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
سرمقاله

ترامپ

دیوانهای در قفس
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احمد خادمالمله
مدیر مسئول

 8صفحه |  3000تومان

دعوت مجازی ترامپ از هواداران خود برای تجمع

مقابل کنگره ،حمله هواداران ترامپ به ســاختمان
کنگره ،کشته شــدن چند نفر از جمله یک پلیس

محافظ شاختمان و یک زن و پیدا شدن اسلحه و
ادامه صفحه 3
بمبهای متعدد در داخل ...

دیــوار مدعــی دموکراســی فر و ر یخت

روز ننگ آمریکا

صفحه7

بیتکوین بخریم یا طال؟
امروز بخوانید
 2عوارض خروج از کشور 400هزار تومان

صفحه4

 2سود کرونا ،در جیب چین

 3سهامداران عدالت برای فروش صبورباشند
ی اقتصاد را نجات میدهد؟
 3کدام سناریو ارز 

رهبر معظم انقالب بر داخلی سازی اقتصاد تاکید کردند

 4دستگیری  400نفرازآشوبگران طرفدارترامپ

ورود وا کسن آمریکا و انگلیس ممنوع

 4کودتای نافرجام ترامپ
 5جزئیات برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب
 5آلودگی هوا پرخاشگری را تشدید میکند
 6خودران اپل یک پله جلو رفت
 6بازار وارداتیها رونق گرفت

| رهبــر معظم انقالب قیام مردم قم در  ۱۹دی ســال  ۱۳۵۶را یک

صورت تلویزیونی و بدون حضور جمعیت در حسینیه امام خمینی ( ره ) انجام

کنیم .هم حراست و نگهداری از خود حادثه ،به معنای زنده نگه داشتن آن بر

 7روش ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب

قم اولین تبر ابراهیمی بر بت بزرگ آمریکا توسط مردم ایران بود .رهبر انقالب

از آن به عنوان جرقه انقالب و ســرآغاز بیداری ملت ایران یاد کردند  .آیت هللا

از محتوای این حادثه؛ هر حادثه محتوا و معنایی دارد .ما بایستی مضمون آن

 7مجلس پیگیرحذف صفرها

قیام دینی و نه یک اقدام هیجانی دانســتند و خاطر نشان کردند :قیام مردم

اسالمی  ،طی ســخنانی که بمناسبت سالروز قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم به

شــد  ،گفتند ،قیام  ۱۹دی نقش بسزایی در سرنوشت انقالب اسالمی داشت و

خامنه ای گفتند  ،باید از محتوا و مضمون حماســه  19دی حراست و نگهداری

قیمت میلیاردی برای آپارتمانهای نقلی پایتخت
آپارتمانهــای ۶۰متری تقریبا جــزو آپارتمانهای نقلی محســوب

در هر متر مربع پرداخت شــد .واحدی ۶۳متری و ۱۹ســال ساخت

میشود؛ قیمت مســکن برای این آپارتمانها باتوجه به محله ،سن،

در صادقیه متری ۲۷میلیون تومان ،یک دســتگاه آپارتمان ۶۱متری

اســت .اگر متوســط قیمت مسکن در محله باال باشــد ،واحد نیز با

خانهای ۶۴متری و ۲۱ســال ساخت در جنت آباد متری ۳۵میلیون

امکانات ،مواد و مصالح مورد اســتفاده در ســاختمان و ...متفاوت

قیمت باالیی معامله میشــود و اگر متوسط قیمت مسکن در محله
پایین باشــد نیز قیمت واحد پایین خواهد بود.در ادامه این گزارش

به بررســی قیمــت آپارتمانهای ۶۰متری که طی یــک ماه اخیر در

و ۱۷ســال ســاخت در پونک متــری ۲۷میلیون و ۱۰۱هــزار تومان،

و ۳۹۹هزار تومان و واحدی ۵۷متری و ۹ســال ساخت در جمالزاده

متری ۲۷میلیون و ۵۴۵هزار تومان به فروش رسید.برای خرید یک
واحد آپارتمان ۵۷متری و ۱۴ســال ساخت در شهرزیبا یک میلیارد

تهران معامله شده است خواهیم پرداخت؛ الزم به ذکر است قیمتها

و ۷۲۰میلیون تومان هزینه پرداخت شــده اســت .همچنین قیمت

اطالعــات بازار امالک ایران ثبت شــده اســت.یک واحــد آپارتمان

میلیارد و ۶۷۵میلیون تومان بود.واحدی ۶۲متری و ۱۴سال ساخت

براســاس واحدهایی اســت کــه معامله و اطالعات آنها در ســامانه

۶۴متری و ۱۷ســال ساخت در محله ســتارخان متری ۳۴میلیون

و ۴۷۲هزار تومان معامله شــده است .برای خرید خانهای ۶۳متری
و ۹سال ســاخت در ســید خندان نیز ۲۷میلیون و ۹۴۴هزار تومان

مسکن برای خرید خانهای ۵۸متری و ۱۹سال ساخت در نارمک یک

در ونک متری ۵۸میلیون و ۷۰۹هزار تومان فروخته شــد .یک خانه

۶۰متری و ۲۰سال ساخت در باغ فیض متری ۳۴میلیون و ۴۵۹هزار
تومان به فروش رسید.

 1000واحد تعطیل فعال شد
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امســال

از تولیــد ناخالص داخلی کشــور و  ۳۸درصد

بیان داشت :لبنیات ایران در خاورمیانه رتبه

شــد که یکهــزار و  ۱۱۵واحــد را با همکاری

جنگ اقتصاد نوک حمله بدخواهان قرار دارد.

درون کشور ایجاد شده است.

فعالسازی یکهزار و  ۵۰۰واحد هدفگذاری
دستگاه قضا و شــرکتهای صنعتی تاکنون

فعــال کردهایم.علیرضا رزمحســینی با بیان
اینکه اتفاقات خوبی با عنایت رئیس جمهوری

در معیشت و اقتصاد کشــور افتاده افزود۱۰ :
هزار واحد از مجموع  ۵۲هزار واحد موجود در

اشتغال و معیشت مردم را برعهده گرفته و در

معادن را کد طی روزهای آینده فعال
میشوند

وی گفت :معادن راکدی که پروانه اکتشــاف
آینده به مزایده گذاشــته میشــوند که این

 ۹۳۰هزار میلیارد تومان در سال  ۹۷داشتیم

گرفتند امــا فعالیتی ندارنــد ،طی چند روز

کشور راکد و تعطیل هستند که برای رفع موانع

پرداخت تسهیالت  ۵۲هزار میلیارد تومانی به

کارشناســی و کمک به اســتاندار و اعضای

پیشنهاد صمت مصوب و به بانکها ابالغ شد
که این اعتبارات برای فعال سازی واحدهای

وزیر صمت با اشــاره به اســتفاده از نظرات
شــورای معادن افــزود :تنها ســه درصد از

جغرافیای ایران قلمرو اکتشــافی ســازمان

نیمه فعال و راکد و تکمیل طرحهای نیمه تمام

زمین شناســی ماســت ،مابقــی را محیط

با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس استان

کردهاند.وی با اشــاره به استفاده از ظرفیت

دســتگاهها موظف به اجرای مصوبات ستاد

دارد ،گفــت :یک شــرکت بخش خصوصی

پرداخت میشود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت

کرمــان در زمینه تحقق جهــش تولید گفت:

تسهیل و رفع موانع تولید شدند.رزم حسینی
تصریح کــرد :وزارت صمت امــروز  ۴۰درصد

منابع مالی با مدیریت به واحدهای
تولیدی پرداخت شود

وی بــا بیــان اینکه حوزه مربــوط به تأمین

اختیار به شــورای معادن سپرده شده است.

این حوزهها تالش میکنیم.وی اظهار داشت:

نخســت میشــود و این ظرفیتی است که

زیســت ،منابــع طبیعی و هســتهای بلوکه

منطقههایــی که معــدن و فرصت اقتصادی
 ۱۸هزار شــغل ایجاد کرده و شهرک صنعتی

خصوصی دارد و درحال گســترش است.وی

سازمان آگݠهیها

مالی  ۹۷۶هزار میلیارد تومان در سال  ۹۸و

گفت ۶ :درصد تســهیالت به واحدهای خرد
پرداخت شده درحالی که  ۷۵درصد اشتغال
مربوط به این حوزه است همچنین  ۹۰درصد

تسهیالت به  ۱۰درصد واحدها پرداخت شده
که این پرداختها به معنی افزایش اختالف

طبقاتی و حاشیه نشینی است.رزم حسینی

بیان داشت ۵۰۰ :هزار میلیارد تومان حداقل
گردش مالی حوزه صنعت کشــور اســت که

از محل وزارتخانه و بنگاههای توســعه گرا و
بخش خصوصی برای تأمین مالی بنگاههای

اقتصادی کوچک استفاده کنیم که این ایده

مورد حمایت نمایندگان و بانکها است.

info@eghtesadbartar.com
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ما الزم و واجب است و هم حراست و نگهداری از محتوای آن حادثه .نگهبانی
را درست بشناسیم و از آن حراست بکنیم...

صفحه2

American Democracy Shattered
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روزنامه اقتــصادی  -سیـاسی  -اجتماعی

رهبر معظم انقالب بر داخلی سازی اقتصاد تاکید کردند

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

ورود وا کسن آمریکا و انگلیس ممنوع

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

ایستگاه خبر
قطعهسازان خودرو توان تولید ندارند

کارشناسان معتقدند عامل اصلی رکود در بسیاری از بازارها،

بی پولــی مردم یا بالتکیفی آنها نســبت به وضعیت قیمت
کا الها اســت .گزارشهای میدانی از بازار مســکن ،خودرو،
ارز و طال نشــان میدهد ،بازارها پــس از انتخابات آمریکا

گـــزارش

رهبــر معظــم انقــاب قیام

در ایران انجام بدهند .میخواستند ایجاد آشوب

اقتص ــاد برت ــر

 ۱۳۵۶را یک قیام دینی و نه

حرکــت کشــور و انقــاب را نــگاه میکنیم ،ما

مردم قــم در  ۱۹دی ســال

ترامپ از کاخ ســفید و بررســی اثرات آن بر اقتصاد بازارها
مجموعههای خودرو در نامه ای به وزیر صمت و مدیران دو

از صنعت خودرو کشــور از  30هزار میلیارد تومان گذشت که
 8هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است .بیگلو نوشت

قطعه ســازان با وضعیت کنونی امــکان تولید قطعه درتیراژ
قبلــی را ندراند و تداوم این روند باعث افت تولید خودرو در

ســال جهش تولید خواهد شد .وی افزود ،تنها راه خروج از

بحران کنونی اصالح قیمت خودرو و تزریق ســریع نقدینگی

به قطعه ســازان و تسویه مطالبات سر رسید شده است.
کاهش یک سوم درآمد ایرانیان در دهه ۹۰

مرکــز پژوهشهــا با پیش بینــی وضعیت تولیــد ،تورم و

معیشــت مردم اعالم کــرد هر ایرانی در ســال  ۹۹به طور

متوســط  ۳۴درصد کمتر از درآمدی که در ســال  ۹۰داشته
کســب کرده اســت .این مرکز در پایان هشــت ماهه سال

 ،99پنج متغیر اصلی اقتصاد ایران را بررســی کرده اســت

که نتیجه آن نشــان میدهد ،درآمد سرانه مردم  34درصد

کاهش یافته اســت .این گــزارش میافزاید ،حجم اقتصاد
کشــور حدود  11درصد نسبت به ســال  96کوچک تر شده
اســت .با مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در فصول پایانی

ســال  98امید بود که اقتصاد ایران از شــر رشد منفی رها
شــود اما با شیوع کرونا این امر میسر نشد.

درآمد نفت به کمتر از ۲۰میلیارد دالر رسید

از موانــع غلبــه پیدا کردیم .هــدف ایجاد تمدن
نوین اسالمی اســت .باید بر دستاندازهایی که

بمناســبت ســالروز قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم

ســلطهگران کــه در راه ما ایجــاد میکنند ،غلبه
کنیم .مواضع ما در برابر دولت آمریکا ،ناشــی از

حســینیه امام خمینی ( ره ) انجام شــد  ،گفتند،

این تفکر و فلسفه است.

قیام  ۱۹دی نقش بســزایی در سرنوشت انقالب

یکــی از مســائل پرتکــرار در چالــش بیــن

اســامی داشــت و از آن به عنوان جرقه انقالب و
ســرآغاز بیداری ملت ایران یــاد کردند  .آیت هللا

جمهوری اســامی و جبهه استکبار به سرکردگی

خامنه ای گفتند  ،باید از محتوا و مضمون حماسه

آمریکا ،یکی مســاله تحریم ،یکی مساله حضور

 19دی حراســت و نگهداری کنیم .هم حراست و
نگهداری از خود حادثه ،به معنای زنده نگه داشتن

آن بــر ما الزم و واجب اســت و هم حراســت و
نگهداری از محتوای آن حادثه .نگهبانی از محتوای
ایــن حادثه؛ هر حادثه محتــوا و معنایی دارد .ما

بایســتی مضمون آن را درســت بشناسیم و از آن
حراست بکنیم.شیه رژیم پهلوی تبدیل کرد .رهبر

معظم انقالب در سخنرانی بمناسبت سالروز قیام
 ۱۹دی ،از حرکــت خودجوش مردم ایران و عراق

در تکریم شــهیدان سلیمان و ابومهدی المهندس
تقدیر و تشــکر کردند .آیــت هللا خامنه ای در این

دیدار گفتند ،آمریکا نفع خود را در بیثباتی منطقه

میداند و لغو تعهدات برجامی درســت و عقالیی
بود.

ورود وا کسن آمریکایی و انگلیسی به
کشور ممنوع

آیت هللا خامنه ای درباره واکسن کرونا گفتند  ،او ًال

واکســنی که برای کرونا آماده شد ،مایه افتخار و
عزت کشــور است .این را انکار نکنند .البته از طرق

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــت اینســتاگرامی خود

مختلفی هم دنبال میکنند .انشــاء هللا بهترش

دالر رســید .همتی با انتشار یادداشــتی نوشت :درآمدهای

ایــن مایه افتخار اســت .از همه دســتاندرکاران

بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر بود .همتی نوشــت ،امیدوارم به

واکســن آمریکایی و انگلیســی به کشــور ممنوع

کاهش تورم باشــیم .همتی نوشــت ،عامل بی سابقه ترین

درســت کرده بودنــد ،وضعیت خودشــان اینگونه

نوشت  :درآمد ناشــی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰میلیارد

را هم درســت خواهند کرد و کاملتر خواهد شــد.

ارزی ســاالنه کشور ناشــی از صدور نفت ،در گذشته ساالنه

تولید واکسن تشکر میکنم .رهبری گفتند  ،ورود

تدریج شــاهد آرامش بیشــتر در بازارها ،ثبــات قیمتها و

اســت .اگر آمریکاییها توانســته بودند ،واکسن

تحریمها علیه ایران با آبرو ریــزی مطلق به انتهای پرونده

نبــود .به اینهــا اعتماد و اطمینان هم نیســت.

رذالت خود رسیده است.

دیــروز مجهز نبودیم اما امروز مجهزیم .بر خیلی

ابراهیمی بر بت بزرگ آمریکا توســط مردم ایران

به صــورت تلویزیونی و بــدون حضور جمعیت در

خودرو ساز بزرگ کشور نوشت ،جمع مطالبات قطعه سازان

اســتحکام و پختگی به دســت آورده است .ما

و خاطر نشــان کردند :قیام مردم قــم اولین تبر

در آبــان ،وضعیت متفاوتی را تجربه میکنند .برخی که پول

هســتند .مازیار بیگلو رئیس انجمن ســازندگان قطعات و

دهها برابر و شــاید بشود گفت صدها برابر قوام،

یک اقدام هیجانی دانســتند

بــود .رهبــر انقالب اســامی  ،طی ســخنانی که

ندارند و عده ای هم در شــرایط بیــم و امید منتظر خروج

کننــد و جنگ داخلــی راه بیاندازند .ما مســیر

منطقهای ایران و یکی مســاله توان دفاعی ایران
گاهی اینهــا میخواهنــد روی ملتهای دیگر
امتحان کنند .البته من به فرانســه هم خوشبین

نیستم چون سابقه ورود خونهای آلوده را داریم.

مراقبتها مقابل کرونا بایــد ادامه پیدا کند .البته
تلفات کم شــده ،اما باز زیاد اســت .مردم خیال

نکنند که مســاله حل و تمام شد .مسئوالن کشور

هم مسائلش را دنبال کنند.

تجلیل از شهید فخری زاده

با این کار ســازمان ســیا ،تحلیل و تفسیر انحراف

و غلــط خود را بــه افکار عمومی منتقــل و گمراه

میکند .این خطری است که همواره وجود دارد.

نتیجه حضور آمریکا فقر و بی بند و باری
است

نتیجه حضور آمریکا در کشــور ما ،فقر اقتصادی

و علمی ،فســاد و بیبند و بــاری فرهنگی بود.
عدهای خیــال میکنند که اگر با آمریکا آشــتی

آیــت هللا خامنه ای بــه مناســبت چهلمین روز

کردیم و تعامل کردیم ،بهشت برین خواهد شد.

و گفتند  ،شــهید عالیقدر و شخصیت بزرگی بود.

بیثباتی منطقه در شــرایط کنونی میداند ،مگر

دادیم .یکی شــهید فخریزاده و دیگری آیتهللا

کند .این را خودشــان میگویند و اقرار میکنند.

شــهادت فخریزاده یاد ایشان را گرامی داشتند
ما دو چهره بزرگ علمی را در این اواخر از دست

مصباح بود .از هر دو میراثهای ارزشــمندی در

دســتگاهی که تحت نظرشان بود ،باقی مانده که

انشاءهللا به بهترین شکل ادامه یابد .امروز یکی

آمریــکا نفع خــودش را ،منافع خــودش را در
اینکــه خــود را به طور کامل مســلط بــر منطقه
یک کارشــناس معــروف یک این اندیشــکده

آمریکایــی به صراحــت این حــرف را زد که ما
خواهان ثبــات در ایران ،عراق ،ســوریه و لبنان

و قدرت موشکی ایران است.

دائم آن ها چیــزی میگویند ،حرفی میزنند،

نِــق میزنند .ایــن طرف هم جوابــی میدهند.

مســئوالن داخلــی هــم مســئوالن نظامی ،هم
مســئوالن وزارت خارجه و هم مردم ،پاســخ هر
سه این مساله را دادند.

جبهــه غرب و دشــمنان ما موظفنــد که این

حرکــت خباثتامیز یعنــی تحریم مردم ایران را
ً
فورا متوقف کنند .این یک حرکت
پایان بدهند و

خائنانه و خباثتآمیز اســت .یک دشمنی بزرگ
و بیجهــت با ملت ایران اســت .بــا ملت ایران
دشمنی میکنند.

بارها گفتهام باز هم تکــرار میکنم؛ آنها باید

تحریــم را بردارند ،امّ ــا باید طــوری اقتصاد را

تنظیــم کنیم که با وجود تحریم باز کشــور را به
بهتریــن نحو اداره کنیم .البتــه تحریم به تدریج

دارد بیاثر هم میشــود ،امّ ا گیرم که باقی بماند،

از کارهای مهم دستگاههای جاسوسی همین کار

نیســتیم .مســاله اصلی لزوم یا عدم لزوم عدم

ما بایــد اقتصاد را طوری برنامهریــزی کنیم که

زبان و قلم دیگران ،با مقاله و تحلیل اشــخاص

ایجاد بیثباتی موردنظر اســت .یک جا با داعش

امر اقتصاد کشــور دچار مشکل نشــویم .این را

اســت .حوادث مهم دنیا را رصــد میکنند و به
معروف آن چه را که مدنظر خودشــان است در

تفسیر یک حادثه منعکس میکنند .اخیرا کتابی
را مطالعــه کردم که یــک آمریکایی این کتاب را
نوشــته و جمع کرده اســت ،این کتــاب درباره

تسلط ســازمان جاسوسی ســیا بر مطبوعات و

مجالت عمده دنیاست.

بیثباتی در این کشورها نیســت .بلکه چگونگی
و یک جــا فتنــه  88و با کارهایی که شــما در

منطقــه میبینید ،انجام میدهنــد .ما در مقابل
بیثباتســازی آمریکا ایســتادیم .در سال 88

با رفتــن و آمدن تحریم و بازیگری دشــمن در

صاحبنظــران اقتصــادی میگویند کــه این کار

ممکن است؛ ظرفیتهای داخلی زیاد است و ما
این را به صورت سیاســتهای اقتصاد مقاومتی

آمریکا میخواســت ،ایران را بیثبات کند .همان

ابالغ کردهایم .مسئله تحریم بنابراین این است؛

اتفاقی که چند نفر رفتند در کنگره ،میخواســتند

تحریم باید برداشته شود.

بالیی که در ســال  99ســر خودشان آمد .همان

اینکه فالن کار را بکنید و نکنید این بیخود است.

عرضه تخم مرغ فلهای ممنوع

دبیرکل انجمــن ملی طیور گفت :از ابتــدای بهمن در تمام

مراکز اســتانها تخم مرغ بــه صورت بســته بندی عرضه

میشود .فرزاد طالکش گفت  :ســند « برنامه ملی ارتقای

کیفیت بهداشــتی و تضمین ســامت تخم مرغ» در ســال
 ۹۸تصویب شــد و مقرر شــد تــا از عرضه تخــم مرغ غیر

بســته بندی و خارج از یخچال جلوگیری شــود .وی گفت:

روحانی:بایدن از ترامپ
درس عبرت بگیرد

قالیباف :رسیدگی به مردم
محروم در اولویت است

آیت اهلل رئیسی:
نظارت ،مچگیری نیست

بر اســاس اطالعیه وزارت بهداشت و ســازمان دامپزشکی

از ابتــدای بهمن عرضه تخم مرغ فلهای ممنوع اســت و بر
اســاس قانون تخطی از آن تخلف بهداشــتی تلقی و طبق
مقررات برخورد میشود.

بیاعتنایی بازارهای مالی به آشوبهای آمریکا

معامــات آتی طال و نقره روز پنجشــنبه یــک روز پس از
آشــوبهای آمریکا از فشــار فروش شــدید روز چهارشنبه

فاصله گرفت و مسیر متعادلتری در پیش گرفت .بازارهای
ســهام موفق به ثبت رکوردهای جدید شد .طال با  ۵.۷۰دالر

افزایــش به قیمت  ۱۹۱۴.۳۰دالر در هــر اونس و نقره آتی
مارس در بازار کومکــس نیویورک با  ۰.۲۱۸دالر افزایش به

قیمت  ۲۷.۲۵۵دالر در هر اونس معامله شد.
عوارض خروج از کشور  400هزار تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ١۴٠٠از مصوبه این

رئیس جمهور گفت  :تحوالت اخیر آمریکا نشــان داد یک پوپولیست

چطور میتواند آبرو و حیثیت کشورش را خدشه دار کند .دکتر روحانی
در مراسم افتتاح طرحهای کالن ملی دانشبنیان و کارخانههای نوآوری

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :در نظارتهای میدانی،

رســیدگی به معیشــت مردم محروم در اولویت اســت .دکتر
قالیباف در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی از چهارمحال

رئیس قوه قضائیه در جمع مدیران اســتان کرمانشاه گفت
 :یکــی از مهمترین عوامل موفقیت هر مدیر  ،بحث نظارت
اســت  .وی افزود نظارت به معنی مچ گیری نیست  .آیت

کمیســیون برای تعیین عــوارض  400هزار تومانی خروج از

گفت  :امیدوارم حاکمان بعدی کاخ ســفید کشورشان را به آن جایگاه

اشــاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت :به موجب

رئیس جمهور تحوالت اخیر آمریکا را نشــانگر سست و بی بنیان بودن

کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری در سال

پیشــرفت علم و صنعت در این کشورها ،عوامگرایی چقدر زمینه دارد و

افــزود ،در مجلس یازدهم در بین وظیفه نظارت و قانونگذاری

معاف خواهند بود و در ازای درآمد بیشــتر حســب مورد به

را خدشه دار کند .یک آدم ناسالم میآید و قدرت را در دست میگیرد،

استانها با اولویت اســتانهای کمبرخوردار در اولویت مجلس

کشــوری اســت .آیت هللا رئیسی با اشــاره به اصول الزم

مسئوالن هستند ،انصاف و عدالت اقتضا میکند در نظارتهای

به اصــل «خود کنترلی» اشــاره کرد و گفــت  :در نظامات

کشور برای مسافران در ســال آینده خبر داد .رحیم زارع با

عقل ،قانون و تعهد که باید ملت بزرگ آمریکا داشــته باشد ،برگردانند.

و بختیاری گفت  :بهعلت شرایط کرونا امکان برگزاری تجمعات
مردمــی و حضور در بین اقشــار مختلف مــردم در چهارمحال
و بختیــاری وجود نداشــت ،اما این مردم با وجود ســختی در

مصوبه کمیســیون تلفیق فعالیتهای مربوط به انتشارات و

دمکراســی غربی دانست و تاکید کرد :این تحوالت نشان داد ،علیرغم

آینده صرفا تا ســقف  500میلیون تومان از پرداخت مالیات

یک آدم پوپولیسم چگونه میتواند طی  4سال آبرو و حیثیت کشورش

نرخ ماده ( )105یا ماده ( )131قانون مالیاتهای مستقیم

روابط آمریکا را با کل دنیا دچار مشــکل کرد و چه ضربههای بزرگی به

شــورای اســامی قرار دارد ،بیــان کرد :محرومــان ولینعمت

جهــان میزند .رئیس جمهور تصریح کــرد :امیدوارم این درس عبرت

میدانی بهدنبال بهبود شــرایط زندگی و معیشــت این قشــر و

مشمول مالیات میشوند.

سود کرونا ،در جیب چین

کشــور خودش ،به منطقه ما و فلســطین ،سوریه ،یمن و همه مناطق

گزارش مرکــز تحقیقات اقتصادی انگلیس حاکی اســت،

برای همه دنیا و برای حاکمان بعدی کاخ سفید باشد که دو هفته دیگر

مقام نخست اقتصاد جهان را به دست خواهد آورد .گزارش

جایگاهی که باید ملت بزرگ آمریکا داشته باشد ،برگردانند .این جایگاه،

کرونا ،اقتصاد چین را  5سال جلو انداخت و چین در 2028

قدرت را در دست میگیرند تا بیایند و جبران کنند و کشورشان را به آن

هللا رئیســی با حضور در جلسه اداری استان کرمانشاه گفت
 :یکی از علل توسعه هر استانی وحدت است و در کرمانشاه

با توجه بــه وجود اقوام ،مذاهب و ریشــههای مختلف ،با

مســیر حرکت حاضر و خواســتههای خود را عنوان کردند .وی

محوریــت نماینده مقام معظم رهبری در اســتان و تالش

اولویت نظارت است .وی با بیان اینکه نظارت میدانی و سفر به

و انســجام یکی از اصول پیشــرفت و توســعه هر استان و

متوازن کردن پیشــرفت در کشور باشیم .قالیباف تاکید کرد :در

مجلس یازدهم در صحن مجلس با ابزاری از جمله اســتیضاح،

ســوال ،تذکر ،تحقیق و تفحص نظارت مجلس انجام میشــود

سایر مسئولین شاهد وحدت هستیم ،چرا که حفظ وحدت

مدیریتــی برای بهبود عملکرد هر دســتگاه اداری و اجرایی

سیاســی خود کنترلی مهمترین عامل بهبود عملکرد است و
هرکســی خود را باید در محضر خداوند حاضر ببیند .رئیس

قــوه قضائیه گفــت  :خودکنترلی کارآمدتریــن عامل برای

جلوگیری از فســاد و آســیب در هر نظام اداری و سیاسی

اقتصادی منتشره شده توســط مرکز تحقیقات اقتصادی و

عقل ،قانون و تعهد اســت و بازگشــت به این جایگاه به نفع خودشان

و یک بخش نیز نظارت میدانی اســت .رئیس مجلس شورای

اثرات همهگیری کرونا پنج ســال زودتر از آنچه پیشبینی

پنجشنبه افتتاحهای بزرگ به شرکتهای دانشبنیان اختصاص پیدا

کوچک نباید هیچ تفاوتی قائل شــویم ،این مســأله هم منشا

واقع نظام سیاسی سالم و کارآمد باید دارای این خصیصه

مالک به این مسأله تاکید داشته است که انجام کارهای بزرگ

دستگاه قضا بود و در این خصوص عنوان داشت :اگر گفته

ترک مسئولیت اســت .وی بیان کرد :مشکالت مردم روستایی

داری دارای اهمیت اســت به این دلیل اســت که دوست

بازرگانی ( )CEBRانگلیس نشــان میدهد چین به دلیل

میشــد از آمریکا ســبقت میگیرد و مقام نخست اقتصاد
جهان را در سال  ۲۰۲۸به خود اختصاص خواهد داد .در این

و جهان اســت.رئیس جمهور افزود :خوشــحالیم کــه امروز چهلمین

کرد که امروز در زمینه تولید واکســن شاهد افتتاح  2نوع واکسن مهم
بودیم و همچنین تولید واکسنهای دیگری که انشاء هللا در ماههای

اسالمی گفت  :در اجرای پروژههای با مقیاس بزرگ و مقیاس
علمی دارد و هم منشا دینی ،امام علی ( ع) نیز در نامه خود به

گزارش که در جریان اجالس ســاالنه لیــگ جهانی اقتصاد

آینــده به بهرهبرداری میرســد .برای ما هم از لحــاظ امنیت غذایی و

تــو رو از انجــام کارهای کوچک غافل نکنــد و این عذری برای

اقتصاد چین در سال  ۲۰۲۸از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد

اهمیت است .اشاره کردند که برای تهیه این واکسنها باید  200میلیون

و مناطق محروم شاید از نظر ما کوچک باشد ،اما برای آنها یک

و این افتخاری است که روی پای خود بایستیم و خودمان تولید کنیم

اینکه کســری بودجه باید با صراحت اعالم شــود ،تصریح کرد:

منتشــر شد ،آمده اســت« :برآوردها حاکی از این است که

گرفت ،یعنی پنج سال زودتر از آنچه تصور میشد ».گزارش

میافزاید «مدیریــت ماهرانه همهگیری» و تاثیر منفی بلند

مدت شــیوع کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای غربی سبب

شده اســت تا عملکرد اقتصادی چین به شکلی نسبی رشد
نشان دهد.

اقتصادی و هم از نظر ارزی که در این زمینه مصرف میشود ،بسیار حائز
یورو در سال خریداری کنیم و اگر مشکالت دیگری وجود نداشته باشد

و انشاء هللا صادر کنیم و همه واکسنهای تولیدی میتوانند به اندازه

نیاز داخلی تولید شوند ،توسعه پیدا کنند و نیازهای برخی از کشورهای

منطقه را هم حل کند.

است و از این رو هر چقدر بر معنویت تاکید شود و معنویت
توسعه پیدا کند شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود ،در

باشــد« .مردم مداری» از دیگر مســائل مورد توجه رئیس
میشــود امروز یک مدیر باید مردمدار باشد و مسئله مردم
داشتن مردم نشــانه خدا دوستی و در سلوک ائمه اطهار و

مشــکل بزرگ است .رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر

در نگاه مقام معظم رهبری این نوع دوســتی وجود داشته

درآمدهــا نباید موجب افزایش تورم و گرانی در کشــور شــود،

مچ گیری نیســت و نباید نگاه ما به مسئله نظارت نگاه مچ
ً
قطعا کمکی بــه مدیران برای
گیری باشــد چرا کــه نظارت

وجود پروژههای عمرانی نیمهتمام با قدمت باال از دالیل اشکال
در ساختار بودجه است.

و دارد .آیت هللا رئیســی خاطر نشــان کرد :نظارت به معنی

جامع دیدن مسائل و رفع مشکالت است.

اقتصاد
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گـــزارش

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران

اقتص ــاد برت ــر

اصــاح وضعیــت نرخ ارز اســت،

کدام سناریو ارزی
اقتصاد را نجات میدهد؟

میگویــد اگــر مجلس بــه دنبال
باید با عبــور از سیاســت ارز چند

نرخی ،مبنای محاســبات را شفاف کند .محمد الهوتی

بــا بیان اینکه مجلس باید مراقبت بیشــتری در حوزه

تعیین نــرخ ارز برای امــور مختلف در بودجه ســال

 ۱۴۰۰صورت دهد ،گفت :در کنار بررســی بودجه ســال
 ۱۴۰۰در مجلس شورای اســامی و پافشاری پارلمان

3

نکات مهم تغییر قیمت ارز واردات

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق
بازرگانی تهــران اعالم کرد :اگر قرار باشــد که نرخ ارز

به نرخ  ۱۷۵۰۰تومانی در اظهارنامههای وارداتی مالک
عمل قــرار گیرد ،ولی تعرفهها کاهــش نیابند ،واردات
کشــور را دچار مشــکل جدی خواهد کرد .چراکه باید

توجه داشت که امروز  ۸۵درصد از کاالهای وارداتی را،
مواد اولیه ،خطوط تولید و کاالهای واســطهای تشکیل

میدهد و  ۱۵درصد مابقی را نیز کاالهای ضروری مثل

بر تغییرات اساســی در مسیر شــفافیت بودجه ،بعضا

دارو و اقالم اساســی تشــکیل میدهد .حتی اگر این

که خارج از حیطه بودجههای ســنواتی است .باید در

کننــد ولی به ناچار  ۹درصد مالیــات بر ارزش افزوده

چشمانداز ،اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامههای

قیمتها ،نهادهای تولیــد ،کاالهای تولیدی و در نهایت،

به تنهایی اصالحات ساختاری ایجاد کنند و میبایست

بالی چند نرخی بودن ارز

مجلس در مسیر شفافیت بودجه تالش
میکند

بــرای واردات ،نرخ نیمایی بــرای صادرات ،نرخ ۱۱۵۰۰

اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعالم میشود

کاالها کمترین میزان حقوق و سود عوراض را پرداخت

نظر داشت که کشــور برنامههای بلندمدت مانند سند

را نیز بپردازند ،این موضوع باعث افزایش چشــمگیر

توسعهای دارد و بنابراین بودجههای سنواتی نمیتوانند

پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.

در چارچوب برنامههای بلندمدت پایهریزی شوند.

وی افــزود :با توجه به پیشــنهاد نــرخ  ۱۷۵۰۰تومانی
تومانی برای فروش نفت و همچنین پیشــنهاد دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :از آنجایی که

مبنی بر حفــظ ارز  ۴۲۰۰تومانی بودجه ،به تعدد نرخها

نظر میرســد که چند نکته حائز اهمیت را باید مدنظر

با چند نرخی شدن ارز رانتهای متعددی ایجاد میکند.

 ۴۲۰۰تومانی برای ارز اســت که در بودجه  ۱۴۰۰لحاظ

بازرگانی تهــران ادامه داد :لذا بــا توجه به موضوعات

اشــتباه است که از ســال  ۱۳۹۷پایهگذاری شده و به

شــفافیت بودجه پیشنهاد میشــود نرخ ارز در بودجه

صورت گرفته منابع زیادی از کشور اتالف و در حقیقت

بــا افزایش نــرخ ارز اظهارنامه کاهــش یابد و ارزش

مجلس در مســیر شــفافیت بودجه تالش میکند ،به

دامن زده و به جای حرکت به ســمت شفافیت بیشتر

قــرار دهد ،به این معنا که اولیــن موضوع اصالح نرخ

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق

شــده ،چرا که ادامه روند توزیع این ارز ،یک سیاست

مطرح شــده و هدف اصلی مجلس در خصوص ایجاد

دلیل پافشاریهایی که بر این قیمت دستوری ،تاکنون

نرخ واحد نیمایی باشد و تعرفههای وارداتی متناسب

بخش عمدهای از این ارز به کاالهایی اختصاص یافته

افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود تا در نهایت ،هم

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
خواسته ملی است

بینیهای غیرقابل دسترســی مانند فروش دو میلیون

که بعضا وارد کشور نشدهاند.

از کســری بودجه دولت جلوگیری شود و هم از پیش

و  ۳۰۰هزار بشــکه نفت پرهیز شــود .وی خاطرنشان

وی تصریــح کــرد :حتــی کاالهایــی که بــا ارز ۴۲۰۰

اندازه ،فقر در کشــور گســترش نیابد .پس حذف ارز

پایه اظهارنامههای وارداتی مطرح شــده است ،گفت:

به دلیل دوگانگــی موجود در تعرفههــای غیرمنطقی

کرد :با اعمال سیاســت ارز تک نرخی ،تفاوت منابع

 ۴۲۰۰تومانی بر ســر ســفره مردم نرفته و به دســت

مجلس آن را از بودجه  ۱۴۰۰در حال حاضر حذف کرده

مــاک عمل قــرار دارد .به نحوی که بر اســاس نرخ

شــرایط متفاوت اســت و تنها اگر به صورت میانگین،

ارزهای متعدد ،مســتقیما به جامعه هدف به صورت

این نرخ با احتساب ارز  ۴۲۰۰تومانی ،توجیه اقتصادی

افزایش یافته و از گســترش بیشــتر فقر جلوگیری

تومانی وارد کشور شــدند نیز متاسفانه متناسب با ارز

مصرفکنندگان نهایی نرســیده اند .در حالیکه میشد
این یارانه را به شــکلهای بهتری مورد اســتفاده قرار
داد تــا قدرت خرید جامعه هــدف باالتر رفته و تا این

 ۴۲۰۰تومانی یک خواســته ملی بوده که خوشبختانه

که جای تقدیر دارد.

تغییر نرخ پایه اظهارنامههای وارداتی

الهوتــی با بیان اینکه زمزمههایــی مبنی بر تغییر نرخ

هم اکنــون در اظهارنامههای صادراتی ،نرخ ارز نیمایی

هفتگی نیمــا ،نرخ اظهارنامههــا و همچنین پایههای

صادراتی اعمال میشــود که تا حدودی در این بخش،
شفافیت الزم ایجاد شده اســت .اما در حوزه واردات،

وارداتی و نرخ دســتوری و غیرواقعــی  ۴۲۰۰تومانی

حاصــل از واقعی کردن نــرخ ارز در بودجه به جای

تعرفه واردات کاال حدود  ۳۳درصد در نظر گرفته شود،

یارانه پرداخت شــود تا قدرت خرید اقشار کم درآمد

خواهد داشت.

به عمل آید.

سهامداران عدالت
برای فروش صبور باشند

تاثیر آشــوبهای آمریکا
بر بازار ارز

وعده همتی؛
بهبود بازارهای پســا ترامپ

مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت :بازار سرمایه،

بلند مدت است و کسانی که به عنوان سهامدار عدالت در این عرصه حضور دارند ،اگر صبور

باشند و سهام خود را نفروشند،ارزش آن افزایش مییابد.سیدمحمد جواد فرهانیان افزود:
بازار ســرمایه ارزش دارایی مالی مردم را در قبال تورم مصون نگه میدارد.وی با بیان اینکه

مردم به واسطه آزادسازی سهام عدالت فضای جدیدی از نگهداری داراییهای خود را تجربه

میکنند ،گفت :تا قبل از آزادسازی سهام ،مردم با اسم بازار سرمایه آشنایی چندانی نداشتند
و طعم سهامداری را نچشیده بودند .وی داشتن آگاهی و اطالعات برای ورود به بازار سرمایه

را ضروری برشمرد و گفت :داراییهای مالی که به واسطه سهام عدالت در اختیار مردم قرار

گرفته اســت،طیف وسیعی را شامل میشود حقوقی را برای سهامداران ایجاد کرده است و
مردم باید برای دستیابی به حقوق خویش در بازار سرمایه و احراز هویت شوند و اطالعات خود

را در ســامانه سجام ثبت کنند.فرهانیان دریافت سود ساالنه سهام ،امکان حضور در مجامع
الکترونیکی شــرکت و خرید و فروش سهام را از جمله حقوق سهامداران عدالت برشمرد و

گفت :دریافت تسهیالت بانکی به پشتوانه سهام عدالت یکی دیگر از حقوق سهامداران است

روند بازار ارز پس از ســه روز صعودی ،روز پنجشــنبه با به هدف نرســیدن جوســازی

که ساز و کار آن در حال فراهم شدن است.مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری

افت کرد .روز پنجشــنبه دالر در بازار آزاد با ۳۰۰تومان کاهش نســبت به روز قبل از آن به

افزود :سجامی شــدن دروازه ورود به فعالیتهای الکترونیکی بازار سرمایه است گرچه

نوسانگیران متضرر ،وارد مدار کاهشی شد به طوریکه قیمت دالر و یورو حدود ۶۰۰تومان
نیمه کانال ۲۵هزار تومان و یورو هم با افت ۴۰۰تومانی به ۳۱۱۰۰تومان رسید؛ صرافیملی
هم قیمت فروش دالر را با ۱۰۰تومان کاهش ۲۵۷۵۰ ،و یورو را بدون تغییر ۳۱۷۵۰تومان

اعالم کرد.صرافیها هم قیمت فروش دالر را ۱۰۰تومان پایین آوردند و به ۲۵۵۰۰رساندند
و یورو هم با قیمت ۳۱۴۰۰تومان فروختهشــد؛ این روند نزولی درحالی رخ داد که تا دو
روز پیش دالر دوباره از کانال ۲۶هزار تومان عبور کرد و انتظار بیشتر معاملهگران بر ادامه
روند صعودی بازار ارز بود .اما جوســازی نوســانگیران متضرر از کاهش نرخ ارز نتیجه
نداد و روند قیمت دالر برخالف انتظار کاهشــی شــد؛ تحلیلگران اظهار داشتهاند که دلیل

اصلی کاهش نرخ ارز از روز گذشــته تا کنون ،تاثیر کاهش تنشهای سیاسی در آمریکا
با تایید رســمی ریاست جمهوری بایدن بوده اســت .از طرفی مجددا با آغاز روند نزولی

بازار ارز و عدم موفقیت نوسانگیران برای افزایش قیمت دالر به رقمهای باالتر ،بسیاری
از دارندگان ارز آمریکایی برای جلوگیری از زیان بیشــتر شــروع به فروش دالرهای خود

با نرخ فعلی کرده و در نتیجه افزایش عرضه ،روند افت نرخ ارز ســرعت گرفت .به گفته
یک فعال بازار ارز ،با تایید رســمی بایدن به عنوان رئیــس جمهور جدید آمریکا مجددا

پیشبینــی کاهش تحریمها و مذاکره بین ایران و آمریکا و درنتیجه ،آزاد شــدن منابع

ارزی بلوکه شــده ایران در برخی کشــورها قوت گرفته و انتظار میرود همچنان شــاهد

کاهش نرخ ارز در روزهای آینده باشیم.

مرکزی اوراق بهادار با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد فعالیت در بازار سرمایه الکترونیکی است،

گفت :با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاســی و رشد صادرات نفت و فرآورده در

این کار میتواند حضوری نیز انجام شــود؛ اما توصیه ما با توجه به شــیوع کرونا فرآیند

شاهد آرامش بیشتر در بازارها ،ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم« .عبدالناصر همتی»

الکترونیکی اســت و در این زمینه تمهیدات الزم اندیشــیده شــد و زیرساختها آماده

است.فرهانیان راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری در استان یزد را یادآور شد و گفت:
انتخاب افراد خبره و آشنا به بازار سرمایه برای مدیریت این شرکتها میتواند در کارآیی

ادامه

سرمقاله
اقتصادبرتر

خود بــرای تجمع مقابــل کنگره،

حملــه هــواداران ترامــپ بــه
ساختمان کنگره ،کشته شدن چند

نفر از جمله یــک پلیس محافظ

شــاختمان و یک زن و پیدا شدن اسلحه و بمبهای
متعدد در داخل ســاختمان کنگره که توسط هواداران
ترامپ به این ســاختمان برده شــده بود ،دستگیری

بیــش از  400آشــوبگر و ....رویداد بیســابقه ای بود

که توســط یک رئیس جمهور آمریکا بوقوع پیوست.

تاکنون ســابقه نداشته است رئیس جمهور آمریکا که

ماههای اخیر و گشایشهای آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی ،به تدریج
در صفحه اینســتاگرام خود نوشت :امروز ،وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک

مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید.همتی ادامه داد :از

۱۵مرداد ۹۷که تحریمها وفشــار حداکثری آغاز شد ،تا  ۱۵آبان که تحریم بانک مرکزی

و افزایش ســرمایه موثر باشد .همچنین علی نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد

و بانکهای کشور را شامل شد ،بیسابقهترین تحریم غیرقانونی وضع شده علیه اقتصاد

طرح آزادسازی ۲۷ ،درصد مشموالن روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب

مشــمول تحریمها واقع نشده باشــد.وی تاکید کرد :در سال  ۹۸و سال  ( ۹۹تاکنون )
ً
جمعا کمتر از  ۲۰میلیارد دالر و دسترسی بانک مرکزی
درآمد ناشی از صادرات نفت ایران

شــانزدهم دی ماه گفته بود که  ۶۲۰هزار نفر در استان دارای سهام عدالت هستند که در
کردند و مدیریت بقیه ســهام به شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان محول شده

است.وی میزان سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان یزد را افزون بر شش هزار میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :ســهام این شــرکت متشکل از  ۳۶شــرکت اقتصادی بزرگ و

معتبر ایران اســت.طرح واگذاری ســهام عدالت از سال  ۸۴آغاز شده است و بر اساس

اصل  ۴۴قانون اساســی دولت موظف شــد تا  ۴۰درصد سهام بنگاههای اقتصادی را به
 ۶دهک پایین جامعه واگذار کند .وی گفت :سهام عدالت  ۲دهک پایین تحت پوشش

دستگاههای حمایتی با  ۵۰درصد تخفیف ارائه شد که پرداخت آن بر اساس سود آن بود

و از ســال  ۹۵نیز این ســود پرداخت شد و بر این اساس به خانوادهها تا سقف پنج نفر
سهام عدالت تعلق میگرفت.

ترامپ ،دیوانه ای در قفس
دعوت مجازی ترامپ از هواداران

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به کاهش درآمدهای نفتی ایران در دو ســال گذشته،

مدعی دمکراسی در جهان اســت ،اینگونه از عده ای

اوباش مسلح درخواســت تجمع آشوبگرانه کند .اکثر
نخبگان آمریکا و شــخصیتهای جهانی حتی سران
حــزب جمهوریخواه هوادار ترامپ ،دعوت به آشــوب

از ســوی رئیس جمهــور را بر خالف قانون اساســی
و روح دمکراســی در این کشــور خواندند و خواستار

پایان ســریعتر ریاست جمهوری ترامپ و خروج وی
از کاخ ســفید شــدند .کنگره و دولت در صدد برآمده

اند حتی  12روز باقیمانده به ریاست جمهوری ترامپ
را هم تحمل نکنند و برکناری و استیضاح ترامپ را در

دســتور کار قرار دادند و شبکههای اجتماعی از جمله

کشورمان بود .تاحدی که هیچ یک از بخشهای اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود که

به آن نیز بســیار کمتر بود .این در حالی است که درآمدهای ارزی ساالنه ناشی از صدور

نفت ،در ســالهای قبل ،همراه با دسترسی به آن ،ســاالنه بیش از ۴۰میلیارد دالر بوده

اســت.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشــک ملت بزرگ ایران ،با مقاومت
ً
عمدتا برخاسته از آثار
تحســینبرانگیز و علیرغم سختیها و مشکالت ناشی از گرانیها،

تحریمها ،پیروز این میدان است ،افزود :با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی
و رشــد صادرات نفت و فرآورده در ماههای اخیر ازیکطرف و گشــایشهای آغاز شده
در خصــوص برخی منابع بانک مرکزی ،همانگونه که قب ً
ال اعالم کردم ،امیدوارم به تدریج
شاهد آرامش بیشتر در بازارها ،ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم.

اینســتاگرام ،فیس بوک و توئیتر نیز حساب کاربری

که ســریعتر وی را مهــار و برکنار کننــد و اداره امور

را نیز مثل ترامپ دیوانگانی میداند که در ســالهای

آشــوبگرانه دیگری بزند .مجموعه این حوادث نشان

از ایــن در جهان آبروریزی کنــد .تحلیلگران معتقدند

آمریکا اکنون که با سرشکســتگی مواجه شده اند به

عــدم تعادل روانی ترامپ میگفتند درســت اســت

آمریکا در ســطح جهان آسیب زده بلکه در درون نیز

ترامپ را مســدود کردند که وی نتواند دست به اقدام

داد ،آنچه ســران کشــورهای مختلف جهــان درباره

و پــس از آشــوبهای اخیر ،نخبگان آمریــکا نیز به
ایــن حقیقت اعتراف کردند کــه ترامپ رئیس نه تنها

تعادل روانی و رفتاری ندارد بلکه باید سریعتر کنترل
شــود تا بیش از این کشــور خود و جهان را به آشوب

نکشــد .مردم آمریــکا به این حقیقت پــی بردند که

وقتی رئیــس جمهور آمریکا به کشــور خودش رحم

نمــی کند ،با دنیای مقابل چگونه عمل میکند! اکنون

کــه نخبگان آمریــکا به ناتوانیهــای ترامپ پی برده
انــد ،االن که قصــد برکناری وی را دارند با مشــکل
مواجه اند لذا تمــام تالش خود را صرف آن کرده اند

کشــور را به بایدن واگذار نمایند تا ترامپ نتواند بیش
ترامپ در  4ســال گذشته نه تنها به اعتبار بین المللی
آمریکا را در ســطوح مختلف شــکننده تر کرده است.

آشــوبهای روز چهارشنبه در واشــنگتن را میلیونها
نفر در سراســر جهان تماشــا کردند و به حال آمریکا

افســوس خوردند که چطور ترامپ با تفکر آشوبگرانه

طی  4ســال گذشــته آمریکا را به ویرانه تبدیل کرده
است .بسیاری از مردم آفریقا و آسیا فراخوان ترامپ

را به اســتهزاء گرفته و تمســخر کردنــد .اکثر رهبران
جهــان ،ایــن رویــدادد را روز ننگ آمریــکا و پایان

دمکراســی به مدل آمریکایی دانســتند .اکنون افکار

عمومــی جهان به متحدان ترامپ میاندیشــد و آنان

گذشــته وی را حمایت روانی و مالی کردند .نخبگان
این میاندیشــند که دوســتان و متحدان ترامپ نیز
بایــد تحت کنترل باشــند تا بیش از ایــن آمریکا را

به مخاطره نیاندازند .نمونه تفکر ترامپیســم در برخی

رهبران منطقه از جمله نتانیاهو ،بن ســلمان و برخی
ســران کشــورهای عربی کــه جملگی از دوســتان و
همراهان ترامپ بودنــد نیز وجود دارد .اگر حمایت و
نوکری عواملی نظیر بن ســلمان و نتانیاهو نبود قطعا

ترامــپ تا این مرحله پیش نمی رفت که کاری کند که
همه جهان آمریکا را به تمســخر بگیرند .امروز نه تنها

ترامپ بهعنوان یک مجــرم جنایی باید تحت تعقیب
قــرار بگیرد بلکــه متحدان وی نیز بایــد تحت کنترل
باشند .تا جهان در آرامش قرار بگیرد.
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خبر
ایستگاه
در امریکا
کودتا
تبعات
دستگیری  400نفر از
آشوبگران طرفدار ترامپ

وزیر خارجه ایران:
خطر هسته ای یک یاغی

پلوسی:شورشگر نمیتواند
رئیس جمهور باشد

مسکو :پای دموکراسی
آمریکا لنگ است

صدر اعظم آلمان:
صحنههاییشرمآور

رئیس جمهور فرانسه:
روز غمانگیز ی است

وزارت خارجه چین:
چه منظرۀ زیبایی!

پلیس نیویورک بیش از  400نفر از آشــوبگران مســلح هوادار
ترامــپ را که روز چهارشــنبه به کنگره آمریــکا حمله کردند را

دیواربزرگترین مدعی دموکراسی فرو ریخت

هجــوم بیســابقۀ طرفــداران مســلح دونالد
ترامپ به ســاختمان کنگرۀ آمریــکا ،حیرت و

روز ننگ آمریکا

ناباوری مــردم و رهبران سیاســی جهان را در

پی داشــت .این رویداد که ضربۀ ســنگینی به

وجهۀ بینالمللی آمریکا وارد کرد ،در بســیاری
از کشــورهای جهان سوم سوژه طعنه و تمسخر

شد .ســرمقالهنویس روزنامۀ فرانسوی لوموند،
چهارشــنبه  ۶ژانویه روز حمله به کنگره " را روز
شرمساری" و ننگ آمریکا نامید .به گفتۀ یکی از

همکاران قدیمی باراک أوباما ،آمریکاییها باید

بداننــد که رویدادهای کنگره ،تصور افکار عمومی

جهانی را نســبت به ایاالت متحده در درازمدت

تغییــر میدهد.بســیاری از شــخصیتهای
آمریکایی ابعاد فاجعهبار رویدادهای واشــنگتن

را برای حیثیت بینالمللی کشورشــان به خوبی

احســاس کردهاند .به نوشــتۀ مایــک کاالگر،

نماینــدۀ جمهوریخــواه ایالت ویسکانســین،
"خیلــی خوشباوریم اگر تصورکنیم که ســایر

کشــورها به ما نگاه نمیکنند .اگر فکر میکنیم

که حزب کمونیســت چین به مــا نمیخندد ،به
ً
تقریبــا همزمان
خودمــان دروغ گفتهایــم"...

با انتشــار این پیام ،مقامات ایرانی ،روســی و

چینی شــکننده بودن دموکراســی آمریکایی را
گوشــزد کردند .به گفتۀ حسن روحانی "آنچه در

واشــنگتن شاهد بودیم ،نشــان داد دموکراسی

غربی چقدر فشل است"...

ظریف :خطر هسته ای یک یاغی

محمد جــواد ظریف وزیر خارجــه نیز در توئیتر

نوشت" :رئیسجمهوری یاغی که به دنبال انتقام
از مردم کشور خودش بود ،در چهار سال گذشته

با مردم ما و دیگران بسیار بدتر عمل کرد .مسأله

نگران کننده این است که همین شخص اختیار

بیچون و چرا برای شــروع جنگ هســتهای را
داراست".

پکن :چه منظرۀ زیبایی!

در پکــن ،یکــی از ســخنگویان وزارت خارجه،

حملهکننــدگان به کنگرۀ آمریــکا را با معترضان
هنگکنکــی مقایســه کــرد و به طعنــه گفت:

"رســانههای آمریکایــی وقتــی از تظاهــرات

خشــونتآمیز هنگکنــگ گــزارش میدادند،
میگفتنــد :چــه منظــرۀ زیبایی! امــا در مورد
ً
ظاهرا نظر دیگری دارند"...
رویدادهای واشنگتن

یک روزنامۀ دولتی چین نیز تیتر زد" :حبابهای
آزادی و دموکراسی ترکید"...

مسکو :هر دو پای دموکراسی آمریکایی
لنگ است

در مســکو ،رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا
نوشــت" ،هر دو پای دموکراسی آمریکایی لنگ
اســت" .به عقیدۀ او آمریکا راه خود را گم کرده،

بنابراین هیچ حقی برای راهنمایی دیگران ندارد.

وا کنش غربیها

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانســه ،آنگال

مــرکل صدراعظم آلمــان و بوریس جانســون

نخســتوزیر بریتانیا رویدادهای واشــنگتن را
"اعتراض مســلحانه به نتایج انتخابات قانونی"،

"غمانگیــز" و "صحنهای شــرمآور" دانســتند.
لوموند در ســرمقاله خود نوشت  :دونالد ترامپ

که میخواست عظمت آمریکا را دوباره زنده کند،
دورۀ ریاســت جمهوری خود را با ننگ به پایان

برد.

اســت که از رئيس جمهور خواست کاخ سفید را

ترک کند .وی گفت ،مایک پنس ،معاون رئیس
جمهور ،باید زمام امور را به دست بگیرد تا انتقال

وزیــر خارجۀ آلمــان هجوم به کنگــره آمریکا را

قــدرت به جو بایدن ،رئیــس جمهور منتخب ،با

( )۱٩۳۳مقایســه کرده و روزنامۀ ایتالیایی "ال

در بالتیمــور ،از قــول هگن ،گفــت« :تردیدی

با آتــش زدن پارلمان آلمان به دســت نازیها
رپوبلیکا" به یاد راهپیمایی معروف موســولینی

و فاشیســتهای ایتالیایی به سوی رم ()۱٩۲۲
افتاده اســت .دولــت اســترالیا نیــز از وجود
"خشــونت بالقوه" در آمریکا ابــراز نگرانی کرده

است .گذشــته از اکثر پایتختهای غربی ،حتی
بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر اسرائیل و یکی از

نزدیکترین متحدان ترامپ نیز هجوم به کنگره
را محکوم کرده اســت .یک سایت خبری کشور

آفریقایی گینه تیتر زده است" :وقتی آمریکا بدتر

از آفریقاست!"

صدای جهان  :ترامپ برو

نظم و آرامش انجام گیرد .رادیوی محلی مستقر

نــدارم که اگر ترامپ اســتعفا دهد ،برای آمریکا
بهتر خواهد بود» .با ایــن که از مدت زمامداری

ترامپ در کاخ ســفید تنهــا  12روز باقی مانده،

شخصیت های بیشتری میگویند ،چنین فردی
نباید در مقام رهبری آمریکا باشــد .حتی برخی

از اعضای کابینــه دونالد ترامپ و متحدان او در

حزب جمهوریخــواه به دنبــال راههای قانونی
برای برکنــاری رئیس جمهور هســتند .تاکنون

برخی از یاران و مشــاوران ترامپ اعالم کردهاند

که به همــکاری با او پایــان میدهند .از جمله

اِلین چائو ،وزیر راه و ترابری و همســر ســناتور

به دنبال حملــه گروهی از هــواداران ترامپ به

بانفــوذ جمهوریخــواه؛ میــچ مککانل .چاک

اقتصادی جهان خواستار برکناری وی هستند.

مایک پنس ،معاون ترامپ ،دعوت کرده که طبق

کنگره ،بســیاری از شــخصیتهای سیاســی و

شــومر ،ســناتور ارشــد از حزب دموکرات نیز از

نخبگان سیاســی در جهان با دیدن صحنه های

قانون اساســی موقتا مقــام رئیس جمهور را به

شــدن چند نفر در آشــوب ها جملگی فراخوان

شــومر گزینه دیگر را استیضاح رئيس جمهور

حمله مسلحانه هواداران ترامپ به کنگره و کشته
ترامــپ را عامل اصلی آشــوب ها مــی دانند و

همصدا خواســتار خروج ترامپ از کاخ ســفید
هســتند  .برخی نیــز معتقدنــد ترامپ پس از

اخراج از کاخ سفید باید بخاطر کشته شدن عده
ای در این آشوب محاکمه شود .شخصیت های

سیاســی یک روز ماندن ترامپ و تیم همراهش
در کاخ ســفید را هــم به مصلحــت منافع ملی
آمریکا نمی دانند و می گویند وی نباید حتی یک

روز بیشتر در کاخ سفید بماند .این شخصیت ها
می گویند  ،حمله مســلحانه هواداران ترامپ به

عمارت کاپیتول حملهای وحشتناک به بنیادهای
دموکراسی در آمریکا است.

نانســی پلوســی ،رئيس دموکــرات مجلس

نمایندگان ،گفت که برکناری ترامپ برای آمریکا
"ضــرورت تام" دارد .پلوســی مهاجمان به بنای
کنگره (کاپیتول) را "تروریســت" خواند و گفت
ترامپ که هواداران خود را به "شورش مسلحانه"

فراخوانده است ،نباید رئیس جمهور باقی بماند.

او از مایــک پنس ،معاون ترامــپ ،دعوت کرد،
طبق قانون اساســی موقتا مقام رئیس جمهور
را به عهده بگیرد .بنا به ماده  ۲۵اصالحیه قانون

اساســی چنانچه رئیس جمهور به هر دلیلی از
انجام وظیفه "ناتوان" باشــد ،معاون او میتواند

جای او را پر کند.

از مقامهــای اجرایــی پراهمیتی که به ترامپ

اعتراض کردنــد ،لری هوگن ،فرمانــدار مریلند

عهده بگیرد.

دانسته است .مجلس نمایندگان در دسامبر ۲۰۱۹
برای اســتیضاح ترامپ ،به اتهام سوءاستفاده از

قدرت ،گام برداشــت ،اما در فوریه  ۲۰۲۰مجلس

ســنا که هنوز در قبضه جمهوریخواهان بود ،از
برکنــاری او جلوگیری کرد .برخــی از نمایندگان

به همه وزیران کابینــه ترامپ توصیه کردهاند که
از او کنــاره بگیرند و راه خــود را از او جدا کنند.

برخــی از قانونگذاران جمهوریخــواه نیز ،مانند

آدم کینزینجر خواســتار آن هســتند که ترامپ
با اســتناد به ماده  ۲۵برکنار شــود .او در پیامی

توییتری گفته اســت که ترامپ "رابطه خود را با
واقعیت" از دست داده ا سندرز :ترامپ خطرناک

ترین رئیس جمهور آمریکا بود

برنی ســندرز ،سناتور دموکرات ایالت ورمونت

در واکنش به اشــغال ساختمان کنگره آمریکا با

فراخــوان ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشــت،
ترامــپ بدترین و خطرناک ترین رئیس جمهور

آمریکا بود.

میت رامنی :شورش را ترامپ به راه
انداخت

میت رامنی ســناتور جمهوریخــواه ایالت یوتا و
نامزد این حزب در انتخابات سال  ۲۰۱۲با انتقاد
از حوادث روز چهارشــنبه در واشنگتن از اشغال

ســاختمان کنگره به عنوان «شورشی که رئیس
جمهــوری ایاالت متحده به راه انداخته بود» یاد

کرد.

جورج بوش خشونتها در واشنگتن را
محکوم کرد

جورج بوش پســر ،رئیس جمهوری پیشــین
آمریکا با انتشــار بیانیه ای اشــغال ساختمان
کنگره را محکوم کرد .او گفته اســت ،آنچه روز

چهارشنبه در پایتخت آمریکا روی داد شایسته
یــک جمهوری دموکراتیک ماننــد آمریکا نبود.

وی در بیانیه اش نوشــت ،از حوادث واشنگتن

«وحشت زده» شده است.

هیالری کلینتون :تروریستهای داخلی
به دموکراسی حمله کردند

هیالری کلینتون ،وزیر خارجه پیشین آمریکا در
واکنش به حوادث روز چهارشــنبه در واشنگتن

گفت که «تروریستهای داخلی» به دموکراسی
ایــاالت متحــده حمله کــرده انــد .وی افزود،

دموکراســی دســتاوردی «شــکننده» است و

رهبران آمریکا باید از آن پاسداری کنند.

بایدن :تهاجم به دموکراسی آمریکا و
حکومت قانون است

جــو بایدن ،رئیــس جمهوری منتخــب آمریکا
از دونالــد ترامپ خواســت ،در یک ســخنرانی

تلویزیونی خواســتار پایان اشــغال ســاختمان
کنگره شــود .او گفــت ،رویدادهای واشــنگتن

«تهاجم به دموکراسی آمریکا و حکومت قانون»

است .رئیس جمهوری منتخب آمریکا از دونالد
ترامپ خواست طبق سوگندی که یاد کرده است

از قانون اساسی پاسداری کند.

رهبران جهان

رهبران آمریکا و جهان آشــوب هواداران ترامپ
را شــرم آور خواندنــد و ترامپ را بدترین رئیس

جمهور آمریکا معرفی کردند.

فرانسه و اتحادیه اروپا

وزارت خارجــه فرانســه در واکنش به اشــغال
ســاختمان کنگره آمریکا این حادثه را «خدشه
ناگوار به دموکراسی» توصیف کرد .جوزپ بورل،

مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا نیز
«تهاجم بی سابقه» به دموکراسی ایاالت متحده

را محکوم کرد.

انگلیس

بوریس جانسون ،نخســت وزیر بریتانیا اشغال

ساختمان کنگره آمریکا «صحنههایی شرم آور»
بود.

آلمان

هایکــو ماس ،وزیر خارجــه آلمان نیز در صفحه
توئیترش نوشــت ،دونالد ترامــپ و هوادارانش
باالخره باید نتیجه انتخابات روز سوم نوامبر (۱۳

آبان) را بپذیرند.

ایتالیا

پائولو جنتلونی ،نخســت وزیر پیشــین ایتالیا و

کمیســر اقتصادی اتحادیه اروپا نیز با انتشــار

عکسی از اشغال ساختمان کنگره آمریکا نوشت:

«شرم آور است».

پارلمان اروپا

رئیــس پارلمان اروپا از اشــغال کنگــره آمریکا
«عمیقــا» ابراز نگرانــی کرد .دیوید ساســولی،

رئیــس پارلمــان اروپــا در واکنش به اشــغال
ســاحتمان کنگره آمریــکا در صفحه توئیتر خود

خواستار احترام به رای گیری دموکراتیک شد.

دســتگیر کردند .بگزارش واشــنگتن پســت  ،دادگاه عالی
واشــنگتن اعالم کــرد  ،پلیس آشــوبگران را به جــرم ورود
غیرقانونی ساختمان دولتی  ،آسیب رساندن به اموال عمومی

 ،مجروح ساختن شــماری از نیروهای پلیس و کشتن چند
متهم دستگیر کرده است  .دادســتان های دادگاه واشنگتن
در حال بررســی مدارک اثبات اتهام آشوبگران دستگیر شده

هســتند  .گزارش اولیه دادگاه حاکی است  ،بیشتر متهمان از
خارج منطقه واشــنگتن آمده بودند و غالبا از مناطق اورگان ،

فلوریدا  ،وایومینگ  ،کنتیکت و پنســیلوانیا هستند .و برخی
از آنهــا نیز از منطقه  ،مریلند و ویرجینیا بودند .یکی از پلیس
های مسئول حفاظت از ساختمان کنگره که در آشوب هواداران

ترامپ مجروح شده بود نیز بدلیل شدت جراحات جان باخت.

برخی از سیاستمداران آمریکا معتقدند  ،ترامپ بخاطر فراخوان

جنایــت آمیزی که داده اســت باید تحت تعقیب جنایی قرار
بگیرد.آشــوبگران دستگیر شده در هرج و مرج خشونت آمیز

در ساختمان کنگره روز پنجشنبه اولین حضور خود را در دادگاه
انجام دادند .مقامات قضایی متعهد شدند كه مظنونان دیگری

را نیز ردیابی كنند .دادگاه همچنین در حال بررســی است که
چــرا پلیس برغم فراخوان ترامپ  ،شــمار ماموران را افزایش

نــداده و جلوی ورود مهاجمان به ســاختمان کنگره را نگرفته

است  .افسران پلیس ساختمان کنگره ظاهرا مقاومت الزم را
برای جلوگیری از ورود آشوبگران نداشته اند .در اولین جلسه

دادگاه عالی واشــنگتن  40متهم به جــرم ورود غیرقانونی به
ســاختمان کنگره و آسیب زدن به اموال عمومی متهم شدند.
دادســتان ها گفتند ،یک فرد دستگیر شده به داشتن "سالح

خودکار به سبک نظامی" و  11کوکتل مولوتف متهم شده است.

یک آشــوبگر دیگر به اتهام حمله به یک افسر پلیس با چوب

هاکی متهم شــد .یــک نفر دیگر که به یک مترجم روســی
نیاز داشــت  ،به قاضی گفت" :من نمی دانــم به چه ورودی

غیرقانونی اشاره می کنید ".برخی از متهمان گفتند  ،به دستور
ترامپ به ساختمان کنگره حمله کرده اند و ترامپ هنوز رئیس

جمهور است  .یك متهم که از ایالت مریلند بود متهم به داشتن
اســلحه  9میلیمتری شد .دادستان گفت که وی همچنین دو
ژورنال  12دور کام ً
ال بارگیری شده  ،جلیقه ضد گلوله به همراه

داشــت و ماســک گاز و چاقوی جیبی را در کوله پشتی خود
حمل می کرد .پلیس در یک اظهارنامه اظهار داشت که این مرد

به مأموران گفت که این اسلحه برای حفاظت شخصی است و
او قصد آسیب رساندن به کسی را نداشته است .

رابرت ج .کومیت ســوم رئیس پلیس واشنگتن قول داد که

"همه افراد خشن" را دستگیر خواهد کرد  ،و گفت که محققان
اطالعات را به طور عمومی و به دفاتر  FBIدر سراســر کشــور
پخش می کنند .رئیس پلیس گفت  :هر فردی که آشوبگران
را معرفی کند هزار دالر جایزه خواهد گرفت.

کودتای نافرجام ترامپ
روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» یورش حامیان ترامپ

به کنگــره آمریکا و جلوگیری از فرآیند تایید رســمی پیروزی

بایدن را شــدیدترین حمله به دموکراســی آمریکایی دانست
و گفت :ترامپ دســت به کودتای نافرجامــی زد و این آخرین
زورآزمایی وی برای حفظ قدرت بود.این روزنامه انگلیسی زبان

روز جمعه با تحلیل اوضاع دگرگون سیاســی در ایاالت متحده

آمریکا پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری،
نوشت :دونالد ترامپ سرانجام به قلمروی استبداد واقعی خود

پایان داد و برای انتقام جویی از شکســت در انتخابات حامیان

خود را برای حمله به پایتخت آمریکا فرستاد .در سرمقاله این
روزنامه آمده اســت :رئیس جمهوری آمریکا سخنان تحریک
آمیــزی در جورجیا به زبان آورد و همین کافی بود تا حامیانش

در واشنگتن دی سی جلوی برگزاری جلست مشترک کنگره را

گرفته و ساختمان آن را تصرف کنند.اکسپرس تریبیون نوشت:

حامیان ترامپ شــدیدترین حمله را به آنچه کــه این روزنامه
نماد دموکراسی در آمریکا خواند ،طی  ۲۰۰سال اخیر رقم زدند،
اقدامی که با مدیریت ترامپ و معتمدانش جرقه خورد و پس از

آن ترامپ خواستار توقف و بازگشت حامیانش شد و دروغهای

خود دربــاره نتایج انتخابــات آمریکا را نیز دوبــاره تکرار کرد.

روزنامه انگلیسی زبان «نیشن» پاکستان نیز در سرمقاله خود
نوشــت :واشنگتن پایتخت آمریکا شاهد صحنههای بیسابقه

بــود و از همه حیــرت انگیزتر صدها نفر از هــواداران ترامپ به

کنگره ریخته و به خشونت متوسل شدند .در این سرمقاله آمده
است :اتفاقاتی که در پایتخت آمریکا دیده شده حاکی از شبهات
دموکراسی این کشــور به جنگ داخلی و آسیب پذیری آن به

دســت نیروهای افراطی است .تهاجم اخیر به کنگره دو جناح

جمهوری خواهان و دموکراتها را به شدت شوکه کرده زیرا تصور

نمیشد که درگیری بین آنان به شورشی در کنگره ایاالت متحده

منجر شود .دولت پاکستان روز گذشته پس از تأیید رسمی جو
بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا ،ضمن

اعالم رصد تحوالت آن کشور پیرامون یورش شورشیان به کنگره،

پیروزی بایدن و معاونش کاماال هریس را تبریک گفت.
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جزئیات برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب
گــزارش

رئیس نخســتین نمایشگاه

همچنین ارســال کتــاب از طریق پســت برای

اقتصــاد برتر

ن  ۹۹برگزار
اول تا ششم بهم 

برای ناشــر رایــگان اســت».دهقانکار با تاکید
بــر تفاوت در برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب

خواهــد شــد ،در نشســت

تهران با ســایر اســتانها گفت« :در نمایشــگاه

هماهنگی ایــن رویداد ،درباره جزئیات شــرکت

مجــازی کتاب تهران تنها طالب ،دانشــجویان و

ناشــران و یارانه خریــد کتاب از این نمایشــگاه

اســتادان و اهالی قلم از یارانه بهرهمند میشوند

توضیح داد .ایوب دهقــانکار گفت« :خانه کتاب

اما در نمایشگاه مجازی کتاب در سایر استانها

و ادبیــات ایران به عنوان مجری نمایشــگاههای

تمام مردم استان میتوانند از آن یارانه استفاده

مختلــف ،از بهمنمــاه ســال  ۱۳۹۸مقدمــات

کنند و این امر در ســایت نمایشــگاه نیز تعبیه

اجرای سیوسومین دوره نمایشــگاه بینالمللی

شده اســت .در ایام برگزاری نمایشگاه مجازی

کتــاب تهران را انجــام داده بود ولی متاســفانه

کتاب تهران غرفه ناشــران از  ۶صبح تا  ۹شــب

شــیوع ویروس کرونا مانع از برگــزاری این دوره

باز اســت و مســئول غرفه هر نشر باید در غرفه

از نمایشگاه شــد».او افزود« :پس از اطمینان از

حضور داشــته و پاسخگوی ســواالت مخاطبان

برگزار نشدن نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران،

باشــد اما مردم به صورت  ۲۴ساعته میتوانند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دستور داد سازوکار
دســتور کار قرار بگیرد .در این راســتا طی ابالغیه
از ســوی معاونت امور فرهنگــی وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی ،خانه کتاب و ادبیات ایران مجری

برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب شد و ما نیز از
همان تاریــخ فعالیت در این حــوزه را به صورت

عملیاتــی و اجرایی آغاز کردیم .نمایشــگاههای
کتاب دنیا را که به صورت مجازی برگزار شد ،رصد

کرده و در  ۱۰نمایشــگاه مجــازی کتاب دنیا چون
بولونیا ،چیــن ،فرانکفورت و غیره که صرفا محلی

برای نمایش کتاب بود ،به صورت فعال شــرکت

کردیم».مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات ایران

با بیان اینکه طراحی ســایت نمایشگاه مجازی

کتاب به گونهای انجام شــده که همزمان ظرفیت

بازدیــد یکونیم میلیــون نفــر را دارد ،بیان کرد:
«تمام کتابهایی که در نمایشــگاه مجازی کتاب

به نمایش درمیآیند با احتســاب قیمت پشــت

جلد  ۲۰درصد تخفیف دارند .کتابهای داخلی با

تخفیــف  ۲۰درصد و کتابهای خارجی با تخفیف
 ۵۰درصد عرضه میشــود .همچنین ارسال کتاب

آزمایش  ۲۴۰ایرانی
مشــکوک به کرونای انگلیسی

خرید زیر  ۵۰هزار تومان بســته به قیمت فاکتور

مجــازی کتاب تهــران که از

برگزاری نمایشــگاه کتاب به صــورت مجازی در

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط

5

از نمایشگاه دیدن کرده و خرید کنند».همچنین

برای بازدیدکنندگان در اقصی نقاط کشــور رایگان

در این نمایشــگاه پرداخت میکنند».مدیرعامل

علی غیاثی ندوشــن ،مدیــرکل هماهنگی امور

میشــود .بازدید از نمایشــگاه هم در  ۲۴ساعت

از ایــن رویــداد فرهنگی توضیــح داد« :اهالی

گفت« :بحث نمایشگاه کتاب در فضای مجازی

ندارنــد؛ از بانک اطالعات خانــه کتاب و ادبیات

جنــوب کرمان به صورت آزمایشــی برگزار شــد

اســت و تمام فرآیند خرید در یک ســایت انجام

شــبانهروز امکانپذیر است که یکی از مزیتهای
ایــن نمایشــگاه بــه شــمار میرود».دهقانکار

ضمن بیان اینکــه در نمایشــگاه مجازی کتاب
تهران شــرایط کمنظیری فراهم شــده که در هیچ
فروشــگاه اینترنتــی دیده نمیشــود ،ادامه داد:
«تــا این لحظه ۱۵۰۰ ،ناشــر بــرای حضور در این

نمایشگاه ثبتنام کردهاند؛ در این نمایشگاه غرفه
و پنل مجازی برای ناشــران رایگان است و پس

از پایان فرآیند خرید از طرف مخاطبان ،شــرکت

پســت کتابها را جمعآوری میکنــد».او گفت:
«باتوجه به وجود کرونــا و توصیه برای حضور در

خانه ســعی کردیم خالء حوزه کتــاب و فرهنگ

را از طریق نمایشــگاه در آن ایــام پر کنیم .حتی

ترافیک ســایت برای شــهروندان  ۵۰درصد است

یعنــی نصف هزینهای را که بــرای حضور در دیگر
صفحات وب و فضای مجازی میپردازند با حضور

خانــه کتاب و ادبیات ایران دربــاره یارانه خرید

قلــم نیازی بــه ثبتنام بــرای دریافــت یارانه
ایران اطالعات مورد نیاز را اســتخراج کرده و بر

اســتانهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
موضــوع جدیدی اســت و اولیــن نمونه آن در

کــه نتایج خوبی نیز داشــت .امــکان برگزاری

اســاس رتبهبندی اهل قلم به صورت اتوماتیک

نمایشــگاه مجازی کتاب در اســتانهای دیگر

آنها شــارژ میشــود».او با بیان اینکه تخفیف

با همین شــیوه وجود دارد».او بــا بیان اینکه

ناشــر نمیتواند تخفیف بیشتر یا کمتری اعمال

دستاورد خوبی داشــته باشد،ادامه داد« :شاید

بین  ۲۰۰تــا  ۵۰۰هزارتومان یارانــه روی کدملی

 ۲۰درصدی برای همه کتابها یکســان است و
کند ،اظهار داشــت« :شیوه ارســال کتاب به دو

صورت انجام میپذیرد؛ ناشــر اگر کتابها را از

پس از اجرای نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران

نمایشــگاه مجــازی کتــاب میتواند بــرای ما
کرونا ســبب خیری باشــد تا در آینــده بتوانیم

هزینههــای خود را از جهاتی کم کرده و شــکل

طریق پست ارســال کند مشمول یارانه میشود

و ماهیت نمایشــگاه را تغییر دهیم تا به ســمت

میتواند کتاب را با مســئولیت به دست مخاطب

شود .همچنین دسترسی مردم به کتاب و منابع

کــه از  ۲۵تا  ۷۵درصد اســت .از طرفی ناشــر
ارســال کند منتها تسویه حســاب با ناشر زمانی

صورت میگیــرد که مطمئن شــویم کتابهای

خریداریشــده به دســت مردم رســیده است.

فضای مجازی برود و مدت نمایشــگاهها بیشتر

مکتوب متفاوت از گذشــته تعریف شود و توزیع

عادالنه امکانات و دسترســی کتــاب برای همه
مردم جامعه و کشور را داشته باشیم».

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :بیماری که در غرب کشور

به کرونا مبتال شده و به تازگی از سفر انگلیس برگشته است،

مبتال به واریانت کرونای انگلیسی نیست و آزمایشات وی تایید
نشــد.دکتر کیانوش جهانپور تصریح کرد  :در چند روز گذشته

خبری در رســانهها منتشر شــد و درباره احتمال ابتالی یک
همکار پزشــک ما در غرب کشور به کرونای انگلیسی صحبت
شده بود که این مسأله تایید نشد و مورد ابتالی به این واریانت

جدیــد از ویروس کرونــا تاکنون در یکی از بیمارســتانهای
خصوصی تهران شناسایی شده و بررسی سایر موارد مشکوک

از طریق توالی یابی ژنتیکی در آزمایشــگاههای ریفرال ادامه
دارد و هنوز مورد جدیدی گزارش نشــده اســت.وی افزود :از

مورد مشکوک در کردستان و موارد تماس نزدیک با وی بارها

تســت به عمل آمده اســت و تاکنون حدود  ۲۴۰نفری که با
مورد مشــکوک اولیه  -که یکی از همکاران پزشک بازگشته از
انگلیس بود -در تماس بــوده اند ،مورد آزمایش قرار گرفتند

و خوشــبختانه در هیچ یک از آنهــا ردپایی از کرونای جهش

یافته انگلیســی مشــاهده نشده اســت .رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسن
کرونا در ناصرخســرو وجود خارجی ندارد ،گفت :مردم فریب
افراد ســودجو را نخورند .با بیان اینکه افراد سودجو و فرصت

طلب با سوءاستفاده از نگرانی و نیاز مردم در خصوص واکسن

کرونا در بســیاری از کشورها در فضای مجازی و یا حتی بازار

ســیاه مبادرت به کالهبرداری میکنند ،اظهار کرد :بر اســاس
گزارشهای دریافتی از آمریکای شــمالی و اروپای غربی که
در روزهای گذشــته در رسانهها درج شده ،به چنین موضوعی
هم اشاره شده است.وی ادامه داد :متأسفانه در کشور ما هم

خرید منزلت اجتماعی با ال کچری بازی!

است و این رفتارها طبیعی نیست.

حس تلخ نابرابری

سمت مسائل و آســیبهای دیگری در جامعه
سوق دهد و کیفیت زندگی را برای این قبیل افراد

مهدی مالمیر جامعه شــناس امــا مقدمهای را برای

بسیار پایینتر بیاورد.

این روزها با وجود کرونا حتی جشنهای الکچری

کنندگان زیادی هر روز پیگیر و در حال رصد لحظات

باره گفت :اکنــون در وضعیتی زندگــی میکنیم که

اما نکتــه دیگری که این جامعه شــناس به

گاردن هــا ،اتاقهای زایمان خصوصــی با تزئینات

مخرب آن به مرور زمــان در زندگی دیگرانی که در

جامعه باال رفته و متأســفانه در ســالهای اخیر این

به دهانشــان میرســد نمود پیدا میکند .شاید در

از طبقه متوســط نیز از جایگاه طبقاتی خود خارج و

از داخل تاالرهای باشکوه به پشتبام خانه ها ،روف
آنچنانــی ،ســواحل و باغهای اختصاصی کشــیده

شده اســت.به نظر میرســد حتی بیماری کشنده
کرونــا با حالــت جهش یافته ایــن روزهایش هم

نتوانسته مانع از برگزاری مراسمهای الکچری شود.
گویــا اجرا در فضای باز مثــل آب روی آتش عمل

میکند و تجمع و صف مهمانان برای شرکت در این
دست ضیافتهای پرشکوه که سادهترین غذایش

نمایــش الکچری بازی مطــرح میکنــد و در این

و سبک زندگی این افراد هستند .بدون شک اثرات

فاصله و شــکاف طبقاتی بین دهکهای درآمدی در

این شــرایط اقتصادی سخت ،به زحمت دستشان

فاصله و شــکاف شدیدتر نیز شده تا جاییکه بخشی

ابتدای راه با آه و افســوس و همذات پنداری و در

دچــار تحرک طبقاتی نزولی شــده اند .حال اگر این

این رفتارها چندش آور است

و بــه صورت ترکیبی ،نابرابــری و فقر را در هم ضرب

مراحل بعدی با خشم و حسرت.

شــاخص را در کنار شــاخص خط فقر هم قرار دهید

عطــاء هللا محمدی روانشــناس و رواندرمانگر گفت:

کنید وضعیت بســیار وخیم تر هم میشود.به گفته

خاصی انجام دهد هیچ اشــکالی ندارد .پول خودش

نابرابر فرصتها در جامعه باعث بروز و وقوع نابرابری

اینجاست که پول خرج کردن و برگزاری مراسمهای در

هم نابرابری عینی داریم در جامعه و هم احســاس

هم با تعمد چندش آور است.به گفته این روانشناس،

اشــاره کردم بر مبنای شاخصها قابل بررسی است

زندگی و داراییهای خود را در فضای مجازی و… به

که آدمها خود را در جریان یک مقایسه اجتماعی قرار

روانــی خود این کار را میکنند .به نظر میرســد فرد

مقایســه کرده و اگر این فاصله بسیار زیاد باشد یک

نرسیده و رضایتش را در نمایش آن به مردم میداند.

مالمیر افزود :این احســاس محرومیت احســاس

آن اشــاره دارد بحث نوکیســگی و ثروتهای

بــادآورده اســت.این جامعه شــناس گفت:
بحث به دســت آوردن ثــروت به خودی خود

ارزشمند اســت اما موضوع این است که این
ثروت از چه راهی به دست بیاید .در جوامعی

که مســیر تولید ثروت طبیعــی و در جریان
کار مولد و تولید مؤثر ایجاد و آرام و پیوســته

طی میشــود ،بدون شــک ثروت ارزشمندی

مرغ بریانی و کباب زعفرانی اســت مانعی ندارد.اما
شــاید بگویید به ما چه ربطی دارد؟ اص ً
ال طرف پول

این جامعه شناس ،به طور معمول دسترسی و توزیع

اســت و اختیارش را دارد.وی ادامه داد :اما مشــکل

در جوامــع به صورت عینی و ذهنی میشــود یعنی

ارتباطی دارد؟بله تا اینجا به نظر همه چیز شــخصی

اصطالح الکچری با هدف نمایش آن به افراد دیگر آن

نابرابری.وی ادامــه داد :نابرابری عینی همانطور که

افرادی که دوســت دارند نحوه پــول خرج کردن در

اما نابرابری ذهنی در واقع اشــاره به این موضوع دارد

نمایش بگذارند ،در واقع برای جبران خالءهای روحی

میدهنــد .افراد و گروههــای اجتماعی خود را با هم

اختیــار یک عده خاص قرار میگیرد .کســی

با برگزاری مراسم آنچنانی به رضایتی که میخواسته

احساس محرومیت شــدید به افراد دست میدهد.

و کســی که با تولید و رنج و مشقت به ثروت

پس از نظر رفتاری و شخصیتی این فرد دچار مشکل

ناخوشایندی اســت و بدون شک میتواند افراد را به

و بــه کســی هم ارتباطی نــدارد .به قــول معروف
«دارندگی و برازندگی».اما حلقه اتصال این رفتارها

و کنشهای اجتماعــی صفحات مجازی این افراد
هستند .صفحاتی که ویترین خوش چینی از زندگی

افرادی اســت که در هر فصل رنگ باشکوه تری به

خود میگیرد .صفحاتی که به خواست این افراد به
صورت عمومی و در اختیار همگان قرار گرفته و دیگر
حریم شــخصی معنا پیدا نمی کند.در ادامه دنبال

دامن زده شــد ،اما اطالعات میدانی حاکی از آن است که به

هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد.

پدیدهنوکیسگی

اینکه فــردی ثروت دارد و میخواهــد با آن کارهای

دارد و میخواهــد ریخت و پاش کند به کســی چه

در فضای مجازی و بازار سیاه (ناصرخسرو) به چنین شایعاتی

اســت و صاحب ثروت نیز قدر آن را دانســته

و در راه ســرمایهگذاریهای مجــدد در بحث
تولید در جهت رشــد جامعه استفاده میکند.

اما به گفته مالمیر ،ثروتی هم هســت که توأم
با رنج و زحمت نیســت .ثروتــی بادآورده که
ناشی از فرصتهای نابرابری است که جامعه

در اختیار عدهای قرار میدهد که نوع شــدید
آن انواع رانت و ســودجوییهایی است که در
کــه از راه رانت ثروت خود را به دســت آورده

رسیده مســیر متفاوتی طی کرده لذا ماهیت
متفاوتی هم با یکدیگر دارند.

اجباری در تزریق وا کسن نیست
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت:

کسانی که هیچگونه دانشی در زمینه واکسن کرونا ندارند حق
ندارند در خصوص کیفیت ،زدن یا نزدن واکسن و ...اظهار نظر

و اذهان جامعه را دچار تشــویش کنند.محمد نوری سپهر در
مورد واکســن کرونا ،اثر بخشــی و استفاده از آن گفت :وجود

واکسن برای بسیاری از بیماریهای واگیر ،انقالبی در دانش

پزشکی بود و دلیل مهم در مهار بسیار از بیماریها و ریشه کن
شدن آنها ،تولید واکسن بوده است؛ مثل واکسن فلج اطفال،

سرخک ،سرخجه ،دیفتری ،کزاز ،سیاسرفه ،آبله و ...از جمله

واکسنهایی اســت که در طول تاریخ بشریت را از درد و رنج
این بیماریها در امان نگه داشــته اســت.وی افزود :بیماری

واگیــردار کرونا هم یکی از بیماریهای نوظهور اســت که دنیا
در تالش برای تولید واکســن آن است و به موفقیتهایی هم
دست یافته است .نوری سپهر ادامه داد :کسانی که هیچگونه
دانشی در این زمینه ندارند حق ندارند در خصوص کیفیت ،زدن

یا نزدن واکسن و ...اظهار نظر و اذهان جامعه را دچار تشویش

کنند.در جمهوری اسالمی ایران وزارت بهداشت مرجع تصمیم

گیری و تشخیص در این زمینه است.واکسنهایی که وزارت
بهداشــت قرار است از خارج کشــور تهیه کنند ،چنانچه تمام
مراحل را گذرانده باشــند قابل استفاده است.وی در خصوص

تزریق عمومی واکسن گفت :مرحله اول کادر بهداشت و درمان

آلودگی هوا پرخاشگری را تشدید میکند

 ۲۴درصد مدیران دولت زن هستند

عضو انجمن علمی روا نپزشــکان ایــران معتقد

معــاون امور زنان و خانواده رئیــسجمهور گفت:

مغــز ،رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده

 ۲۴درصــد از مدیــران دولت در ردههــای عالی و

اســت ،آلودگی هوا بــا تاثیرگذاری بر اکســیژن

میانی از زنان توانمند و شایســته هستند.معصومه

میشــود.فربد فدایی در خصوص اثرات آلودگی

ابتــکار با بیان اینکه در انتصاب مدیران زن اصل بر

هوا بــر اعصــاب وروان اظهار داشــت :آلودگی

را کاهــش میدهــد.وی ادامه داد :بــا افزایش

انســانی را کاهش میدهــد .همچنین رفتارهای
پرخاشــگرانه در این دوران بــا افزایش آلودگی

هوا و ریزگردها تشــدید میشــود.فدایی با بیان
اینکــه حــاالت اضطرابــی وافســردگی نیز یکی

از نتایج مخــرب آلودگی هوا به شــمار میرود،

گفت :وضعیت شــناختی انسان همچون ادراک
مســائل ،قــدرت تمرکز ،توجــه وحافظــه نیز با
افزایش ریزگردها دچار نقصان خواهد شــد.این

متخصــص اعصــاب وروان خاطرنشــان کــرد:

ســکونت در بزرگرا ههــا باتوجــه به تــردد باالی

وســائل نقلیه و همچنین افزایش آلودگی بویژه
بــرای کــودکان در درازمدت ســبب نقصا نهای

بیشــتر از افراد غیر سیگاری در بیمارستان بستری می شوند.

نمیکنیــم و او نتواند از عهده کار برآید .ضمن اینکه

محققان کالج کینگ لندن در مطالعهای به بررسی رابطه بین

سیاست دولت تدبیر و امید این بود که سقفهای

آلودگی هوا اکســیژن بــه میزان کافــی به مغز
نمیرســد و این امر قدرت کنترل بــر هیجانات

افزایش خطر عالئم کووید  ۱۹همراه اســت و افراد ســیگاری

مسئولیتی را به لحاظ فقط زن بودن به کسی واگذار

شــهروندان اثر گذاشــته و رفتارهــای اجتماعی

سیگارکشیدن و شــدت بیماری کووید  ۱۹پرداختند.محققان

شیشــهای مدیریت زنان را باز کنــد و زنان بتوانند
بر اساس شایســتگی و نه بر اساس زن بودنشان

هوشــی وذهنی خواهد شــد.فدایی یادآور شــد:

در پســتهای مدیریتی به کار گرفته شــوند.ابتکار

هنــگام ضــروری بــودن خــروج از منــزل) این

بــه  ۳۰درصد تا پایان دولــت دوازدهم خبر داد و

اســتفاده از ماســک در ایــن ایــام میتواند (به
تبعــات مخرب را کاهش دهد ،اما در حقیقت عدم
اســتفاده از وســائل نقلیه موتوری و ســوختهای
نامناسب راهکار اصلی کاهش آلودگی هوا است.وی

همچنین تاکید کرد :در حال حاضر یکی از مشکالت

پایتخت ،سازههای نامناسب است .سازههای مرتفع
دروازههای ورودی وخروجی شهر تهران مانع از ورود
جریان هوا میشــود وپایتخت را همانند یک کاسه
وارونه (که آلودگی هوا را به وضوح نشــان میدهد)
در یک وضعیت منحصر به فرد قرار میدهد.

از افزایش ســهم مدیریت زنــان در دولت از ۲۴

مشاهده کردند در مقایســه با غیرسیگاری ها ،سیگاریهای

که همین شــاخص مبنای تدوین ســند ارتقای

وضعیــت زنان و خانواده در اســتا نها شــده و
همزمــان مبنای رصــد و پایــش فعالیتها در

گفت :بر اســاس مطالبات مقام معظم رهبری و

این حوزه هم محســوب میشود.ابتکار با تاکید

در مقدرات اساســی کشــور دخالــت کنند» نگاه

وضعیــت زنــان و خانواده در اســتا نها افزود:

ایــن جمله بیبدیل امام کــه فرمودند «زنان باید
دولــت هم توســعه فعالیت زنــان در عرصههای
اجرایی و مدیریتی اســت.معاون زنان و خانواده

بر لزوم بازنگری و روزآمد شــدن ســند ارتقای

بــا توجه بــه اینکه این ســند طی یــک حرکت

علمــی و مبتنی بر داد ههــا و واقعیتهای کف

رئیسجمهور عدالت جنسیتی را مفهومی برگرفته

جامعه و همچنین بر اســاس نیازها ،اقتضائات

دولت و ستاد ملی زن و خانواده شاخص سنجش

بازنگــری و تدقیق این ســند و بهروز کردن هم

از قرآن کریم دانســت و گفت :بر اســاس مصوبه
عدالت جنســیتی در دســتگاههای اجرایی داریم

واکسن بزند هیچ اشکالی ندارد و اجباری در کار نیست.

نتایج یک مطالعه نشــان داده اســت که ســیگار کشیدن با

شایستهساالری است ،اضافه کرد :بنابراین ما هیچ

هوا بویــژه ریزگردها بر سیســتم عصبی وروانی

هم اقدام میشــود .نوری سپهر گفت :اگر فرد عادی نخواهد

خطر کووید  ۱۹در افراد سیگاری
شدیدتر است

امــروز با سیاســتگذاریهای صورتگرفته حدود

و ســبب کاهش کنترل خشــونت و پرخاشگری

و گروههای پر خطر هستند و پس از آن برای متقاضیان دیگر

و ظرفیتهای اســتا نها تدوین شــده ،بنابراین
امری واجب و الزم است.

فعلی  ۱۴درصد بیشــتر احتمال دارد که به ســه نوع عالمت

اصلی کووید  ۱۹دچار شــوند :تب ،سرفه مداوم و تنگی نفس.

همچنین افراد ســیگاری فعلی بیشــتر از افراد غیرسیگاری
دارای عالئم هستند .در افراد سیگاری  ۲۹درصد بیشتر احتمال

گزارش بیش از  ۵عالئم مرتبط با کووید  ۱۹و  ۵۰درصد بیشتر

گــزارش بیش از  ۱۰مورد از عالئم این بیماری نظیر از دســت
دادن حش بویایی ،بی اشــتهایی ،اسهال ،خستگی ،گیجی یا
درد عضالنی گزارش شده است .بروز عالئم بیشتر بیانگر شدت

بیشتر بیماری کووید  ۱۹است.محققان توصیه کردند که راهکار
ترک سیگار باید به عنوان راهی برای رفع کووید  ۱۹در نظر گرفته

شــود ،زیرا سیگار کشــیدن هم احتمال بیماری و هم شدت
بیماری را افزایش میدهد.
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از خودروهای لوکس مالیات گرفته میشود؟

واقعیت این است که در اصل گرفتن مالیات از خودروهای لوکس،

میان ،در صورت وضع قانون مالیــات برای معامالت خودروهای

تعمیرگاههای خودرو باید نرخنامه نصب کنند

نصــب نشــدن نرخنامــه در تعمیرگاههــای خودرو تخلف اســت.

بیشتری در این راستا پرداخت کردند ،حتما به اتحادیه با شماره تلفن

کار درست و منطقی است ولی نه اینکه دولت برای تامین نیازهای

داخلــی ،انگیزه برای ســوداگری کاهــش خواهد یافــت؛ البته

تعمیــرکاران نرخ مصوبی برای تعمیر یا تعویض قطعه خودرو دارند

در دو ســال و نیم گذشــته ،به دالیل مختلف از جمله نرخگذاری

حذف داللی و ســوداگری در بازار خودرو نیست و راهکار اصیل و

نیک آئیــن رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو با بیان این مطلب

بــه هزینه تعمیر یا تعویض قطعه ندارنــد ،اینکه برای تعویض یک

و خارجــی در بازار به شــدت باال رفته که در ایــن میان ،به جای

و کنترل تورم است .مالیات بر خودروهای لوکس ،از سال گذشته

راننــدگان این موضوع را بایــد به ما گزارش کنند چــرا که این امر

ساعته منصفانه چقدر اســت؟ تعمیر ماشین چقدر طول میکشد؟

اند .این در حالیســت کــه دولت همچنان بــر ممنوعیت واردات

ماه از ســال اجرایی نشــده .این موضوع چند روزیست در ادامه

مورد اجرت تعمیرکاران خودرو اظهار داشــت :طبق قوانین ،ورودی

که گویــی حتی به زبان خارجی نوشــته شــده و در نهایت مجبور

مالی اش از این ابزار استفاده کند و در آن استثناهایی نیز قائل شود.

دســتوری ،رشــد تورم و باال رفتن نرخ ارز ،قیمت خودرو داخلی

تولید کنندگان و مصرفکنندگان واقعی ،بیشــتر ،دالالن سود برده

خودرو پافشــاری میکند ،در جایی که با ازسرگیری آن ،میتواند

درآمــد مالیاتی خود را افزایش دهــد .وقتی واردات خودرو آزاد

کارشناســان معتقدند مالیاتســتانی راهحل جامع و کاملی برای
اصلی کماکان همان کنار گذاشــتن سیاست نرخگذاری دستوری

گفت :درصورتی که در تعمیرگاهها نرخنامه مصوب ما نصب نباشــد،

در دســتور کار مجلســیها قرار گرفته ،اما هنوز بعد از گذشت ۱۰

تخلف محســوب میشــود .رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در

بررسی بودجه  ۱۴۰۰در دستور کار کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

واحد صنفی باید جواز و نرخها نصب شده باشد ،اگر نرخنامه نصب

قرار گرفته .دولت در بودجه امســال نیز مالیــات گرفتن از مالکان

شــود ،دولت میتواند هم با وضع تعرفه ،درآمد داشــته باشــد و

خودروهــای لوکس را لحاظ کرده بود ،امــا نه آییننامهای برای آن

کریمی سنجری ،کارشناس بازار خودرو میگوید :دریافت مالیات

را به بودجه  ۱۴۰۰نیز منتقل کرده .اگرچه دولت در بودجه امســال و

هم هزاران مالیات دهنده جدید را به لیســت اضافه کند .حســن
از خریــد و فروش خودرو در شــرایط حاضر که بازار دچار التهاب

و نوســان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمتها و کاهش
التهابات بــازار نمیکند؛ بلکه بر التهابات بــازار میافزاید .در این

و نباید به هیچ عنوان از این مبلغ تعیین شده بیشتر دریافت کنند.

درنظر گرفت و نــه اجرایش کرد .حاال عین همان بند در بودجه ۹۹

ســال آینده ،مالیات بر خودروهای لوکس را گنجانده ،اما مشخص

نیســت آیا این بار قصدی برای اجرا دارد یا مالیاتستانی از خودرو
تنها در حد بندی تزئینی در بودجه باقی خواهد ماند.

نباشــد این امر تخلف محسوب میشود ،رشدهای زیادی در تعداد

تعمیرگاههــای غیرمجاز وجود دارد و هم اکنــون در حال برخورد با
آنان هســتیم ،اما تهران وسیع اســت و امکانات محدود ،بنابراین؛

پیگیری همه جانبه مشــکل اســت ،اما تمام تالشها در این راستا

صورت میگیرد .نیک آئین در پاســخ به این ســوال که بسیاری از

تعمیرگاهها با داشتن مجوز آن را روی دیوار نصب نمیکنند .نظارت
برمجوزهــا بر عهده کیســت؟ بیان کرد :مردم هرجــا رفتند و مبالغ

گرایش به شاسی بلندها عامل افزایش آالیندگی
ســازمان حفاظت محیط زیســت آمریکا گزارش بازده سوخت و

آالیندگی سال  2019را منتشر کرد .خودروها در آمریکا در این سال
در هر  100کیلومتر  9.4لیتر بنزین سوزانده اند.

دی اکسید کربن هم نزدیک به یک درصد افزایش یافت .سازمان

حافظت محیط زیســت آمریکا دلیل آن را رشد محبوبیت وانتها
و شاســی بلندهای غول پیکر ارزیابی کرده اســت .با اینکه در 5
سال گذشــته خودروهای برقی عرضه و تشویق شده اند ،فروش

آنها جز در کشور نروژ و آن هم امسال هرگز بر خودروهای بنزینی

برتــری پیدا نکرد .در گزارش این هفته ســازمان حفاظت محیط

هســتند این فاکتور را قبول کنند و مبلغ را واریز میکنند .وی ادامه

داد :در مــورد نرخهای متفاوت با واحــد صنفی ،مردم باید کارهای
اضافی صورت گرفته را در نظر داشــته باشــند ،اما اگر در نرخ درج

شده تعمیرگاهها تفاوت وجود داشته باشد ،اتحادیه حتما پاسخگو
خواهد بــود .رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در پاســخ به اینکه

نظارت بر این اتحادیه به عهده کیست؟ گفت :ما تحت پوشش اتاق
اصناف تهران هســتیم و اماکن بزرگ تهــران نیز بر تمام اتحادیهها

نظارت دارند.

بــازار وارداتیهــا رونق گرفت

در ســال  2019به میزان  0.2مایل به ازای هر گالن بود .در ســال

اولیــه انتخابات ریاســت جمهوری در آمریــکا و کاهش نرخ ارز

دیگــری در ارتباط با رونق اتفاق افتــاده در بازار وارداتیها مطرح

مهمترین گزاره آن کاهش میزان پیمایش به ازای مصرف سوخت

ســوخت و افزایش آالیندگی داشــته اســت .اثربخشی و کارایی

هر لیتر بنزین  0.085کیلومتر پیمایش کمتری داشتند .آالیندگی

اکثــرا افراد پس از پایان تعمیر خودرو یک فاکتور دریافت میکنند

زیســت آمریکا گزارش «روندهای خودرویی» منتشــر شــد که

 100کیلومتر» متداول اســت و میتــوان گفت خودروها در آمریکا

ازای هر گالن افت پیدا کرد .به زبان دیگر خودروها به ازای مصرف

قطعــه چه میزان باید پرداخت کنند؟ چگونه باید بدانند نرخ کار یک

در شــرایطی که بازار خودروهای وارداتی ،فصل زمستان را با رونق

گرایش مردم از خودروهای ســدان و استیشــن به شاسی بلند

ســوخت در سال  2019نسبت به ســال ماقبل از آن  0.2مایل به

میشود .اما مشکلی که اصوال وجود دارد افراد گاهی ،آگاهی نسبت

خودروهای کارکرده که افت قیمت قابل توجهی نیز به خود دیده،

 ،2019به ازای هــر گالن ( 3.758لیتــر) خودروها  24.9مایل

و وانتهــای بزرگ مهمترین تأثیــر را در کاهش بازدهی مصرف

( )۷۷۶۴۶۰۶۰گزارش دهند ،مســتقیما بــا آن واحد صنفی برخورد

( 40.07کیلومتر) پیموده اند .در ایران معیار «مصرف لیتر در هر

بــه ازای هــر  100کیلومتر  9.4لیتر بنزین ســوزانده اند .به جای
گرایش مردم به خودروهای کم سیلندر ،برقی یا هیبریدی ،مردم

در ســالهای اخیر گرایش بیشتری به شاسی بلندها و وانتهای
غول پیکر پیدا کرده اند که دلیل آن ارزانی ســوخت بنزین در اکثر

نقاط دنیاست .در سال  2013سهم خودروهای سدان بیش از 50
درصد بازار خودرو بود اما در سال  2019به زیر  33درصد افت کرد

و این افت در مقایســه با سال  1975خیلی شدیدتر است که در

آن زمان  80درصد خودروهای در حال تردد را خودروهای ســدان

و استیشن تشکیل میدادند.

خودران اپل
یک پله جلو رفت

آغاز کرده ،شــاهد بودیم در اواســط پاییز همزمان با اعالم نتایج
نمودار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نیز نزولی شــد .اما بعد

از نزدیک به دو ماه ســقوط قیمت ،گویی قیمتها به ثبات رسیده
و همین اتفاق سبب شده تا کمکم پای مشتریان به بازار باز شود.

فعاالن بازار حضور مشــتریان برای خرید وارداتیها را به دو دلیل

میدانند .دلیل اول کاهش قابلتوجه قیمت خودروهاست .آنطور
که دست اندرکاران بازار خودروهای وارداتی عنوان میکنند ریزش

قیمــت در بــازار وارداتیها به نوعی از ریزش نرخ ارز نیز ســبقت
گرفته و همین اتفاق مشــتریان را ترغیب کرده که در بازار حضور

پیدا کنند .در کنار افت قابل توجه قیمت خودروها به نظر میرسد

مصرفکننــدگان چندان بــه از ســرگیری واردات خودرو خوش

بین نیســتند ،بنابرایــن ترجیح میدهند در بــازار حضور یافته و
خودروهــای مورد نظر خود را از میــان محصوالت صفر موجود یا

پیوند دوستی
جنرال موتورز و هوندا

انتخاب و خریداری کنند .فعاالن بازار این مساله را بهعنوان دلیل

میکننــد و میگویند با توجه به نزدیک شــدن به پایان ســال و
ناامیدی مصرفکنندگان از آزاد شدن دوباره واردات خودرو ،آنها به

قیمتهای فعلی به نوعی راضی هستند و از ترس افزایش دوباره
قیمتهــا خرید خود را جلو انداخته و در بازار حضور پیدا کردهاند.
بر این اســاس متوســط قیمت خودروهای صفر کیلومتر وارداتی

در پایان آبان  ۹۹حدود  ۸۰درصد بیشــتر از متوســط قیمت آنها

در پایان تیر  ۹۹بوده و در ماههای آذر و دی اندکی در مقایســه با

آبان افت کرده اســت .بدین ترتیب به نظر میرسد که افت قیمت

وارداتیها بســیاری از مشــتریان این نوع محصــوالت را به بازار
کشــانده .آنچه مشخص است به گفته فعاالن بازار به دلیل توقف

واردات خودرو ،بسیاری از شــرکتها محصوالت دست دوم را با
تغییراتی در معرض فــروش قرار میدهند .در همین حال اما در

غلبه خودرو برقی بر بنزینی
در خیابانهای نروژ

چند سالی اســت که اخبار متعددی

روزگار عجیبی شده ،دو خودروساز

برای اولینبار بین تمام کشورهای جهان،

یعنی ســاخت خــودروی الکتریکی

و تواناییهــای خــود را از طراحی

از بنزینی و دیزلی شــد .نروژ تولیدکننده

قرار میدهند و میخواهند با هم کار

کشور جهان اســت که بیش از نیمی از

دربــاره پــروژه جدید شــرکت اپل

یا خودران در فضای مجازی منتشــر

میشود و این پروژه از سوی شرکت
اپل پروژه تیتان اعالم شده است.

جنرال موتورز و هوندا ،همه امکانات

گرفته تا مهندسی و تولید روی میز
مشترک انجام دهند و باید منتظر

فــروش خودروی برقی در نروژ بیشــتر

عمــده نفــت خــام اروپا ،نخســتین
خودروهای ثبت شدهاش در سال گذشته

اطالعات منتشر شده نشان میدهد

ماند و دید که این «پیوند مودت»

مصنوعی این شــرکت ســپرده شده

اعالم کــرد که جنرال موتــورز قرار

از این پروژه را منتشر نکرده است و حتی درباره این پروژه سعی کرده است نهایت

هوندا را در آینده نزدیک در آمریکا تولید کند .هوندا از اظهارنظر مســتقیم خودداری کرده و

سال گذشته میالدی ( )۲۰۲۰وارد بازار این کشور در شمال اروپا شدهاند ،برقی است ،در حالی

دســترس قرار دارد به اطالعات مطرح شده از سوی کاربران و همچنین افرادی که

برقی ســازی خودروها در آمریکای شمالی را معرفی خواهد کرد .در این خبری که اتومتیو

در دوره یاد شــده ،آئودی ای ترون ،تســا مدل ،۳فولکس واگنای دی  ۳و نیســان لیف

پروژه خودروی اپل به مسئول هوش

اســت .اپل هیچ اطالعات مستقیمی

رازداری را حفــظ کنــد ،در همین حال اطالعاتی که در حــال حاضر از این پروژه در
از شــرکت اپل خارج شــدهاند مربوط میشــود .اخباری که به تازگی از این پروژه

تا کجــا پیش میرود .اتومتیو نیوز
اســت دو خودروی برقی از شرکت

مــکان تولید این خودروها را هم فاش نکرده اما اذعان کرده که تا پایان ســال راهبردهای
نیوز به قول خودش از منابع آگاه منتشر کرده ،آمده است که هوندای برقی در کارخانههای

در فضای مجازی منتشــر شده است نشــان از بسته شدن یک قرارداد جدید برای

جنرال موتورز در مکزیک و خودروهای آکورای (برند الکچری هوندا) برقی در کارخانههای

پــروژه تیتان را به «جان جاناندرئا» مدیر بخش هوش مصنوعی خود داده اســت

این خبر ،هوندای برقی در کنار شــورولت بلیزر و اکوئیناکس در کارخانه «راموس آریزپه»

تامیــن برخی تجهیزات خودروی اپل میدهند .عالوه بر این ظاهرا اپل بخشــی از
که خبر میدهد اپل قصد اســتفاده از هوش مصنوعی در این خودرو را دارد .بخش

دیگر اطالعات منتشــر شده از شرکت اپل نشــان میدهد این شرکت معاون ارشد

بخش ســختافزار خود را بازنشســته کرده اســت و شاید شــرکت اپل قصد دارد
پــروژه تیتان را در اختیار فردی بــا دقت باالتر قرار دهد .در حال حاضر طرح اصلی

میالدی بــا نیروی برق کار میکرد .گروه

صنعت خودرویی شــورای اطالعرسانی
تردد جادهای نــروژ « »OFVاعالم کرده

که موتور  ۵۴/۳درصد خودروهایی که در

که این نسبت در سال گذشته  ۴۲/۴درصد بوده است .پرفروشترین خودروهای این کشور

بوده که همگی دارای موتور برقی هستند .پنجمین خودرو در این گروه ،فولکس واگن گلف

اســت که بهصورت شارژی هم به فروش میرســد ،اما در آمار نوع موتور آن ذکر نمیشود.

جنرال موتورز در آمریکا تولید خواهند شــد .به این ترتیــب ،در صورت واقعیت پیدا کردن

« »OFVافزود :فروش خودروهای برقی در آخرین ماه سال گذشته (دسامبر  )۲۰۲۰با ورود

مکزیک تولید خواهند شد .محل تولید آکورای برقی هم به احتمال زیاد کارخانه «اسپرینگ

صنعت خودرو نیز بهصورت جداگانه اعالم کرد که نروژ نخستین کشوری بوده که آمار فروش

هیــل» جنرال موتورز در تنســی آمریکا خواهد بود که درحال حاضر جی ام ســی آکادیا،

کادیالک  XT5و  XT6تولید میکند .بحث اتحاد هوندا با جنرال موتورز از سال قبل مطرح

شــده بود و جنرال موتورز اجازه اســتفاده فناوری آنســتار  OnStarرا به محصوالت این

مدلهای تازه به میزان بیسابقه  ۶۶/۷رسیده است .انجمن خودروهای برقی نروژ وابسته به

خودروهای برقی  -شارژی آن از  ۵۰درصد کل خودروهای وارد شده به بازار فراتر رفته است.

پیشتازی نروژ ،بزرگترین تولیدکننده نفت در غرب اروپا که نیروی برق آن عمدتا از سدهای

آبی تولید میشود ،در صنعت خودروهای برقی ،به علت پرداخت یارانههای سنگین به این

یا حتی شــبیه به واقعی ،از پروژه شــرکت اپل منتشر نشــده است و تنها اطالعات

خودروســاز ژاپنی داده بود و هوندا هم در زیرشاخه «خودرانهای جنرال موتورز» یا همان

خودروی الکتریکی با قابلیت رانندگی خودکار مربوط میشــود .شرکت اپل در سال

همکاری مشــترک ،جوینت ونچر با سایر خودروسازان و روابط در هم تنیده با شرکتهای

فروش خودرو سالهای گذشته در نروژ ،شیب تند افزایش سهم مدلهای برقی در بازار این

تجربیات گذشته هم نشان میدهد پیوند بین شرکتهای ناهمگون و متفاوت چندان آسان

که در سال  ۲۰۲۰این مقدار به  ۹درصد کاهش یافته است .برنامههای ویژه دولت نروژ باعث

قابل اســتناد منتشر شــده از خودروی اپل به تصمیم رقابت اپل برای ساخت یک

 2017صرفا از نام خودروی اپل اســتفاده کرد و راجــع به آن حرف دیگری نزد ،اما
برخــی از افراد در فضای مجازی ادعا کردند کــه این خودرو را در حال آزمایش در

خیابان مشاهده کردهاند .با این حال هنوز مشخص نیست اپل برای خودروی خود

چه تصمیمی دارد.

کروز ســرمایه گذاری کرده است .از بین خودروسازان ژاپنی ،فقط هوندا بود که اعتقادی به
دیگر نداشــت و همیشه مورد انتقاد سیاستگذاران ژاپنی قرار میگرفت .اما از سوی دیگر

نیست برای مثال کار مشترک نیسان با رنو هم که در چند سال اخیر به تلخی گراییده و ثمره
آن چندان خوشایند نبوده است.

بخش اســت .سال  ۲۰۲۰در نروژ ۷۷۷۰ ،دستگاه تســا مدل  ۷۷۵۴ ،3دستگاه خودروی

جدید فولکس واگن  3.IDو  ۵۲۲۱دســتگاه نیســان لیف فروخته شد .با نگاهی به آمار

کشور مشخص میشود .برای مثال ،در سال  ۲۰۱۱فروش خودروی دیزلی  ۷۵٫۷درصد بود

شده خودروسازها برای فروش مدلهای برقی ،ابتدا این کشور را در نظر بگیرند و نروژیها
زودتر از همه با جدیدترین خودروهای برقی دنیا رانندگی کنند.

بانک و بیمه
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گـــزارش

«دیــدی بهت گفتــم؟» جملهای

اقتص ــاد برت ــر

قدیمــی و طرفــداران ارزهــای

مقایسه سرمایهگذاری در ار ز دیجیتال و فلز گرانبها

است که این روزها سرمایهگذاران

نایابی

هــم طــا و بیت کوین منابــع کمیابی هســتند .مقدار

بیتکوین بخریم یا طال؟

دیجیتالی اســتفاده میکنند .این

جمله نشان از رقابت این دو گروه سرمایه گذار دارد.در
روزهای اخیر و با آغاز سال  ،۲۰۲۱شکوفایی بیتکوین

بیش از گذشته شد و به باالتر از سقف قیمت  ۳۰هزار

7

محدودی بیــت کوین وجود دارد و همه  ۲۱میلیون بیت

کوین تا ســال  ۲۱۴۰در گردش خواهند بود .در حالی که

تنها  ۲۱میلیون بیت کوین وجود دارد ،هنوز معلوم نیست

که تمام طالی جهان کی از زمین استخراج میشود.

شفافیت و ایمنی

دالر رســید .اما طال هم توانسته در برابر نزول ،پایداری

طال یک سیســتم موثر برای تجارت دارد و با سفارشات

کوین در طول ســال  ۲۰۲۰سه برابر شده است و رشد

همچنین فساد یا انتقال طالی تقلبی بسیار سخت است.

درگیــر بیماری همه گیر  ۱۹-Covidشــد .با تضعیف

غیرمتمرکز رمزگذاری شــده آن نیز دشــوار است .با این

همچنان توجه بیشــتری را به خود جلــب کردند زیرا

بهبود دارند .پرونده  Mt.Goxمثالی بارز از دلیل محتاط

خود و دریافت بازده بیشــتری از ســرمایه گذاریهای

میلیون دالر بیت کوین کاربران از بین رفت.

کند و امید صعود بیشــتر را زنده نگه دارد.ارزش بیت

و تحویل آنالین تجارت وارد عصر مدرن شــده اســت.

مداوم را نشــان داد ،حتی زمانی که بورس به شــدت

فساد بیت کوین به دلیل الگوریتمهای پیچیده و ماهیت

دالر آمریکا ،بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه محبوب

حال ،زیرساختها برای اطمینان از ایمنی آن هنوز نیاز به

سرمایه گذاران سنتی به دنبال متنوع سازی سبد سهام

بودن معامله گران بیت کوین اســت .در این پرونده ۴۶۰

خود هستند.

ارزش ذاتی

طال در مقابل بیتکوین

از طال در طول تاریخ در بســیاری از کاربردها از وســایل

بر اساس گزارش کپیتال ،برای صدها سال ،طال شماره

لوکــس مانند جواهرات گرفته تــا کاربردهای تخصصی

کوین بیش از یک دهه پیش راه اندازی شد .پس چرا

در آینده قابل پیش بینی منبع تقاضا باقی خواهد ماند.

تمــام طالهای جهان چقدر اســت؟ ارزش بیت کوین

ارمغان آورده و ارزش آن را بیش از اهداف سرمایه گذاری

کوین در زمان نوشــتن این مقاله ارزش تقریبی ۴۴۲

فاقد دسترسی به زیرساختهای بانکی و ابزارهای سنتی

یک پناهگاه امن محســوب میشد ،در حالی که بیت

دندانپزشکی ،الکترونیک و غیره استفاده شده است .این

بحث میکنیم که طال بهتر اســت یا بیت کوین؟ ارزش

از طرف دیگر ،بیت کوین آگاهی از فناوری بالکچین را به

چقدر اســت؟ تفاوت بســیار زیادی وجود دارد .بیت

ثابت کرده اســت .همچنین به عنوان ابزاری برای افراد

میلیارد دالر سرمایه را در بازار دارد که معادل حدود ۲.۵

تأمین مالی مانند اعتبار استفاده میشود .با بیت کوین،
ً
تقریبا بدون هیچ گونه هزینه ای به
این افــراد میتوانند

ســؤالی که پیش میآید این است که طال و بیت کوین

که سایر ارزهای رمزپایه از این فرصت استفاده کنند ،اما

درصد ارزش تخمینی طال اســت کــه امروز بیش از ۱۱
تریلیون دالر است .اما این رقابت درباره اندازه نیست.

سراسر جهان دارایی ارسال کنند .این احتمال وجود دارد

در سال  ۲۰۲۰به طور واقعی چقدر به دست آوردند؟ در
اینجا یک برنده مشــخص داریم .بیت کوین بیش از

آنالیز قیمت طال :صعود به او جهای جدید

افزایش داشــت .با مقایسه طال و بیت کوین ،باید نگاه

اصلی در مواقع عدم اطمینان اســتفاده میشــود،

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین:
رالی بیوقفه ادامه دارد

اســت .اگرچه اقتصــاد جهانی از تأثیــر همه گیری

 ۳۰۰درصد رشد داشت در حالی که طال  ۲۳درصد فقط

قیمــت طال که اغلب بــه عنوان یک دارایی بزرگ و

دقیق تری به عملکرد مربوطه داشته باشیم.

همیشــه وضعیــت اقتصاد جهــان را منعکس کرده
در حال بازیابی اســت ،اما بایــد این موضوع را در

در سومین روز از ســال  ۱۴(۲۰۲۱دی) ،محبوب ترین

نظر داشــت که محرکهای عظیم ارائه شده توسط

باالترین رقم رســید  ۳۴هــزار دالر .بیت کوین پس از

کــه واکســنهای  ۱۹-Covidتوســط Pfizer-

 ۲۴ســاعت حدود ۴هزار دالر سود کسب کرد .در سال

دارویــی موثر هســتند و اقتصاد دوباره باز شــود،

کرونا در ماه مارس (اسفند تا فروردین) از دست داد.

ســال  ۲۰۲۱را داشــت .امــا مادامی کــه ترس و

سطح تاریخی  ۲۰،۰۰۰دالر را در پایان ماه نوامبر (آبان)

ســرمایهگذاری در بازار طال همچنان مثبت اســت،

و فقــط در ماه دســامبر(دی)  ۵۰درصد افزایش پیدا

زیادی پول از ســوی بانکهای مرکزی اســت که

ارز رمزنــگاری شــده در روز تولد  ۱۲ســالگی خود به

دولتها ســرانجام از بین میروند .اگر اثبات شود

عبــور از نقطه عطف مهم  ۳۰هــزار دالر ،فقط در عرض

 BioNTech، Modernaو ســایر شــرکتهای

 ،۲۰۲۰بیت کوین  ۲۵درصد در زمان اوج شیوع ویروس

میتــوان انتظار رشــد بیــش از حــد اقتصاد را در

با این وجود ،این ارز موفق به صعود شــد و توانســت

نااطمینانی حاکم اســت احساس سرمایهگذاران به

بشکند .به نظر میرسد سقفی برای این ارز وجود ندارد

دیگــر عاملی که به کمک طــا میآید چاپ مقادیر

کرد.

در نهایــت منجــر به تورم میشــود .بــا چاپ پول

بیشــتر ارزش دالر و ســایر ارزها کاهــش مییابد

نوعی «طــای دیجیتال» تبدیل میکنــد .به گفته

وضعیت گاوی(صعودی) اســت .طال سال  ۲۰۲۱را

بــا حدود  ۱۹۵۰دالر آغاز کرد که فقط  ۵درصد کمتر

خرده فروشــی برای ارزهای دیجیتالی) ،نظر خود

خط پایان؛چالشهای سرمایه گذاری
در بیت کوین

را در مورد بیــت کوین به ســایت ایندیپندنت داد:

ارائــه دهد ،اما نوســانات آن به دســت آوردن اعتماد

 ۲۰۲۰است .که این نشان دهنده ثبات این بازار در

ســرمایهگذاری توصیه شده برای ســرمایه گذاران

میشــود که بیتکوین بیشــتر برای تجــارت به جای

است .این نشــان میدهد که این دارایی در جهان

صورت ،باید بیت کوین را با مجموعه کاملی از ابزارهای

حال حاضر ،ما شــاهد افزایش چشمگیر مشتریان

از ســرمایه گذاریهای جهانی را میخــورد و به روند

بنابرایــن فرصــت خوبی بــرای ورود بــازار طال به

از باالتریــن رقم  ۲۰۷۵دالر از آگوست(شــهریور)
برابر تورم و رکود اقتصادی است.

اریک دمــوت ،مدیــر عامــل (Bitpandaکارگزار

مــا میبینیم کــه بیتکویــن به عنوان بخشــی از

آیا بیت کوین میتواند جایگزین طال شــود؟ رائول

ســرمایه گذاری تا چه اندازه مهم شــده است .در

مدیریت ریســک معامله کرد.آیا بیت کوین سهم طال

سرمایهگذاری) گفت « :طال میتواند در سه تا پنج

خرده فروشــی جدید هســتیم که روزانه وارد بازار

طال بخرید یا بیت کوین؟

پــال ،مدیر ســابق صندوق گلدمن ســاکس(بانک

ســال آینده سه تا پنج برابر افزایش یابد .در حالی

کــه من فکر میکنم بیت کوین در همان بازه زمانی

میتواند به یک میلیون دالر برســد ».به طور سنتی
در جریــان عدم اطمینــان ژئوپلیتیک و اقتصادی،

ما شــاهد ســرازیر شــدن پول به بازا رهایی مانند

نقره و طال هســتیم ،اما عرضــه محدود  ۲۱میلیون
دالری بیــت کوین ،آن را به یک ذخیره ارزشــی و

میشــوند .بیت کوین در آستانه تبدیل شدن به طال

صعودی خود ادامه میدهد؟ زمان مشــخص خواهد
ً
قطعا میتوان
کــرد ،اما با ورود بازیکنان جدید به بازار،

طال یا بیت کوین :شباهتها و تفاوت ها

زیاد ،پیش بینی کرد .اگر به دنبال کســب سریع سود

قرن بیست و یکم است.

هســتید ،بیت کوین میتواند مــورد کوتاه مدت خوبی

تری بدســت آوریم .نادر بودن و ارزش آنها چطور

را متنــوع کنید و از طریق یک دارایــی امن و پناهگاه

از معیارهای دیگر مقایســه کنیم تــا تصویر کامل

برای تجارت باشد .اما اگر میخواهید سبد سهام خود

است؟

سنتی تجارت کنید ،طال همیشه انتخاب خوبی است.

روش ثبت نام «یارانه اعتباری خرید کتاب»

متقاضی موافقت کرد .بانک مرکزی با تزریق

اختصاص مییابد ،لذا بــرای ثبت نام نیاز

نرخ  ۲۰درصد به بانکهای متقاضی موافقت

خرید کتاب برای دانشــجویان و طالب ۲۰۰

نقدینگی با حداقل نرخ  ۲۰درصد به بانکهای

«اعتبــار خریــد» به کــد ملــی متقاضیان

 ۵۱.۸هزار میلیارد ریــال نقدینگی با حداقل

به واریز وجه نیست.ســقف یارانۀ اعتباری

کرد .پیرو اطالعیه روز یکشــنبه  ۱۴دیماه

هزار تومان است که از این مقدار  ۶۰درصد،

 ۱۳۹۹مبنی بر برگزاری حراج خرید مدتدار

معــادل  ۱۲۰هزار تومان ســهم مشــارکت
دانشــجویان و طــاب اســت و  ۴۰درصد،

اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز ،هفت

بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش

معــادل  ۸۰هزار تومان ســهم معاونت امور

مجموع به ارزش  ۱۲۵.۸هــزار میلیارد ریال

مشــارکت بانک صادرات ایران.سقف یارانۀ

اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید در

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با

را از طریق ســامانه بــازار بینبانکی به بانک

هفته تزریق نقدینگی در قالب توافق بازخرید

(ریپو) با سررســید  ۱۴روزه بود .در مجموع،

اعتبــاری خرید کتاب بــرای اعضای هیأت

نوبت از اعتبارگیری قاعدهمند استفاده کرد و

میکند .موضع این بانک (خرید یا فروش

اضطــراری به آنها پرداخت شــد .بانکها و

اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار

تومان نیــز برعهدۀ معاونت امــور فرهنگی

بــازار بینبانکی حول نرخ هــدف ،از طریق

خریــدار از یارانۀ اعتبــار خرید کتاب هنگام

اعالم میشــود .متعاقب اطالعیه یاد شده،

توجــه به بودجۀ اختصاص یافته و ســقف

میتوانند در راســتای مدیریــت نقدینگی

اولویت ثبت نــام با متقاضیانی اســت که

ســفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق

از تکمیــل ظرفیت و اعتبار اســتان ،امکان

در این فرآیند  ۸۷.۹هزار میلیارد ریال اعتبار

مؤسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در

بانک مرکزی با تزریق  ۵۱.۸هزار میلیارد ریال

متقاضی موافقت کــرد .معامالت مربوط به

مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق

این عملیات و معامالت مربوط به سررسید

توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۳۴.۹
هزار میلیارد ریال توســط کارگــزاری بانک

مرکزی در روز چهارشــنبه  ۱۷دیماه انجام

شد .به عالوه ،در هفته جاری بانکها در دو

علمی  ۴۰۰هزار تومان است که از این مقدار
 ۵۰درصد ،معادل  ۲۰۰هزار تومان سهم عضو

روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از اعتبارگیری

نقدینگی با حداقل نرخ  ۲۰درصد به بانکهای

نوسانات بیشتری را برای بیت کوین پیش رو ،با سود

امــا بیایید  Bitcoinرا در مقابل طال با اســتفاده

بانک مرکزی با تزریق  ۵۱.۸هزار میلیارد ریال

بینبانکی ،موضع پولی بانک مرکزی در این

برای ورود به سیســتم را دشوار میکند .این امر باعث

نهــادی و بانکهــای ســرمایه گذاری ظاهر شــده

یارانــۀ خرید کتاب (بن کتــاب) به صورت

بانــک مرکزی از وضعیت نقدینگــی در بازار

اگرچه بیت کوین میتواند بازدهی بیشــتری به شــما

ســرمایه گذاری ،شاخص خوبی باشــد .حتی در این

تزریق  ۵۲هزار میلیارد نقدینگی به بانک های متقاضی

مرکزی ارســال کردند.با توجه به پیشبینی

در حال حاضر بیت کوین پیشرو است.

قاعدهمند (دریافــت اعتبار با وثیقه از بانک
بدهی دولتی و در قالــب توافق بازخرید با
نرخ سود سقف داالن ( ۲۲درصد) استفاده

کنند .بانک مرکــزی در چارچوب مدیریت

نقدینگــی مورد نیاز بــازار بینبانکی ریالی،

عملیــات بازار باز را به صــورت هفتگی اجرا

قطعی یا اعتبــاری اوراق بدهی دولتی) بر

هیأت علمــی و  ۵۰درصد ،معادل  ۲۰۰هزار

بینبانکی و با هدف کاهش نوســانات نرخ

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است.سهم

انتشــار اطالعیه در ســامانه بازار بینبانکی

خرید کتاب محاســبه و کســر میشود .با

بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی

اعتبــاری تعیین شــده برای هر اســتان،

خود در بازار بینبانکی ،نســبت به ارســال

زودتر ثبت نام کرده اند .بدیهی اســت پس

سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

ثبــت نام متقاضیــان جدیــد نخواهد بود.

ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد از  ۲۰دی ماه
صادرکنندگان و دریافتکنندگان چک از  ۲۰دی ماه سالجاری بهصورت

و همراه بانک) منتشــر میشــود ،فراهم شــود .براین اساس تمام

فرایند ثبت نام باید تا دریافت این پیامک:

«یارانه خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ
شــد» ادامه داده شود تا عملیات ثبت نام و

خرید قطعی و ثبت شــود .هر کد ملی تنها

یکبار مجــاز به دریافت یارانــۀ خرید کتاب
(بن کتاب) اســت .هنگام ثبت نام ،شماره

تلفن همراه باید فعال ،در دســترس و «در

اختیار» شــخص ثبت نــام کننده (کد ملی
خریدار) باشــد.پس از لغو ســی و سومین
دوره نمایشگاه کتاب تهران در فروردین ماه

به دلیل شــرایط کرونایی ،وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی ،به دنبال راهی برای حمایت

از ناشران و بازار کتاب کشور بود و با استفاده

از تجربیات حضور در نمایشگاههای مجازی
برگزار شــده توســط دیگر کشــورها ،نظیر
نمایشــگاه بزرگ کتاب فرانکفورت ،تصمیم

بر برگزاری نمایشــگاه کتاب مجازی گرفت.
محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،موسسه خانه کتاب
و ادبیات ایران به ریاســت ایوب دهقانکار را

مســئول برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب

معرفی کرد .نخســتین نمایشــگاه مجازی
کتاب تهران از اول تا ششــم بهمن ماه سال

جاری برگزار خواهد شد.

مجلس پیگیر حذف صفرها
مهدی طغیانی ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ،اظهار کرد :شورای

در دستور کار صحن قرار داشت ،اما به نظر میرسد که آقای همتی رئیس

بنابراین ما به منظور رفع این ایراد الیحه مذکور را در دستور کار کمیسیون

اســت بنابراین ما از سرنوشت این الیحه اطالعی نداریم و از کمیسیون

اختیاری میتوانند فرایندهای ثبت ،تایید و انتقال چک را در ســامانه

صادرکننــدگان چک میتوانند بــا مراجعه به برنامکهــای کاربردی

دهند .به گزارش روابطعمومی بانکمرکزی ،براساس برنامهریزیهای

در سامانه صیاد ثبت کنند .متقابال دریافتکنندگان چک نیز در صورت

قرار دادیم .مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ،درباره

نفع خــود را از طریق برنامکهای موبایلی داشــته و پس از حصول

به یکی از مواد الیحه حذف چهار صفر از پول ملی ایراد گرفته بود بنابراین

را تجربه کردهاند .دادههای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی

در سامانه صیاد ،میتوانند اطالعات چک را تایید یا رد کنند .همچنین

دادیــم .وی افزود :به دلیل تقاضای حذف ماده مــورد ایراد قرار گرفته

کردهاند که در برخی از این کشــورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به

ذینفع جدیدباشد ،پس از تایید چک ،امکان انتقال چک به شخص

خارج کردیم چرا که دیگر نمیتوانستیم به اظهار نظری بپردازیم .طغیانی

صیــاد از طریق برنامکهای موبایلی مــورد تایید بانکمرکزی انجام
انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگسازی و آموزش عموم

در اجــرای ماده  ۲۱مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی
چک در ســامانه صیاد ،در نظر اســت از تاریخ  ۲۰دی ماه سالجاری
امکان ثبت ،تایید و انتقال چک در سامانه صیاد بهصورت اختیاری از

طریق برنامکهای موبایلی مورد تایید بانکمرکزی که اسامی آنها در

تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین

از طریق درگاههای نوین بانکها و موسسات اعتباری (اینترنتبانک

موبایلی اشارهشــده ،اطالعات چکهایی که قصد صــدور آن را دارند،

ثبت چک از ســوی صادرکننده آن ،امکان استعالم چک ثبتشده به

اطمینان از تطبیق اطالعات مندرج در فیزیکچک با اطالعات ثبتشده

چنانچه دریافتکننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا
ثالث برای وی فراهم است.

نگهبان به یکی از مواد الیحه حذف چهار صفر از پول ملی ایراد گرفته بود

روند بررسی الیحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد :شورای نگهبان

ما به منظور رفع این ایراد الیحه مذکور را در دســتور کار کمیســیون قرار
توسط شورای نگهبان ما بررسی ایراد را از دستور کار کمیسیون اقتصادی
بیان کرد :این الیحه بیش از حذف ماده مذکور به هیات رئیسه ارسال و

کل بانک مرکزی بررســی این الیحه را از دســتور کار صحن خارج کرده

اقتصادی عبور کرده است و هیات رئیسه باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
این اتفاق در جهان بی سابقه نیست و بسیاری از کشورها چنین فرآیندی
از آن اســت که  ۵۰کشــور جهان اقدام به حذف صفــر از پول ملی خود
تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.آمارها نشان می دهد که بعد از

جنگ جهانی دوم دوران تازهای از حذف صفر از پول کشــورها آغاز شد و
کشورهای بسیاری این شیوه را آزموده اند.

Sanctions Relief Will Stop 20% Enrichment
The Iranian deputy foreign minister for political affairs says Iran can resume its nuclear
obligations “swiftly and easily” once the United States meaningfully lifts its sanctions
against the Islamic Republic, adding, however, that everything depends on Washington.
Abbas Araqchi made the remarks to Japan’s public broadcaster NHK on Wednesday,
referring to Iran’s obligations under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA),
its 2015 nuclear deal with world powers. The US left the deal in May 2018 under the
now-outgoing President Donald Trump and returned the sanctions that the accord had
lifted. This prompted Iran to begin a set of nuclear countermeasures to trigger Washington and other deal partners to resume their JCPOA commitments.

Tehran’s
Rivals in
Farabourse

Very Low Oil Exports
Central Bank of Iran (CBI) Governor Abdolnasser Hemmati says
the country earned less than $20 billion from crude exports in 2020
as sanctions imposed by the US continued to affect shipments.
In a Thursday post on his Instagram page, Hemmati said that Iran
had a very restricted access to the funds generated from crude exports last year.However, he said that limited access to the funds,
which he said was half the amount of annual revenues derived from
oil exports before 2018, had failed to inflict any serious damage to
the Iranian economy.
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American Democracy Shattered

I

ranian President Hassan Rouhani has reacted to the violent riots in Washington during certification of election results by Congress, saying the
development shows Western democracy is “fragile” and “broken.”

“We saw that unfortunately populism is deeply
rooted in such countries, in spite of their scientific
and industrial progress,” Rouhani said on Thursday while addressing the inauguration ceremony
of three major national projects through a video
conference.
Four people were killed after supporters of Donald Trump stormed the Capitol building to protest
the ceremonial counting of the electoral votes that
will confirm President-elect Joe Biden’s victory.
The pro-Trump protesters clashed with police officers and got to the Capitol building on Wednesday
afternoon, prompting an evacuation of the House
floor by police. Later, Mayor Muriel E. Bowser
of Washington imposed a citywide curfew from 6
p.m. on Wednesday until 6 a.m. on Thursday.
“We have seen what damage a populist person
has inflicted upon his own country in the last four

years, bringing disgrace upon his nation while also
inflicting great damage on our region, on Palestine,
Syria and Yemen,” President Rouhani said, referring to Trump.
He added that when an “unfit person” gains
power, he would cause numerous problems for his
country and the world.
Trump has attempted to overturn the results of
the November 3 presidential election, filing dozens
of legal challenges in several states over what he
has claimed to be voter fraud, and stating that he
will never concede the election. His rhetoric has
been described by many as an attack on US democracy.
“I hope this would be a lesson for the whole
world and also for the next rulers of the White
House,” Rouhani noted. The president advised the
incoming Biden administration to compensate for

Trump’s mistakes and to return to the rule of law.
Since assuming office on January 20, 2017, Trump
has pulled out of several international organizations and agreements, including the Iran nuclear
deal. Trump’s withdrawal from the nuclear deal, officially called the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), was followed by a “maximum pressure” policy against Iran, which Tehran has termed
as an act of “economic terrorism” and “economic
war.” Last month, Rouhani said Trump was similar
to former Iraqi dictator Saddam Hussein in that
they both waged wars on the Islamic Republic, predicting that Trump’s fate will not be better than
Saddam’s. “There were two maniacs who waged
wars against the Iranian people; one was Saddam
who imposed a military war and the other was
Trump who started an economic war on us,” he
told a cabinet meeting in Tehran on December 23.

Iran’s Massive Natural Gas Resources

+ or CNG?
LPG

So long as cars can run on compressed
natural gas, liquefied petroleum gas (LPG)
should be used for more useful purposes,
head of the Iran CNG Association said.
“Iran has some of the world’s largest natural gas resources and grids in the world.
Substituting CNG with LPG in the energy
mix does not make economic sense,” Ardeshir Dadras was quoted as saying by re-

porters.
He said the capacity to produce LPG is
limited. Moreover, there are two million
households that are not yet linked to the
national gas grid and need LPG for cooking needs.
Around 20,000 tons of LPG is produced
in Iran every day, half of which is sold in
regions that still do not have piped gas,

namely in the southern provinces like Sistan-Baluchestan and Kerman.
“Each ton of LPG can be sold at $500
in international markets,” whereas CNG
(compressed natural gas) has little international demand as it needs costly networks
for export. LPG accounts for 3% of the
energy mix in Iran while the share of natural gas exceeds 70%.

According to Dadras, LPG should “only
be used as an alternative to heating oil and
electricity in regions lacking gas pipelines.
In the last decade more than $2.4 billion
was invested to expand CNG use, he said.
“CNG kits, tanks and compressors are
manufactured domestically,” he said, and
added that the share of the environmentally-friendly fuel in the public transport sector has reached 20%. CNG use has reached
25 million cubic meters per day up 25%
compared to 2019.
Compressed natural gas stations are ready
to provide at least 40 million cubic meters
of fuel a day, he added. “CNG is almost 3
times cheaper than gasoline and more motorists and taxi drivers are willing to fill up
with CNG.”
Dadras said raising gasoline prices is a good
idea because it can help increase eco-friendly CNG consumption. However this is in
stark contrast to the views of the people
and economic experts who insist that rise
in gasoline prices always has an inflationary impact on almost all consumer goods as
seen in the past.
Each cubic meters of gas is sold for 6,000
rials (3 cents), while a liter of subsidized
gasoline costs 15,000 rials (8 cents) and
non-subsidized fuel twice this amount.

+ The South Korean Debt
Delegates to Negotiate Frozen Funds

Iranian Foreign Ministry says a South Korean delegation,
which has arrived in Tehran, is to negotiate Iran’s frozen financial resources, rejecting an earlier report that the visit is
related to the seizure of South Korea’s tanker by Iran.
“The delegation that has arrived in our country is part of a delegation [that is to be led] by the South Korean deputy foreign
minister, which is set to travel to Tehran on Sunday,” Foreign
Ministry Spokesman Saeed Khatibzadeh said on Thursday.
Khatibzadeh explained that the trip is not related to the South
Korean tanker that was seized on Monday in the Persian Gulf
by Iranian naval forces for repeated violations of maritime
environmental law.

+ Football Stocks
Tehran’s Big Clubs in Farabourse

Tehran’s two main football clubs Persepolis and Esteghlal
are set to be listed on the stock market because the financial
restructuring required of them is complete, the deputy head
of the Iranian Privatization Organization, Abolqasem Shams
said. The capital increase was done in the form of “contribution in kind” in which each club incorporated two sport
complexes into their assets. The properties were originally
owned by the government, according to the IPO public relations website. Contribution in a method of increasing capital
for companies. It is a capital increase that is not in cash: for
example incorporation of liabilities in equity, contribution of
assets or of a business and which is remunerated by issuance
of new shares (either during incorporation of a new company
or increase in share capital). The acquired properties include
Derafshifar Stadium and Shohadaye Gomnam Sport Complex in west and east Tehran now owned by Persepolis popularly known as the reds. Marghoubkar Stadium and Hejazi
Training Camp were transferred to Esteghlal, the Blues. The
property transfer pushed Persepolis’s capital to 7.01 trillion rials ($28 million). Esteghlal’s also rose from 100 billion rials to
7.19 trillion rials ($28.5 million).As per earlier announcements,
Iran’s two biggest soccer teams will join Iran Fara Bourse, the
junior equity market, soon after the process of registration
and recapitalization is over.

