | 1399

کسادی بنگاهها در بازار را کد مسکن

پس از رشــد  74درصدی قیمت در 9
سنگین فضای بازار است و فروشندگان

ملک عالقهای برای فروش واحد مســکونی از خود نشــان
نمیدهند.قیمت مســکن پس از سیر صعودی شگفتانگیز
ســال  99در ایستگاه آذرماه متوقف شد و متوسط قیمت هر

داشت ،من از او خریدارم».احتمال دادم بحث بیشتر با این

مشاور امالک ممکن اســت تنش زا شود ،پس خداحافظی
کردم و آخرین مقصد خود را یکی از بنگاههای مشاور امالک

در شهرهای حومه تهران قرار دادم.

دال لهای مسکن مجالی به خریداران واقعی
مسکن نمیدهند

با رسیدن به منطقه پاکدشت متوجه این نکته شدم که تعداد

متر مربع واحد مســکونی در پایتخت بــه  26میلیون و 190

بنگاههای مشــاور امالک در برخی از شــهرکها از مجموع

هزار تومان رســید.بر این اســاس ،قیمت مسکن بر اساس

تعداد ســوپرمارکتهای بیشتر اســت و به شکلی قارچگونه

اطالعات به دســت آمده از آمار بانک مرکزی در فرودین ماه

شــاهد رشد و تکثیر بنگاهداران مســکن هستیم .به یکی از

ســال جاری به طور میانگین 14 ،میلیون  510هزار تومان به

این مغازهها وارد شــدم تا از قیمت مســکن کســب اطالع

ازای هر متر مربع تعیین شــده بود و با رشد  74درصدی در

کنم ،بنگاه دار در بیان این نکته که معامالت کاهش بســیار

مدت  9ماه ابتدایی ســال به قیمت فعلی رسیده است.نکته

جدی داشته گفت «:قیمت مسکن متناسب با قیمت دالر و

قابل توجه آن که رشــد نجومی قیمت مسکن برای اولین بار

ماشــین کمی افت کرده ،اما فروشندگان به سختی حاضر به

طی  8ماه مســی صعودی به خود گرفت و این روند در ماه

فروش ملک خود هســتند».این مشاور امالک در بیان علت

جاری ســال  99با کاهش  1.1درصدی قیمت مسکن نسبت

رفتار فروشــندگان مسکن گفت «:عمده خرید و فروشهای

اینجا برای سکونت نیســت و داللها ،سازندگان و مشاوران

به آبانماه متوقف شد.

رکود سنگین بازار مسکن به روایت مشاوران
امالک

بین خود معامله میکنند ،طبیعی اســت کــه آنها حاضر به
کاهش قیمت و ضرر کردن نیســتند و مســکن خود را هم

توقف روند صعودی قیمت مســکن انگیزهای شد ،تا در این

نمیفروشند».وی در پاســخ به این سوال که در ماه گذشته

پایتخت ،اطالعاتی میدانی از بازار مســکن تهران به دســت

خریدار  3تــای آنها خودم بود و پولی که دســتم آمده بود،

چند معامله کرده اســت ،افــزود 5 «:معامله انجام دادم که

ماه ســرد ســال با مراجعه به بنگاههای مشــاور امالک در

را بــه ملک تبدیل کردم 2 ،معاملــه هم مروبط به واحدهای

آوریم.در همین راستا با مراجعه به اولین بنگاه مشاور امالک

مسکونی نوساز بود که فروش آن به من سپرده شده بود».

در خیابان کارگر شــمالی ،بحث را با این پرســش که قیمت

قیمت زمین در حومه تهران رو به افزایش است

مســکن نســبت به ماه گذشــته چه تغییر کرده است ،آغاز
کردیم ،این مشــاور امالک که تشخیص سابقه طوالنی کار از
موهای سفیدش نیاز به هوش باالیی ندارد ،در بیان اطالعات
قیمت بازار مســکن گفت «:هر موقع سوالی در این رابطه از

من میپرســند ،ســعی میکنم تنها به معامالتی که در بنگاه
خودم انجام شــده اســتناد کنم و آمار بدهم ،اما متاســفانه

در طول  45روز گذشــته هیچ معاملــهای را انجام ندادهام،

بنابراین نمیتوانم چنین اطالعاتی را از بازار مسکن منطقه به
شما بدهم».این مشــاور امالک با تجربه در بیان پیشبینی
خود از بــازار گفت « :برای ما مشــاورهایی کــه خود ملک
نداریــم ،بازار این روزها به تلخی زهر اســت و امیدوارم این
شراط رکودی سنگین هرچه سریعتر به پایان برسد».

فروشندگان حاضر به فروش ملک خود به
قیمتهای فعلی نمیشوند

این بنگاه دار به افزایش قیمت زمین اشاره کرد و گفت «:قیمت

واحد مســکونی واقع در خیابان فاطمی هســتند ،قبل از آنکه

در این بازار چیزی که زیاد است ،مشتری دست به نقد است،

توجه کردم.فروشنده این واحد مسکونی با اشاره به اینکه پول

به قیمتهای روز نیســتند».از بنگاهدار پرسیدم ،اوضاع کار و

حرفی بزنم ،ســاکت نشستم و به اظهارات خریدار و فروشنده

اما متاسفانه فروشندهها حاضر به فروش واحد مسکونی خود

سرایت کرد ،پرســیدم ،پس این آماری که از متوسط قیمت

الزم اســت مجبور به فروش شــده و اال به هیچ عنوان ملک

ش میرود ،ســری تکان داد و
کاسبی شــما به چه شکل پی 

نصف قیمتهای شما است ،مشاور امالک با خندهای گفت«:

قیمت دوباره چشــم داشته باشند و واحدهای مسکونی خود

ی این خانه روزی  200بار برای خرید
 20روز اســت که مشــتر 

را به این قیمت به فروش نمیرســانده میگفت «:بیشــتر از

زنگ میزنند ،اما همه خواهــان خرید ملک به قیمت پایین
هســتند ،االن هم که دارم میفروشم به پول احتیاج دارم و اال
این واحد مســکونی به بیش از این قیمت میارزد».پیش از

گفــت «:اگر قراردادهای اجاره و ســایر کارهای فرعی نبود ،تا

مســکن در پایتخت ارائه میشود ،چه مبنایی دارد و بعضا تا
پســرجان انگار از کره مریخ به اینجا آمدهای ،هنوز نمیدانی

کنون ورشکســت شــده بودیم ،زیرا به ندرت پیش میآید که

لطفا با وزیر تشریف بیاورد!

خانه بخری پیشــنهاد میکنم ،به جــای تلف کردن وقت در

و خریداران و فروشــندگان که عمدتا به قصد کسب سود وارد

معامله جوش بخورد و حق کمیسیون شیرینی دریافت کنیم».

میخواهــی به قیمت اعالمی وزیر راه و رئیس بانک مرکزی

آمدم که دلیل آمدنم به بنگاه را پرسید ،با اشاره به صحبتهای

یک بنگاه در منطقه ســعادت آباد بود ،روی شیشه بنگاه پر

مشــاور امالک به مبنای ارائه آمار بانک مرکزی و وزارت راه

را دارم ،ممکن اســت ،اطالعاتی راجع به قیمت این منطقه به

قیمت مســکنهای پیش فروش پرسدیم ،بنگاهدار گفت«:

بنگاه مشــاور امالک نسبتا شلوغ در مسیر شدم .با مراجعه به

من بدهید ،مشاور امالک با بی میلی تمام اطالعات مرا گرفت
و در دفتر خود ثبت نمود ،سپس رو به من کرد و تاکید کرد«:

مناطق شمالی تهران ترک کردم ،هدف بعدی من سر زدن به

بود از آگهیهای پیش فروش مســکن؛ پس از وارد شدن از

قیمتهای بسته به شرایط واحد و پیشرفت ساخت از متری
 50میلیون تومان شــروع میشــود و تا متری  120میلیون

مجوز صادرات رب تمدید شد

اعالم میکنند ،به تو نشــان دهند».در پاسخ به اظهارات این
اشــاره کردم و گفتم این قیمتها بر اساس معامالت است،

بنگاهدار که دیگر خنده سابق را به لب نداشت ،گفت «:پس با
وزیر راه تشــریف بیاورید تا ما او را با قیمتهای واقعی آشنا
کنیم و اگر خود او نیز واحد مســکونی به قیمت کمتر سراغ

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته

ماه بالمانع است.ســعید عباسپور،

پاییزی در استان نسبت به سال گذشته ،در حال

بندی و احجام مختلف تا پایان دی

بیتوجهی به ابزارهای خارج کردن تقاضای ســوداگری از بازار

مسکن میتواند زنگ خطری بزرگ را به صدا در بیاورد.

موجود در پشت سدهای مازندران تقریبا همانند

احجــام مختلف بــا رعایت ضوابط

روزهای مشابه ســال گذشته است.وی توضیح

مقرات صــادرات و واردات تا پایان

داد  :پارســال در چنیــن روزهایی  ۲۶۳میلیون

دی ماه ســال جاری بالمانع است.

متر مکعب آب پشــت ســدهای مازندران جمع

پیشتر هم صادرت رب اســپتیک

شــده بود که امســال با کاهش اندک  ۶میلیون

(نه فله) تا پایان آبان و آذر ماه آزاد

نیســت و در صورت وقفــه افتادن

هیچ زمین بازی برای آن متصور نیســت .ادامه این شرایط و

و افزود  :هــم اکنون به طور میانگین میزان آب

گوجــه فرنگــی در بســته بندی و

دیگر حفظ مشتری صادراتی راحت

پایتخت است ،امری که تقاضای مصرفی را به حاشیه رانده و

تمامی سدهای استان را هم  ۵۸درصد اعالم کرد

گمرک اعــام کرده که صادرات رب

دولت بــه ارز نیــاز دارد و از طرف

نکته قابل توجه اما جوالن تقاضای ســرمایهای در بازار مسکن

آب شده است.ابراهیم یخشکی میانگین آبگیری

تجــارت (صمت) طــی نامهای به

شود ،چراکه از طرفی در حال حاضر

این بی میلی در طرف فروشــنده تاثیر بیشــتری بر بازار دارد.

حاضر ظرفیت  ۷۷درصد از  ۲سد بزرگ استان پر

واردات وزارت صنعــت ،معــدن و

صادرات رب گوجــه فرنگی تمدید

این بازار شــدن نسبت به انجام معامله بی میل هستند ،البته

کــه با وجود کاهش قابل توجــه میزان بارندگی

مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و

کــرده بودنــد کــه لغــو ممنوعیت

تورمی  9ماه ابتدایی ســال جاری وارد یک رکود سنگین شده

سدهای مازندران پر آب شدند
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت

شده بود و تولیدکنندگان درخواست

را نفروشند».بررســی میدانــی بازار مســکن و اطالعگیری از

آمار اعالم شــده هیچ تناســبی با واقعیت نــدارد ،اگر واقعا

بنگاه مشاور امالک نزدیک میدان جهاد را به قصد حرکت به

شنیدن صحبتهای خریدار با صدای یکی از مشاوران به خود

دارد ،همین امر باعث شــده تا فروشــندگان خانه به افزایش

فروشندگان مسکن مشــخص کرد ،بازار مسکن پس از رکود

این منطقه به ســراغ آنها بروی تا خانههایی که قیمتشان را

پــس از خداحافظی از بنگاه واقع در خیابان کارگر شــمالی به

این بنگاه متوجه شــدم که در حال بستن قرارداد فروش یک

پیدا میکند و در ماههای اخیر شاهد افزایش چشمگیر زمین

هســتم که بر خالف مســکن اتفاقا خریدار و فروشــنده زیاد

فروشنده مستقر در بنگاه گفتم ،قصد خرید یک واحد مسکونی

ســمت میدان جهاد به حرکت خود ادامه دادم و متوجه یک

تومان هم میرسد».با تعجبی که از چشمانم به بنگاهدار هم

زمین در این منطقه همیشــه زودتر از قیمت مسکن افزایش

متر مکعبی  ۲۵۷میلیون متر مکعب است.طبق
اعالم رسمی هواشناسی مازندران،میزان بارندگی

بین فــروش محصول ،مشــتری

تحت خــأ تولید و در کیســههای

پاییزی اســتان در ســال جــاری  ۲۰۵.۵میلی

آب منطقــه ای مازندران گفــت  :در حال حاضر

کننــده و کشــور اســت.رب گوجه

دو  -سه سال هم ماندگاری دارد و

در مقایســه با میانگیــن دوره آماری پنج درصد

البرز سوادکوه  ۱۲۳میلیون مترمکعب آب ذخیره

مازنــدران  ۲۸۷.۶و میانگیــن دوره آماری هم

در سال  ۹۷حدود ۱۵۰میلیون متر مکعب بیشتر

از دســت میرود که به زیان تولید
فرنگی اسپتیک مخصوص صادرات

اســت و برای مصرف داخل تولید

نمیشود .این نوع رب گوجه فرنگی

مخصوص نگهداری میشــود که تا
فقط برای صادرات تولید میشــود.
به طور کلی معموال واردکنندگان رب

غیر اسپتیک را نمیخرند.

جزئیات  52میلیارد دالر تجارت خارجی

متر بود که نســبت به پاییز پارسال  ۳۲درصد و

کاهش داشــت .میزان بارندگی پاییز پارسال در

حــدود  ۲۱۸میلی متر بود.مدیر عامل شــرکت

ذخیره سازی آب پشت سدها در پاییز سال ۹۷

در ســد شهید رجایی ســاری  ۱۱۲میلیون و سد

وضعیت مشابه خشکسالی داشت ولی سال ۹۸

شده وجود دارد که در مقایسه با چنین روزهایی

زیادی از کم بارشــی قبلی جبران شد .بسیاری

است.مازندران از لحاظ میزان بارندگی و وضعیت

با  ۲مرحله بارندگی سیل آسای فروردین بخش

از کشاورزان مازندران وضعیت پاییز امسال را با

پاییز سال  ۹۷مقایسه کرده و نگران بودند.

رشد  52درصدی تولید لوازم خانگی

بر اساس کارنامه تجارت کشورمان در  9ماه سال جاری ،حجم

نخســت صادراتــی کشــورمان بودند که  67درصــد کل وزن و

عضو انجمن لوازم خانگی با اشــاره به افزایش  52درصدی

بزرگی برای فعالیــت تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که

میلیــارد و  970میلیــون دالر بوده است.ســید روح هللا لطیفی

خود اختصاص دادند.لطیفــی تصریح کرد :چین با  354هزار

تحق جهش تولید باید بروکراسی زائد در بخش تولید حذف

ســرمایهگذاریهای جدید و توسعه باشــد.وی در پاسخ به

تجارت غیــر نفتی  110میلیون و  279هزار تن کاال به ارزش 51
ســخنگوی گمرک در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور در آذر

ماه گفت :تجارت خارجی کشــور در آذر ماه ،رشد  634میلیون

دالری در واردات و  434میلیون دالری در صادرات را نسبت به
آبان ماه تجربه کرده اســت.وی ادامه داد :در آبان ماه عملکرد

تجارت خارجی کشــور شش میلیارد و  302میلیون دالر بود که
ســهم صادرات ســه میلیارد و  210میلیون دالر و سهم واردات

ســه میلیارد و  92میلیون دالر بوده است اما در آذر ماه ،تجارت
خارجی به هفت میلیارد و  370میلیون دالر رســید که نســبت
بــه آبان ماه ،یــک میلیارد و  68میلیــون دالر افزایش تجارت

72.5درصد ارزش کاالهای صادراتی کشــورمان در آذرماه را به

تن به ارزش یک میلیارد و سه میلیون دالر ،امارات با  506هزار

تــن به ارزش 854میلیون دالر ،ترکیه با  316هزار تن به ارزش
 367میلیون دالر ،هنــد با  212هزار تن به ارزش  229میلیون

دالر و آلمان با  27هزار تن به ارزش  160میلیون دالر ،به ترتیب
پنج کشــور طرف معامله برای واردات کاال به کشورمان بودند که

 45درصد وزن و  70درصد ارزش واردات در آذرماه به این پنج
کشور اختصاص داشته است.سخنگوی گمرک بیان داشت :از

مجموع  25میلیون تن کاالی واردشــده به کشور17 ،میلیون و
 460هزارتن کاالی اساســی بوده که در آذر ماه سهم این کاالها

شود.مهدی حاجی یوسفی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی

یکی از مهمترین صنایع غیر نفتی در کشور محسوب میشود
و بعد از صنعت خــودرو بزرگترین صنعت کاالی مصرفی در

کشــور به شــمار میرود ،اظهار داشت :تشــدید تحریمها و
خروج برندهای خارجی از ایران باعث شد که طی سال جاری

شاهد رشــد  52درصدی تولید لوازم خانگی در کشور نسبت
به مدت مشــابه سال قبل باشــیم به طوری که طی  6ماهه

اول امسال حدود یک میلیون و  264هزار قلم لوازم خانگی
ً
تقریبا در همه محصوالت شاهد رشد
در کشــور تولید شده و

این ســؤال که طی ماههای اخیر بحثهایی در مورد تعطیلی

برخی کارخانههــای لوازم خانگی از جملــه آزمایش مطرح
شــده اســت ،این اتفاقات چقدر با رشــد صنعت همخوانی

دارد؟ گفت :کارخانه آزمایش نه تنها تعطیل نشــده بلکه طی
دهه گذشــته شاهد شــروع جدیدی در این شرکت صنعتی

بودهایم به طوری که تولید محصول آبگرمکن در این کارخانه
با جهش  1200درصدی همراه بوده اســت .در عین حال باید
به ایجاد کارخانهای مجهز در ســمنان برای تولید نسل جدید
کولرهای آبی اشــاره کنیم که تحول مهمی در این صنعت به

تولید بودهایم.حاجی یوســفی با اشاره به سهم  1.5درصدی

حساب میآید.حاجی یوســفی تصریح کرد :در سال جهش

واردات با رشــد  20.5درصدی به ســه میلیارد و  726میلیون

کشور ترخیص شد ،این در حالی است که در آذرماه با رشد 30

شــرکتهای خارجی از صنعت لوازم خانگی ایران که زمانی

داشته که میتوان به  3برابر شدن تولید آبگرمکن اشاره کرد.

ارزش یــک میلیارد و  76میلیون دالر ،عــراق با یک میلیون و

بیش از دو میلیون و  136هزار تن رســیده اســت که نشان از

قابل توجهی برای رشد صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد شده

را با  17درصد رشــد ،شــاهد بودیم که در ایــن میان صادرات
با رشــد  13.5درصدی به ســه میلیــارد و  664میلیون دالر و

دالر رســید.وی افزود :چین با دو میلیــون و  468هزار تن به
480هزار تن به ارزش  568میلیون دالر ،امارات با یک میلیون

و  503هزار تن به ارزش  564میلیون دالر ،ترکیه با  333هزار
تــن به ارزش  235میلیون دالر و افغانســتان با  526هزار تن

بــه ارزش 199میلیون دالر ،جمعا با شــش میلیون و  310هزار

تــن کاال و ارزش دو میلیارد و  642میلیــون دالر ،پنج مقصد

دو میلیون و  136هزار و  175تن بوده است.وی افزود :در آبان

تولید لوازم خانگی با حذف شرکتهای خارجی ،گفت :برای

با حمایت دولت و تالش بخش خصوصی میتواند زمینهساز

ماه یک میلیون و  642هزار و  58تن کاالی اساسی از گمرکات

درصدی و افزایش  494هزار و  117تنی نســبت به ماه قبل به
سرعت بخشــی عملیات ترخیص کاالهای اساسی درآبان ماه
بر اســاس مصوبات دولت دارد.لطیفی در پایان در مورد میزان

کاالهــای عبوری از کشــور گفت :در  9ماهه ســال جاری پنج

میلیون و  189هزار تن کاال از مســیر کشــورمان ترانزیت شده
است که سهم آذرماه  718هزار تن بوده است.

صنعت لوازم خانگی از تولید ناخالص داخلی ،گفت :با خروج

حدود  70درصد در بازار کشــورمان ســهم داشتند ،پتانسیل
اســت.وی با بیــان اینکه در حال حاضر بــا خروج برندهای

خارجی از کشــور ،فرصت توســعه برای کارخانههای ایرانی
فراهم شــده اســت ،ادامه داد :تحریمها برای تولیدکنندگان
مشــکالتی را در تأمین مــواد اولیه و انتقــال دانش فنی و

تجربه به کشــور ایجاد کرده اما از ســوی دیگر ،فضای خالی

تولید ،میزان تولید برخی محصوالت داخلی رشد قابل توجهی
در این شرایط انتظار ما از مسئوالن و بویژه مدیران بانکی این

است که در مســأله تولید با حذف بروکراسی زائد ،همسو با
جهش تولید حرکت کنند.عضو انجمن لوازم خانگی با اشــاره

به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید ،گفت :این رویکرد

با حمایت عملــی از تولیدکنندگان میتوانــد گامی در جهت
تولید ثروت ملی ،ایجاد اشــتغال و رهایی از اثرات تحریمها

محسوب شود.
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س هش ــنبه |  9دی | 1399

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط

کاهــش هز ینهها باعث شــد

روی خوش کرونا به ازدواج جوانان

5

تولید مشترک وا کسن کرونا
رئیس انســتیتو پاستور ایران با اشــاره به جزئیات تامین
واکســن از طریق سبد کووکس ،تولید مشــترک و تولید

داخلی ،گفــت :در حال حاضر کارآزمایــی بالینی فاز یک

گــزارش

شیوع ویروس کرونا در برخی

انتخاب بــرای ازدواج بکاهند.کریمی با تاکید بر اینکه

واکسن تولید مشترک با یکی از کشورها ،تمام شده است
ِ

اقتصــاد برتر

به دنبال داشته و در این میان

بســیار موثر است ،عنوان کرد :خوشبختانه استقبال از

حال انجام اســت و در صورت اطمینان به ایمنی و کارایی

معاونت جوانان برگزار شــده بســیار خوب بوده البته

اســت ،در ایران انجام خواهد شــد.دکتر علیرضا بیگلری

جامعه را تحت پوشــش قرار دهیم.وی با بیان اینکه

در وهله اول باید توجه داشــته باشــیم کــه تصمیمگیری

مجازی فرصت مناســبی را بــرای بهرهمندی جوانان

تصمیمگیری احساســی .بنابراین در مقوله واکسن باید با

کرونــا تالش کردیم در بســتر مجازی بدون ایجاد هر

کووکس سازمان جهانی بهداشت ،گفت :قرار
کرونا از سبد
ِ
بود ایران از ســبد کووکس بخشی از واکسن کرونای مورد

مســائل اتفاقات خوبی را نیز
آسان شدن شــرایط ازدواج و

گستردگی ارائه خدمات رایگان مشاوره پیش ازدواج را

میتوان از الطاف کرونا دانست.با وجود تمام مشکالت
و اتفاقات ناگواری که کرونا از زمان ورود خود به کشور

برایمان داشته اما به نظر میرسد در برخی موضوعات
چندان هم بــد نبوده و حداقل برای برخی از اقشــار

جامعه قدری خیر و برکت به بار آورده اســت.جوانان
و ماجراهای پرپیــچ و خم ازدواج آنها یکی از مواردی

و با نظارت انســتیتو پاســتور کارآزمایی بالینی فاز دوم در

کارگاه آموزش مهارتهای پیش از ازدواج که توســط

واکســن ،فاز ســوم مطالعه بالینی که کــم خطرترین فاز

ظرفیت ما محدود اســت و متأسفانه نمیتوانیم تمام

درباره جزئیات تولید و تامین واکسن کرونا در ایران گفت:

شــیوع کرونا و انتقال بسیاری از فعالیتها به فضای

درباره واکســن یک تصمیم اساسی و علمی است ،نه یک

از ایــن کارگاههــا ایجاد کرد ،عنوان کرد :اما با شــیوع

علم و با دقت پیش رفت.وی درباره وضعیت خرید واکسن

گونه محدودیت جغرافیایی کارگاههای آموزشــی را در

اســت در ایام کرونا بیش از دیگران روی خوش کرونا

را دیدهاند و انگار در بعضی مســائل اتفاقات مثبتی را
تجربه کردهاند.از حذف شدن برخی رسم و رسومهای

مشاوره پیش از ازدواج در انتخاب آگاهانه برای ازدواج

بســترهای مختلف مجازی و به صــورت رایگان برای
ً
عمدتا
مخاطبیــن برگــزار کنیم.کریمی تصریح کــرد:

رئیــس بانک مرکزی اعالم کرد که پــول مربوط به تامین

دانشگاهها بوده و مباحث کاربردی را مطرح میکنند.

که فنی به این موضوع نگاه میکنم ،پیش خرید واکســن

پاسخ برای جوانان وجود دارد و خوشبختانه استقبال

واکسنها در ســبد کووکس تنوع دارند و اگر یک واکسن

انتظار چنین استقبالی را نداشتیم.

افزود :سازمان بهداشت جهانی در قالب مجموعه کووکس

نیــازش را تامین کند که مقدمات این اتفاق انجام شــد و

پر هزینه و دشوار در مسیر ازدواج گرفته تا ساده شدن

ً
مجموعا ۳۵۰
انتقــال داد.بنا بر اعالم معاونت جوانان،

جوانان به دلیل هزینههای باال امکان اســتفاده از آن

اســاتید کارگاههای اســتانها از اعضای هیأت علمی

واکســن از کووکس ،پرداخت شده است .به عنوان کسی

ناخودآگاه اصطالح «ازدواج آســان» را بیش از پیش

سراسر کشــور وجود دارد و این مراکز با تعرفه دولتی

کارگاههــای ازدواج ،به آســانی میتواننــد از خدمات

در این کارگاههای آموزشــی مجازی امکان پرسش و

کرونا از ســبد کووکس اقدام بســیار درســتی بود؛ چراکه

مراسمهای ازدواج ،خود ازجمله مواردی است که گویا
عملی کرده اســت.اتفاقی که منجر شــده تا بسیاری

از زوجهــای جوانان با طی کردن مســیری آســانتر
و کــم هزینه تر زندگی مشــترک خــود را آغاز کنند و

حداقل حتی آن دســته از زوجهایی که به دلیل عدم
توانایی برگزاری جشن عروسی چندین سال در پشت

دربهای بســته زندگی مشترک مانده بودند ،به بهانه
شیوع ویروس کرونا زندگی خود را به آسانی آغاز کنند.

افزایش آمار ازدواجها در ســال جاری به نسبت مدت
مشــابه سال گذشته نیز مهر تاییدی بر این ادعا است

و به نظر میرســد که قدرت کرونا از ســالها فرهنگ
ســازی و آموزش در جهت تسهیل ازدواج ،بیشتر بوده
اســت.به طوری که بنا بر اعالم محمد مهدی تندگویان

معاون ساماندهی امور جوانان ،در  ۴ماه نخست سال
جاری  ۲۰۰هزار واقعــه ازدواج و  ۳۵هزار واقعه طالق
انجام شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر

با  ۱۶۷هزار ازدواج و  ۳۷هزار طالق بوده است.

کرونا و حذف هزینه خدمات مشاوره با
برگزاری کارگاههای رایگان

مرکز مشــاوره ازدواج تحت پوشــش این معاونت در
و نظــارت وزارت ورزش بــه جوانــان و زوجین انواع

خدمات مشــاوره را ارائــه میدهند.از ابتدای ســال

در همیــن خصــوص ،اعظــم کریمی مدیــرکل دفتر

تمایل جوانان به استفاده از خدمات
مشاوره

 ۱۸کارخانه تولید واکســن کرونا را انتخاب کرده اســت و

نیز کارگاههای پیــش از ازدواج را برگزار میکرد .البته

مجازی بیشتر از کارگاههای حضوری بوده عنوان کرد:

است ،تا بتوان مناسب ترین و بهترین واکسن را برای کشور

پایان ســال و در کلیه اســتانها و شهرستانها ادامه

کرونا بین ایران و یک کشــور دیگر نیز گفت :این اقدام را

نیازهای فرهنگی و رسومات مختلف هر استان خواهد

مشترک از سوی هر دو کشور انجام شده است .طراحیها

مجازی در کلیه شهرســتانهای کشور برگزار شده است

جوانان افزود :کمیته علمی تشــکیل شــده در وزارت

بین دو کشور انجام میشود .باید توجه کرد که چارچوب این

کارگاههای آموزشهای پیش از آغاز زندگی مشــترک

روی ارائــه آموزشهای پیش از ازدواج اســت ،عنوان

تدویــن کرده و نظارت جدی بر مباحث مطرح شــده

انستیتو پاستور ایران ،یکی از قدیمیترین و شناخته شده

کشــور برگزار میشــود و روزانه نیز جزئیات برگزاری

جوانان بسیار ضروری است و فرآیند شناخت افراد در

مخاطبین نظرســنجی میشــود تا نیازها و اشکاالت

و کمتــر ایرانی را میتوان یافت که واکســنی از محصوالت

جاری به دنبال شــیوع ویــروس کرونا و از بین رفتن

امکان ارائه خدمات مشاوره به صورت حضوری ،مراکز

مشاوره معاونت جوانان نیز اقدام به برگزاری کارگاهها
و جلسات مشاوره به صورت رایگان در فضای مجازی
کردند.با توجه به اینکه تمرکز اصلی خدمات مشــاوره
معاونــت جوانان بر موضوع مشــاوره پیش از ازدواج

اســت ،اغلب این کارگاهها و جلســات مشاوره نیز با

موضــوع آموزشهای پیــش ازدواج ،ارائه نکات الزم
برای شناخت پیش از انتخاب همسر ،راهکارهای الزم

برای انتخاب آگاهانه و غیره برگزار میشود.

برای استفاده از مشاورههای مجازی به کجا
مراجعه کنیم

توسط مشاوران خانواده و ازدواج استانهای مختلف

جلسات مشاوره در صفحه اینستاگرام معاونت جوانان

دسترســی جوانان به خدمات مشاوره ازدواج نیز یکی

جوانــان ،از برگزاری کارگاههای مختلف اطالع کســب

خوبی نیز داشته است.مشاورههایی که پیش از شیوع
کرونا نیز توســط وزارت ورزش و جوانــان و معاونت

ســاماندهی امــور جوانان به صورت حضــوری برگزار

میشد اما شــیوع کرونا آن را به بستر فضای مجازی

بهرهمندی  ۵۰۰هزار نفر از خدمات مشاوره
پیش از ازدواج در ایام کرونا

چشمگیری را نیز شاهد بودیم .در صورتی که خودمان

اما در کنار آســان شدن شــرایط ازدواج و جشنهای

دیگــر از موهبتهای کرونا اســت که تاثیرات بســیار

مشاوره استفاده کنند.

مناســب نبود ،میتوان از نوع دیگر اســتفاده کرد.بیگلری

منتشــر و اطالع رسانی میشــود.جوانان و مخاطبین

عروسی آن هم به لطف ویروس کرونا ،افزایش امکان

را نداشــتند اما حال با فراهم شــدن امکان برگزاری

نیز میتوانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام معاونت
کرده و با شــرکت در این جلسات ،از خدمات مشاوره
پیــش از ازدواج به صورت رایگان بهره مند شــوند.به

عالوه مراکز صدا و ســیمای اســتانها نیز با نمایش
پوستر جلسات مشاوره نسبت به برگزاری این جلسات

اطالع رسانی میکنند.خدماتی که شاید پیشتر برخی

برنامهریــزی و توســعه اجتماعــی جوانــان گفــت:
معاونــت جوانان وزارت ورزش پیش از شــروع کرونا

این کارگاهها برای ارائه آموزش حین و پس از ازدواج

نیز برگزار میشــد.کریمی با اشاره بر برگزاری بیش از
 ۸۵۰کارگاه مشــاوره پیش از ازدواج در فضای مجازی

تصریح کرد :در  ٨ماه اول سال جاری بیش از  ٥٠٠هزار
نفر در کارگاههای آموزش پیش از ازدواج که بهصورت

شرکت کردند.وی با بیان اینکه تمرکز معاونت جوانان

کرد :برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج برای
این ایام نیاز به کســب مهارت اســت .این مهارت تنها

از طریق مشــاوره و مطالعه کســب میشود و یکی از
امکانــات معاونت جوانان ایجــاد این فرصت آموزش

مهارت پیش از ازدواج به جوانان اســت.مدیرکل دفتر

برنامهریزی و توســعه اجتماعی جوانان افزود :وقتی
از موضوع شــناخت پیش از ازدواج صحبت میکنیم

روانشناســان میتوانند به صورت مصداقی تجربیات
خــود را در اختیار جوانان قــرار دهند و با بهرهگیری از
دانش علمی خود به کاهش مخاطرات و اشتباهات و

اغلب کشــورهای دنیا هم سبد کووکس را خریدهاند .ایران

وی با بیان اینکه در طول ایام کرونا شــمار کارگاههای

هم همین اقدام را البته با شرط امکان انتخاب انجام داده

به دلیل اســتقبال خــوب مخاطبین ایــن کارگاهها تا

انتخاب کرد.بیگلری درباره وضعیت تولید مشترک واکسن

خواهد داشت .ســرفصلهای کارگاهها نیز به تناسب

هم پیش میبریم .طراحی واکســن کرونا در حوزه تولید

بود.مدیــرکل دفتــر برنامهریزی و توســعه اجتماعی

و مطالعات کیفی تولید این واکســن به صورت مشــترک

ورزش نیــز ســرفصلها و دســتورالعملهای الزم را

شــیوه تولید واکسن در انســتیتو پاستور ایران وجود دارد.

در کارگاههــا داریم .پس از برگــزاری هر کارگاه نیز از

ترین تولیدکنندگان واکسن در خاورمیانه محسوب میشود

جلسات رفع شــود.کریمی با اشاره به مباحث مطرح

تولیدی این انســتیتو دریافت نکرده باشــد .بنابراین زیر

ازدواج توضیــح داد :موضوعاتــی از جمله مخاطرات

مربوطه در این موسسه نهادینه شده است.

شــده در کارگاههــای مجازی آموزشهــای پیش از
آشــنایی در فضای مجازی ،هدف از تشکیل خانواده،
خودشناسی ،معیارهای انتخاب صحیح همسر ،نکات

مربوط به آشــنایی در ازدواج از جمله مواردی است که

در کارگاهها مطرح شــده است .مباحث بحث شده در

کارگاهها به روز بوده و متناســب با تغییرات اجتماعی
سرفصلها نیز به روز میشود.

ساخت مطالعات کیفی مطابق با آخرین دستورالعملهای

تداوم سرفه خشک
بهبودیافتگان کرونا نشانه چیست؟
بهبودیافتــگان کرونــا ،مدتی پس از بیماری دچار ســرفه

خشک میشــوند ولی ادامهدار شدن سرفههای خشک تا

عدم توقیف موتورسیکلتها
در تهران

برگزاری تمام آزمونها
به صورت غیرحضوری
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :از آنجایی که ســتاد ملی مقابله

تشکیل کارگروه ویژه برای
شناسایی سایتهای قمار
دادســتان عمومی و انقــاب تهران از تشــکیل کارگروه ویژهای

در دادســتانی برای رصد و شناســایی سایتهای شرط بندی و

با کرونا مجوز کلی برای برگزاری آزمونها به صورت حضوری نداده

گردانندگان آنهــا خبر داد.علی القاصی گفــت :فضای مجازی،

است ،تمام آزمونها به صورت غیرحضوری برگزار میشود.محسن

حاجی میرزایی گفت :آموزش و پرورش مســئولیت دارد نسل نو

سایتها و کانالها عالوه بر اینکه دارای فرصتها و ظرفیتهایی

در سازندگی و پیشــرفت جامعه .این افراد باید در وجود مختلفی

اجتماعــی و… هســتند آســیبهایی را در نوع خــود به دنبال

در زمینههای مختلف از جمله فرهنگی ،ارتباطات ،علمی ،تعامالت

را پرورش دهد برای قبول مســئولیتهای اجتماعی و مشــارکت

دارند.دادســتان تهران به گوشهای از آسیبهای فضای مجازی

پرورش پیدا کنند.وی ادامه داد :نهاد آموزش و پرورش مجموعهای

اســت که با همه بخشهای کشــور در پیوند قرار میگیرد .در سند
تحول پیش بینی شــده است که تربیت در  ۶ساحت صورت بگیرد
کــه یکی از آنها حوزه اعتقادی اســت و ما بــه همراهی حوزههای

علمیــه نیاز داریم.وزیــر آموزش و پــرورش در ادامه در خصوص

برگــزاری امتحانات نیز گفــت :ابالغ کردیم کــه آزمونها همه به
صورت غیرحضوری باشــد بــا اســتفاده از ظرفیتهایی که وجود
دارد و در مــورد برخی از دروس هنرســتانی و پایههای اول و دوم
هنرســتانی اجازه دادیم اگر با هماهنگی ســتاد کرونا اگر مشکلی

نباشــد با رعایت پروتکلها به صورت حضوری باشد .اخذ مجوز از
ســتاد کرونا ضرورت دارد .ستاد کرونا مجوز عمومی برای برگزاری

آزمونهــا به صــورت حضوری به ما نداده اســت .اگر برخی جاها
در مــواردی که گفتم تواناییشــان برای برگــزاری آزمون حضوری

بــا رعایت پروتکلها حضوری باشــد باید از ســتاد مقابله با کرونا
مجوز بگیرند.وی درباره فروش آزمون ساز در شبکههای اجتماعی

و دریافــت وجــه از معلمها در قبال آن گفت :وقتی وارد زیســت
بــوم جدید میشــویم اقتضائات خاص خــودش را دارد و در این
زیســت بوم فعاالن بخش خصوصی تالش میکنند راه حلهایی
را پیشــنهاد دهند ما در شــاد برای آزمون امکانــات الزم را پیش

بینــی کردیم و ظــرف  ۱۰روز آینده این ظرفیتها توســعه خواهد

یافت و کیفیت برگزاری آزمون ارتقاء مییابد و نیاز به اســتفاده از
پیشنهادهای بیرونی نیست.

کاهش  ۱۴درصدی
تلفات تصادفات

اشاره کرد و افزود :بر اســاس گزارشهای ارسال شده از سوی
رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح جدید این پلیس با عنوان

ذی ربط به دادستانی متأسفانه شــاهد ارتکاب برخی از جرایم

که دچار تخلف میشــوند ،از مجــازات جایگزین به جای توقیف و

موادمخدر و همچنین ســایتهای شــرط بنــدی و قمار در این

«موتوریار» خبر داد و گفت :در این طرح برای راکبان موتورسیکلتهایی

اعزام به پارکینگ استفاده میشود.سردار محمدحسین حمیدی با
بیان اینکه تخلفات مربوط به موتورسیکلتها بیش از پنج دهه است

که وجود دارد و هر از چندگاهی با اجرای طرحهای مختلف آمار آن

فضا هســتیم.وی ادامه داد :برخی از نوجوانان و جوانان با توجه

به شــرایط ســنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک

شــبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد

این ســایتها شــده و مال خود را از دست میدهند.القاصی با
اشــاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این ســایتها

دادیم.رئیــس پلیس راهور افزود :با هماهنگی و اخذ مجوز از مقام

افراد به راحتی دســتگیر و بازداشت نشــوند و بتوانند پولهای

را برای موتورسیکلتسواران ایجاد کرده بود ،راهکاری جدید را انجام
قضائی و نیز مشــورت با بیمهها ،طرح مجازات جایگزین را به نام
موتوریار اجــرا کردیم.وی تصریح کرد :تــردد در خطوط ویژه ،عدم

اســتفاده از کاله ،تردد از محل ممنوعه و انجامحرکات نمایشــی از

جمله این تخلفات است؛ مأمور پلیس با مشاهده چنین تخلفی از

فرد متخلف میپرســد که آیا میخواهد موتورسیکلت توقیف شده
یا مجازات جایگزین برایش اعمال شــود که اگر مجازات جایگزین
بخواهد یک کاور به او داده شده و مأمور پلیس مجاز است این فرد

را از یک دقیقه تا  12ساعت در تأمین نظم و امنیت به کار بگیرد که
در حال حاضر حدود این زمان حدود دو ساعت است.

در خارج از کشــور هســتند ،گفت :همین امر باعث شده که این
کالنی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند.دادســتان

تهران از ورود دادســتانی به موضوع ســایتهای شرط بندی و
قمار خبر داد و تاکید کرد :موضوعی که برای دادســتانی مهم و

حائز اهمیت است پیگیری دستگاههای ذی ربط برای شناسایی

این ســایتها در حوزه مقابله است از این رو دستگاهها باید به
وظایــف قانونی خود در حوزه پیشــگیری و برخورد عمل کنند و

ضمن شناســایی ،سایتهای مذکور را به مراجع قضائی معرفی
تا نسبت به مسدودسازی سایتها و دستگیری گردانندگان آنها
اقدام شود.

رانندگی در این مدت هشت هزار و  ۸۳۲نفر مرد

نفــر مرد و  ۴۹هــزار و  ۲۰۵نفــر زن بودند.آمار

امســال استانهای فارس با  ،۸۲۱تهران با ۷۹۶

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲۳.۸درصد

و یکهــزار و  ۹۴۳نفر زن بودند.در هشــت ماهه
و اصفهان با  ۷۰۹بیشترین و استانهای ایالم با
 ،۷۳کهگیلویه و بویراحمد با  ۱۲۷و چهارمحال و

در هشت ماهه ســال جاری  ۱۰هزار و  ۷۷۵نفر
که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل ۱۴

حوادث رانندگــی نیز به مراکز پزشــکی قانونی

درصد کاهش یافته اســت.از کل تلفات حوادث

مانند قاچاق سالح ،جرایم اخالقی ،کالهبرداری ،خرید و فروش

افزایش یا کاهش داشــته اما همچنان مشــکالت آن برقرار است،
ً
بعضا مشکالتی
اظهار داشت :به جای توقیف و اعزام به پارکینگ که

بختیاری با  ۱۴۳کمترین آمار تلفات تصادفات را

در حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند

ضابطیــن ،مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دســتگاههای

داشته اند.در این مدت  ۱۹۵هزار و  ۷۹۰مصدوم
مراجعــه کردند که از این تعداد  ۱۴۶هزار و ۵۸۵

۲هفته پس از بهبودی ،نشانه عفونت ویروس کرونا در بدن

نیست.فرهاد مصدق متخصص بیماریهای عفونی در این
خصوص توضیح داد :سرفههای خشک ممکن است حتی
بعد از رفع عفونت همچنان ادامه داشته باشد زیرا الیههای
محافظ راه تنفســی آســیب دیده اند.وی اظهار داشــت:

رعایــت  ۲هفته قرنطینه بعد از بهبودی کافی اســت و اگر
فردی بعد از این مدت ســرفه کند ،دلیل بر این نیست که

ویروس در بدنــش وجود دارد همانطور که در بیماریهای
ریوی بعد از یک ســرماخوردگی ساده هم ممکن است تا

چند هفته ســرفه ادامه داشته باشد ،در این بیماری نیز به

خاطر التهاباتی که در راههای هوایی ایجاد میشود ،بعد از

بهبودی ممکن است سرفهها چند هفته باقی بماند.مصدق

افزود :معموال این ســرفهها با مصرف آنتی هیســتامین

بهتر میشــوند اما اگر شدت آنها زیاد باشد ،به درمانهای

دیگری نیاز اســت.وی ادامه داد :بیشتر مبتالیان به کرونا

معموال تا  ۱۰روز بعد از شروع عالیم و به شرطی که حداقل
 ۲۴ساعت بدون اســتفاده از داروهای تب بر ،تب نداشته
باشــند و عالیم آنها نیز رو به بهبودی باشــد ،میتوانند از
قرنطینه خارج شــوند.به گفته مصدق شــواهد بالینی در

ماههای اخیر نشان میدهد تست کرونا ممکن است حتی

تا  ۱۲هفته یا ســه ماه پس از شــروع عالیــم هم مثبت
باقــی بماند اما به منزله ناقل بودن افراد تلقی نمی شــود

و این افــراد با خیال راحت میتوانند بدون انجام تســت
دوباره از قرنطینه خارج شوند.مجموع آمار مبتالیان قطعی

در کشــورمان به یک میلیون و  ۱۸۳هزار و  ۱۸۲نفر رسید

و  ۹۲۴هــزار و  ۶۸۵نفر نیز بهبــود یافتهاند.تاکنون هفت

میلیــون و  ۲۵۳هزار و  ۷۵۰آزمایش تشــخیص کووید ۱۹
در کشــور انجام شده اســت و در حال حاضر و بر اساس

آخرین تحلیلهــا  ۲۰۵شهرســتان در وضعیت نارنجی و
 ۲۴۳شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

افتتاح خط تولید وا کسن کرونای ایرانی
تا  ۴٠روز آینده
رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام از افتتاح
خط تولید واکســن کرونای ایرانی تا  ۴۰روز آینده خبر داد.

مصدومان حوادث رانندگی در هشت ماه امسال

حجــت هللا نیکی ملکی رئیس مرکز اطالع رســانی ســتاد

کاهش یافته است.آمار تلفات تصادفات در آبان

یاری خدا تا  ۴٠روز دیگر خط تولید واکســن کرونا توســط

ماه امسال نیز  ۸.۱درصد کاهش یافت و از یکهزار

و  ۴۹۷در آبان ماه سال قبل به یکهزارو  ۳۷۶نفر
در آبان امسال رسید.از کل تلفات تصادفات آبان

ماه امســال یکهزار و  ۱۴۳نفــر مرد و  ۲۳۳نفر
زن بودند.

اجرایی فرمــان امام در صفحه توئیتری خود نوشــت« :به

ســتاد اجرایی فرمان امام با ظرفیت 1.5میلیون دوز در ماه
راه انــدازی خواهد شــد و تا ۶ماه دیگر بــه  ١٢میلیون دوز

افزایش خواهد یافت.ان شــالله تالش دانشــمندان جوان
کشــور بی ثمر نخواهد ماند و محصول آن به دســت مردم

خواهد رسید».
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گالیه مجلسیان از قیمت باال و کیفیت پایین خودرو
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

وکالی مــردم در خانــه ملــت با

میکند.عضــو کمیســیون صنایع و معــادن میگوید:

خودروســازان ،گامی بلندی برای

بایــد با کاهش هزینههای ســربار از ضرر و زیان خود

هرچند خودروســازن ادعا میکنند زیانده هستند اما

موافقــت با تحقیــق و تفحص از

جلوگیری کنند ،مصرف کننــده نباید تاوان هزینههای

ســاماندهی صنعت خودروسازی

سربار خودروسازان را بدهد.

و بازار چهارچرخها برداشــتند زیرا

ارز پایین آمد چرا خودرو نه؟

گرانی ،کیفیت نامطلوب و عرضه نامناســب خودرو به
یکی از معضالت کنونی بازار کاالها تبدیل شده و مردم

لطف اله ســیاه کلی عضو کمیســیون صنایع و معادن

از نابسامانی این حوزه گالیههای بسیار جدی دارند.

مجلس دربــاره ضــرورت کاهش قیمت خــودرو در

قیمتهای نجومی و بی علت

کارخانه متناســب با ســقوط نرخ ارز ،گفــت :یکی از

وظایف شــورای رقابت تعیین هزینه تمام شده تولید

ســیدغنی نظری خانقاه عضو هیأت رئیسه کمیسیون

و سود شــرکتهای خودروسازی اســت و از آنجا که

اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان باید در قبال

ســود و قیمت خودرو باید با یکدیگر متناســب باشد،

کوچک شدن شدن سفره مردم حساس باشند ،گفت:

 ۶مــاه از فعالیت مجلس یازدهم میگذرد و گرانی کاال،

علی جدی

خودرو و ارز سر به آســمان گذاشته مقابله با این موج

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن

گرانی نیاز به تصویب قوانین سخت دارد .نظری خانقاه

برای ســاماندهی بازار خودرو باید عرضه و

افــزود :ما اقدام خاصی جز تذکر ،ســؤال و نظاره گری

کردن کاال و خدمات را نداشته باشد .ما باید به سازمان

میشود ،میتوان با مدیریت تقاضا و حذف

قانونی الزم را در مورد کسی که  18میلیارد دالر ارز 4200

حوزه را از بین برد و زمینه ســاماندهی این

خصوص برخورد با گرانی در بازار داشته باشد ،باید اقدام

مصرف کننده نباید تاوان هزینههای سربار

خودروسازان را بدهد .شــورای رقابت باید

خریداران کاذب بسیاری از چالشهای این

تومانــی را به فنا داد و در بین رانتخواران و کســانی که

با توجه به اینکه نرخ ارز طی ماههای اخیر

کاهــش یافته و قیمت مــواد اولیه تولید

بازار را فراهم کرد.عرضه خودرو در بورس به

هیچ نیازی نداشــتند ،تقسیم کرد اقدام اساسی کرده و

مانند فوالد ارزانتر شده ،قیمت چهارچرخها

معنای حذف درهای پشتی است.

آنها را مورد ســؤال و استیضاح قرار میدادیم و فقط به

را تغییر داده و آنها را اصالح کند.

سیدغنی نظری خانقاه

مجوز افزایش قیمت داد اما باید به این نکته نیز توجه

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی

شــود که در شــرایط کنونی که قیمت مواد اولیه و نرخ

 ۶ماه از فعالیت مجلس یازدهم میگذرد

ارز کاهش یافته ،شــورای رقابت باید متناســب با آن

گذاشته لذا مقابله با این موج گرانی نیاز

قزویــن و آبیک و البرز در مجلس شــورای اســامی

و گرانی کاال ،خودرو و ارز ســر به آسمان

بهای خــودرو در کارخانه را کاهش دهد .نماینده مردم

به تصویب قوانین ســخت دارد .شورای

افزود :از آنجا که حدود  25درصد قیمت خودرو مربوط
به نرخ ارز اســت باید بــا ُافت نرخ دالر ،قیمت خودرو

رقابت در گذشــته به دلیل رشد نرخ ارز

نیز کاهشی شــود از سوی دیگر قیمت فوالد به حدود

و بهای تمام شده تولید ،به خودروسازان

10هزار تومان رســیده ،بنابراین باید قیمت خودرو درب

اجازه داد قیمت را افزایش دهند اما در

کارخانه ارزان شود.

حال حاضر که قیمتها متعادل شده نیز

قیمت خودرو بیش از بهای واقعی است

باید دنده معکوس قیمتها انجام کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر

میگویــد هرچند شــورای رقابت در ماههای گذشــته

مانند فوالد ارزانتر شــده ،قیمــت چهارچرخها را تغییر

باید عرضه و تقاضا متعادل شــود و از آنجا که با طرح

شــواری رقابت قیمت خودرو درب کارخانه را متناسب
با ُافت هزینههای تولید کم نکند ،کارآمدی این شــورا

خودروســازان اجازه داد قیمت خودروها را هر سه ماه

مجلس شورای اســامی افزود :هرچند شورای رقابت

بورس ،شــفافیت محقق میشود ،میتوان با مدیریت

حمایــت از مصرفکننــده در قیمتگــذاری خودرو به

این عضو مجمع نمایندگان اســتان اردبیل در مجلس

به دلیل رشــد نــرخ ارز و بهای تمام شــده تولید ،به

و بی کیفیت و گرفتن انحصار بازار و افزایش قیمت این

یکبار افزایــش دهند اما در حال حاضــر که قیمتها

خودروها که مردم را ناچار میکند از این ارابههای مرگ

ســربار از ضرر و زیان خود جلوگیری کنند،

عرضه خودرو در بورس ،شــفافیت محقق

تعزیرات حکومتی فشــار میآوردیم تا تحرک الزم را در

ادامه داد :خودروسازان با ساختن خودروهای ضعیف

هســتند اما بایــد با کاهــش هزینههای

کمیســیون صنایــع و معــادن مبنی بر

ســختی را تصویب میکردیم که کســی جــرأت گران

تذکر اکتفا نمی کردیم.

هرچند خودروسازن ادعا میکنند زیانده

تقاضــا متعادل شــود و از آنجا که با طرح

نداشــتیم ،اظهار داشــت :این ما بودیم که باید قوانین

مردم فقط یک گزینه دارند

لطف اله سیاه کلی

عضو کمیسیون صنایع و معادن

با افزایش هزینههای تولید ،این شورا به خودروسازان

متعادل شده نیز باید اقدامات الزم برای دنده معکوس

داده و آنهــا را اصالح کند .نماینده مردم شــیروان در

در ماههای گذشــته به دلیل رشد نرخ ارز و بهای تمام
شده تولید ،به خودروسازان اجازه داد قیمت خودروها

کمیســیون صنایع و معادن مبنی بر عرضه خودرو در

تقاضا و حذف خریداران کاذب بسیاری از چالشهای

این حوزه را از بین برد و زمینه ســاماندهی این بازار را

با بیان اینکــه عرضه خودرو در بورس به معنای حذف

شــورای اســامی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت

استفاده کنند ،نهایت اجحاف را در حق مردم میکنند؛
دنبال خودرو پراید  130میلیون تومانی نمی رود و آنگاه

علی جــدی نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن

معکوس شدن قیمتها را فراهم کند.

قیمت خودرو در کارخانه متناســب با سقوط نرخ ارز،

ایــن نماینده مردم در مجلــس یازدهم عرضه خودرو

کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار نه تنها عرضه را

دانســت و اضافه کرد :برای ســاماندهی بــازار خودرو

شد که این امر خود به متعادل شدن نرخ خودرو کمک

اگر واردات خودرو آزاد شــود و بازار رقابتی باشد کسی

خودروسازان به فکر قیمت خودرو میشوند.

قیمت باالی اعالمی خودرو توسط شورای
رقابت خالف جهت نزولی نرخ دالر

نایــب رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس

قیمتها را تغییر دهید

مجلس شــورای اســامی نیز درباره ضرورت کاهش
گفت :شورای رقابت باید با توجه به اینکه نرخ ارز طی

ماههای اخیر کاهــش یافته و قیمت مواد اولیه تولید

قیمتها متعادل شده نیز باید اقدامات الزم برای دنده

عرضه خودرو در بورس

در بورس را یکی از راهکارهای ســاماندهی بازار خودرو

آزادسازی بخشی از خودروها به طور مشروط
مدیــران ارشــد ایــدرو در هفته آخر آذر در جلســهای که با اعضای شــورای

اعضای شورای رقابت بهصورت مشروط با آزادسازی قیمت برخی محصوالت

گــروه بهمــن ،مدیرانخــودرو ،خودروهایــی همکالس برخــی محصوالت

رقیب و همکالس هســتند از دســتورالعمل قیمتگذاری خارج میشــوند.

رقابــت داشــتند ،پیشــنهاد کردنــد که با اســتناد بــه اینکه کرمــان موتور،

ایــران خــودرو و ســایپا تولیــد میکننــد ،برخــی محصــوالت ایــن دو

شــرکت از شــمول ضوابــط قیمتگــذاری شــورای رقابــت خارج شــوند.

هفتــه گذشــته قرار بــود آزادســازی قیمت برخــی از محصــوالت تولیدی
خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود

که این اتفاق نیفتاد .اما هم اکنون خبر میرســد شــورای رقابت با پیشنهاد

سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت

برخی از محصوالت تولیدی شــرکتهای خودروســاز موافقت کرده اســت.

فراهم کرد .عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس
درهای پشتی و مســیرهایی است که پیش از این در

عرضه خــودرو به کار گرفته میشــد ،ادامه داد :طرح
ساماندهی میکند بلکه منجر به افزایش تولید خواهد

کاهش هزینههای سربار از ضرر و زیان خود جلوگیری
کنند ،مصــرف کننده نبایــد تاوان هزینههای ســربار

خودروسازان را بدهد.

دریافت مجوزهای آالیندگی و اســتانداردهای یورو ۵اقدام کنند اما بنابر

خودروهایی که از این محصول در ســال گذشته تولید شده بود ،به دست

همچنین خودروهایی که حداقل  ۱۰درصد از آنها صادر میشــوند نیز از شمول

در بازار داخلی خواهند داشت .اما شاید اصلیترین شرط شورای رقابت برای

سال جاری نیز برخالف قانون هوای پاک تعدادی خودروی یورو ۴مجوز

این شورا را پیدا میکند که در بازار رقیبی برای آن وجود داشته باشد.

خودروســازن ادعا میکنند ،زیانده هستند اما باید با

بر اساس قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای سال  ۹۸فروش خودروهای

درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال  ۹۹به تعویق افتاد و قرار

آزادســازی قیمت خودرو مربوط به تولید خودروهایی است که رقیبی در بازار

خودرو بیش از بهای واقعی است ،تصریح کرد :هرچند

وانت اســت .بههمین دلیل قرار شد که خودروساز به تعهدات خود برای

دو خودروســاز بزرگ کشــور موافقــت کردهاند .بهطوریکــه خودروهایی که

داشــته باشند .به عبارت دیگر محصولی امکان خروج از لیست قیمتگذاری

میشــود .عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس

خروج نیسان وانت از چرخه تولید
یورو ۴ممنوع شــود و خودروســازان پیش از اقدام به فروش نسبت به

قیمتگذاری خارج و بر مبنای قیمت صادراتی قابلیت قیمتگذاری و عرضه

اسناد حســابداری خودروســازیها توجه میکند در

حالی که این اســناد با هزینههای سربار آنها محاسبه

شدن قیمتها را فراهم کند.

را هر سه ماه یکبار افزایش دهند اما در حال حاضر که

زیر سؤال میرود ،اضافه کرد :شورای رقابت و سازمان

شد که استاندارد یورو ۵از ابتدای امسال اجباری شود این درحالیست که
شــمارهگذاری گرفتهاند.بهزاد اشــجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای

خودرویی ســازمان حفاظت محیط زیست در این باره اظهارداشت :یکی
از خودروهایی که نتوانسته بود به استاندارد آالیندگی یورو ۵برسد نیسان

تحویــل خودرو به کســانی که از قبــل ثبتنام کرده بودنــد ،عمل کند و

مردم برســد .از اینرو مجوز شــمارهگذاری برای تعدادی از خودروهای
نیســان وانت صادر شد .در مقابل شــرکت سایپا نیز به سازمان حفاظت

محیط زیســت تعهد داد که تا آخر امســال تولید نیسان وانت را متوقف
و طی چند ماه آینده باقیمانده محصوالت خود را شــمارهگذاری کند .وی

گفت :این ســازمان برای  ۳۶۰۰دستگاه از خودروهای رنو نیز تا آخر آذر

ماه مجوز شــمارهگذاری صادر کرده بود اما قرار شــد که پس از آذر ماه
تولید و شــمارهگذاری این محصوالت تا زمان ارتقای استاندارد به یورو۵
متوقف شود .بر اساس مصوبه هیات دولت تعدادی تاکسی یورو ۴نیز از

آنطور که یکی از اعضای شورای رقابت گفته این شورا در آخرین جلسه هفته

خرداد تا آخر مهر ماه بر اساس استانداردهای یورو ۴شمارهگذاری شدند.

گذشته خود با پیشنهاد ایدرو برای آزادسازی قیمت برخی محصوالت تولیدی

خودروهایی که امسال با استاندارد یورو ۴شمارهگذاری میشوند  ۵۰هزار

شــرکتهای خودروساز (کم تیراژها) بهطور مشروط موافقت کرده است .بعد

دستگاه اســت و پیشبینی میشود که تولید امســال خودروسازان در

از اینکه علیرضا رزمحسینی سکان وزارت صنعت ،معدن و تجارت را به دست

کشور حدود یک میلیون دستگاه خودرو باشد که از این تعداد تنها حدود

گرفت ،در اولین اقدام خودرویی خود مســئولیت مسائل حوزه این صنعت را

پنج درصد اســتاندارد یورو ۴دارند .مصوبه ارتقای استاندارد خودروها به

به ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل کرد .آنطور که رضا شیوا،

یورو ۵در کشــور طی امسال اجرایی شده اســت ،از اینرو تنها تعدادی

رئیس شورای رقابت پیشتر گفته بود ،پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی

خودروی یورو ۴که خودروسازان نتوانسته بودند در موعد زمانی مشخص

صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپالس توربو شارژ ،هایما،

به تعهدات خود عمل کنند و آنها را تحویل دهند ،براساس استانداردهای

رانا ،کوئیک ،شاهین ،ســاینا ،پژو ۲۰۷پانوراما ،چانگان ،آریا ،کی ۱۳۲و برخی

گذشته طی امسال وارد چرخه شدند.

دیگر از خودروها از شــمول قیمتگذاری اســت .البته همانطور که بیان شد

شدت انتقال ویروس کرونا
در خودرو

خسارت  ۸۰۰میلیاردی کرونا
به تاکسیرانان
معاون اتحادیه تاکســیرانی کشور اعالم کرد :در دوره زمانی  ۵اسفند

چرک قابل مشــاهده وجود دارد باید ابتدا از آب و شوینده و

فعاالن تاکسیرانی کاهش یافته و بیش از ۸۰۰میلیارد تومان به فعاالن

قسمتهای نرمتر خودرو مانند صندلیهای پارچهای جهت

سپس از مواد ضدعفونی کننده مناسب استفاده شود .برای

ماه  ۹۸تا  ۲۸آذرماه امسال بر اثر شیوع کرونا  ۶۵درصد از درآمدهای

ضدعفونی از یک شــوینده مناسب برای سطوح نرم و قابل

این حوزه خسارت وارد شده است .علی اصالنی درباره تاثیر کرونا بر

نفوذ استفاده شــود .برای سطوح الکترونیکی داخل خودرو

بخــش حمل و نقل شــهری و بخش تاکســیرانی ،گفت :در نزدیک
به یک ســال گذشــته ،کرونا درآمد تاکســیرانان را به نیمه رسانده و

میانگین درآمد روزانه را  ۶۵درصد کاهش داده است .وی ادامه داد:

 ۱۲۳هزار و  ۸۸۸دســتگاه تاکسی با متوسط درآمد روزانه  ۱۸۰هزار

تومان در کالنشهرها فعال هســتند و  ۲۹۶هزارو  ۱۱۲دستگاه نیز با
میانگین درآمد  ۱۱۰هزار تومان در شهرهای دیگر فعالیت دارند .بر این
اساس درآمد ماهانه یک تاکسیران تهران کمتر از  ۵,۵میلیون تومان
است که بیش از نیمی از آن خرج بنزین و نگهداری خودرو میشود.

اصالنی درباره بســتههای حمایتی برای رانندگان تاکسی ،گفت :جز

وام  ۶میلیــون تومانــی حمایت خاص دیگری در نظر گرفته نشــده
اســت .ما لیســت تمام رانندگان تاکســی را در اختیــار وزارت کار،
تعاون قرار دادیم و هنوز آمار تعداد رانندگانی که از این وام اســتفاده

کردهاند به ما اعالم نشــده اســت .معاون اتحادیه تاکسیرانی کشور
ادامه داد :از مجموع  ۲۴روز اسفند ۱۷۶ ،روز نیمه اول سال و  ۸۰روز

پاییز ،دقیقا  ۸۲۶میلیارد و  ۹۹۲میلیون و  ۱۶۰هزار تومان خســارت

وارد شده است .که اگر روزهای باقیمانده تا پایان آذرماه را هم به آن

خــودرو و بخشهای داخلی آن یکی از مهمترین ســطوح

داد :بیشــترین خسارت در این حوزه مربوط به تاکسیهای ون بوده

اصول بهداشــتی خــود میتواند عامل ابتال به کرونا باشــد.

اضافه کنیم ،خسارت وارده از هزار میلیارد تومان میگذرد .وی توضیح
اســت .شــرایط رانندگان ون به مراتب از تاکسیهای دیگر بدتر بوده
و با بیشــترین کاهش درآمد مواجه بودهانــد .اصالنی افزود :در این

بیــن هزینههای تحمیلی برای رعایت پروتکلهای بهداشــتی را نیز
داشته ایم .هزینه ماسک ،دستکش ،شیلد و حفاظ جداکننده راننده

از مســافر هم به رانندگان تاکسی اضافه شــده است و تقریبا روزانه

 ۱۰هــزار تومان هزینه رعایت پروتکل های بهداشــتی برای هر راننده
است .از اسفندماه سال گذشته که خبر شیوع بیماری کرونا در کشور

به صورت رســمی اعالم شد تا کنون بررسی آمارها نشان میدهد که

بخشهای مختلف (بدون احتساب تجارت خارجی) در دوران شیوع
کرونا  ۱۰۹هزار و  ۲۵میلیارد تومان خسارت دیدهاند.

مانند سیستمهای صوتی تصویری یا صفحه نمایش لمسی

که بهطور مکرر لمس میشوند ابتدا گرد و غبار قابل مشاهده

آلوده برای انتقال کروناست که در صورت بیتوجهی در رعایت

پاک شــده و ســپس برای ضد عفونی کردن از دســتمال

مطالعات نشان داده اند که ویروس می تواند تا  ۷۲ساعت

بایســتی اطمینان حاصل شود که روش های نظافت و ضد

بر روی پالســتیک و فوالد ضد زنگ ،کمتر از  ۴ساعت روی

مس و کمتر از  ۲۴ســاعت روی مقوا زنده بماند .با توجه به
این که بدنه خودروها قســمتی از فلز و قسمتی از پالستیک
ســاخته شــده ماندگاری ویروس بر روی آن بیشتر است.
برای جلوگیری از انتشــار این بیماری باید حداقل ،ســطوح

لمس شــده در وســیله نقلیه را در انتهای هر بار اســتفاده،

تمیز و ضد عفونی کرد .ســطوح ســخت در قسمت داخلی

مانند صندلیهای ســخت ،دســته صندلی ،دستگیره درب،
دستگیره کمربند ایمنی ،کنترل نور و هوا ،درها و پنجرهها اگر

مرطوب یا اســپری حاوی الکل  ۷۰درصد اســتفاده شــود.
عفونــی به طور مداوم و صحیح رعایت می شــود .در هنگام

تمیز کردن وســیله نقلیه ،درها و پنجره ها باید باز بمانند .در
صورت استفاده شــخصی از خودرو و اطمینان از عدم سوار

شــدن فرد مبتال به کووید  ۱۹و رعایت بهداشت فردی توسط
سرنشینان ،ضدعفونی کردن روزانه اتومبیل ضروری نیست.
در صورت عدم اطمینان از ســوار شدن افراد آلوده الزم است

پس از هر ســوار و پیاده شدن ،سطوح در تماس ضدعفونی
شــوند .هنگام ضد عفونی کردن ،زمــان کافی در نظر گرفته
شود تا مواد اثر ضد عفونی کنندگی خود را اعمال کنند.

بانک و بیمه
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بر رسی پر وندههای جرائم اقتصادی نشان داد

برخی بانکها عامل افزایش  ۴۰۰درصدی قیمت ملک
گـــزارش

نماینــده دادســتان در پروندههای

تبدیل شــد و در حال حاضر بانکها  ۷درصد از منابع

اقتص ــاد برت ــر

روشهای خلق پول توسط بانکها

به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.

خود را به کشــاورزی ۱۷ ،درصد به صنعت و  ۵۰درصد

جرائم کالن اقتصادی گفت :یکی از

در ابتدای این جلســه جواد اقدسطینت عضو هیأت

این است که ســپردههای مردم را

علمی گــروه حقوق و اقتصاد پژوهشــکده مطالعات

صرف خرید ملــک میکنند و باعــث افزایش  ۳۰۰تا

پایه اظهار داشــت :نظریه اقتصادی به روشنی نشان

۴۰۰درصدی قیمت امالک شدهاند.

مسیر نادرست نقدینگی

میدهــد که اگر خلق پول ،همراه با محو پول نباشــد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه،

باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شــده و به

خلق پول و صیانت از حقوق عامه» اظهار داشت :خلق

باعث تجاوز به حقوق عامه میشود.عضو هیأت علمی

دلیل ایجاد تورم و افزایش ســطح عمومی قیمتها

رســول قهرمانی در نشســت تخصصی «قوه قضائیه،

گروه حقوق و اقتصاد در ادامه ســخنان خود ،ریشــه

پول دو معنا دارد .معنای اول آن خلق پول برای تولید

مفاســد اقتصادی را قدرت خلق پول توسط بانکها

اســت که این نوع خلق پول بــه اقتصاد کمک میکند

دانســت و گفت :سؤال این است که اگر به سرچشمه

و اگر نقدینگی به ســمت تولید برود ،بد نیست اما در

فســاد بانکی پرداخته نشود آیا با برخوردهای موردی

معنای منفی آنچه امروزه کشــور را با مشــکل مواجه

با مفسدان ،مشکالت حل شده و دیگر هیچ فسادی

کرده این است که بانکها به شدت به خلق پول منفی

رخ نمیدهد؟ ممکن اســت گفته شــود تا زمانی که

دامن میزنند.

از شگردهای بانکها در خلق پول منفی

این موارد جرم انگاری نشــود قــوه قضائیه نمیتواند

قهرمانی افزود :یکی از شگردهای بانکها در خلق پول

به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است

هزار میلیارد تومان ســرمایه دارد و فرد تولید کننده با

مقتضی از حقوق عامه صیانت داشــته باشــد .امروز

تا دادســتانی با فهم صحیح از ایــن موضوع به نحو

منفی ،پرداخت تسهیالت است .فرض کنید بانکی ۱۰۰

یک خانواده  ۴نفره ماهیانه  ۳میلیون تومان مالیات

حســن نیت برای دریافت تسهیالت به بانک مراجعه

پنهان پرداخــت میکند که به جیب ثروتمندان دارای

میکند و  ۱۰میلیارد تومان تسهیالت میگیرد .مشکل
این اســت که بانکها ســود زیادی بــرای پرداخت

تسهیالت دریافت میکنند و زمان سررسید تسهیالت
کم اســت .اگر تولید کننده نتواند اقســاط خود را در

زمان سررســید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید
بانک به او مهلت دهد اما بانکها این کار را نمیکنند.

نماینده دادستان در پروندههای جرایم کالن اقتصادی
اضافه کرد :به عنوان مثال اگر تســهیالت گیرنده باید

 ۱۵میلیارد به بانک برای دریافت تســهیالت پرداخت
کند و این مبلغ را نداشــته باشد ،بانک مجدد به این

فرد معادل  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت میدهد و یک

میدهند.وی بیان کرد :برخی مفســدان اقتصادی به

برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد میکنند که

تعقیــب صــادر میکنند اما به نظر مــن تمدید مکرر

حوزه پولی و بانکی گفت :خلق پول بزرگترین رانت در

را تسویه کنند و قوه قضائیه دیر تر به سراغ آنها برود.

پرداخــت کنند اما ایــن تســهیالت در کارهای تولید

برای این موضوع دادســتان کل کشور باید ورود پیدا

اســت.وی افزود :عامه مردم و حتــی نخبگان تصور

هیأت مدیره بانکها رشــوه میدهند تا تسهیالت آنها

همین موضوع باعث میشود بســیاری از واحدهای
تولیدی تعطیل شود .این کار بانکها را جرم تحصیل

مال از طریق نامشــروع میدانم و متأســفانه بانک
مرکــزی و بانکهــا هیچ آماری از تمدید تســهیالت
ندارند و فقط هیأت مدیره بانکها از آن اطالع دارند.
قهرمانی گفت :روش دوم خلق پول توســط بانکها

دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر میکند

این اســت که تمام سپردههای مردم را برای پرداخت

تسهیالت جدید با سود بیشــتر محاسبه شده و این

خرید ملک کــرده و بنگاهداری میکننــد .بانکها با

و بدهــی فرد صفر میشــود و  ۱۵میلیــارد پرداخت
روند باز هم تکرار میشــود .در یکــی از پروندهها ۱۶
بار این روند تکرار شــده که این موضوع فاجعه است.

قهرمانی گفت :در نهایت بانکها تا ارزش واقعی وثیقه
به فرد تســهیالت پرداخت میکنند و زمانی که میزان

تســهیالت به ارزش وثیقه میرســد ملک را مصادره

میکننــد .در این موارد هیأت مدیــره بانک در هر بار
پرداخــت تســهیالت ،درصدی را به خــود اختصاص

رانت میرود.در ادامه این نشست ،درودیان پژوهشگر

تســهیالت صرف نمیکنند و بخشــی از آن را صرف
خرید ملک باعث افزایش  ۳۰۰تا  ۴۰۰درصدی قیمت

ملک شــدهاند با این کار قــدرت خرید مردم کاهش
پیــدا یافته و به نوعــی دزدی از مردم اســت و آثار

تورمی بســیاری دارد.وی بیان کرد :برخی بانکها به
علت ریســک باال دوســت ندارند به واحدهای تولید

وام بدهند و به شــرکتهای خودشــان وام پرداخت

میکنند که این کار غیر قانونی اســت .به همین دلیل

به صورت ضربدری به شــرکتهای یکدیگر تسهیالت
هزینه نمیشــود و صرف پروژههای لوکس میشود.

تســهیالت جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و
کند زیرا عضو شــورای پــول و اعتبار اســت.نماینده

قهرمانی ادامه داد :یکی از راههای خلق پول ،پرداخت

دادســتان در پروندههای جرایم کالن اقتصادی بیان

برای کار تولیــد وام میگیرد اما صــرف خرید ملک

اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند ،کار دیگری

تسهیالت بدون نظارت اســت .به عنوان مثال فردی

میکند.وی ادامه داد :سؤال میشود چرا قوه قضائیه
به این مســائل ورود پیدا نمیکند .جواب این است
که هیچ قانونــی در این خصوص وجــود ندارد و در

ایــن موارد شــورای پول و اعتبار باید به این مســأله

ورود پیدا کند ولی مصوبات شــورای پول و اعتبار هم

ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشــده

اســت و قوه قضائیه بدون قانون نمیتواند به موضوع
ورود پیدا کند.قهرمانی افزود :در خصوص تســهیالت

ضربــدری نیز رویهای بین قضات وجــود دارد که در
مــواردی این کار را تســهیل مال از راه نامشــروع در

نظر میگیرند و برخی قضــات آن را جرم نمیدانند.
در خصوص تمدید تســهیالت نیز بیشتر قضات منع

کرد :البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از

نمیتوانــد انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم
و قوه قضائیه هم تخصصی در رسیدگی به پروندههای
اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده اســت و

باید به ســمت کارهای تخصصی برود.وی تأکید کرد:
البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون

کارایی بیشــتری دارد زیرا بــرای تصویب قانون زمان

زیادی نیاز اســت اما شــورای پول و اعتبار میتواند
بر اســاس مقتضیات زمان ،مصوبات را تصویب کند.

کشــور بوده و عدد آن از پول فروش نفت هم بیشتر

میکننــد دولت پول را خلــق میکند در حالی که اگر
به آنها گفته شود حدود  ۹۰درصد خلق پول را بانکها

انجام میدهند باور نمیکنند .در گذشــته بانکها به

عنوان واســطهای محسوب میشــدند که پول را بین
افراد تبادل میکرد اما در بانکداری جدید پول فیزیکی
وجود ندارد و بانک با دادن وام پول را ایجاد میکند .به
ً
صرفا از پول
عبارت دیگر بانک از ســپردههای موجود و

موجود قبلی وام نمیدهد بلکه پول جدید خلق میکند.

چیزی که باعث میشــود بانکها این کار را ادامه دهند

ماهیت خلق پول اســت.درودیان ادامه داد :زمانی که

میگوئیم بانکها پول خلق میکنند به این معناســت
که حســابهای بانکی را دستکاری و تغییر میدهند و

وی گفت :در ســالهای اخیر یکی از رؤســای بانک

به مرور زمان ارقام حســابهای بانکی را زیاد میکنند

درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص

 ۹۰درصد خلق پول توســط بانکهــا صورت میگیرد و

مرکزی عنوان کرد که چرا باید الزام داشته باشیم ۳۰
دهیــم .در نتیجه این قانون حذف و بــه توصیهنامه

که این کار باعث رشد نقدینگی و تورم میشود .بنابراین
فقط  ۱۰درصد خلق پول سهم دولت است.

وام  ۵۰میلیونی بازنشستگان
لغو شد

اجتماعی در نظر بگیرند .وی با بیان اینکه برخی از بازنشســتگان تأمین

کرد که به ســایر افراد وام ارائه نشده و اعطای وام  ۵۰میلیون تومانی به

چه کسانی یارانه دو میلیونی
میگیرند؟

نیــاز داریم ولی ترا بخدا قول الکی بهمون ندین چون ما همینطور چشــم

رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره جزئیات

شــهر تهران درباره جزئیات شرایط وام  ۵۰میلیون تومانی ،تصریح کرد:

احتماال سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال پرداخت کمک بالعوض دو

ولی ترا بخــدا به ما هم بدین ک خیلی واجب خیلی بهش احتیاج داریم

دهقانکیا رئیــس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی شــهر درباره

بازنشســته نیاز داشت .همچنین بازنشســتگان باید باالی  ۴میلیون و

از سازمان تامین اجتماعی نشــان میدهد که پرداخت کمک بالعوض به

این وام دو تومنی به من هم تعلق میگیره؟ سه تا فرزند دارم و مستاجرم»

اعطــای وام  ۵۰میلیون تومانی به بازنشســتگان توضیحاتی داد .علی

جزئیات اعطای وام  ۵۰میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی،
اظهار داشــت :طبــق توافقی که با بانک رفاه غرب تهران داشــتیم ،قرار

شــد که ســهمیهای را برای وام  ۵۰میلیون تومانی بازنشستگان تأمین

اجتماعی در پرداخت ودیعه مســکن با مشکل مواجه بودند ،افزود۶۰۰ :

ســهمیه از بانک رفاه دریافت کردیم و فقط به  ۳۵۰نفر از بازنشستگان

تأمین اجتماعی وام  ۵۰میلیون تومانی اعطا شد و بعد از آن بانک اعالم
بازنشستگان لغو شده است.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی

این وام  ۵۰میلیون تومانی با ســود  ۱۸درصد بود که فقط به یک ضامن
 ۵۰۰هزار تومان حقوق دریافت میکردند تا این وام به آنها اعطا میشد.
دهقانکیا خاطرنشان کرد :هرچه به شب عید نزدیک میشویم ،بانکها
به پول نقد بیشتر نیاز دارند ،به همین دلیل از اعطای وام امتناع کردند.

اطالعات جدید در پیامک رمز پویا

میلیون تومانی به بازنشســتگان خود را در دستور کار قرار دهد.پیگیریها

بازنشســتگان این سازمان در دستور کار است.سازمان تامین اجتماعی به
دنبال این اســت تا مطالبات خود را از دولــت وصول و از این منابع یارانه

دو میلیون تومانی را به بازنشســتگان این سازمان پرداخت کند .برخی از

بانکها طی روزهای اخیر امکانات جدیدی را در سرویس دریافت
بر اســاس آن ،نوع تراکنــش ،مبلغ و گیرنده وجــه نیز به پیامک

شــهرداری در بورس با توجه مکانیزم آســان و دقیق عرضه

بــا اجرای این روش ،بیش از  ۸۵درصد کاهش یافته اســت.حال

بانکها امکانات جدیدی را به سیســتم رمز پویــا اضافه کردهاند.

بررســیهای میدانی خبرنگار مهر حکایــت از آن دارد که برخی از
بانکها طی روزهای گذشــته با ارســال پیامکهایی به مشتریان

خود ،اعــام کردهاند :از این پس به پیامک رمز پویا ،نوع تراکنش،
مبلغ و گیرنده وجه نیز اضافه خواهد شد.اطالعات دریافتی از برخی

شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها به منظور استفاده

از روشهای نوین در اطالعرســانی به مشتریان ،این سرویسها را
به پیامک رمز پویا اضافه کردهاند تا مشــخص باشــد اگر وجهی از

پرداخت این کمک بالعوض ناامیدند و معتقدند که اجرا نمیشود.

معامالت را کاهش داده و شــفافیت را خدشــه دار میکند

موعد استفاده از تراکنشهای غیرحضوری فرا میرسد ،ناخودآگاه

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ،رقم تراکنشهای مشکوک نیز

میگویند این کمک بالعوض هم درســت اجرا نمیشــود ،آنها نســبت به

گذشــته کنار گذاشته میشود و تشــریفات زائد که جذابیت

رمز پویا یک مفهوم جاافتاده در اذهان عمومی است و هر زمان که

کالهبرداریها و فیشینگ دارد.

بســیاری از مردمی که نسبت به عدم دریافت یارانه کرونا معترض هستند

امالک مازاد نهادها به بورس کاال ،روشهای سنتی و منسوخ

ایســتا و الزام به استفاده از رمز پویا یا یکبار مصرف کرد.حاال دیگر

کاهش ترا کنشهای مشکوک

خدا خیرتون بده» «من مســتمری بگیر هستم .ماهی چهارصد تومن .آیا

بر شــدن نتایج آن را در پیــش میگرفت.وی افزود :با ورود

ایــن بانک در اطالعیهای تمامی بانکهــا را ملزم به قطع رمز دوم

موفقیتآمیز بودن این سیســتم در کاهش جرایم بانکی ناشی از

انتظاریم» «به ما مســتمری بگیرها هم این دو میلیون تعلق میگیره یا نه

ناکارآمد امالک باشــد که بروکراســی اداری پیچیده و زمان

از رمز دوم دارند را اجباری کرده اســت .بهمن ماه پارســال بود که

پس از گذشــت یک ســال از اجرای رمز دوم پویا ،آمار حکایت از

تامین اجتمایی ومســتمری بگیرها فرق نزارین چونکه ب این پول خیلی

در بــورس کاال میتواند پایانی بر مزایدههای غیر شــفاف و

ارسال رمز پویا از سوی بانکها در تراکنشهایی که نیاز به استفاده

را انجــام میدهند .آنگونه که بانک مرکزی بــه تازگی اعالم کرده،

که این تصمیم رو گرفتین درســت انجامش بدین بین باز نشســتههای

دولتــی و امالک بزرگ ارگانهــای دیگر هم چون بانکها و

رمزپویا اضافه خواهد شــد .حدود یکســال است که بانک مرکزی

همــه افراد روند اخذ رمــز پویا را بدون معطلی انجــام داده و تنها
ً
عموما  ۵رقمــی را دریافت و تراکنش خود
ظــرف چند ثانیه رمزی

و در پرداخت بین بازنشســتگان و مستمریبگیران تفاوتی نباشد« .حاال

لزوم عرضه امال ک مازاد بانکها در بورس
میالد کلهری ،کارشــناس بازار ســرمایه گفت :عرضه امالک

رمز یکبارمصرف بــرای تراکنشهای غیرحضوری اعمال کردهاند که

مردم در واکنش به این خبر میگویند که این طرح باید درست اجرا شود

نیز حذف میشــود.به گفته کلهری ،تمامی محصوالت عرضه
کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده اســت ،کســر
ً
دقیقا به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که
میشــود؛
مدنظر دریافتکننده رمز پویا است.

اطالع از ترا کنش اشتباه

شــده در بورس کاال از برگزاری تشــریفات مزایده و مناقصه

به دور هســتند و امــکان نظارت بر معامــات بورس کاال به
دلیــل شــفافیت باال وجــود دارد و در صــورت ورود امالک
نهادهای بزرگ به بورس کاال ،یک شــفافیت مطلوب در این

حوزه ایجاد میشود.

یکی از متصدیان شعب به مهر گفت :این کار باعث میشود تا برخی

فروش جذاب متری مسکن

پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا

کاال در حوزه معامالت مسکن اشاره کرد و گفت :عرضه اوراق

از تراکنشهایــی که به هر دلیلی با اشــتباه در ارقام شــماره کارت،

سلف موازی مســکن در بورس کاال به خانه دار شدن مردم

مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد ،آنگاه میتوان آن را

برای دارنده کارت مشخص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این

امر ،کار رصد و ردیابی تراکنشهای مشکوک را سرعت میبخشد.

داشته است.

مسکن در بورس کاال به صورت اوراق سلف موازی استاندارد

انبوه سازی بخش خصوصی استفاده کرد.او در رابطه با روش

کار موجب میشــود چنانچه برخی در عملیات فیشینگ ،به صورت
لحظهای در برخی حســابها پول واریز و برداشــت میکنند؛ کام ً
ال

قیمت گذاری غیرشفافی را با تعداد بازیگران اندک به دنبال

مدیر کاالیــی کارگزاری صبا جهاد در ادامه به ظرفیت بورس

و حفظ ارزش ســرمایه آنها ،کمــک خواهد کرد و میتوان از

ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل شــده را بازیابی کرد؛ ضمن اینکه این

را بــه این بــازار تأثیر گذار با چالش همــراه کرده و مکانیزم

اوراق سلف موازی استاندارد مسکن

از دقــت کافی در تائید اطالعات در لحظــه انجام تراکنش برخوردار
ً
احیانا
نبوده ،به درســتی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و

به دلیل اشــتباه به حســاب چه فردی رفته اســت .وی افزود :اگر

مورد توجه بوده اســت ،از این رشد مستثنی نبوده است .از
طرفی نیاز به نقدینگی سنگین ،عم ً
ال ورود سرمایههای خرد

ظرفیت بازار ســرمایه برای تأمیــن مالی پروژههای بزرگ و
مناسب فروش متری مسکن در بورس کاال ،اظهار داشت :با

کلهری افزود :به نظر میرســد بهترین راه حل برای فروش
مسکن اســت ،به دلیل اینکه هم میتواند تعادل منطقی در
حوزه مســکن و هم جذابیت الزم برای مشــارکت ســرمایه

گذاری ایجاد نماید و هر فرد میتواند به نسبت سهم سرمایه
گــذاری خود از ســود آن بهره مند شــود ،همچنین به خانه

دار شــدن مردم و حفظ ارزش ســرمایه آنهــا هرچند اندک

توجه به رشــد قیمتهای اخیر در بازارهای مختلف کشور که
ً
عمدتا ناشی از رشد قابل توجه نرخ ارز میباشند ،بازار مسکن

کمــک خواهد کــرد و میتوان از ظرفیت بازار ســرمایه برای

بــه عنوان مقصدی جذاب برای ســرمایه گذاری ،همیشــه

استفاده کرد.

نیز بــه عنوان یکی از بازارهایی که عــاوه بر نقش مصرفی،

تأمین مالی پروژههای بزرگ و انبوه سازی بخش خصوصی
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گـــزارش

ســال  ۲۰۲۰اگرچه بهدلیل شیوع

اقتص ــاد برت ــر

برای بسیاری از صنایع و کسب و

جهانــی و مرگبار ویــروس کرونا
کارها ،سالی ســیاه بود ،اما یکی
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۲۰۲۰؛ سال رونق اقتصاد سایبری

از تحوالت مهم این ســال ،رونق بی ســابقه استفاده

نیز اشــاره کرد که کاربرد مفید و فواید تکنولوژی در

سال  ۲۰۲۰به این معنا نیست که سواالت جدی در
مورد تکنولوژی پاســخ داده شده اند .درست است

که همه گیری کرونا باعث شد تا مسأله تکنولوژی

و فناوریهــای ارتباطی بیش از پیــش در کانون

از اینترنت و افزایش چشــمگیر استفاده مردم جهان

تمرکز فعالیــت افراد قرار بگیرد امــا در این میان

از فناوریهــای نوین ارتباطی بود.طی ســالهای اخیر

میتوان به انتشــار اطالعات نادرست و گمراه کننده

فناوریهــای گوناگون در حوزههــای مختلف به کمک

برای نمونه در مورد ویروس کرونا و واکســنهای

بشــر آمده اســت و تالشها و برنامههای دانشمندان

مربوط بــه بیماری کوویــد ۱۹-به عنــوان یکی از

و متخصصــان توانســته برخی ســختیهای زندگی

آفتهــای وب گردی و حضــور در فضای مجازی

فناوریهای نوین را به دنبال شیوع کرونا و اجبار افراد

اتخاذ تدابیر امنیت سایبری

را برای بشــر آســان کند.در ســال  ۲۰۲۰بشر اهمیت

در این دوران اشاره کرد.

برای صرف بیشــتر زمان زندگــی در خانه ،بیش از هر

در ســال  ۲۰۲۰و همزمان با افزایش چشمگیر استفاده

زمان دیگر در گذشته درک کرد .هرچند طی این دوران

از تکنولوژی و فناوریهای ارتباطی در فضای مجازی،

چالشهایی در زندگی روزمره مردم جهان ایجاد شــد

یکسری چالشهای جدی از جمله ناامنی در این فضا

اما تکنولوژی توانست بار بسیاری از مشکالت را از روی

به وجود آمد .از این رو کارشناســان و متخصصان این

دوش افراد بردارد.البته در این میان مشــکالتی نیز به

حوزه از دولتهای جهان خواستند تدابیر امنیت سایبری

واســطه اســتفاده از تکنولوژی و فناوریهای ارتباطی

موثری را در دســتور کار قــرار دهند .در آمریکا اعضای

ایجاد شد اما در کل بشــر توانست با کمک تکنولوژی

کنگــره در حال بحــث برای بازنویســی برخی قوانین

و فنانوریهای ارتباطی یکســری از مشکالتش را حل

مربوط بــه اینترنــت از جمله امور حفاظــت از حریم

کند.شــاید بشر تا چند سال پیش فکر نمی کرد روزی

شــخصی هستند.می توان به این مسأله اشاره کرد که

با این شرایط سخت و طاقتفرسا روبرو شود و ابزاری

سال  ۲۰۲۰آغاز عصر جدید در استفاده از تکنولوژیهای

همچون اینترنت عصای دســتش شود.تارنمای شبکه

مربوط به اینترنــت و فناوریهای ارتباطاتی بود.دیوید

«ان بی ســی نیوز» طی گزارشــی در این راستا عنوان

تاکر یک کارشــناس حوزه آی تــی در این رابطه گفت:

کرد :شاید کسی در سال  ۲۰۱۹به این مسأله فکر نمی

فعالیتهــای دیجتالی به جایگزین بســیار خوبی برای

کرد که ســال  ۲۰۲۰فعالیت مردم جهان در شبکههای

برخی از تجربیات فردی افراد تبدیل شــده است .این

اجتماعی تا این میزان گســترده شود.هر چند پیشتر
برخی کارشناسان نســبت به مضرات استفاده زیاد از
اینترنت و عدم تحرک بشر هشدار داده بودند ،اما پس

از ســال همه گیری کرونا که افراد را بیشــتر مجبور به
زندگی آن الین کرد ،ایده ســپری کردن زمان بیشتر در

اینترنت به نظر دیگر کار بیهوده و احمقانه ای نیســت.
این شــرایط زندگی مردم جهان و احساس آنها نسبت

به تکنولوژی را دستخوش تغییراتی کرده و اینکه حتی

برخی بیش از پیش قــدردان تکنولوژی در این دوران

فضا به شــما اجازه میدهد بیشــتر بــا افراد صحبت
هستند.کارشناســان معتقدند که حرف و حدیثهای

افرادی که مجبور بودند در برابر کرونا خود را قرنطینه

احــوال دیگران در دوران کرونا باخبر شــوند.تغییر

نشســتهای مختلف شرکت کنید.استفاده گسترده از

نرمافزارها توانستند برای نمونه مشکالت جسمانی

جدیدی را در یکســری روزمرگی شان تجربه کنند.

یکی از رویدادهای مهم ســال  ۲۰۲۰بود .این در حالی

منفی زیادی در مورد تکنولوژی وجود دارد اما با شرایط

کنند ،ارائه کرد .میلیونها نفر در سراسر جهان با این

در دوران جدید سخت است.

شــان را با پزشــکان در میان بگذارنــد و یا دانش
آموزان و دانشــجویان با َاپهای مختلف آموزش

روی اوردند .حال تصــور کنید تکنولوژی الزم برای

افزارهای صوتی و تصویری افراد توانستند از حال و

مشکالتی به دنبال داشت.البته باید به این مسأله

پیش آمده بدون یکسری فنانوریهای ارتباطی شرایط

تغییر چشمگیر سبک زندگی با اینترنت

در این میان اســتفاده از یکســری نــرم افزارهای

تصویری و صوتی توانست کمکهای گسترده ای به

زندگی ۲۰میلیون روسی
در فقر

کنیــد .افراد بیشــتری را در آن واحد مالقات کنید ،در

از راه دور را تجربــه کننــد .همچنیــن با چنین نرم

شیوه زندگی در این دوران باعث شد تا افراد دوران

برای نمونه مردم بیشــتر به خریدهــای اینترنتی
این خریدهای ایتنرنتی در اختیار مردم نبود و چه

افزایش ۶میلیون بشکهای
صادرات نفت عراق

فناوریهای نوین ارتباطــی و تکنولوژی اینترنت قطعا
است که به دلیل تغییر ســبک زندگی افراد و احتمال

مواجه بشــر با چالشهای مشابه همه گیری کرونا در
آینده ،صحبت از این نوع تکنولوژیها در آینده بســیار

خواهد بود.

بوئینگ  ۷۳۷مکس
دوباره دچار نقص فنی شد

رئیس جمهور روســیه اعالم کرد  ۱۵.۳تریلیون روبل (حدود  ۲۰۷میلیارد دالر) طی  ۵سال

خطوط هوایی ایر کانادا در بیانیه ای اعالم کرد که هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷-۸مکس متعلق

از  ۱۳.۵درصد به  ۶.۵درصد کل جمعیت برســاند.به گزارش راشــا تودی ،روسیه قرار است

در شــهر توسان در ایالت آریزونا کرد.به گزارش رویترز ،خطوط هوایی ایر کانادا در بیانیه ای

به این شــرکت دچار نقص فنی در قسمت موتور شــد و خدمه را مجبور به فرود اضطراری

برای کاهش فقر ســرمایه گذاری میکند تا جمعیت فقیر کشــورش را طی یک دهه آینده

اعالم کرد که هواپیمای بوئینگ  737-8مکس متعلق به این شــرکت که با ســه خدمه در

 15.3تریلیــون روبــل (حدود  207میلیارد دالر) طی  5ســال برای کاهــش فقر و تقویت

مسیر هوایی آریزونا و مونترال در حرکت بود ،دچار نقص فنی در قسمت موتور شد که خدمه

درآمد واقعی شــهروندانش هزینه کند .مدارکی که توســط اتاق حسابداری روسیه منتشر

را مجبور به فرود اضطراری در شــهر توســان در ایالت آریزونا کرد.سخنگوی ایر کانادا گفت:

شــد نشــان میدهد این اقدامات از طریــق پروژههای ملی و فــدرال و برنامههای دولتی

اندکی پس از پرواز ،خلبانان با مشــاهده نشانگر هشــدار موتور ،تصمیم به خاموش کردن

اجرا شــده و به مردمی که درآمد پایینتر از ســطح بقا دارند کمک میکند .طبق محاســبه

یکی از موتورهای هواپیما گرفتند.وی افزود :این هواپیما سپس به توسان هدایت شد و در

تحلیلگران ،ســطح فقر  2.32درصــد کاهش مییابد و درآمد مردم  1.04درصد از ســطح

آنجا به طور عادی فرود آمد و باقی ماند .این حادثه در تاریخ  22دسامبر رخ داد.وب سایت

فقر باالتر میرود .این مدارک نشــان میدهند کمک بیشــتر به خانوادههای فقیر شــرایط

زندگــی آنها را بهبود داده و باعث کاهش  1.99درصدی فقر و رشــد  0.82درصدی درآمدها

میشــود .والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه طی یک کنفرانس خبری در اوایل همین
مــاه اعالم کرد حدود  20میلیون روســی در فقر زندگی میکننــد.وی گفت این رقم باید تا
پایان دهه آینده نصف شــود و از  13.5درصد به  6.5درصد کل جمعیت برســد.وی در ابتدا

قصد داشــت تا  2024به این هدف بلندپروازانه برســد ولی برخی سیاستمداران این کار را

بســیار سخت میدانند.اتاق حسابداری روسیه با بررســی سیاستهای ضد فقر اعالم کرد
تمــام اقدامات موثر نبودهاند .این آژانس با اشــاره به عدم وجــود یک تأثیر واضح بر بهبود
شــرایط زندگی مردم ،کارآمدی یک ســوم از برنامههای مبارزه با فقر را زیر ســوال برد .به

عالوه ،مدارک نشــان میدهد یک پنجم خانوادههای فقیر روسی هیچ کمک مالی از 2014

تا  2018دریافت نکردهاند .الکسی کودرین ،رئیس اتاق حسابداری و وزیر سابق دارایی این
کشور طی گزارشــی گفت روسیه تنها با اتکا به رشد اقتصادی نمیتواند به هدف حذف فقر

برســد .وی از دولت خواســت نه تنها برنامههای فعلی حمایت اجتماعی را گسترش دهند
بلکه آنها را هدفمند تر سازند.

خبری حمل و نقــل هوایی بلژیک  be.Aviation24نیز گزارش داد که خدمه این هواپیما
عراق بعد از  ۲۰۲۳با ساخت منابع جدید ذخیرهسازی ،ظرفیت صادرات نفت خام خود را از

بنادر جنوبی تا  ۶میلیون بشکه در روز افزایش میدهد .به گزارش رویترز ،معاون وزیر نفت

قبل از انحراف مسیر پرواز خود نشانگر هشدار هیدرولیک موتور چپ موتور را دریافت کرده

و وضعیــت اضطراری  PAN PANرا اعالم کردند.در بیانیه ایر کانادا همچنین آمده اســت:
هواپیماهای مدرن طوری طراحی شده اند که با یک موتور نیز بتوانند پرواز کنند و خدمه ما

عراق طی بیانیه اعالم کرد این کشــور قصــد دارد ظرفیت صادرات نفت خام خود را از بنادر

نیز برای چنین عملیاتی آموزش میبینند.ســخنگوی بوئینگ در پاسخ به درخواست رویترز

دهد.طبق این بیانیه ،این افزایش ظرفیت بعد از  2023صورت میگیرد و شــامل ســاخت

توضیحی بیشــتری ارائه نداد.با بازگشت هواپیمای  MAXبه آسمان پس از  20ماه زمینگیر

جنوبی تا  6میلیون بشــکه در روز نسبت به سطح  3.5میلیون بشکه در روز فعلی افزایش
منابع ذخیرهسازی جدید هم میشود.کریم هتاب گفت«:هدف ما اجرای پروژههای بسیار
بزرگی شامل نصب  24منبع ذخیره سازی جهت افزایش ظرفیت صادرات نسبت به سطح
فعلی اســت» .وی این اظهارات را در بازدید از تاسیسات ذخیره سازی نفت در شبه جزیره
فاو بیان داشــت و تاکید کرد وزارت نفت عراق قصد دارد یک خط لوله دریایی برای اتصال

منابع ذخیره سازی فاو به بنادر صادرات نفت بسازد .وزارت نفت عراق هفته گذشته گزارش
داد تولید نفت این کشور در نوامبر برابر با  81میلیون بشکه در روز بوده است.

برنامه ترامپ برای آشـوب خیابانی

برای اظهار نظر در مورد حادثه خطوط هوایی ایر کانادا به بیانیه این شرکت ارجاع داد و هیچ

شــدن ،شرکت هواپیما ســازی بوئینگ و خطوط هوایی برای بررســی دقیق تر ایمنی این

هواپیما تالش میکنند ،اما کارشناسان ایمنی میگویند چنین اشکاالتی عادی است و مورد

توجه قرار نمی گیرد.هواپیمای مکس به دنبال دو سقوط مرگبار که علت آن مرتبط با نقص
سیســتم نرم افزاری کابین خلبان بود ،زمین گیر شد .موتورها در این امر دخیل نبودند.ماه

گذشــته میالدی ،ممنوعیت پرواز هواپیمای  MAX 737که به مدت  20ماه توســط دولت
آمریکا اعمال شده بود ،لغو شد.

هند هیجان انگیزترین بازار جهان برای انرژی تجدیدپذیر

دونالد ترامپ پس از بازی گلف و بازگشت از اقامتگاه خود در ایالت

کنگره نکرد و  ۱۴میلیون آمریکایی را در نگرانی روزهای پایانی سال

هند که به شــدت تالشهای خود را برای رسیدن به اهداف

را بــه  450گیگاوات طی ده ســال آینده رســاند.اگرچه این

انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰فراخواند.انتخاباتی که با شکست

کــه در حقیقت کارزار اصلی برای دونالد ترامپ نه مردم آمریکا بلکه

تبدیل شــدن به یکی از هیجان انگیزتریــن بازارهای انرژی

نیروی هند ،این هفته اظهار داشــت که کشــورش در مسیر

فلوریــدا؛ در توئیتی هواداران خود را به تظاهرات خیابانی علیه نتایج

ترامپ و پیروزی جو بایدن به اتمام رســید .رئیس جمهوری آمریکا

پس از آنکه تمامی مســیرهای قانونی بــرای تغییر نتیجه انتخابات

ریاســت جمهوری۲۰۲۰میالدی آمریکا را بسته دید ،مسیر دیگری را
در پیــش گرفتــه و در  ۲۹آذرماه ،در توئیتی فراخوانــی به هواداران
خود برای تجمع و تظاهرات در واشــنگتن دی .ســی در اعتراض به

میالدی به حال خود وا گذاشــت.توئیت تازه ترامپ نشــان میدهد
برنده شــدن در انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا است که
پرونده آن بســته شد.کارشناســان و تحلیلگران امور داخلی آمریکا

بــر این باورند که هدف توییتهــای ترامپ و اقدامات وی نه تالش
برای مقابله با ویروس کرونا ،مدیریت بحرانهای عدیده بلکه کارزار

اصلــی برای ترامپ ،مانع شــدن از ورورد جو بایدن به کاخ ســفید
اســت و اکنون با یادآوری مجدد این فراخوان قصد لشگرکشــی به

نتیجــه این انتخابــات داد؛ در آن زمــان از هوادارانش در یک کلمه
خواست «ناآرام و ُتند» باشند.وی روز دوشنبه در توئیت خود ،بدون

منظور ایجاد آشــوب تا پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری در

ویــروس کرونا و مرگ و میر ناشــی از آن در میــان آمریکاییها و

پیــام توئیتری یک روزنامهنگار تندرو جمهوریخواه که گفته بود «در

توجه به وضعیت بحرانی حاکم بر آمریکا همچون شــیوع گســترده

موج فزاینده بیکاری و هــراس از قطع کمکهای مالی برای حدود
 ۱۴میلیون شهروند بیکار شــده که به باور تمامی کارشناسان نتیجه

ســوءمدیریت وی بوده است ،این فراخوان را بازنشر میکند.ترامپ

در این توئیت نوشــت :شما را در واشنگتن دی .سی در ششم ژانویه
( ۱۷دی ماه) خواهم دید ،آن را از دســت ندهید ،اطالعات بیشتر در

راه اســت.ترامپ در توئیت خود حتی اشاره ای به انفجار مهیت روز
پنجم دی ماه در نشــویل ایالت تنســی نکرد.روز پنجم دی ماه یک
خودرو در نشــویل ایالت تنسی منفجر شــد .در پی این انفجار یک
جســد پیدا شده و سه نفر نیز زخمی شده اند.شبکه تلویزیونی سی

ان ان در گزارشهای خود گفته اســت که ترامپ طی روزهای اخیر
در«ماراالگو» ایالت فلوریدا تنها به بازی گلف پرداخت و هیچ تالشی

برای تایید و اجرای بسته کمکهای مالی  ۹۰۰میلیارد دالری مصوب

اول بهمن ماه را دارد.ترامپ در هفتههای پایانی آذرماه در پاســخ به
ایــن مقطع ،ترامپ باید همه چیــز را از حالت محرمانه خارج کند»،
نوشــت :در حال انجام همین کار هســتم .موافقم! ما تازه مبارزه را

شروع کردهایم!«الیزابت نیومن» دستیار سابق مشاور امنیت ملی در
دولت دونالد ترامپ در  ۲۹آذرماه نسبت به اینگونه رفتارهای ترامپ
به شبکه خبری ســی ان ان گفت :توطئه افراد حامی ترامپ مبتنی
بر قانون شــورش مصوب سال  ۱۸۰۷میالدی (Insurrection Act

جــاه طلبانــه آب و هوایی افزایش داده به ســرعت در حال

تجدیدپذیر در کره زمین اســت.به گزارش راشــاتودی ،هند

که به شــدت تالشهای خود را برای رسیدن به اهداف جاه
طلبانــه آب و هوایی افزایش داده به ســرعت در حال تبدیل

شدن به یکی از هیجان انگیزترین بازارهای انرژی تجدیدپذیر
در کره زمین اســت.در حالی که بیشــتر کشورهای جهان به
دلیل رکود اقتصادی و صنعتی ناشی از شیوع ویروس کرونا،

شاهد ســقوط تقاضا برای انرژی هســتند ،هند تالشهای
زیادی کرده است تا مناطق بیشتری به شبکه برق این کشور

متصل شــوند.در گذشته ،بیشتر جمعیت روستایی شبه قاره
هند به برق دسترســی نداشــتند ،اما دولت این کشــور برق
رســانی به تمام مناطق را در طول یک ســال و نیم گذشــته

در اولویــت خود قرار داده اســت.دولت هند به منظور تأمین

انرژی برای جمعیت  1.353میلیارد نفری که در این کشــور

زندگی میکنند (یک تخمین محافظه کارانه که دو ســال از
آن گذشــته است) در حالی که هنوز به تعهدات آب و هوایی

 )۱۸۰۷ ofاســت که چنانچه در آمریکا شورش و قیامی که منتج به

خود در دهلی نو عمل میکند ،اهداف بسیار بلند پروازانه ای

اعمال حکومت نظامی است.مساله ای که پیشر مایکل فلین مشاور

به عنوان بخشــی از توافقنامه آب و هوایی پاریس در ســال

بلوا در این کشــور شود ،روی دهد ،شخص رئیس جمهوری مجاز به

ســابق امنیت ملی کاخ سفید در جریان مصاحبه با شبکه تلویزیونی
«نیوزماکس» ( )NewsMaxبه ترامپ برای باقی ماندن در قدرت؛

توصیه کرده بود.

را از لحــاظ انرژی تجدیدپذیر برای خود تعیین کرده اســت.

 ،2015هند متعهد شد که فقط تا سال  2030به  350گیگاوات
ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر برسد و در کنفرانس جهانی

هفته آب و هوا در ســال  2019در نیویــورک ،هند تعهد خود

اهداف بلند پروازانه اســت ،ســانجیو ناندان ساهایی ،وزیر

رســیدن به تعهدات عالی انرژی تجدیدپذیر خود اســت.تا

تاریخ  30سپتامبر سال  ،2020ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر
ً
اساسا از انرژی باد و
هند حدود  90گیگاوات بوده اســت که
خورشــید تأمین میشــود (باد  38گیگاوات و خورشید 36
گیگاوات).بیســت سال است که ظرفیت تولید برق از انرژی
باد در هند در حال رشد بوده است در حالی که این کشور فقط

در نیمــی از این مدت ،ظرفیت خورشــیدی خود را افزایش
داده اســت.این بدان معنی است که با وجود اظهارات خوش
بینانه وزیر انرژی ،هند برای رســیدن به اهداف آب و هوایی

خود یک راه طوالنی را در پیش دارد و سال  2030نیز نزدیک

است.به منظور جبران کســری  250گیگاوات ظرفیت انرژی
تجدیــد پذیر خود در این مهلــت ،هند نیاز به نصب 35-25

گیگاوات ظرفیت انرژی تجدید پذیر هر ســاله دارد که بیش

از دو برابر میزان فعلی اســت.برای اینکه جهانیان امیدی به

جلوگیری از تغییر فاجعه بار آب و هوا داشته باشند ،ضروری
است که کشورهای در حال توسعه و متوسط در سراسر جهان
از تکرار اشتباهات سنگین جهان اول که هوا را به شدت آلوده

کرد خودداری کنند.این بدان معناســت که غولهای دوقلوی

هند و چین بار سنگینی را به دوش بکشند تا بتوانیم تقاضای
ً
تقریبا  3میلیارد نفری این دو کشــور را
رو به رشــد جمعیت
برای انرژی برآورده کنیم.

