نس ــخه رای ــگان روزنام ــه الکترونی ــک
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نگاه خطرناک نفتی در بودجه ۱۴۰۰

فرشاد مومنی
اقتصاددان
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منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع

در سال  ۱۴۰۰به قاعده آنچه در سند الیحه آمده

 12صفحه |  3000تومان

از دو برابر آنچه در ســند سال  ۱۳۹۹بود بیشتر
ّ
جــدی حرکت به
میشــود .این یــک عالمت
ســمت انحطاط است.همه یاد بگیریم که علم،

قانون و برنامه دستاوردهای تمدن بشری برای

اداره پر دستاوردتر و...

ادامه صفحه 6

صفحه10

مدل اتومات در مرحله نمونهسازی است

آغاز تولید انبوه شاهین سایپا

تالش دیپلماتیک کره جنوبی برای رفع توقیف کشتی

امروز بخوانید

ایران به «حق» حساس است
تشدید اختالف دولت و مجلس
در میزان صادرات نفت 1400

| ســال آینده برای صادرات

بین هستند و میزان فروش باالی نفت

بودجه پیشــنهادی دولــت به مجلس

با این ســه فرضیه بــر پایه قیمت نفت

کــه معتدل تر به موضوع نــگاه کرده و

را در بــاره ایــن الیحه بیان کــرده اند.

 ۴۰دالر و  ۵۰دالر پــول نفــت چقــدر
میشــود؟میزان فروش نفت در سال

آینده که در الیحه پیشــنهادی دولت به
مجلس پیش بینی شــده است،جنجال

زیــادی را بــه پا کــرده اســت.دراین

گزارش به بررسی ســه نگاه متفاوت به
درآمدهای نفتی در سال  1400پرداخته

شده است.نگاه اول کســانی که بسیار
به اوضاع اقتصادی ســال آینده خوش

نگاه کســانی پرداخته شــده است که
بین ســال جاری و ســال آتی تفاوت

چندانی را در قائل نیستند و معتقدد در
ســال آینده تغیراتی چندانی در شرایط

کشــور رخ نخواهــد داد .در طــول
سالیان گذشــته همواره کارشناسان و
اقتصاددانــان در زمــان تقدیم الیحه

و چه بســا اندکی هم بیشتر ،بازار حرف

و حدیثهــا درباره بودجه ســال آینده
بســیار داغ اســت.یکی از بخشهای

جنجال برانگیزترین شــاید هم جنجال
برانگیز ترین بخش بودجه  1400درباره

درآمدهای نفتی در ســال آینده است.

دولت برای سال آینده صادرات 2میلیون
و  300هزار بشکه نفت را ...

با اجــرای پویش ایران مهربان ،تعداد حامیــان طرح اکرام ایتام به

ماهه ســال جاری  ۳۴۱میلیارد تومان صدقات پرداخت شده که در

ســرفصلهای خدمات کمیته امداد به مددجویان هزینه شده است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر تعداد فرزندان یتیم و محسنین تحت

حمایــت کمیته امــداد  ۳۵۷هزار و  ۳۲۷نفر اســت که از این تعداد
 ۱۴۴هــزار و  ۸۰۰نفــر فرزنــد یتیم و  ۲۱۲هــزار و  ۴۵۰نفر فرزندان

میزان زکات پرداختی توســط مردم اشاره کرد و گفت :از ابتدای سال

مالیاتــی در مجموع بیش از  ۱۲۰روز ســاکن یا کاربر
نداشــته باشــد ،به عنوان خانه خالی شناسایی شده

و بــه ازای هر ماه بیش از زمــان مذکور ،بدون لحاظ

معافیتهــای مندرج در این قانون ،ماهانه مشــمول
مالیاتــی بر مبنــای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح
ضرایب سال اول معادل  ۶برابر مالیات متعلقه ،سال

دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و ســال ســوم به

بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه میشود.همچنین

واحدهای نوســاز پس از  ۱۲ماه و در طرحهای انبوه

ســازی پــس از  ۱۸ماه از زمان صــدور گواهی اتمام

عملیات ساختمانی ،مشمول مالیات مذکور میشوند.
مطابق این قانون ،وزارت راه و شهرسازی موظف است

با همکاری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات ،یک

مــاه قبل از اتمام مهلتهای مذکــور ،اخطار الزم را به
مالک واحد مســکونی یا به کدپستی محل آن ارسال

کند.همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص

حقیقی و حقوقــی از جمله افرادی که دارای بیش از
پنج خانه خالی در هر ســال مالیاتی باشــند ،نسبت
بــه کل واحدهــا دو برابر ضرایب مذکــور درصد ماده

اعمال میشود.همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی
که تعداد واحد مســکونی موجود در شــهرهای باالی

 ۱۰۰هزار نفر جمعیت بــه  ۱/۲۵برابر تعداد خانوارهای
ســاکن در این شهرها برســد ،قابل اجرا است .قانون

مذکور در جلسه علنی پنجم آذر  ۱۳۹۹مجلس شورای
اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۲۶آذر به تایید شورای

نگهبان رسید.

 11مواجهه آلمان با ورشکستگی کرونایی

Tehran Markets Close Flat

افزایش ۲۵۰هزار تومانی
سکه بعد از پنج هفته ثبات

میلیارد تومان کمک مردمی توســط مراکز نیکوکاری جمعآوری شده

اســت که این رقم در سال گذشته  ۱۱۰۰میلیارد تومان بوده است.وی

تاکید کرد :کمکهای دریافتی توســط مراکز نیکوکاری در حوزههایی
مانند تهیه جهیزیه ،تامین مســکن و تجهیزات پزشــکی و اشــتغال

هزینه میشود.وی در ادامه به اجرای پویش ایران مهربان اشاره کرد
در کشور نخواهیم داشت.معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته
جدید به طرح اکــرام ایتام پیوستهاند.عســگریان گفت :پیشبینی

میشــود در قالب اجرای پویش ایران مهربان ،ســرانه پرداختی به
هر یتیم به  ۷۰۰هزار تومان برســد و سرانه فرزندان محسنین نیز به
۴۰۰هزار تومان افزایش یابد.

در تمام شــهرهای باالی  ۱۰۰هــزار نفر جمعیت که به
استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور ،در هر سال

 10تداوم کاهش قیمت خودرو

خواهد رسید.عســگریان اظهار داشت :در  ۹ماهه سال جاری ۲۱۲۳

اســت و انتظار میرود این رقم تا پایان ســال به حدود یک میلیون

هزار تومان است.معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد به

 9بازگشایی جاذبههای گردشگری اصفهان

فعالیت میکنند که ســال آینده تعداد این مراکز به هشت هزار مرکز

امداد افزود :با راهاندازی پویش ایران مهربان تاکنون  ۸۰هزار حامی

حال حاضر  ۴۵۹هزار تومان در ماه و ســرانه فرزندان محسنین ۲۳۱

 8بانکداری به روش کودکان هزاره سوم

مختلف صنفمحور ،محلهمحور ،تخصصی و ملی در سراســر کشور

محســنین هستند.عســگریان تاکید کرد :تعداد حامیان طرح اکرام

نفر افزایش یابد.وی افزود :سرانه پرداختی به ایتام تحت حمایت در

صفحه5

 7نمایش  ۵۴فیلم در جشنواره فیلم فجر

اســت.وی با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری در کشور ،خاطرنشان

و گفت :با راهاندازی این پویش ،تا سال آینده هیچ یتیم بدون حامی

ایتام از  ۷۲۰هزار نفر به  ۸۲۱هزار و  ۶۱۱نفر در ســال جاری رســیده

 4نگرانی مستاجران از گرانی اجاره در زمستان

امســال هم به مانند سا لهای گذشته

کــرد :در حال حاضر بیش از پنج هــزار مرکز نیکوکاری در حوزههای

و محرومان کمک شده است ،افزود :همچنین در سراسر کشور در ۹

ابالغ کرد .بر اساس این قانون هر واحد مسکونی واقع

از ســال جاری میداننــد.در آخر هم به

 3سرانه اشتغال فرش دستباف ۱۵ ،میلیون تومان

 6پرتقال شب عید  10500تومان

معاون مشــارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به کمک سه هزار

سال جاری تاکنون سه هزار میلیارد تومان از سوی مردم به نیازمندان

مالیاتهای مستقیم در مورد اخذ مالیات از خانههای

وضعیت ســال بعد را تــا حدودی بهتر

 3تعیین قیمت پایه شمش فوالدی در بورس

 5قطعی برق تهران بخاطر کمبود گاز

جاری تاکنون  ۱۰۵۰میلیارد تومان زکات توســط مردم پرداخت شده

 ۸۲۱هزار نفر رســیده است.علیرضا عسگریان با بیان اینکه از ابتدای

خالی را برای اجرا بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی

را متصور هســتند.نگاه بعدی کســانی

 2هشدارروحانی درباره عملیات تخریبی دربورس

انتقــادات و پیشــنهادات بیشــماری

کمک  3هزار میلیارد تومانی مردم به نیازمندان
میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد برای خانوادههای نیازمند ،گفت:

رئیــس جمهــور قانــون اصــاح مــوادی از قانــون

صفحه2

نفت ،ســه فرضیه در نظر گرفته شــده

جدال نفتی
ابالغ قانون اخذ مالیات از
خانههای خالی

 2رئیسی درانتخابات ،سونامی رای ایجاد میکند

دبیر هیــات مدیره اتحادیه طــا و جواهر تهران با

اشاره به افزایش قیمتها در بازار طال گفت :اونس
جهانی از ابتدای هفته تا کنون ۴۲دالر افزایش یافته
و روند بازار ارز هم صعودی بوده و باعث شده قیمت

طال و ســکه بعد از پنج هفته ثبــات افزایش یابد.

افزایش آمار ازدواج در دوران کرونا

نادر بذرافشان درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت
طال و ســکه توضیــح داد :از دو روز پیش تا کنون

رونــد قیمتها در بازار طال متاثر از رشــد ۴۲دالری

معاون امور جوانان با اشــاره به پرداخت وام

اســت.تندگویان بیان کرد :تصور ما این بود

از اســتانها باالست که باشــد مورد بررسی

اونس جهانی و نرخ ارز صعودی شــده به طوریکه

 ۹۹اظهار داشــت :در این خصوص موضوعی

تأثیر قرار خواهــد داد و منجر به کاهش آن

در خصوص پرداخت وام ازدواج اشاره کرد و

شده است.او با اشاره به روند قیمت اونس جهانی

ازدواج بــه  ۵۹۱هزار نفر متقاضی در ســال
تحت عنوان صــف انتظار وجود ندارد.محمد

مهدی تندگویان گزارشــی از اقدامات صورت

گرفتــه در حوزههای ازدواج ،مراکز مشــاوره
برگــزاری انتخابات مجمع ملی ســمنهای
جوانان ،چگونگــی اجرای بیانیــه گام دوم

انقالب ،نحوه مدیریت خانههای جوان ،سند
ملــی اوقات فراغت جوانــان و… ،ارائه کرد.

وی با بیان آماری از ازدواج در دوره شــیوع
ویروس کرونا اظهار داشت :با پایش صورت

گرفته آمار  ۹ماه گذشته در خصوص ازدواج
بیانگر افزایش ازدواج و دســتیابی به توفیق

که شیوع ویروس کرونا ،آمار ازدواج را تحت
خواهد شــد ولی بررســیها نشــان داد که

سیاستگذاری ها و همکاریهای دستگاهها
نتیجه بخش بوده و آمار ازدواج در  ۹ماه اول

سال  ۹۹با  ۳دهم درصد افزایش روبرو بوده
است.معاون وزیر ورزش و جوانان ،افزایش

آمار ازدواج را دستاوردی قابل توجه دانست
که منجــر بــه افزایش جمعیت در کشــور
خواهد شــد.وی در ادامه ســخنانش اظهار
داشــت :همچنین در موضوع طــاق نیز با
کاهش یک دهم درصدی طالق مواج شدیم

که جای خوشحالی دارد اما آمار طالق برخی

قرار بگیرد.تندگویان به اقدامات صورت گرفته

گفت :در  ۹ماه گذشــته  ۶۳۵هزار متقاضی
داشــتیم که از این تعــداد  ۵۹۱هزار نفر وام
خود را دریافــت کردند.وی با بیان اینکه هم

اکنون  ۴۳هزار نفر در صف انتظار وام هستند
بیان کرد :مجموع دریافتی در این  ۹ماه ۳۲

ســکه ۲۵۰هــزار و طال حدود ۴۵هــزار تومان گران

در ســال ۲۰۲۰بیان کرد :در سالی که گذشت اونس

جهانی حدود ۶۰۰دالر نوسان داشته که طی ده سال

گذشته بیسابقه بوده؛ طالی جهانی در ماه آگوست
بــه باالترین قیمت خود یعنی ۲۰۷۳دالر و در اوایل

مارس به ۱۴۷۲دالر ســقوط کرد که این نوسان باال

هــزار میلیارد ریال اســت که اگــر با همین

در قیمت طالی داخلی هم به شــدت تاثیرگذار بود.

پایان سال خواهد رسید.تندگویان تاکید کرد:

خبر مثبت و منفی در سطح جهانی میتواند قیمت

شــیب ادامه یابد به  ۵۰هزار میلیارد ریال تا
 ۹۳درصــد متقاضیان وام دریافت کردهاند و
آمار بیانگر این نکته است که در حال حاضر

چیزی به عنوان صف انتظار نداریم.

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

بذرافشــان درباره آینده قیمت طال اظهار داشت :هر

اونس طال را باال و پایین کند اما پیشبینیها حاکی

از آن اســت که طی ماههای آینده ارزش اونس به
۲۰۰۰دالر خواهد رســید و این افزایش ،قیمت طال و
ســکه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.دبیر هیات

مدیره اتحادیه طال تصریح کرد :قیمت طال و ســکه
بعد از حدود پنج هفته ثبات وارد فاز افزایشی شده

و این روند ادامه دارد اما رشــد قیمتها تاثیری در
تقاضا نداشــته و حجم خرید و فروش طال و سکه

همچنان پایین اســت.این فعال بازار طال با اشــاره

به قیمتهای دیروز بیان کرد :در ســاعت ()۱۳:۰۰

قیمت هر قطعه سکه امامی به ۱۲میلیون و ۵۰هزار
و ســکه طرح قدیم به ۱۱میلیــون و ۹۰۰هزار تومان

رسید و حباب سکه هم ۴۵۰هزار تومان است.
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روحانی 60 :میلیون نفر یارانه و حمایت معیشتی میگیرند

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

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

رئیس جمهور گفت  :توسعه دولت الکترونیک کمک خواهد کرد مردم

از شــیوع بیماری کرونا اشــاره کرد و افزود :در دوران کرونا با تصویب

کنند .دکتر روحانی در جلســه شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت :

آســیب دیده از کرونا پرداخت شده است .دکتر روحانی ،مالیات را از

ســتاد ملی مقابله با کرونا کمکها و تســهیالتی به اصناف و مشاغل

خدمات دولتی مورد نیاز خود را هر چه ســریعتر و آســان تر دریافت

شــفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیک است .حجت

ایستگاه خبر
غفوری فرد :رئیسی در انتخابات ،سونامی
رای ایجاد میکند

حســن غفوری فــرد عضو جبهه پیــروان خط امام و

رهبری میگوید ،آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی اگر
در انتخابات  1400نامزد شــود ،تنها کاندایی اســت که
میتواند ســونامی رای ایجاد کند .وی معتقد اســت،
مشــارکت مــردم در انتخابات قبلی بســیار ضعیف
بــود و زنگ خطــری را به صــدا در آورد .غفوری فرد
گفت :کاندیداتوری مرضیه وحید دستجردی نیز برای

دیگر مباحث مطرح شــده در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات
عنــوان کرد و با تاکید بر اهمیت موضوع مالیات در کشــور ،افزود :در

االسالم والمسلمین حسن روحانی گفت  :همه مقرراتی که در شورای

ایــن دولت بار تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشــور از دوش نفت

اجرایی فناوری اطالعات تصویب میشــود برای این اســت که مردم

برداشته و بر دوش مالیات و عوارض گذاشته شده است و این موضوع

فعالیتهــای خود را راحتتر انجــام دهند،دریافت خدمات از دولت

مهمی اســت که اداره کشــور از طریق مالیاتی که خود مردم پرداخت

آســانتر و ســریعتر انجام شــود و نیاز به مراجعه حضوری و ارتباط

میکنند انجام شــود .رئیس جمهور با تاکید بر اینکه درآمد نفت باید

چهره به چهره نباشــد .دکتر روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده

درمورد سالمت الکترونیک ،سامانه مالیاتی و همچنین سامانه جامع
رفاه ایرانیان در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات و با بیان اینکه

موضوع سالمت مردم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،گفت :در
موضوع سالمت الکترونیک بحث این است که مردم خدمات مربوط

به ســامت و بهداشت را بهتر و آسانتر دریافت کنند و با الکترونیکی
شــدن بخش سالمت پزشــکان ،داروخانهها و مراکز پاراکلینیکی نیز

میتواننــد خدمات خود را بهتر و ســریعتر ارائــه دهند .دکتر روحانی
با اشــاره به رونمایی از سامانه جامع رفاه ایرانیان و آغاز فعالیت این

برای توســعه زیرساختها و به صورت بین نسلی هزینه شود ،افزود:
پرداخــت مالیات یک وظیفه ملی و یک ارزش اخالقی اســت که در

ســامانه با هدف گذر از یارانه همگانی به یارانه هدفمند و هوشــمند،

اداره کشــور بسیار مهم است و براســاس گزارش ها ،خوشبختانه در

مختلف به اقشــار ضعیف و نیازمند جامعه ارائه میشود به طوری که

 :با اقدامات انجام شده در حوزه پرداخت الکترونیکی مالیات ،شرایط

رئیس جمهور به پرداخت کمک معیشتی به حدود  35میلیون نفر در

خود از طریق سامانه پرداخت کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری

تصریح کــرد :یارانه و کمکهای حمایتی و معیشــتی به صورتهای

امروز  60میلیون نفر در کشــور از یارانه و حمایت معیشتی برخورداند.
 4ماه پایانی سال با تصویب دولت و مجلس بخاطر آسیبهای ناشی

سال جاری وضع درآمد مالیاتی خوب بوده است .دکتر روحانی گفت
به گونهای فراهم شده که  70درصد مالیات دهندگان میتوانند مالیات
به ادارات مالیات نیست.

رأیدهندگان جاذبه دارد.

هشدار روحانی درباره عملیات تخریبی در
بورس

تالش دیپلماتیک کره جنوبی برای رفع توقیف کشتی

رئیــس جمهور در مــورد عملیات روانــی تخریبی در

ایران به «حق» حساس است

بورس و نوســانات ارزی هشدار داد .حسن روحانی،
رئیس جمهور امروز تاکید کرد ،سیاهنمایی و عملیات
روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس
و نوســانات ارزی ،با هدف دلسردی و انفعال بخشی
از جامعــه ســرمایهداران و فعاالن اقتصــادی انجام
میشــود .وی گفــت  :پیام مجموعه سیاســتهای
کشور در قبال جذب سرمایه باید واحد و در حمایت از
سرمایهگذاری باشد.

درخواســت کارگــران برای تغییــر دوبار
دستمزد در سال

یک عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار خواستار

گـــزارش

یک کشــتی کره جنوبی

ای گفت :ســازمان بنادر هر کشور مسئول

اقتص ــاد برت ــر

صبح روز دوشــنبه توسط

مســعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی

حــاوی مواد شــیمیایی

چند بار در ســال تغییر میکند ،انصاف این اســت که
دســتمزد کارگران دوبار در سال تغییر کند .وی گفت:

زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد

بررســی تحلیلهای تکنیکال و بنیادی بازار ســرمایه

نشان میدهد ،شــاخص کل درگیر یک حمایت قوی
است و در روزهای آینده احتماال شاهد رشد شاخص

افزود« :جمهوری اســامی ایران هم مانند
ســایر کشورها نســبت به تخلفات مشابه و
بویژه آلــوده کردن محیط زیســت دریایی

حساسیت دارد لذا در چارچوب قوانین با آن

برخــورد میکند ».خطیب زاده تاکید کرد که

پــول حقیقی از بورس نشــان داد .خالص ورود پول
حقیقی به بورس در هفته اول دی ماه مثبت بود؛ اما

شــغل برای خــود بود به علت قد کوتــاه و الغر اندام

دریایی ســپاه در اطالعیه ای اعالم کرد “این

کشــتی با پرچــم کرهجنوبــی در حال تردد

و حامــل  ۷۲۰۰هزار تن اتانول بوده اســت.

خدمههای ایــن شــناور از ملیتهای کره،
اندونزی ،ویتنام و میانمار هستند”.

کره جنوبی  :مشکل نفتکش توقیفی
را دیپلماتیک حل خواهیم کرد

است .جک ما مدیرعامل و بنیانگذار گروه «علی بابا»

به نقــل از از هرالد کوریــا ،کانگ کیوانگ وا

در ســال  ۲۰۱۴در زمان عرضه اولیه سهام علی بابا با

وزیــر امور خارجه کره جنوبی ،در ســئول در

به گزارش پایگاه خبری «العین» امارات ،دانی یاتوم
و شبتای شــاویت دو رئیس پیشــین موساد گفتند
ایران در حال برنامهریزی و تدارک برای گرفتن انتقام
سردار ســلیمانی است .یاتوم که بین سالهای ۱۹۸۹
تا  ۱۹۹۶ریاســت موســاد را برعهده داشت ،گفت :ما

نشســت مطبوعاتــی با خبرنــگاران گفت :
ســعی کرده ایم از طریق ســفارت ایران در
کره جنوبی و ســفارت کــره جنوبی در ایران

بفهمیم چه اتفاقی افتاده است .وزیر خارجه
کره جنوبی در پاسخ به سؤالی درباره گمانه

زنیها مبنی بر اینکه تهران ممکن است این
کشــتی را در تالفی توقیــف دارایی هایش
در کره جنوبی به دلیــل تحریمهای آمریکا
توقیف کرده باشــد ،تاکید کــرد اولویت اول

“بررســی واقعیتها و اطمینــان از امنیت

اعضای خدمه» است .نیروی دریایی سپاه

بایــد این موضوع را در نظر بگیریم که آنها به این ترور

پاسداران انقالب اسالمی صبح روز دوشنبه

بــه هدف با کیفیت باال خواهنــد بود .وی گفت :ایران

جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمی حامل

پاســخ خواهند داد ،آنها منتظر فرصتــی برای حمله

در بیانیه ای از توقیف یک فروند شناور کره

منتظر فرصتی برای ضربه به اسرائیل یا آمریکا است.

 ۷هــزار و  ۲۰۰تن مواد شــیمیایی نفتی به

شاویت نیز گفت :آنها انتقام را فراموش نخواهند کرد.

کشــتی با پرچم کره جنوبی در حال تردد و

ایران مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و بویژه آلوده کردن محیطزیست
دریایی حساســیت دارد ،لذا در چارچوب قوانین با آن برخورد میکند ».این اتفاق
مورد اســتثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران و آبهای سایر کشورها رخ
داده و امری عادی است .کشتی کره ای تخلف ایجاد آلودگی در آب دریا را داشته
است و باید خسارت وارد شده به محیط زیست را بپردازد

دلیــل نقض پروتکلهای زیســت محیطی

حامل  ۷هزار و  ۲۰۰تن اتانول بوده اســت.

خدمههای دستگیر شــده از این شناور از
ملیتهای کــره ،اندونزی ،ویتنام و میانمار
هســتند .این شــناور که پس از توقیف در
لنگــرگاه بندرعباس پهلو گرفــت و پرونده
آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع

قضائی کشور خواهدشد.

در خلیج فارس خبر داد .شــایان ذکر است،

دلیل نقض اصول زیســت محیطی توســط

سفیر ایران در کره :خدمه نفتکش
در سالمت کامل هستند

که  ۷۰درصد واردات نفت کره جنوبی از آنجا

شد .این شناور از مبدا بندر الجبیل عربستان

خارجــه کره جنوبی در دیدار با ســفیر ایران

روزانه شش کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز

تامین میشود عبور میکنند .کره جنوبی روز
سه شــنبه اعالم کرد ،واحد مقابله با دزدان

دریایی خود را در نزدیکی تنگه هرمز مستقر
کرده اســت این واحد با ظرفیت  ۳۰۰نفر و
با نام «چیونگ های” با ناوشکن  ۴۴۰۰تنی

تنگه هرمز گفــت :به دنبال آزادی کشــتی

ریزنقش به غول دنیای فناوری و سرگرمی بدل شده

رسید.

زیســت محیطی دریایی توقیف شد .این

در خاورمیانه مســتقر شــده بــود .نیروی

توقیف تانکر حامل مــواد نفتی در آبهای

به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روســیه

اسرائیل غافلگیر نشود!

در خلیج فارس به دلیل نقض پیاپی قوانین

وزیر امور خارجه کــره جنوبی در واکنش به

بودن اســتخدام نکرد .حاال همین آدم الغر ،نحیف و

داشت که در ســال  ۲۰۲۰این رقم به  ۶۲میلیارد دالر

عربســتان سعودی عازم کره جنوبی بود که

«چوی یانگ” از اواخر سال گذشته میالدی

و خدمــه آن از طریق دیپلماتیک هســتیم.

 ۲۰٫۸میلیارد دالر در جایــگاه  ۳۶میلیاردر جهان قرار

متوقف شد .این شناور از مبدا بندر الجبیل

شــده است .ســخنگوی وزارت امور خارجه

تکمیلــی متعاقبا اعالم خواهد شــد.نیروی

ســی» آمریکا «جــک ما» را در دورانــی که به دنبال

توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

برای رســیدگی به تخلف به ساحل هدایت

ســرمایه گذاران به بورس را میتوان با ورود و خروج

از انظار ناپدید شــد .مجموعه رستورانهای «کی اف

15بــه دلیل نقض اصول زیســت محیطی

بــه دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی،

رخ داده و امــری عــادی بــوده و اطالعات

ثروتمند چین به دنبال برخورد دولت چین با شرکتش

با نام تجاری هانکوک چین صبح دوشنبه

محلی ،موضوع کامال فنی اســت و کشــتی

مشــابه قبلی در ایران و آبهای سایر کشورها

جک ما ،مالک شــرکت بزرگ علی بابا و سومین فرد

زیست را بپردازد .شناور نفتکش کره جنوبی

“بر اســاس اخبار اولیه دریافتی از مقامات

خواهیــم بود .برخی تحلیلگران معتقدند بی اعتمادی

ناپدید شــدن مالک «علی بابا» میلیاردر
چینی

است و باید خســارت وارد شده به محیط

خبر توقیف کشــتی کرهای اظهار داشــت:

این اتفاق مورد اســتثنایی نبوده و در موارد

در هفته دوم دی ماه پول حقیقی از بورس خارج شد.

تخلف ایجاد آلودگی در آب دریا را داشــته

سخنگوی وزارت خارجه میگوید که کشتی

شد .علی اصالنی گفت  :در جایی قیمت کاالها و اقالم

تقویت کند.

اســت .وی خاطرنشان کرد :کشتی کره ای

بــه منطقه اعــزام کرده اســت .در این بین

به ساحل هدایت شده است .سعید خطیب

بورس در آینده وضعیــت بهتری خواهد
داشت

و نقض پیاپی قوانین زیست محیطی بوده

رو شده است و این کشور یگ گروه نظامی

و با حکم قضایی ،برای رســیدگی به تخلف

طــرح مجلس میتوانــد قدرت معیشــت کارگران را

توقیف این شناور آلودگی زیست محیطی

شــد .این اقدام با واکنش کره جنوبی روبه

تصویب طرح تغییر دســتمزد کارگران دو بار در ســال

اعضای شــورای عالــی کار را اصالح کنــد .وی گفت:

و خدمات وابســته ایــران تاکید کرد :علت

ســپاه پاســداران توقیف

نفتکش کره جنوبی به دلیل آلوده کردن دریا

مهمترین اقدام مجلس انقالبی این اســت که ترکیب

حفاظــت محیط زیســت دریایی اســت.

برای انجام ماموریتهای ضد دزدی دریایی
دریایی ســپاه پاســداران انقالب اســامی

اعــام کرد ،خدمههای این شــناور نفتی از

ملیتهای کره جنوبــی ،اندونزی ،ویتنام و
میانمار هستند .این نفتکش پس از توقیف
در لنگرگاه بندرعبــاس پهلو گرفت و پرونده

آن برای طی مراحــل قانونی تحویل مراجع

قضایی کشور شده است .توقیف این شناور
به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با

حکم دادســتانی استان هرمزگان در ساعت
 ۱۰صبح روز دوشنبه انجام شد.

درخواست آمریکا و کره جنوبی برای
آزاد سازی نفتکش توقیف شده

آمریکا خود را وارد ماجرای توقیف کشــتی

کره جنوبی در آبهــای خلیج فارس کرد و
هم صدا با کره جنوبی خواســتار آزاد سازی
نفتکش کره جنوبی شــد .آمریکا اعالم کرد

در ایــن موضــوع با کرهجنوبــی «همصدا»

میشــود و بر آزادی فــوری نفتکش مورد
اشاره تاکید دارد .شناور نفتکش کره جنوبی
با نام تجــاری هانکوک چین صبح امروز به

نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس متوقف
ســعودی عازم کره جنوبی بود که در خلیج

فارس به دلیل نقض پیاپی قوانین زیســت
محیطی دریایی توقیف شــد .این کشتی با
پرچم کره جنوبی در حــال تردد و حامل ۷

هزار و  ۲۰۰تن اتانول بوده است .خدمههای

مدیر کل امور غرب آســیا و آفریقا در وزارت

در ســئول ،از توقیف نفتکش این کشــور
در تنگه هرمز ابراز تأســف کرد و خواســتار

آزادی آن شد .بادامچی پیش از مالقات ،در

اظهار نظر کوتاهی به رســانهها گفت« :تمام
آنهــا (ملوانان و خدمه نفتکش کره جنوبی)

دستگیر شــده از این شــناور از ملیتهای

سالم و سالمت هستند و جای هیچ نگرانی

این شــناور کــه پس از توقیــف در لنگرگاه

دارایی مسدودی ایران در
کرهجنوبی  9.2میلیارد دالر است

کره ،اندونــزی ،ویتنام و میانمار هســتند.
بندرعباس پهلو گرفت و پرونده آن برای طی

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی کشــور

خواهدشــد .نیروی دریایی سپاه پاسداران

نیز در اطالعیهای ضمن تایید توقیف کشتی
کره جنوبــی دلیــل آن را «آلودگی نفتی و

مخاطرات زیســت محیطی» عنوان کرد .بر
اســاس اطالعیه سپاه پاســداران ،نفتکش

توقیف شــده حامل  ۷هزار و  ۲۰۰تن اتانول
بوده است و خدمه آن هم از ملیتهای کره
جنوبی ،اندونزی ،ویتنام و میانمار هســتند.

وزارت خارجــه کره جنوبی اعــام کرد که از

امنیت خدمه این کشــتی اطمینان یافته و
اکنون خواســتار آزادسازی آن است .وزارت
دفاع این کشــور نیز خبر داد که یک واحد از

نیروهای دریایی این کشور را راهی آبهای

تنگه هرمز کرده است.

نفتکش کره باید خسارت وارده به
محیط زیست را بپردازد

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ایران در خصوص توقیف یک کشــتی کره

نیست».

بانکهای کره جنوبی دارایی مســدود شده
ایران در این کشور را حدود  ۱۰تریلیون وون
( ۹.۲میلیــارد دالر) اعالم کردند .کره جنوبی

ایــن مبلغ را به بهانــه تحریمهای آمریکا و

فشار ترامپ بر ســر برنامه هسته ای ایران
مســدود کرده اســت .بگزارش خبرگزاری
یونهاپ از شهریور  ،۱۳۹۸حدود سه تریلیون
وون پــول ایرانی در یک بانــک کره جنوبی

مســدود شده اســت این پول توسط شعبه

ســئول بانک ملت ایران واریز شــده است.
بر اســاس این گزارش ،عالوه بر این ســه

تریلیون وون ،حدود  ۷میلیارد دالر پول نفت
ایــران در دو بانک کره جنوبــی به نامهای
بانک صنعتــی کره و ووری بانک مســدود

شده است .گفته میشود «حسین تنهایی»
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره
جنوبی ســال گذشته گفته بود ،میزان وجوه

مسدود شــده ایران در کره جنوبی بین ۶.۵

تا  ۹میلیارد دالر است.

خبر خوب برای سهامداران شستا

اعالم شــد که شســتا با افزایش سرمایه شرکتهای
تابعه واجد شــرایط ،از محل تجدید ارزیابی موافقت
اصولــی میکنــد .آن طور کــه رســانههای مختلف
گــزارش دادهاند ،گفته میشــود ،افزایش ســرمایه
از محــل اندوخته و به صورت ســهام جایــزه از مبلغ

معامالت بازار آزاد به ســمت کانال  ۲۶هزار تومان حرکت

غنیسازی جایگاه ایران
را احیاء خواهد کرد

سه بهانه دال الن برای
افزایش قیمت دالر
دالالن بــازار ارز میگویند ،قیمت دالر به ســه دلیل دوباره

نیمیتــس مهمترین بهانــه بازار ارز برای صعودی شــدن

رئیــس مجلس شــورای اســامی گفت:

بد عهدی و وقتکشــی ســر آمده است؛

دالر که در هفته گذشــته روزهای آرامی را سپری میکرد،

است که قیمت دالر احتماال در روزهای آینده بیش از این

مقتدر را در مواجهه با پیمان شــکنان احیا

قدرت» و بیاثر کردن تحریمها ،دستور کار

هشــت هزار میلیارد تومان به  ۱۴هــزار و  ۲۰۰میلیارد

افزایــش یافت و در کانــال  26هزا رتومان قــرار گرفت.

در حال نهایی شدن است.

بــه دنبال افزایش نگرانیهــای غیراقتصادی ،بار دیگر در

تومــان شســتا که پیــش از ایــن اعالم شــده بود

کرد .توقیــف نفتکش کــره جنوبی در آبهــای خلیج
فارس ،اعالم برنامه غنیســازی  ۲۰درصدی به ســازمان
ملــل و منتفی شــدن خروج نــاو هواپیما بــر آمریکایی

دوباره نرخ دالر ذکر میشــود .پیش بینی تحلیلگران این

افزایش خواهد یافت.

آغاز غنی ســازی  20درصدی جایگاه ایران
خواهد کرد .قالیباف در صفحه توئیتر خود

نوشت ،غنیســازی ۲۰درصد ضمن تثیبت
جایــگاه قــوی و مقتدر ایــران در مواجهه

ه
بــا پیمانشــکنان ،قانونشــکنی را هزین 

زا خواهــد کــرد .قالیباف نوشــت ،مهلت

شکســتن تحریمهای ظالمانــه با «تولید

کشور است».

اقتصاد
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تعیین قیمت پایه شمش فوالدی در بورس
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :قیمت پایه عرضه شمش فوالدی

بــورس از تمامی دســتگاههای مرتبط و نظارتی خواســت که در این

خواهد رسید تا تاثیر مناسب بر بازار را شاهد باشیم .رزم حسینی اظهار

صورت گرفته اســت ،تصریح کرد :از ذخایر خوبی برخوردار هستیم تا با

مشترکالمنافع) باید اجرایی شود«.علیرضا رزم حسینی» در نشست

همچنین از دســتگاههای نظارتی و بازرســان وزارت صنعت خواست

خواهیم کرد تا تسریع در ترخیص کاال ادامه داشته باشد.وزیر صنعت،

ثبات قیمتها در بازار در دستور کار قرار دارد

در بورس بر اســاس  ۷۰درصد قیمت کشــورهای همســود(  CISیا
قــرارگاه تولیــد که با محوریت بررســی نظارت بر اجرای شــیوه نامه

ســاماندهی عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی برگزار شــد ،افزود:

این قیمت پایه طی نامهای به بورس باید ابالغ و اعالم شــود.پیش از
این انجمن نوردکاران فــوالدی ایران اعالم کرده بود هنگامی که ایران

میزان تولید فوالدش بیش از کشــورهای همســود(  CISیا مشترک
المنافع) اســت ،چه دلیلــی دارد که در نرخ گذاری آنهــا را مبنا قرار

دهیم.وزیــر صنعت افزود :امروز ایران در جنگ اقتصادی تمام عیاری

قــرار دارد و تصمیمها برای عبور از این شــرایط جنگی باید ســریع،
قاطعانه و بر اســاس مقتضیات زمانی گرفته شــود.وی ضمن تأکید

بر ضــرورت اجرای کامل شــیوهنامه عرضه محصــوالت فوالدی در

گـــزارش

کمبــود نهادههــای دامــی و طیور

اقتص ــاد برت ــر

اخیــر مشــکالت زیــادی را برای

حوزه اقدامهای الزم را با تعامل و هم افزایی انجام دهند.رزمحسینی
تا بازرســی از انبارهــا را برای جلوگیری از احتکار شــمش ،میلگرد و
دیگر تولیدات فوالدی را در دســتور کار قرار دهند و با مشاهده هرگونه

تخلف اقدامهای الزم را به عمل آورند.هشت ماهه امسال میزان تولید
شــمش فوالدی افزون بــر ۱۹میلیون و  ۱۶۶.۹هزار تن ثبت شــد که
نســبت به مدت مشابه پارسال افزایش  ۸.۴درصدی یافت.همچنین
تولیدات فوالدی نیز در مدت یاد شــده به رقم  ۱۷میلیون و  ۱۹۵هزار

تن رســید که نسبت به هشت ماهه پارسال( منتهی به آبان) افزایش

 ۹.۴درصدی را نشان میدهد.

رسوب کاال در گمرک به حداقل میرسد

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :رســوب کاال در گمرک به حداقل

داشت :مصوبات الزم در زمینه کاهش رسوب کاال در گمرکات را پیگیری

معدن و تجارت با اشاره به گزارش گمرک مبنی بر ترخیص  ۱۶میلیون

تن کاالی اساسی ،خاطرنشــان کرد :روان کردن ترخیص کاالهای دپو

شده از برنامههای جدی این وزارتخانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی
اســت و بر اســاس مصوبه ســتاد اقتصادی دولت با همکاری گمرک
نســبت به ترخیص کاالهای بنادر کشور اقدام کرده ایم.وی تاکید کرد:
چهار میلیون تن کاال در بنادر وجود دارد که در حال انجام مراحل قانونی

برای ترخیص اســت تا مــواد اولیه کارخانجات تولیــد داخل به موقع
تامین شود زیرا در عرضه کاال در بازار تاثیر گذار است و همچنین تامین

کاالهای اساســی نیز طبق برنامه واردات انجام میشود.رزم حسینی
با بیان اینکه نســبت به تامین ذخایر کاالهای راهبردی اقدامات خوبی

عرضه به موقع در مقاطعی نسبت به تنظیم بازار اقدام کنیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخصوص بررسی قیمت کاالها در بازار،

اظهار داشــت ۱۰۰ :قلم کاال در دستور کار ســتاد تنظیم بازار قرار گرفته
اســت که حدود  ۴۰قلم از آن از ثبات نســبی برخوردار است و  ۶۰قلم
دارای نوســانات قیمتی بود که با برنامهریزیهای صورت گرفته مقرر
شــد سازمان حمایت و دیگر نهادهای مسئول در جهت کاهش قیمت

و تنظیــم بازار اقدام کنند.رزم حســینی با بیــان اینکه تفویض اختیار
بازرســی و تعیین قیمت کاالیی به اســتانداران و ســتادهای استانی
انجام شده است ،خاطرنشان کرد :بازرسی کاالها بویژه در بنادر ،انبارها

و بنکداران در سراسر کشور از سوی ستاد تنظیم بازار واگذار شده است

تا به طور متمرکزتر انجام شود.

وزارت جهاد تخلف در حوزه نهادههای دامی را تایید کرد

همچون ذرت و سویا طی هفتههای

پس مصوبات مربوط به انبارهای شرکتهای عمومی
و مناطــق آزاد و بندری که کاالهــای گمرکی نگهداری

نمی توانیم نظارت کنیم!

صاحبان مرغداریها به وجود آورده

اســت و بررسیها نشــان میدهد که این یک مشکل
کشــوری بوده و کمبودها محدود به چند اســتان نمی

شود .مشــکلی باعث افزایش چند برابری قیمت مرغ
شــد و طبق معمول فشار را بر دوش مردم بیشتر کرد.

میکنند چیست؟وی اضافه کرد :در پته گمرک ،مقصد
درج میشــود و مقصد باید در ســامانه گمرک اعالم
وصول کند.رئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیک

وزارت صمــت ادامه داد :مــوازی کاری گمرک در این

باره در حال اصالح است.رهبری افزود :برای رهگیری

کاالها ،تقســیم کار انجام شــده است و سامانه جامع

حاال معاون اموردام وزارت جهاد کشــاورزی میگوید:

تجــارت با ســامانه تجــارت انبارها بــه یکدیگر وصل

تخلــف در بخــش نهادههای دامی وجــود دارد و این

هســتند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت

تخلفات را باید دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.

صمت بابیان اینکه رصد نهادههای دامی برعهده وزارت

ضرورت کنترل توزیع از گمرک

جهاد کشاورزی اســت گفت :اگر سامانهها به یکدیگر

مرتضی رضایی با بیان اینکه ماه گذشــته به دامداران و

وصل شــوند تخلفات بسیار کم میشــود ،زیرا ممکن

خوب است ،اضافه کرد :این مقدار نهاده برای حمل به

مسیر خارج شود.

اســت در مکاتبات بین گمــرک و وزارت جهاد ،کاال از

مرغداران  ۸۵۰هزار تن ذرت فروختیم و وضع بســیار

مقصد نهایی یکسری از کاالها تغییر میکند
و نظارتی نیست!

 ۴۰هزار تریلی نیازمند اســت و وزارت جهاد کشاورزی

چطــور میتواند خروج این تعــداد تریلی را از گمرک،
فیزیکی کنترل کند.وی با بیان اینکه اطالعات ســامانه

روح هللا لطیفــی ســخنگوی گمرک ایــران نیز در این

انبارها ناقص اســت ،افزود :دادهها در این زمینه باید

برنامه گفت :مشــکل این اســت که مقصد نهایی یک

برخط باشــد.رضایی گفت :برخی از دادهها برخط ،اما

ســری از کاالها تغییر میکنــد و هیچ نظارتی از طرف

برخــی مانند اطالعات خــروج نهادهها از گمرک کامل

وزارت صمــت در آن نمیشــود.وی افــزود :ســامانه

نیســت.معاون وزیر جهاد کشــاورزی افزود :مشکل،

انبارهــای گمرک از  ۲۱اســفند  ۹۸بر اســاس توافق

فنی اســت که برخی دادهها در ســامانه قرار نمیگیرد

با ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و وزارت صمت

و بــرای برخــورد دســتگاه نظارتی ،اطالعــات ناقص

دیگر مســئولیتی ندارد و مســئولیت با سامانه جامع

اســت.وی اضافه کــرد :تخلف در بخــش نهادههای

انبارهاست.سخنگوی گمرک افزود :ترخیص کاال ،قفل

دامــی وجود دارد و این تخلفات را باید دســتگاههای

سیستمی شــده است و سامانه جامع انبارها و گمرک

نظارتی پیگیری کنند.

زمانی میتوانند کاال را ترخیص کنند که ســامانه جامع

بی خبری وزارتخانهها از موجودی انبارها

انبارها ،انبار مورد نظر را تأیید کند.وی اضافه کرد :شرط

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت :اگــر وزارت جهاد

ترخیص کاال ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت

چه میگذرد چطور میتوانــد موضوع نهادههای دامی

حسابرســی و ترخیص را انجام میدهد که اگر وزارت

صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه کار

کشــاورزی نداند در انبارهــای وزارت صمت یا گمرک
را کنترل کند.رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک

وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت:

ســامانه بازار گاه به سامانه جامع توسعه تجارت خیلی
مربوط نیست و باوجود اینکه برای کنترل تعهدات وارد

کننده مصوباتی وجود دارد تبادل اطالعات بین گمرک

و جهاد کشــاورزی انجــام میشــود و روال از طریق

سامانه جامع توسعه تجارت انجام نمیشود.

کنترل سیستمی در آن وجود ندارد

رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک وزارت صمت

خارجی ،شــفاف در بازار گاه قرار میگیرد ،اما اطالعات

وزارت صمــت افزود :به انبارها میگوئیم چرا اطالعات

این ســامانه نداریم.وی گفت :ما اطالعات را به سامانه

کننده کاال اظهار داشــته است کاال ترخیص کند.رهبری

ترخیص گمرک با نقص و تأخیر فرســتاده میشــود

متوجه میشــویم آنها اطالعات را در سامانه انبارهای

اســت دادهها را به ســامانه بازار گاه بدهد.سخنگوی

افزود :ممکن است کارشناس گمرک بیش از آنچه وارد

گفت :یکســال پیش دسترســیهایی به وزارت جهاد
کشاورزی دادیم ،اما این وزارتخانه گفت این دسترسی

کافی نیســت و آن را کامل کردیم.رئیس مرکز توسعه
تجــارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد :بخشــی

علی رهبری افــزود :از واردکننــده نهادههای دامی با

از اطالعات گمرک ناقص اســت نامــه نگاری کردهایم

تعهد میگیریم که کاال بر اســاس ضوابط وزارت جهاد

بازگردد.

ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانــی در مرحله ثبت و ســفارش
در ســامانه بــازار گاه عرضه شــود و گمــرک از وزارت

جهاد کشــاورزی اســتعالم میکند که آیــا وارد کننده
کاال را ســامانه بازار گاه اعالم کرده است تا اجازه دهد

کاال ترخیص شــود .وی اضافه کرد :این مرحله تبادل

اطالعات ،مکتوب بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی

انجام میشــود و کنترل سیستمی در آن وجود ندارد.

صمــت این اطالعات را نیز بــه ما بدهد دیگر نیازی به

که اطالعات ســامانه بازار گاه به سامانه جامع تجارت

تالش کردیم بر نهادههای دامی نظارت کنیم
اما کامل محقق نشد!

تجارت داخلی ناقص است.وی با بیان اینکه اطالعات

را در سامانه جامع توســعه تجارت ثبت نکرده اید ،اما

افزود :البته گمرک گامهایی را در این باره برداشته ،اما

گمــرک ثبت کرده اند.وی اضافه کــرد :برای این افراد

در نظر گرفته شــده  ۱۱بهمن است.رئیس مرکز توسعه

گمرک در انبارداری حذف نشــود مشکل وجود خواهد

به نکته ایده ال نرســیده و آخرین فرصتی که برای آن

تجارت الکترونیــک وزارت صنعت ،معــدن و تجارت

افزود :دادههــای مربوط به نقل و انتقــال و مالکیت
کاال در بازار گاه وجــود دارد و درباره انتقال مکان کاال،

ورود گمرک به انبارداری غیر مجاز و این وظیفه وزارت

صمت است.

 ۳هزار پرونده تشکیل شده است

پرونده تشــکیل داده ایم ،اما تا زمانی که موازی کاری

داشــت.رهبری گفت :اگــر از  ۲۱اســفند  ۹۸وظایف

گمرک در بخش انبارها انجام شــده است و بر اساس

مقررات جلو میرود چرا در جلســه  ۱۶و  ۱۷شــورای
اجرایی فناوری اطالعات در بخش انبارها مصوبه داریم
و در جلســه هیجدهــم انجام نشــدن تکالیف گمرک

بررسی میشود.

وی اضافــه کرد :تــاش کردهایم بــر نهادههای دامی

وی گفت :از ابتدای ســال تاکنون  ۲۹هزار بازرســی از

بالتکلیفی مصوبهها

محقق نشــده اســت.رئیس مرکــز توســعه تجارت

 ۸۰۰میلیارد تومان پرونده به ســازمان تعزیرات ارسال

معدن و تجارت افزود :رئیس جمهور نامه داده اســت

نظارت داشــته باشــیم ،اما این موضوع تاکنون کامل

الکترونیــک وزارت صمــت گفــت :اطالعــات تجارت

انبارها داشــته ایم که  ۳هزار پرونده تشــکیل شده و
شده اســت.رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک

سرانه اشتغال فرش دستباف ۱۵ ،میلیون تومان

کشاورزی ،فیزیکی به کســانی که ثبت کاال میکردند
مجوز ترخیص میداد ،اما ابتدای دی موضوع قرنطینه
در سامانه جامع گمرک به معنای تأیید سامانه بازار گاه

شده است.

وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت
صمت است

لطیفی گفت :زمانی که کاال از گمرک خارجی میشــود
گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع
انبارهای وزارت صمت است.وی افزود :پس از خروج
کاال از گمرک اطالعات ســامانه جامع توسعه تجارت و

که همه انبارها به ســامانه جامع انبارها متصل شــوند

جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل میشود.

ســامانه جامع انبارها داده میشود و به زودی سامانه

صادرات  ۴۰میلیون دالری پوشا ک در  ۷ماهه امسال

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت :ســرانه اشتغالزایی در هنر

با انجام حمایتهای الزم ،کارآفرینی گســتردهای در این صنعت

پوشــاک به خارج از کشور صادر شد«.مجید نامی» افزود :بخش دیگری از

آمارهای رســمی ،از ابتدای امســال تا پایان مهرماه بیش از  ۴۰میلیون دالر

انجام داد«.فرحناز رافع افزود :عمده تولیدات فرش دستباف در

صادرات که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص داده ،به صورت غیررسمی

سالهای گذشته به دیگر کشــورهای جهان صادر میشده است

انجام میشود.وی ،به حضور تجار و بازرگانانی از کشورهای همسایه از جمله

اما پــس از تحریم ها ،صادرات این محصــول با کاهش مواجه

عراق ،افغانســتان و آســیای میانه در کشور اشاره کرد که به صورت ریالی به

شــده و حمایت بیمهای میتواند جهشــی در صادرات آن ایجاد

خرید پوشــاک پرداخته و به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشورهای خود

کند.وی خواســتار کمک بیمه ایران در اشــتغازایی و ترویج این

منتقل میکنند.نامی اظهار داشت :این هم نوعی از صادرات است که منفعت

هنر -صنعت شــد که هر روز در حال ضعیفتر شــدن اســت و

آن به تولیدکننده داخلی نمیرسد.وی خاطرنشانکرد :آمار هفت ماهه امسال

گفــت :قالیبافان در اقصی نقاط کشــور با دســتمزدهای پایین،

در حالی به ثبت رسیده که در سالهای گذشته بهطور متوسط بین  ۵۰تا ۶۰

از  ۵۰۰هــزار تا دو میلیون تومان و بــدون هیچ گونه حمایتی در
حال فعالیت هستند.رافع به سیالب سال گذشته در بندر ترکمن

گمرک افزود :از  ۲۹خرداد ســال گذشته وزارت جهاد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت،

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران گفت :مطابق

صنعت فرش دســتباف فقط  ۱۵میلیون تومان است که میتوان

جامع توســعه تجارت میدهیم و این سامانه موظف

میلیون دالر صادرات پوشاک به خارج از کشور انجام میشد.

خروج برندهای خارجی

دارند؛ ضمــن اینکه بیش از  ۳۴۰هزار نفر برای بیمه روســتایی

نایــب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران در

و تصریــح کرد :این تعطیلیهــا با توجه به فصلــی و مُ دی بودن

قالی را مجدد برپا کنند.وی حمایتهای بیمهای را تضمینکننده

همچنین در این مراســم «محمد رضایی» مدیرعامل بیمه ایران

سال گذشــته ،همچنین تصمیم دولت به جلوگیری از واردات پوشاک

بهطور متوســط  ۹۰درصد درآمدهایشــان را از دســت دادند.نامی

گذشــته فعالسازی خدمات بیمه روستایی و عشایری را در کنار

تحت پوشــش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.وی هدف از این

بــه گفته این مقام صنفی ،بخش خصوصی باید با نهایت اســتفاده از

استان گلستان اشاره کرد و گفت :در پی این حادثه ،همه داشتهها

و ســرمایههای قالیبافان از بین رفت و حتی نتوانستند یک دار

کار و فعالیت این هنر -صنعت عنوان کرد و گفت :در یک ســال

بیمه تامین اجتماعی برای فعاالن فرش دســتباف در دستور کار
قــرار دادیم امــا از آنجا که فاقد بیمه درمانی بــود ،به این نتیجه

رســیدیم که بیمه دولتی ایران میتواند بهتریــن بیمه برای این
قشــر باشد که دارای شعبات متعددی در سراسر کشور بوده و به

صورت آنالین خدمات ارائه میدهد.رئیس مرکز ملی فرش ایران

بیان داشت :اکنون  ۲۶۱هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش بیمه

تامین اجتماعی هســتند که همه آنان درخواســت بیمه تکمیلی

ثبت نام کردند که تاکنون  ۱۰۶هزار نفر آن به بیمه معرفی شدهاند.

نیــز گفت :با انجام این تفاهم بیــش از  ۲۰۰هزار نفر از قالیبافان
تفاهم نامه را ،حمایت از صنعت قالی بافی کشــور دانست و ابراز

امیدواری کرد :در موضوع صادرات نیز بتوان حمایتهای ویژهای
از ایــن هنر -صنعت انجام داد ،بویژه در خصوص ریســکهای

بیمه اعتباری صادراتی در حوزه فرش آمادگی کامل برای حمایت
وجود دارد.مجموع جهانی صادرات فرش دستباف در سال ۲۰۱۹

افزون بر  ۸۰۰میلیون دالر بوده که ســهم ایران  ۷۳میلیون دالر از
این رقم ثبت شد.

ادامه ،به خروج برندهای خارجی تولیدکننده پوشــاک از کشور در دو

اشاره کرد که فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم کرد.

فرصت یاد شــده ،به تقویت زیرســاختهای تولیــد ،ارتقای کیفیت و
کمیــت تولیدات و کار علمی بپردازد تا در صورتی که به هر دلیل دوباره
درهای کشــور به روی واردات باز شــد ،توان رقابت داشــته باشد.وی

خاطرنشانکرد :اکنون همه تولیدکنندگان با تمام ظرفیت در حال تولید
برای ایام پایانی سال و شب عید و امیدوار به بهبود شرایط هستند.

از دست رفتن درآمدها ناشی از کرونا

وی ،تعطیلیهای ســال گذشته ناشــی از شیوع کرونا را یادآور شد

پوشــاک ،زیان ســنگینی به تولیدکنندگان وارد کــرد ،به طوری که

خاطرنشانکرد :با این حال ،گامهای خوبی برای فروش اینترنتی
تولیدات در فروشــگاههای آنالین و دیجیتال برداشته شد و حتی

پلتفرمهــای ایرانی به این منظور تهیه شــده و با اســتقبال مردم
نیز مواجه شــده اســت.وی گفت :در مجموع ،اکنون شرایط تولید

خوب اســت اما تولیدکنندگان همچنان با چالشها و نگرانیهایی

مواجه هســتند که از جمله ،تامین مواد اولیه و ماشینآالت ناشی

از تخصیص قطرهچکانی ارز قابل اشــاره است .کارشناسان صنعت
پوشــاک رشد  ۳۰درصدی صادرات این محصوالت را تا پایان سال

پیشبینی میکنند.
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 ۳۲۰محدوده ا کتشافی معدنی آزاد سازی میشود

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان زنجــان گفت۳۰۱ :

بخش معدن و افزایش چشمگیر سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این

درآمدملی تغییر کند و این تغییر دیدگاه در بین مسئوالن و مردم الزم

پهنه در این استان آماده آزادسازی و واگذاری به فعاالن معدن است.

همکاری و موافقتهای الزم را به منظور فعالسازی این معادن داشته

افزایش درآمدهای غیرنفتــی و تامین مواداولیه صنایع بزرگ ،افزود:

محدوده اکتشــافی بلوکه شــده و  ۱۹محدوده امید بخش حاصل از

بخش خواهیم بود.وی ابراز امیدواری کرد ،نهادها و ادارات مربوطه نیز

ناصــر فغفوری افزود :محدودههای بلوکه شــده شــامل انــواع مواد

باشند.فغفوری خاطرنشــان کرد :پهنه هلیل آباد یکی از محدودههای

اســاس زمانبندی اعالم شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،

ایرنا ،زنجان از اســتانهای معدنی کشور بوده و رتبه ششم کشور را به

معدنی بوده که در ســطح اســتان پراکنده اســت.وی یادآور شــد :بر

آزادســازی محدودههــای معدنی غیرفعال در اســتان زنجان روز ۲۳
دی ماه جاری تعیین شــده است که متقاضیان میتوانند در این زمان
نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه کاداستر اقدام کنند.فغفوری در

خصوص شــرایط الزم جهت ثبت درخواست از سوی متقاضیان گفت:
برای واگذاری معادن به افراد باید صالحیت فنی و مالی آنها از ســوی

سازمان احراز شود.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اظهار
داشت :با آزاد ســازی و فعال شدن این معادن در استان شاهد رونق

معدنی بود که سال گذشته عملیات آزاد سازی آن انجام شد.به گزارش

لحاظ شــمار معادن در اختیار دارد و هماکنون از  ۳۳۳معدن فعال در

اســت .جمشــید موالیی به جایگاه و نقش فعالیت در این حوزه برای
بر اســاس اســتانداردهای بین المللی به ازای هر یک شــغل معدنی

مستقیم  ۱۹فرصت شغلی غیرمستقیم پایدار خلق میشود و این یک
مدل متفاوت و پایدار در اقتصاد ملی است .وی ادامه داد :معدنکاران

عالوه بر تولیدملی ،تامین زیرساختهای صنایع بزرگ در تامین بودجه

این اســتان  ۸۰معدن فلزی و  ۲۵۳معدن غیرفلزی هســتند.ظرفیت
اســمی معادن این استان ،تولید ساالنه  ۱۱میلیون و  ۹۲۰هزار ُتن ماده

بوده و اجرای درست و بی تنازل قانون معادن مورد درخواست فعاالن

اســتان اشــتغال دارند .رئیس هیات مدیره انجمن معدنداران استان

آن با ســایر قوانین مانند قانون منابع طبیعی و قوانین محیط زیستی

معدنی بوده و ســه هزار نفر نیز به صورت مســتقیم در بخش معادن

اصفهــان گفت :نــگاه دولت به فعالیت معدنی بایــد از توقع به عنوان
یــک منبع درآمدی به یک عامل مهم ایجاد کننده اشــغال و افزایش

و رشد اقتصادی نقش دارند اما نگرشهای غلط بر خالف این موضوع
معدنی اســت که نبود اجرای کامل قانون معادن و عدم رفع تناقضات

موجب بروز مشکالت و رفع نشدن دغدغهها و موانع پیش رو و توسعه
معدنکاری شــده است .وی تصریح کرد :میزان عمق متوسط اکتشاف

کنونی در سطح یک تا  ۲متر بوده و برای توسعه معدن و تولید بیشتر

باید در عمقهای بیشتر و تا عمق  ۶۰۰متر و بیشتر وارد شد تا ذخایر و

ثروتهای خدادادی مواد معدنی کشور افزایش یابد و میزان تولیدات
معدنی به رکوردهای باالتری دست یابد.

نگرانی مستاجران از گرانی اجاره در زمستان
گـــزارش

در حالی که بســیاری از مستاجران از

 ۵۰درصد توانســتهاند این تسهیالت را دریافت کنند.روند کند

اقتص ــاد برت ــر

بسیاری از مشــاوران امالک و مالکان

اقدام به تمدید پرداخت وام اجاره مســتاجران کند به طوری

رشــد قیمت اجاره نگران هســتند که

پرداخت تســهیالت باعث شده که ســتاد ملی مقابله با کرونا

هنــوز افزایــش  ۲۵درصــدی را قبول

که متقاضیان میتوانند تا بهمن ماه این تســهیالت را دریافت

ندارند.این روزها وضعیت بازار اجاره به سمت کاهش قیمت

کنند.در همین رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه

در حرکت اســت این در حالی اســت که به گفته بسیاری از

امالک مشــاوران امالک با بیان اینکه به طور معمول در ســه

کارشناســان بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر میبرد

ماهه پایانی سال فصل اجاره وارد دوران رکود میشود ،گفت:

و همین امر باعث شده که بازار مسکن به سمت رکود حرکت

در ماههای دی ،بهمن ،اسفند ما شاهد کمترین جابجاییها در

میکند این در حالی است که طبق بررسیهای میدانی انجام

حوزه اجاره هســتیم و به طور معمول هم مالکان در این ایام

شده بسیاری از مســتاجران با وجود آنکه در انتظار دریافت

تمایل چندانی را برای اجاره دادن واحدهای خود نیســتند به

در ایــن حوزه رو به رو هستند.امســال افزایش قیمت اجاره

بیان اینکه به طور معمول در فصل زمستان نرخهای اجاره ۱۵

وام ودیعه مسکن هستند ،اما هنوز با مشکالت بسیار زیادی

همین دلیل میزان اجاره به کمترین ســطح خود میرسد.او با

زودتر از موعد هر ســال شروع شــد چرا که شیوع ویروس

درصد نسبت به فصل تابســتان کاهش مییابد ،بیان کرد :از

کرونا باعث شــد که بســیاری از مالکان از این موضوع سوء

سوی دیگر با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه اجاره

اســتفاده کنند و نرخهای اجاره خــود را افزایش دهند و از

مالکان در شــهر تهران برای تمدید واحدهای خود تنها موظف

طــرف دیگر اجازه ندادن برای بازدید از واحدهای مســکونی

هســتند  ۲۵درصد و در کالنشــهرها  ۲۰درصد و در شهرهای

ســبب شــد که نرخهای اجاره باال برود تا جایی که اعتراض

کوچــک  ۱۵درصد افزایش دهند بنابراین طبق قانون موجران

متقاضیان و مســتاجران ،زمینه ســاز تعیین سقف افزایش

باید به این مصوبات توجه بسیار زیادی کنند.نایب رئیس اول

قیمت اجاره از طرف ســتاد ملــی مقابله با کرونا و همچنین

اتحادیه مشــاوران امالک در پاسخ به این سوال که بسیاری

الزام به تمدید قراردادهای اجاره تا ســفید شــدن وضعیت

از مالــکان وموجران به این قوانیــن و موضوع توجه چندانی

کشور از لحاظ ویروس کرونا شد.

ندارند ،گفت :مستاجران میتوانند در این زمینه به شورای حل

کاهش نرخ اجاره در نیمه دوم سال

اختــاف مراجعه کننده و مالکان هــم در این بین حق ندارند

کــه حکم تخلیه صادر کنند.عقبایی او با بیان اینکه هم اکنون

از ســوی دیگــر تدابیری که دولــت در ابتدای ســال برای

مســتاجران در نظــر گرفته اســت ،هنوز نتواســته چندان

نمیداد.او ادامه داد :تعیین سقف اجاره و دریافت تسهیالت

امالک در محدوده جنوب پایتخت عنوان کرد که میزان جابه

طبق بررســیهای صورت گرفته اگر چه به گفته بســیاری از

شرایط اقتصادی شود بازار را کنترل کرد.

موضوع خود زمینه ســاز افزایش قیمت چشــمگیر اجاره در

و مالکان در تب اجاره تابســتان به ســر میبرند و این خود

همچنیــن تاجــداری یکی دیگر از مســتاجران که در منطقه

در این شــرایط برخی افراد ســودجو بــه بهانههای مختلف

دولت نرخهای مشــخصی برای تمدید واحدهای مسکونی

کارگشــا باشد به طوری که به گفته بســیاری از مستاجران،
مالــکان و موجران توجه چندانی بــه این موضوع نمیکنند.

کارشناســان و مســئوالن به طور معمول در نیمه دوم سال

نرخهای اجاره کاهش مییابد ،اما هنوز بســیاری از موجران

باعث نگرانی برخی از مســتاجران در زمســتان شده است.

ســعی داشتند نرخهای اجاره را  ۳۰تا  ۴۰درصد هم افزایش
دهند و از طرف دیگر مســتاجران را مجبــور به تخلیه واحد

مســکونی کردند.در همین رابطه توســلی یکی از مستاجران
که در محدوده خیابان اشــرفی اصفهانی ساکن است با بیان

اینکه بازار اجاره امسال برای ما بسیار دلهره آور بود ،گفت :از

یک طرف مالک قصد داشت نرخ اجاره را  ۳۰درصد افزایش
دهــد از طرف دیگر هیچ موجری اجازه بازدید از ملک خود را

تا حدودی توانســت بــازار را آرام کند ،امــا امیدواریم با این

مشاوران امالک سقف  ۲۵درصدی اجاره را قبول
ندارند

غرب تهران ســاکن بود با بیان اینکه متاسفانه با وجود آنکه
در نظــر گرفته بود ،اما نه تنها مالــک و موجر این موضوع را

قبول نداشــته بلکه حتی مشاوران امالک هم میگویند مگر

میشــود با  ۲۵درصد یک ملک را تمدیــد کرد.او ادامه داد:

جاییهــا در ماههای پایانی ســال قبل نزولــی بود و همین
هفتههای ابتدایی سال شد.او ادامه داد :باید دولت اقدامات
الزم در حوزه بازار اجاره را در قالب یک برنامه ریزی درســت

و همه جانبه اجرایی کند تا شاهد بهبود دائم این بازار شویم.

نرخ اجاره بیش از  ۳۰درصد افزایش
یافته است

نمیگیرد و این موضوع خود باعث اجاد مشــکالت بســیار

رئیس اتاق اصناف ایران گفت :اجازه بازگشایی تاالرهای پذیرایی در مناطق

شرایط مســتاجران در ماهای ابتدایی شیوع کرونا نابسامان
وام اجاره ودیعه مســکن گرفت .البتــه پرداخت این وام هم

تاثیر پرداخت این تسهیالت در نیمه اول سال میتواند بسیار

بود به طوری که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به پرداخت
مشکالت و دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشت چرا که در

دریافت کد رهگیری نمیشــد که ایــن به عقیده من یکی از

مســتاجران هم عنوان میکردند کــه مالکان حاضر به تمدید

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه امالک کشور

که از ابتدای پرداخت تسهیالت ودیعه که دولت برای  ۶۰۰هزار

بازار را تابع روند بازار خرید مسکن است ،گفت:در زمانی که ما

نفــر در نظر گرفته بود اما روند کند پرداخت تســهیالت باعث
شــده که تا پایان آذرماه از مجموع  ۳۰۲هزار و  ۳۳۴متقاضی
دریافــت وام ودیعه تاکنون  ۱۴۸هــزار و  ۲۱۵نفر نزدیک به

درصــدد هســتیم با تدوین پروتکلهــای تکمیلی بــرای صنوف مختلف،

 ۶.۳میلیون بشــکه نفت در روز است که چنانچه برنامههای بهینهسازی

میلیون مترمکعب افزایش یافته اســت.این افزایش مصرف درحالی به

کرونایی اجازه فعالیت داشته باشند و این مساله یکی از کارهای الزمی بود

که برای جلوگیری از صدمه بیشــتر به بدنه اصناف باید صورت میگرفت.

انجام شود ،قابلیت صرفهجویی  ۵۰درصدی مصرف انرژی وجود خواهد

کشور به خصوص بخش اصناف و بویژه برخی از صنوف که کاال و خدماتشان

متوسط ساالنه سه درصد رشــد داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص

رئیس اتاق اصناف ایران افزود :بیماری کرونا اثرات بسیار زیادی بر اقتصاد

تابع شرایط متعدد مانند تغییر فصل و مد بودند ،مانند صنف پوشاک ،کیف
و کفش و … داشت که این صنوف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی

داشــت.همچنین در طول دهههای اخیر عرضه انرژی اولیه کشــور بطور
داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است .این

در حالی است که شــدت مصرف انرژی جهان در طول دهههای گذشته

و تعطیلیهای مکرر نتوانســتند کاالی خود را عرضه و به فروش برســانند

روند کاهشی داشته اســت.آمارها نشان میدهد شدت عرضه انرژی در

خوشبختانه در روند برنامههای مقابله با شیوع کرونا در ستاد ملی کرونا و

انرژی نزدیک به کشــور آلمان است اما شدت انرژی ایران  ۶برابر کشور

جمله طرح جامع مدیریت هوشمند مبارزه با کرونا که سبب شد تا بیماری

چیز به دلیل هدررفت انرژی و البته الگوی نادرســت مصرف ایجاد شده

و به همین دلیل ضرر و زیان زیادی را متحمل شــدند.وی بیان داشــت:

کمیتههای فرعی آن تصمیمات خوبی گرفته شد که اثر بخشی باال داشت از
کرونا به شدت مهار شود و این مساله به رعایت دقیق پروتکلها و تقویت

نظارتها بر میگردد که عموم مردم بویژه فعاالن صنفی نقش بسیار مهمی
در کنار کادر درمانی داشتند.ممبینی افزود :تصمیم بر این شد که با توجه به

شرایط تدوامی بیماری کرونا حتی المقدور صدمه بیشتری به بدنه اصناف
وارد نشــود .لذا با برنامه ای تدوین شده در صدد هستیم برای رستههای

ایران بیش از ســه برابر متوســط جهانی است .ایران از نظر میزان عرضه

آلمان برآورد میشود.باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران بیش از هر
است.انرژی در ایران به دلیل یارانه باالیی که دریافت میکند در مقایسه
با سایر کشــورهای جهان به شدت ارزان اســت و همین موضوع باعث

ثبت رســیده که طرحهایی برای بهینهســازی مصرف ســوخت در زمینه
حمل و نقل با توجه به منابع بند ق مصوب شده و همچنین بهینهسازی

رایــگان  ۶۰۰هزار موتورخانه کــه در کاهش مصرف گاز تاثیر گذارند نیز در
دســت اقدام است .از سوی دیگر برقدار کردن چاههای کشاورزی نیز در
این زمینه در حال پیگیری است.با این حال با توجه به بررسیهای انجام

شــده و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران،

میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود  ۲۳.۶میلیارد مترمکعب در

ســال  ۹۸گزارش شده که معادل  ۹درصد مصرف گاز کشور است .دالیل
عمده این هدررفت گاز شــامل فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای

باالی دســتگاههای اندازهگیری (میترینگ) است که اختالف فاحشی با

استاندارد بینالمللی دارد .متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکههای انتقال

و توزیع گاز در ســطح بینالمللی تا حدود  ۳درصد قابل قبول اســت.با

نفروخته و اگر سایتی گرانفروشی میکند باید با آن برخورد شود.پس از

کشمکشهای فراوان باالخره قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی
افزایش یافت اما حاال و پس از گذشت حدود دو ماه از این اتفاق برخی
نمایندگان مجلس نســبت به افزایش قیمت بلیــت هواپیما انتقاد کرده

و خواهان نظارت بیشــتر و برخورد جدیتر از ســوی سازمان هواپیمایی
کشــوری با عنوان متولی شدند.این اظهارات در حالی مطرح میشود که
مقصود اســعدی سامانی –دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی -در این

باره به ایســنا گفت :هیچ شرکت هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای خود
را فراتر از نرخی که اخیرا تصویب و ابالغ شد ،نفروخته است و همه ملزم

به رعایت مصوبه شــورای عالی هواپیمایی هستند.وی افزود :نرخ بلیت

هواپیما برای پروازهای داخلی در ســایت انجمن شرکتهای هواپیمایی
منتشــر شــده و برای عموم قابل مشــاهده اســت و همه میتوانند به

نرخنامــه مذکور مراجعه کرده و اگر تخلفی صورت میگیرد آن را به اطالع

دســتگاههای نظارتی برساند تا با او برخورد شود.دبیر انجمن شرکتهای

هواپیمایی تاکید کرد :مســلما چنین تخلفی از سوی ایرالینهای داخلی

برای مصرفکننده انرژی در جهت بهبود روند مصرفی خود و اســتفاده از

داشــته باشد ،ناپدید میشــود که معادل تولید  ۲.۳فاز استاندارد پارس

در کنار آن ،دسترســی آسان به انرژی گاز در کشور باعث شده تا مصرف

در روز تولید میکند).ارزش کسری گاز به مقدار  ۲۳.۶میلیارد متر مکعب

عزمی برای بهینهکردن مصرف نداشــته باشــند .در واقــع این قیمتها

نظرات کارشناسی صاحبان و ذی نفعان آن صنف نظرخواهی صورت گرفته

در مناطق زرد داده خواهد شد.

مقدار نســبت به پارســال عددی بزرگ و نســبت به پارسال بیش از ۶٠

نمایندگان مجلس ،دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی معتقد است که

عالی هواپیمایی ،پس از گذشت حدود یک ماه کشمکش درباره افزایش

شــده تا در بخشهــای محتلف از خانگی گرفته تــا صنایع و نیروگاهها

این سوخت به شکل سرسامآوری در سالهای اخیر افزایش پیدا کند.تا

تاالر داران پذیرایی مصوب شد که بر اساس آن اجازه فعالیت به تاالر داران

مقصر گرانی بلیت هواپیما
کیست؟

توجه به هدررفت  ۲۳.۶میلیارد متر مکعبی گاز در ســال ،روزانه بیش از

مختلف پروتکلهای تکمیلی تدوین گردد ،که صنوف در شرایط زرد ،نارنجی

اســت.رئیس اتاق اصناف ایران گفت :پروتکلهای جدیدی برای اتحادیه

نرخها رو به رو شود.

رخ نداده و اگر گرانفروشی در این زمینه صورت گرفته ،از سوی سایتهای

فناوریهای جدیــد و تجهیزات بازدهی باال انگیزه الزم را ایجاد نمیکند.

و بعضا شــرایط قرمز اجازه فعالیت داشته باشند و در تدوین پروتکلها از

قیمتها هســتیم و بعید اســت که بازار اجاره هم با افزایش

میلیــون مترمکعب عنوان کــرد و ادامه داد :از این مقــدار  ۵۵۶میلیون

مختلف هدر میرود.شــدت مصرف انرژی در ایران باالترین شاخص در

شرایطی ایجاد شــود تا همه کسب و کارها بتوانند در صورت تداوم شرایط

شاهد رکود در بازار خرید و فروش مسکن و همچنین کاهش

هیچ ایرالین داخلی بلیــت پروازهای داخلی خود را باالتر از نرخ مصوب

داشته باشــد.بیژن زنگنه مصرف کنونی گاز کشور را روزانه بیش از ۸۲۵
متر مکعب مصــرف خانگی ،عمومی و صنایع کوچک اســت ،البته این

جهان است .بر اســاس تراز سال  ،۹۷مصرف فعلی انرژی کشور معادل

در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان ،با بیان اینکه روند

هیچ دستگاهی نمیتواند هیچ برنامهریزی برای افزایش مصرف ساالنه

زرد کرونایی داده میشود.ســعید ممبینی در نشســتی با حضور روســای
اتحادیههای تولید کنندگان و فروشــندگان پوشــاک ،کیف و کفش گفت:

همین رابطه بسیاری از متقاضیان از این بخش انصراف دادند.

در پی طرح مسأله افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی از سوی برخی

باعث آلودگی هوا در تهران و کالنشهرها شده که بر اساس آمار ،روزانه ۶۴

میلیون متر مکعب گاز معادل تولید  ۲.۳فاز پارس جنوبی در بخشهای

موثر باشد ،اما متاسفانه روند طوالنی پرداخت تسهیالت و کم

ابتدا بانکها اعالم کرده بودند که هنوز بخشنامه و یا ابالغیهای

هدر رفت روزانه گاز
معادل تولید  2/3فاز پارس جنوبی
در حالی کمبود گاز در کشور و جایگزینی آن با سوخت مایع در نیروگاهها

فروردین  ۱۴۰۰بازار اجاره با رکود تورمی مواجه شود.وی گفت:

کاری بانکها باعث شــده که این روند پرداخت کند شود ودر

جوان گفت :با وجود آنکه توانســتیم با پیگیریهای بســیار
مالک نرخ اجاره را بیش از  ۳۰درصد افزایش داده اســت.او

هستیم که قرارداد میزان اجارهها و قراردادها سیر نزولی داشته

است و پیشبینی میشود که تا پایان سال  ۹۹و همچنین تا

قرارداد و یا ارائه کد رهگیری نیستند.همین موضوع باعث شد

تهران ساکن اســت به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران

ادامــه داد :مالک در ابتدا راضی به تمدید قرار داد اجاره برای

اجازه فعالیت تاالرهای پذیرایی
در مناطق زرد

 ۵۰درصد از مستاجران وام کرونایی
دریافت کردند

کاهش یافته و طبق بررســیهای صورت گرفته هم شاهد آن

وطنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان خوش

باید دولت هرچه ســریعتر نظارت خود را بر مشاوران امالک

زیادی در این حوزه شــده اســت.همچنین یکی از مشاوران

بزرگترین مشکالت مستاجران است.

تعداد قراردادها در زمستان  ۹۹نسبت به نیمه اول سال بسیار

در این خصوص به ما ارائه نشــده و از طرف دیگر بسیاری از

زیاد تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کنیم ،اما با این وجود

تشدید کند ،اما متاســفانه در این حوزه هیچ نظارتی صورت

بازار اجاره در شــرایط رکود تورمی شدید به سر میبرد ،گفت:

 ۶۴میلیون متر مکعب از این سوخت بدون آنکه نقشی در تولید و مصرف

جنوبی است( .هر فاز استاندارد پارس جنوبی  ۲۸میلیون متر مکعب گاز

با نرخ میانگین گاز صادراتی  ۲۸ســنت بالغ بر  ۶.۶میلیارد دالر است که

آنجا که وزیر نفت نیز نسبت به این موضوع انتقاد کرده و گفته که مصرف

معادل  ۱.۵برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال  ۱۳۹۸برآورد میشود.

اشتراکهای جدید است .افزایش  ۱۵درصدی مصرف غیرطبیعی است و

الزامات قانونی در این راستا ضروری است.

خانگــی گاز در تهران  ۱۵درصد افزایش یافتــه که  ۲درصد آن مربوط به

براین اســاس توجه و ســرمایهگذاری برای کاهش هدررفت و تصویب

فروش بلیت هواپیما بوده که باید با آنها برخورد الزم صورت گیرد.شــورای

یافتن یــا نیافتن قیمت بلیت هواپیما و برگزاری جلســات بســیار بین

نمایندگان ایرالینها ســازمان هواپیمایی کشــوری و دیگر دستگاههای

نظارتــی تصویب کرد که شــرکتهای هواپیمایی اجــازه دارند نهایتا تا ۱۰
درصد به نرخ پروازهای داخلی نســبت به نرخنامه به روز شده در خرداد
ماه امســال اضافه کنند و بر همین اساس اواخر آبان ماه امسال نرخنامه

جدید برای پروازهای داخلی منتشر شد.

انرژی  -عمران

چهارش ــنبه |  17دی | 1399

گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

تشدید اختالف دولت و مجلس در میزان صادرات نفت 1400

ســال آینده برای صادرات نفت،

ســه فرضیه در نظر گرفته شــده

با این ســه فرضیه بر پایه قیمت

عمل را بر عدد پیشــنهادی فــروش روزانه نفت خود

در سال آینده بپوشــاند،درآمدهای نفتی اش کاهش
یافته و با کسری بودجه مواجه خواهد شد.بر اساس

جدال نفتی

نفــت  ۴۰دالر و  ۵۰دالر پول نفت

چقــدر میشــود؟میزان فروش

نفت در ســال آینده که در الیحه پیشنهادی دولت به
مجلس پیش بینی شده است،جنجال زیادی را به پا

کرده است.دراین گزارش به بررسی سه نگاه متفاوت

به درآمدهای نفتی در سال  1400پرداخته شده است.

نگاه اول کســانی که بســیار به اوضاع اقتصادی سال

5

این ســناریو درآمد نفتی دولت با احتســاب قیمت

نفــت  50دالری که تقریبا خوشــبینانه اســت،حدود
 194هــزار میلیــارد تومــان خواهد بود.با احســاب

قیمت پیش بینی شــده هر بشکه نفت در بودجه نیز
درآمد دولــت از بخش فروش نفت حدود  155هزار

میلیارد تومان اســت .در این سناریو درآمدهای نفتی
دولت نســبت به پیش بینی خود،حــدود  27درصد

آینده خــوش بین هســتند و میزان فــروش باالی

کاهش خواهد داشت.

نگاهی تاریک به فروش نفت

نفت را متصور هســتند.نگاه بعدی کسانی که معتدل
تــر به موضوع نگاه کــرده و وضعیت ســال بعد را تا

اگــر اقتصاد را در ســال آینده همچون شــرایط کنونی

حدودی بهتر از ســال جاری میداننــد.در آخر هم به

متصور شویم رقم درآمدهای نفتی  1400بسیار متفاوت

نگاه کســانی پرداخته شده است که بین سال جاری

از آنچه خواهد بود که دولت در الیحه بودجه پیشــبینی

و ســال آتــی تفاوت چندانــی را در قائل نیســتند و

کرده است.چنانچه در سال آینده میزان فروش نفت را

معتقدد در ســال آینده تغیراتی چندانی در شــرایط

چیزی در حدود میزان صادرات کنونی که در حدود یک

میلیون بشکه در روز اســت متصور شویم با احتساب

کشور رخ نخواهد داد.

پیشبینی دولت؛ صادرات  2میلیون و
300هزار بشکه نفت در روز

قیمت  50دالر برای هر بشــکه،کل درآمد نفتی کشــور
در  1400حدود 209هزار میلیارد خواهد بود.چنانچه هر

در طول ســالیان گذشــته همــواره کارشناســان و

بشــکه را  40دالر در نظــر بگیریم این رقم به  167هزار

دولت به مجلس انتقادات و پیشنهادات بیشماری

سهم دولت در سناریو بدبینانه

میلیارد تومان تقلیل پیدا خواهد کرد.

اقتصاددانان در زمان تقدیم الیحه بودجه پیشنهادی
را در بــاره این الیحه بیان کرده اند.امســال هم به

بــا در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشــکه

ماننــد ســالهای گذشــته و چه بســا اندکی هم

نفت  50دالری،ســهم دولت از کل درآمد نفتی حدود

بیشــتر ،بازار حرف و حدیثها درباره بودجه ســال

 137هــزار میلیارد تومان خواهــد بود.اگر هم قیمت

آینده بسیار داغ اســت.یکی از بخشهای جنجال

نفت در سال آینده افزایش چشمگیری نداشته باشد

برانگیزترین شــاید هم جنجال برانگیز ترین بخش

و در همــان محدوده  40دالر باقی بماند ،درآمد نفتی

بودجه  1400درباره درآمدهای نفتی در ســال آینده

دولت  109هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پیش بینی مثبت کارشناسان از سال آینده

اســت .دولت برای ســال آینده صادرات  2میلیون

و  300هزار بشــکه نفــت را در روز پیش بینی کرده
اســت.به عقیده بســیاری از نمایندگان مجلس که
در صــدر منتقدین بودجه  1400حضــور دارند ،رقم
پیش بینی شــده دولت برای فــروش نفت روزانه
بســیار دور از دســترس و غیر قابل تحقق اســت.

البته بعد از نامه اســتیذان رهبری و پاســخ مثبت
به دولت در خصوص برداشــت از صندوق توســعه

ملی در ســال آینده،گمانه زنیها بر این اســت که
ظاهــرا ارکان عالی با رقم بالغ بر  2میلیون صادرات

بشکه در روز پیشنهادی دولت موافقت کرده است.

آنچــه از الیحه بودجه پیشــنهادی بر میآید چنین
است که دولت ســال آینده را سال رونق اقتصادی

و برداشته شدن مشکالت فروش نفت پیش بینی

کرده اســت.همچنین رد پای انتخاب شــدن نامزد

دموکــرات در آمریکا نیز در بودجه  1400به چشــم

میخورد .از همین جهت درآمدهای نفتی را در سال
آینده درســه ســناریو خوشــبینانه،واقع بینانه و بد
بینانه بررســی کرده ایمبررسی شده که گرچه قبول

البته به عقیده بســیاری اوضاع اقتصاد کشور در سال
آینده تصویر بهتری را نســبت به امسال ارائه خواهد

دارد میزان صادرات نفت از سال جاری بیشتر است

صورت اگر قیمت هر بشــکه نفت را در سال آینده

سهم دولت  213هزار میلیارد تومان است.

آخر دیدگاه طیف بدبین که در مجلس اکثریت دارد

نفت حدود  482هزار میلیــارد تومان خواهد بود.

اگــر بخواهیم نگاهی منطقی تر بــه درآمدهای نفتی

تحریمی بر روی کشــور کاهش خواهد یافت و گلوگاه

بینی دولت متفاوت خواهد بود.در این سناریو فروش

تر شدن بحران کرونا در سطح جهانی در سال آتی به

اما به ســطح  2.3میلیون هم نمی رســد و دست
و طرفــدار در نظرگرفتن صادرات روزانه یک میلیون

بشکه اســت.هر ســناریو نیز در دو جهت محاسبه

شده؛قیمت هر بشکه نفت  40دالر،قیمت هر بشکه
نفت  50دالر.الزم به ذکراســت نرخ ارز بودجه(نرخ
تســعیر)بر اســاس خود الیحه بودجه 11،هزار 500

تومان محاســبه شــده اســت .چنانچه نرخ ارز در
بودجه از سوی دولت تغییر کند،اعداد محاسبه شده

نیز دستخوش تغییر قرار میگیرد.

تصوری خوشبینانه از فروش نفت
در سال آینده

ایده آل در نظر بگیریم،درآمد کل کشــور از فروش

نگاهی واقع بینانه تر به درآمدهای نفتی

ایــن میزان فروش روزانه به عقیده بســیاری دور

در سال آینده داشته باشیم،احتماال این رقم با پیش

اگر رقم  40دالری هر بشــکه نفت که توسط دولت

روزانــه یک میلیــون و  600هزار بشــکه نفت در نظر

از دســترس و بر خالف واقعیت اســت.همچنین
پیش بینی شــده اســت مبنا قرار گیرد،درآمد کل

حدود  386هزار میلیارد تومان خواهد بود .ســهم
دولت در این ســناریو :کل درآمد حاصل از فروش

نفت سهم دولت نخواهد بود و طبق قانون قسمتی

از آن ســهم صندوق ملی توســعه و شــرکت ملی

نفت است.بر اساس همین سناریو سهم دولت از

فروش نفت به نرخ هر بشکه  50دالر،معادل 261

فرض اول بر این اســت که عدد پیش بینی شده

هزار میلیارد تومان خواهــد بود.البته درآمد پیش

بشــکه در ســال آینده کامــا تحقق یابــد در این

بــر مبنای نفت  40دالری اســت که در این صورت

دولــت برای فروش روزانــه  2میلیون و  300هزار

داد چرا که بسیاری گمان می کنند در سال آینده بنا به

بینی شده خود دولت از فروش نفت در سال آینده

گرفته شــده اســت.چنانچه این عدد را با قیمت هر

بشــکه نفت  50دالر محاســبه کنیم،کل درآمد نفتی
کشور در ســال آینده حدود  335هزار میلیارد تومان
خواهد بود.در جهت دیگر اگــر قیمت نفت در بودجه

 1400را در نظر داشته باشیم این رقم حدود  268هزار
میلیــارد تومان خواهد بود.رقم صــادرات روزانه نفت
که در این ســناریو ذکر شده اســت به عقیده برخی

کارشناســان میزان معقول تری است چراکه عددی

میان صادرات کنونی و پیش بینی دولت است.ســهم

دولــت در این ســناریو:چنانچه دولــت نتواند جامه

برخی مسائل اقتصاد سیاسی و بین المللی فشارهای
صادرات نفتی باز تر خواهد شد .همچنین با کم رنگ

احتمــال قوی تقاضا برای نفت افزایش میابد و ایران
میتواند جایگاه از دســت رفته خــود را در بازار جهانی
نفت باز پس گیرد .به هر حال حتی اگر خوشــبینانه

تریــن حالت ممکن هم برای فروش نفت در ســال

آینده رخ دهد،شاید در کوتاه مدت باعث بهبود اوضاع
شــود اما در بلند مدت تغییری ایجــاد نخواهد کرد.

درآمــد نفتی بایســتی صرف فعالیتهــای بادوام و

سرمایه گذاریهای زیر بنایی شود و هر اندازه که پول
نفت نقش پر رنگ تری را در بودجه مصارف داشــته

باشــد به مانند افزایش پایه پولی عمل خواهد کرد و

باعث ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد.

ظرفیت سیستان وبلوچستان
برای صادرات برق

نصب گوی شناور صادرات
میعانات گازی پارس جنوبی

مخالفت اوپک پالس
با افزایش تولید

نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اســامی گفت :سیستان و بلوچستان

دومین گوی شناور بارگیری و صادرات میعانات گازی پاالیشگاههای سایت  ۲پارس جنوبی

در حالیکه اعضای اوپک پالس بــا افزایش تولید در ماه آینده مخالفت کردند،

و پاکســتان و نیاز این  ۲کشــور به منابــع انرژی دارد .فدا حســین مالکی روز

ساعت میعانات گازی ،عصر دوشنبه ( ۱۵دیماه) با شناور سیمستر در خلیج فارس نصب

اوپک پالس ،اکثر اعضای این گروه از جمله عربستان سعودی با افزایش تولید

ظرفیتهای بســیار خوبی برای صادرات برق با توجه به همسایگی با افغانستان
سهشــنبه در حاشــیه بازدید از شــرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت :این اســتان ظرفیتهای زیادی در

بحث تولید انرژیهای تجدید پذیر از شمال تا جنوب دارد که نیاز است مسئوالن

در ایــن زمینــه برنامهریزیهای الزم را انجــام دهند.وی بیان کرد :با ســاخت

نیروگاههای بادی در شــمال و نیروگاههای خورشــیدی در جنوب سیســتان و

با موفقیت نصب شــد .این گوی شــناور ( )SPMبا ظرفیت بارگیری  ۷هزار مترمکعب بر

شــد.هماکنون میعانات گازی فازهای منطقه پارس  ۲از طریق یک میترینگ مشترک و با

مذاکرات به روز دوم کشــیده شد .در نشست رســمی روز دوشنبه وزیران نفت
نفت در فوریه مخالفت کردند در حالی که روســیه حداکثر افزایش تولید مجاز

یک خط لوله دریایی به گوی شــناور فاز  ۱۲پارس جنوبی برای بارگیری ارســال و دومین

تحــت توافق این گروه را پیشــنهاد کرد .مذاکرات وزیــران اوپک پالس در پی

مشــترک متصل میشــود.این خط لوله در دو بخش اجرا شــده است؛ در مرحله نخست،

روز سه شنبه ادامه خواهد یافت .مذاکرات روز سه شنبه ساعت  ۳و  ۳۰دقیقه

گوی شــناور نیز با یک خــط لوله  ۳۶اینچ دریایی به طــول  ۶.۸کیلومتر به این میترینگ
عملیات کشــش خط لوله دریا از ســاحل ( )Shore Pullingبه طــول  ۱.۳کیلومتر برای

مخالفت اکثر اعضای گروه با پیشنهاد روسیه برای افزایش تولید نفت در فوریه،

بعداز ظهر به وقت وین برگزار میشــود و به وزیــران این گروه فرصت میدهد

بلوچستان میتوان برق را به کشورهای همسایه صادر کرد که باید از این ظرفیت

نخستین بار با روش حفاری افقی جهتدار ( )HDDدر پارس جنوبی پایان یافت و مرحله

در مجلس شــورای اسالمی گفت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا و همچنین

تکمیل شد.ساخت این خط لوله و نصب دومین سامانه بارگیری و صادرات میعانات گازی

در فوریه برانگیخته است.

جنوبی اجرا و تکمیل شده است.با توجه به تکمیل فرآیند نصب ،در مرحله بعد گوی شناور

اختالف نظر میان عربســتان ســعودی و روسیه که ســران اصلی اوپک پالس

در جهت ایجاد درآمد و اشتغال جوانان جویای کار بهره برد.نماینده مردم زاهدان

پراکندگی جمعیتی این اســتان تمامی خدمات شــرکت توزیع نیروی به صورت
غیــر حضوری انجام میشــود که این اقــدام قابل تقدیر اســت.وی ادامه داد :با

توجه به ظرفیتهای سیســتان و بلوچستان ،ســهم کمتر از یک درصدی تعداد
مشــترکان صنعتــی از حوزه برق نشــان از ضعیف بودن صنعت در این اســتان
دارد که نیاز اســت مســئوالن استانی و کشــوری در این مورد تامل و در راستای
ارتقای شاخص صنعت منطقه برنامه ریزی و اقدام کنند.نماینده مردم زاهدان در

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه میزان مصرف برق در سیستان و بلوچستان

حدود یکهزار و  ۶۰۰مگاوت بوده اما میزان تولید این اســتان یکهزار و  ۱۰۰مگاوت
اســت افزود :احداث چنــد نیروگاه تولید برق در این اســتان متاســفانه دچار

مشــکل شده که با رفع این مشــکالت میتوانیم عالوه بر تامین نیاز برق استان
به فکر صادارت این انرژی نیز بود.

دوم ،لولهگذاری به طول  ۵.۵کیلومتر در مدت چهار روز کاری ،با شــناور لولهگذار سیمستر

ســایت  ۲پارس جنوبی در شــرح کار قرارداد بخش فراســاحل طرح توسعه فاز  ۱۹پارس
با یک اسپول به خط لوله متصل میشود و پس از پایان فعالیتهای پیشراهاندازی ،گوی

آماده بارگیری میعانات خواهد شــد.با بهرهبرداری از این گوی شناور که کار ساخت و انجام

آزمونهای کیفی آن ازســوی یک شــرکت خارجی انجام و اردیبهشــت امسال وارد پارس
جنوبی شــده بود ،ظرفیت بارگیری میعانــات گازی فازهای پارس جنوبی افزایش مییابد.

افزون بر باال بردن ظرفیت بارگیری کشــتیها در پایانــه صادراتی منطقه پارس  ،۲افزایش

بــه مذاکرات و مشــورت با دولت هایشــان بپردازند .تمدیــد غیرمنتظره زمان

مذاکــرات تردیدهایی را درباره افزایش تولید به میزان  ۵۰۰هزار بشــکه در روز

اختالف روسیه و عربستان

هســتند ،دیدارها را دشوارتر میکند .گرچه این بار شــمار کشورهایی که موافق
موضع روســیه نبودند بیشــتر بود اما این گروه همواره توافق همه اعضا را برای

رســیدن به یک سیاست تولید واحد الزامی میکند .عدم سازش و شکست در
رسیدن به توافق نادر اســت اما پیامدهای زیانباری خواهد داشت که نمونه آن

جنگ قیمت نفت میان ریاض و مسکو در سال گذشته است .نمایندگان اوپک

انعطافپذیری عملیاتی از طریق انجام تعمیرات دورهای تأسیسات ،جلوگیری از فرسودگی

پالس اظهار داشــتند موضع اولیه شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی

و تولیــد پایدار گاز و میعانات گازی از نتایج مهم نصب و بهرهبرداری از گوی شــناور فاز ۱۹

 ۵۰۰هزار بشــکه در روز که ماه میالدی جاری اجرایی شــد ،معکوس شود .وی

تجهیزات اندازهگیری و بارگیری میعانات گازی ،متعادلســازی ســطح توان عملیاتی آنها
پارس جنوبی است.

ابراز امیدواری روسیه نسبت به بهبود بازار نفت

عربستان ســعودی این بود که محدودیت عرضه حفظ شــود و افزایش تولید

همچنین گفت ادامه سطح تولید فعلی در فوریه را میپذیرد.

قطعی برق تهران بخاطر کمبود گاز

معاون نخستوزیر روسیه گفت :امیدوارم در سال ۲۰۲۱

مصطفی رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت :خاموشی روز

مقابله با کرونا بتوانیم عرضه نفت را به ســطح گذشــته

بود و کامال اتفاقی بود.او ادامه داد :خاموشــی امشب هم بستگی به رفتار

گذشــته در تهران و به خصوص شــهرهای اطراف آن از قبل تعیین نشده

بــازار نفت بهبود یابد و با تزریق همگانی واکســن برای

مشــترکان دارد و با توجه به اینکه در بعــد از ظهر با کاهش دما و برودت

برسانیم.الکســاندر نواک امروز (دوشــنبه ۱۵ ،دیماه)

هوا مصرف گاز خانگی بیشــتر میشــود این موضوع دور از ذهن نیست.

در افتتاحیه ســیزدهمین نشســت وزارتی اوپک پالس

ســخنگوی صنعت برق کشــور افزود :توصیه ما به مشترکان این است که

با اشــاره به اینکه سال گذشــته میالدی بسیار ویژه بود

در مصــرف انرژی به خصوص گاز صرفه جویی کننــد چرا که نیروگاههای

و توانســتیم بر ســر کاهش تاریخی عرضه نفت توافق

مــا بدون گاز نمیتوانند برق تولید کنند.رجبی مشــهدی در ادامه به نقش

کنیم و دوران سخت را پشت سر بگذاریم ،اظهار داشت:
امیدوارم در ســال  ۲۰۲۱بازار نفت بهبود یابد و با تزریق
همگانی واکســن بــرای مقابله با کرونــا بتوانیم عرضه

نفت را به ســطح گذشــته برســانیم.وی با بیان اینکه

ناامیدیهایی هم در بازار نفت وجود دارد ،افزود :اما ما

مشــترکان در کاهش مصرف ســوخت اشــاره کرد و گفت :به این منظور،

همیشه در تصمیمگیریهای خود دوراندیش بودهایم و
راهبردی عمل کردهایم.

صنعت برق برای تشــویق مــردم به کاهش مصرف برق کــه تاثیر آن در

کاهش مصرف ســوخت نیروگاهها نمایان میشــود ،مشوقهایی را که در

تابســتان برای مشترکان خانگی اختصاص میداد ،در زمستان نیز اجرایی

میکند .به گفته این مقام مســئول مشترکان خانگی در صورتی که مصرف

برق خود را کاهش دهند ،از مشوقهای صنعت برق برخوردار خواهند شد.
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مبارزه سراسری با عرضه سیگار قاچاق
گـــزارش

یک مقام مســئول در ستاد

اقتص ــاد برت ــر

به اجــرای طرح آزمایشــی

مبارزه با قاچاق کاال با اشاره

مقابله با عرضه سیگار قاچاق

در شــهر تهران گفت:تاکنون بیش از  ۸میلیون

تاکنـون بیـش از  ۷۰واحـد صنفی
در شـهر تهران مورد بازرسـی قرار
گرفتهانـد که برای  ۶۸مـورد از آنها
در زمینـه فـروش سـیگار قاچـاق
پرونده تشـکیل شـده و در مجموع
نزدیـک بـه ۴۰۰هـزار نخ سـیگار
قاچاق جمعآوری شـده اسـت

نخ ســیگار قاچاق کشــف و جمعآوری شــده
اســت.چندی پیش قاچاق ســاالنه  ۲۰تا ۳۰
میلیارد نخ ســیگار ،واکنش رئیس دســتگاه

قضائی را در پی داشت؛ آیتهللا رئیسی با اشاره

به گزارشهــای صدا و ســیما در مورد عرضه
عیان ســیگار قاچاق در بازار تهران ،خواســتار
ورود جدی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز

برای مقابله با این معضل شد .به نظر میرسد
پس از تأکیــد رئیس قوه قضائیــه ،مبارزه با

قاچاق ســیگار بــا جدیت بیشــتری در حال
پیگیری بوده و بعد از مدتها انتظار ،سرانجام
مبــارزه با قاچاق دخانیات در ســطح عرضه از
 ۲۲آذرماه آغاز شد.یاســر سوادکوهی مدیرکل

دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی

قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

آوری میشــوند.به گزارش خبرنگار مهر ،ضرر

در گفتوگــو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه

مضاعف محصــوالت دخانی قاچاق مورد تأیید

طرح آزمایشــی مقابله با عرضه سیگار قاچاق

آزمایشگاههای مطرح کشــور قرار گرفته است

در حال اجرا اســت ،گفت :ایــن طرح ابتدا در

و متأســفانه در برخی از ســیگارهای قاچاق از

شهر تهران اجرایی میشود و سپس به سراسر

مــواد اولیه تقلبی و غیر اســتاندارد اســتفاده

کشور تعمیم پیدا میکند.

بیش از  ۹۷درصد واحدهای صنفی
سیگار قاچاق عرضه میکنند!

میشود؛ به گفته عطاهللا معروفخانی ،رئیس
بیش از  ۱میلیون نخ سیگار قاچاق از بازار مولوی

در همین رابطه اظهار داشــت :با ضربه به برخی

البته باید به این مســأله توجه کرد که هدف از

حال حاضر بیش از  ۷۰۰نوع برند سیگار قاچاق

هماهنگی امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال

بیش از  ۷میلیون نخ ســیگار قاچاق کشــف و

نیست ،بلکه هدف ما تنها تغییر رفتار متخلفان و

جدی به ســامت مردم میزند.گفتنی اســت

وی ادامــه داد :تاکنون بیش از  ۷۰واحد صنفی

کشف و جمعآوری شده اســت.مدیرکل دفتر

بــرای  ۶۸مورد از آنها در زمینه فروش ســیگار

و ارز در ادامــه افزود :مقابله با قاچاق دخانیات

در شــهر تهران مورد بازرســی قرار گرفتهاند که
قاچــاق پرونــده تشــکیل شــده و در مجموع

نزدیک به ۴۰۰هزار نخ سیگار قاچاق جمعآوری
شده است.ســوادکوهی با بیان اینکه برخورد با

توزیعکنندگان عمده سیگار قاچاق نیز در دستور
کار نهادهــای نظارتی اســت ،گفت :با بررســی
انبارهای ســیگار و دخانیات در اســتان تهران

در مبادی ورودی نیز مورد توجه نهادهای متولی

مبارزه با قاچاق قرار گرفته است؛ در حال حاضر

 ۳پرونده مهم در اســتانهای جنوبی تشــکیل
شده است .الزم به ذکر است که به علت شرایط
جوی و سرما ،قاچاق دخانیات از مرزهای غربی
کشور به مرزهای جنوبی انتقال یافته است.وی

از عناصر قاچاق ســیگار در جنوب کشور تاکنون

جمــعآوری شــده ،که شــامل برندهای محرز
قاچاق هستند.

انتظار برای تغییر رفتار عرضهکنندگان
دخانیات قاچاق

برخــورد با قاچاق از بین بردن معیشــت مردم

عرضهکنندگان سیگار قاچاق است.مدیرکل دفتر
هماهنگی امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال

و ارز ادامــه داد :هماهنگیهای الزم با مقامات
اســتانی انجام شده اســت و تمامی نهادهای

ســوادکوهی با تأکید بر اینکــه مبارزه با قاچاق

ذیصــاح در جریان جزئیات برخورد با قاچاق

طرح به مرور در سراسر کشور اجرایی میشود؛

غیرقانونی قاچاق ســیگار در سطح عرضه جمع

سیگار در سطح عرضه ادامه مییابد ،گفت :این

سیگار قرار گرفتهاند و به زودی تمامی برندهای

در بازار وجود دارد که بســیاری از آنها آســیب

با اســتقرار کامل طرح شناســه کاال و شناسه

رهگیری سیگار ،امکان تشخیص سیگار قاچاق
از غیر قاچاق میســر شــده و به نظر میرســد
با توجه بــه مطالبات جدی مردم و دســتگاه

قضائــی از نهادهــای نظارتی ،رونــد مبارزه با

قاچاق دخانیات در سطح عرضه بیش از پیش

تسریع خواهد شد.

رونق بازار نقره
در پی گرانی طال

مرغ شب عید
تامین است

پرتقال شب عید
 10500تومان تعیین شد

رئیس اتحادیه طال ،جواهر ،نقره و سکه تهران ضمن بیان جایگاه خاص فلز نقره در تهیه

نایب رئیس کانون سراســری مرغداران گوشــتی با بیان اینکه در تامین مرغ

کارگروه ســتاد تنظیم بــازار قیمت هر کیلوگرم پرتقال شــب عید را تحویل کف

کرد.ابراهیم محمدولی ،نقره را جزو فلزات قیمتی و ارزشمند بعد از پالتین و طال معرفی

نگران سیاست گذاریهای انجام شده در حوزه افزایش تولید هستیم.حبیب

جلســه کارگروه تنظیم بازار با تصویب قیمت پرتقال تامسون شمال ،تصمیماتی

مصنوعات زینتی ،بازار این فلز را دارای رونق نســبی نسبت به سایر فلزات گرانبها اعالم
کرده و اظهار داشت :در حال حاضر باتوجه به پایینتر بودن قیمت مصنوعات نقره نسبت
به طال ،این فلز دربازار مورد اســتقبال قرار گرفته و بازار نقره با رونق نسبی خوبی مواجه
اســت.رئیس اتحادیه طال ،جواهر ،نقره و ســکه تهران ضمن تاکید بر جایگاه فلز نقره،

گفت :از ســالیان پیش نیز مردم برای نقره احترام خاصی قائل بودهاند و خوشــبختانه
امروزه نیز نقره مورد توجه قرار گرفته اســت و این فلز را در جایگاه باالتری نســبت به
ســایر فلزات قرار داده اســت .نقره فلزی است که پس از فروش قابل خرید بوده و در

چرخه تولید همانند طال برگشــت خواهد داشت.وی افزود :سازندگان نقره میتوانند از
نقره فروخته شــده ،مصنوعات نقره جدید تولید کنند؛ این درحالی اســت که بدلیجات
ً
بعضا میتواند
دیگر قابل بازگشــت به چرخه تولید نیســتند و فلزات به کار رفته در آنها

برای ســامتی و پوست مضر باشــد؛ لذا این زیورآالت بدلی پس از خرید دیگر ارزش

نداشته و قابل معامله نخواهند بود.محمدولی خاطرنشان کرد :فلز نقره از حوزه بدلیجات
ً
مسلما نقره جزو بدلیجات محسوب نمیشود و جدای از این زیورآالت است؛
جداست و

شــب عید مشکلی وجود ندارد،گفت :با توجه به شــیوع کرونا و شرایط بازار،
اســدهللا نژاد با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین مرغ شب عید وجود ندارد،

گفت :با توجه به سیاســت گذاریهای انجام شــده در حــوزه افزایش میزان
تولید ،نگران مرغداران هســتیم چرا که تصــور نمیکنیم برای عید بازار خوبی

داشته باشیم.وی با اشاره به سیاست گذاریهای انجام شده برای  ۱۲۰میلیون
قطعه جوجه ریزی در ماههای دی و بهمن ،افزود :با توجه به شــیوع کرونا در
کشور و تعطیلی مجالس و افت تقاضا ،نگرانیم ماجرای تلخ سال گذشته تکرار
شود و تولیدکنندگان زیان کنند.این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از

سخنان خود با بیان اینکه قیمت دستوری در بازار مرغ جایگاهی ندارد و بازار

تابع عرضه و تقاضاســت ،افزود :هم اکنون قیمت مرغ به دلیل بحث عرضه و

تقاضا حتی از نرخ مصوب نیز کمتر است.اسدهللا نژاد قیمت هر کیلوگرم مرغ

زنــده را بین  ۱۳,۷۰۰تومان تا  ۱۴,۵۰۰تومان اعــام و اضافه کرد :قیمت مرغ

گرم نیز بین  ۱۹تا  ۲۰هزارتومان اســت.وی با اشاره به تغییر نرخ مصوب تخم

کامیون در اســتان مبدا  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان تصویــب کرد .در صد و نوزدهمین
برای تنظیم بازار میوه پایان ســال اتخاذ شــد.در مصوبــات کارگروه تنظیم بازار

در خصــوص وضعیت تنظیم بازار میــوه ایام پایانی ســال  ۱۳۹۹و نوروز ۱۴۰۰

آمده است :قیمت پیشــنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید
پرتقال تامســون شــمال به ازای هر کیلوگرم  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان با لحاظ تمام

هزینههای تبعی مانند شستشــو ،سورتینگ ،ســردخانه ،حملونقل و بازرسی،

تحویل کف کامیون در اســتان مبدا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و اســتان

مازندران بهعنوان اســتان تأمینکننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران

آن به صورت متمرکز نیز بهعنوان مباشــر تأمین تعیین شد.همچنین این ستاد
در خصوص ســیب درختی تصویب کرد که با توجه به تعیین ســقف پیشنهادی

قیمت ســیب درختی برای تأمین این محصول در طرح تنظیم بازار ،استانهای

مقصــد به صــورت غیرمتمرکــز و در دامنه قیمتی اعالمی کمیتــه ملی راهبری
نســبت به تأمین با مباشــران اســتان تولیدکننده اقدام کنند.تصمیمات کمیته

قرار دادن نقره در رسته بدلیجات ،برداشت اشتباهی است که اخیرا نیز پیش آمده بود.

مــرغ و احتمال تغییر قیمت مصوب مرغ نیز گفت :با توجه به افزایش قیمت

را معموال هم آقایان و هم خانمها به عنوان زینت مورد استفاده قرار میدهند؛ میبینیم

از ســوی ســتاد تنظیم بازار ،باید این ســتاد در همان جلسه که درباره قیمت

بهعنــوان مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی می شــود.به گزارش ایرنا ،پیش از

که این اتفاق نیفتاده و تولیدکنندگان خواستار اصالح این نرخ هستند.اسدهللا

شــرایط تامین ،تولید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم مناسب است و پیش بینی

شــود ،افزود :وزارت جهاد کشاورزی هنوز نرخ اصالحی را به ستاد تنظیم بازار

پایانی ســال انجام شده است.به گفته وی ،مردم نباید نگران افزایش قیمتها

این مقام صنفی ضمن اشــاره به جایگاه اصیل بازار نقره در ایران ،گفت :مصنوعات نقره

که در شــهرهای مذهبی همچون مشهد ،قم و شــهرری نیز بازار نقره از استقبال خوبی
برخوردار است .ضمن اینکه تقاضای مسافرتی نیز برای مصنوعات نقره وجود دارد و زوار

و برخی از زائران کشــورهای عربی و اسالمی که به شهرهای زیارتی کشور سفر میکنند،
خریداران مصنوعات نقره هستند.رئیس اتحادیه طال ،جواهر ،نقره و سکه تهران در پایان

یادآور شد :نقره یکی از رستههای صنفی تحت پوشش این اتحادیه بوده که همکاران ما
در این حوزه در ساخت و فروش مصنوعات نقره فعالیت خوبی دارند.

ادامه

مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور در

دیدگاه
اقتصادبرتر

نگاه خطرنا ک نفتی
در بودجه ۱۴۰۰

مصوب مؤلفههای تولید بویژه افزایش  ۵۰درصدی نرخ مصوب جوجه یکروزه

مؤلفههــای تولید تصمیم گیری میکــرد نرخ مصوب مرغ را نیز تغییر میداد

نــژاد با بیان اینکه تصــور نمیکنیم در هفته جاری ایــن اصالح قیمت انجام
ارائه نکرده است و این احتمال وجود دارد که اواسط هفته آینده در این زمینه

تصمیم گیری شود.

کم هزینهتر کشور است و باید نسبت به اینها تمکین

یک عالمت ّ
جدی حرکت به ســمت انحطاط است.

منابع حاصل از فــروش نفت و اموال در مجموع در

گوناگون که ما تحت عنوان کلی واگذاری داراییهای

کنیم.بودجه ســال  ۱۴۰۰را از ایــن دریچه نگاه کنید.
ســال  ۱۴۰۰به قاعده آنچه در سند الیحه آمده از دو

برابر آنچه در سند سال  ۱۳۹۹بود بیشتر میشود .این

ملــی راهبری طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی ســالجاری در خصوص قیمت

خرید ،ذخیرهســازی ،مباشر خرید و ســازوکار اجرایی طرح تا پایان اجرای آن
ایــن «علیرضا رزم حســینی» وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده اســت:

های الزم برای ذخیره سازی میوه شب عید و همچنین تشدید نظارتها در ایام
در ماههای منتهی به ســال و شــب عید باشند که در همین راستا تمهیدات الزم
اندیشیده شده است.

افزایش یافته اســت.نکته ســوم ،اعتبار اختصاص

سمت سوء کارکردها چگونه شده است .از آن سو که

آن بازپرداخــت اوراق سررســیده شــده و اصل آن

سال  ۱۴۰۰سهم اعتبارات مربوط به تملک داراییهای

نکته دوم ،منابع حاصل از اســتقراض به شیوههای

یافته بــه بازپرداخت تعهدات دولت که بخش اصلی

مالی اسم میبریم رشد آن نسبت به سال  ۱۳۹۹که

هســت بیش از دو برابر نسبت به سال  ۹۹افزایش

به غایت ســال فاجعهآمیزی بــوده بیش از دو برابر

پیدا کرده اســت .ببینید ســرعت و شتاب حرکت به

هزینهها این گونه تغییر کرده در ســند الیحه بودجه
سرمایهای از مصارف عمومی به کمترین میزان خود
طی  ۱۰ساله اخیر رسیده است.

ایران
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نمایش  ۵۴فیلم در جشنواره فیلم فجر
گــزارش

روابــط عمومی ســازمان

کمتر خواهد بود اما نشســتهای خبری آن با

اقتصــاد برتر

جشــنواره فیلم فجر بیان

خواهد شــد .همینطور درباره سینمای اصحاب

رســانه در صورتی که امکان برگــزاری آن برای

کرد که امسال فیلماولیها

خبرنگاران فراهم باشــد احتمال زیاد سینمای

با  ۳۲فیلم در جشــنواره شرکت کردهاند که آمار

برج میــاد خواهد بود و مانند ســال قبل یک

قابل توجهی نســبت به ســالهای قبل است.

ســینمای دیگر نیز در نظر گرفته خواهد شد که

تب جشــنواره فیلم فجر با نزدیک شدن به ایام
ً
تقریبا هر روز اخباری
جشنواره بیشتر میشود.

هنوز مشــخص نیست.وی در این باره بیان کرد

جشنواره منتشر میشــود و به نظر میرسد که

تا جــواز الزم صادر و امکان حضــور خبرنگاران

که منتظر بررســیهای ستاد ملی کرونا هستیم

درباره ثبــت نام فیلمهای جدید برای حضور در

فراهم شــود.طبق اخبار منتشر شــده از سوی

با این حســاب امســال با در نظر گرفتن اینکه

روابط عمومی جشــنواره فیلــم فجر ،فیلمهای

کرونــا مانع بیشــتر فعالیتهای مردم شــده

ابلق بــه کارگردانی نرگس آبیــار ،قاتل و اهلی

اســت ،فیلمســازی رونق خود را از دست نداد

به کارگردانی حمید نعمــتهللا ،بدون همه چیز

و کرونــا حریف ســینماگران ما نشد.مســعود

به کارگردانی محســن قرایی ،کارو به کارگردانی

نجفی مدیرکل روابط عمومی معاونت ســازمان

احمــد مرادپــور ،مصلحت نظام بــه کارگردانی

ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در

حســین دارابی ،آهو بــه کارگردانــی گلمکانی،

که نشاندهنده توجه بیش از پیش فیلمسازان

یا تلهفیلم و ویدئویی بودند و یا از شــرایط دیگر

روشــن به کارگردانــی روح هللا حجازی ،روزی

بــه اینکه برخی از این فیلمهــا مغایر آئیننامه

مهلت ثبت نــام امروز اســت و تمدید نخواهد

حضور در جشنواره ســال قبل برخوردار نبودند.

بــه کارگردانی مهــدی جعفــری ،غیبت موجه

لحظه از ســوی دبیرخانه  54فیلم توانستند در

فیلمها تا  20دیماه اســت که آن هم غیر قابل

تــا این لحظه نزدیک  100فیلــم برای حضور در
جشــنواره فیلم فجر ثبت نام کردهاند که باتوجه

شــرکت در جشــنواره فیلم فجر بودنــد ،تا این

این دوره از جشــنواره شرکت کنند .نکته جالب

توجــه اینکه از این تعداد  32فیلم اولی اســت

آغاز تزریق وا کسن ایرانی کرونا
به دومین گروه از داوطلبان

رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشــتی برگزار

ســینمایی درباره جزئیات

خصوص تعداد فیلمهای ثبتنامی بیان کرد که

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط
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جوان برای حضور در جشــنواره فیلم فجر است.

شــد .همینطور سقف زمانی برای تحویل DCP

تمدید اســت.نجفی درباره علل حذف فیلمهای
ً
عموما
مغایــر با آئیننامه گفت که ایــن فیلمها

حضور در جشــنواره مانند پروانه ساخت یا عدم

مدیر روابط عمومی ســازمان سینمایی در ادامه
بیان کرد که با توجه به خطرات ناشی از کرونا در

صورتی که جشــنواره برای اصحاب رسانه برگزار
ً
قطعا تعداد فیلمهــای اکرانی در هر روز
شــود

روزگاری بــه کارگردانی حمیدرضــا آذرنگ ،یدو
بــه کارگردانــی عبــاس رافعی ،رانــد چهارم به

کارگردانــی علیرضا امینی و بیشــتر فیلمهای
مهم و مورد انتظار امسال در جشنواره فیلم فجر

حضور خواهند داشت.

مشکل صدور ویزا برای گردشگران خارجی
تیتر 2

صــدور ویزای توریســتی ایران بــرای خارجیها

اقتص ــاد برت ــر

میگویــد فقط به بیماران خارجــی و هیأتهای

با همهگیــری کرونا متوقف شــد .وزارت خارجه

کنیم .االن کل وزارت بهداشــت وارد گردشــگری سالمت شده است

درمانــی ،بیماران خارجی را جذب کنند.رئیــس هیات مدیره انجمن

گردشگری این کشور است چه میشود؟او ادامه داد :آقایان مصاحبه

برخورد نشــدن با داللها اظهار داشت :مگر این انجمن مجوز برخورد

پس وظیفه و تکلیف وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری که متولی

تجــاری ویــزای ایــران را میدهد .امــا رئیس

میکنند و مشکل اصلی گردشگری سالمت را به گردن داللها و افراد

الکترونیکی ایران به روی آژانسها بســته اســت و فقط تسهیلگران

شناســنامه معتبر دارند .ما که فقط بیمار به کشور وارد نمیکنیم؛ این

انجمــن صنفی دفاتــر خدمات مســافرتی میگوید ســایت ویزای
وزارت بهداشــت میتوانند برای بیمار خارجی ویــزا بگیرند .از طرف
دیگر رئیس اداره گردشــگری ســامت وزارت بهداشت معتقد است

صفر تــا  ۱۰۰کار بیماران خارجــی را این وزارتخانه بایــد انجام دهد.

صنفی دفاتــر خدمات مســافرت هوایی و جهانگــردی درباره دلیل
بــا متخلفان را دارد!؟ نهادهای نظارتی هســتند که چنین مجوزی را

کارنابلد میاندازند .آژانسهای گردشــگری دالل نیســتند و مجوز و

بدهند .اتفاقا این انتقاد چندســاله ما بوده که چرا برخورد نمیشــود

بیمار همراه دارد ،خدمات دیگر میخواهد .بیمارســتان این خدمات

که ســرآمد پزشــکی و درمان در منطقه هســتیم ،اما چرا میگویند

را میتوانــد بدهد؟ آیا قرار اســت همراه بیمــار را هم معالجه کند که
صفر تا  ۱۰۰کار را خودش میخواهد انجام دهد؟ گردشــگری سالمت

و این داللها همینطور رشــد کردهاند .از طرفی ،ما مدعی هســتیم
آمارهای گردشگری سالمت در ایران ریزش داشته است!؟اختالف بر

سر گردشگری ســامت ،درحالی دامنهدار شده که کشورهای اطراف

حرمــتهللا رفیعی ـ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات

که فقط در جراحی و بیمارســتان خالصه نمیشــود ،کســی که برای

از جمله امارات ،ترکیــه و عمان درحال ربودن گوی رقابت از ایران در

توریســتی نمیدهد ،تنها ویزایی که میتوان گرفت برای درمان است،

استفاده کند هم در شاخه گردشگری سالمت قرار میگیرد .او اضافه

مالزی ،تایلند ،ســنگاپور و هند ،حضور پررنگ و قوی خود را در بازار

مسافرت هوایی و جهانگردی ـ به ایسنا میگوید :وزارت خارجه ویزای

اما آژانسهای گردشــگری از آن محروم شــدهاند و به سایت ویزای
الکترونیک برای ثبت درخواســت دسترســی ندارند ،درحالیکه این
دسترسی به برخی داده شده است؛ تسهیلگرانی که از وزارت بهداشت

مجوز دارند .در این اوضاع که کرونا بســیاری از فعاالن گردشگری را

زمیــن زده ،با چنین تصمیمگیری و عملکــردی فقط در حق ما جفا

میکنند.این اعتراضها در یک مناظــره رادیویی ،درحالی که رئیس
اداره گردشــگری وزارت بهداشــت از حضور در آن انصــراف داد ،نیز

تکرار شــد .رفیعی به حکم ســند راهبردی توســعه گردشگری اشاره

کــرد و گفت :همه وزرا این ســند را امضا کردهانــد و دولت هم ابالع

کرده اســت ولی بــاز کار خود را میکنند .اگر قائــل به این احکام و
وظایف نیســتند پس وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری را تعطیل

آرامش میخواهد در ساحل قدم بزند یا از خدمات اسپا و آبدرمانی

حوزه گردشــگری سالمت هستند .همچنان که رقبای کهنهتر همچون

کرد :بارها شاهد حضور افراد تابلو بهدستی در قسمت کنترل گذرنامه

گردشــگری ســامت حفظ کردهاند .با وجود اینکه در ایران اعتقاد بر

مجوزی میتوانند وارد این بخش شــوند کــه بقیه نمیتوانند؟رفیعی

هزینههــا و معرفی امکانــات و مهارتهای پزشــکی و درمانی ،لغو

مســافران فرودگاه بینالمللــی تهران بودهایم ،آنهــا چگونه و با چه
تاکید کرد :آژانسهای گردشگری بنا به مجوزهایی که از وزارت میراث

فرهنگی و گردشگری گرفتهاند میتوانند در حوزه گردشگری سالمت
کار کننــد و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند .این مجوز به قدری

واضح اســت که حتــی اگر وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری هم

روزی بخواهــد آژانسهای فعال در حوزه گردشــگری ســامت را از
بقیه تفکیک کند ،تخلف کرده اســت .در مجوز آژانسهای گردشگری

تمام فعالیتهایی که باید انجام شــود ،خیلی واضح ذکر شده است.
آژانسها میتوانند در مشــارکت و همکاری با بیمارستانها و مراکز

قرآن «دزدیده شده» ایرانی فروخته شد

ارزانی هزینههای درمان اســت ،اما کشــورهای دیگر با جذاب کردن
ویزا ،پیگیری وضعیت بیماران پس از برگشــت ،در کنار متنوعسازی
خدمات درمانی ،درحال جذب بیمار از کشــورهایی هستند که ما فکر

میکنیم مشــتریان ثابت ایران شــدهاند.طبق اعالم وزارت بهداشت،
درحال حاضر بیشــترین بیماران ایران از کشورهای عراق ،افغانستان،
پاکســتان ،کویت و دیگر کشــورهای حوزه خلیج فارس هستند اما

همیــن وزارتخانه از ریزش درآمد گردشــگری ســامت ایران تا ۳۰۰
میلیون دالر در شــش ماه نخست امسال خبر داده که البته عامل آن

را ویروس کرونا اعالم کرده است.

موافقت دولت با تخصیص ارز به کاغذ

رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام ،از آغاز

تزریق واکســن ایرانی کرونا به دومین گــروه از داوطلبان

خبر داد.حجتاله نیکیملکی ،گفت :پس از بررسی دقیق

سالمت سه داوطلب اولی که واکسن «کووایران» برکت بر
روی آنها تزریق شــده بود ،مجوز تزریق برای  ۴نفر بعدی

از ســوی مراجع ذی صالح صادر شد.وی خاطرنشان کرد:
دقایقی قبل تزریق واکسن بر روی نفر اول از این  ۴نفر هم
صورت گرفت و تزریق بر روی ســه نفر بعدی هم با فاصله

زمانی انجام خواهد شد.

رجیستری اطالعات بیماران کووید ۱۹
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،رجیستری

اطالعــات بیمــاران کوویــد  ۱۹و پرونده خوانــی آنها را به
منظور ارتقا فعالیت های درمانی ،مورد اهمیت خواند.سید

فرشــاد عالمه ،در جلســه کمیته علمی کووید  ۱۹دانشگاه
علوم پزشــکی تهران ،گزارشــی از وضعیت آماری بیماران

کووید  ۱۹در بیمارســتانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی

تهران از ابتدای پاندمی در اســفند  ۹۸تا نیمه دی ماه ۹۹

ارائه کــرد.وی همچنین ممیزی بالینــی clinical audit
را اقــدام بســیار مؤثر در بهبود تصمیمات بالینی دانســت

و گفــت :در این حــوزه تیمهای ارزیابــی معاونت درمان

متشکل از اعضای هیأت علمی منتخب به بیمارستانهای

ریفرال کرونا رفته و ســیر درمــان بیماران کووید  ۱۹در این
ً
مسلما
بیمارســتانها را با رویکرد مشورتی بررسی کردند و

اســتمرار این اقدام در بهبود کیفیــت خدمات بالینی مؤثر

خواهد بود.عالمه افــزود :از دیگر اقدامات الزم در موضوع

کووید  ،۱۹رجیســتری اطالعــات این بیمــاران و پرونده
خوانی به منظور اســتفاده از دادهها با کمک واحد مدارک

پزشکی بیمارســتانها اســت که منجر به ارتقا فعالیتها
در آینده میشود.

وا کسن کرونا قبل از پایان سال
خریداری و وارد میشود
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفــت :تا پیش از نوروز ۱۴۰۰

واکســن وارداتی کووید  ،۱۹وارد و هموطنان واکسینه خواهند
شد.امیرحســین قاضی زاده هاشــمی درباره خرید و واردات

واکسن کرونا به کشور گفت :در حال حاضر خوشبختانه تست
واکســن ایرانی کرونا نتیجه خوبی داشته و در حال پیگیری

هســتیم تا با کمک همکاران ،موضوع تولید انبوه واکســنها

به نتیجه برســد.وی افزود :نمیتوانیم زمان مشخصی را برای
ورود به فاز تولید انبوه واکســن کوویــد  ۱۹اعالم کنیم اما در
تالشیم تا پیش از پایان سال جاری این امر اجرایی شود.عضو
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره بر واردات واکسن کرونا نیز

آخرین برگ از قرآن بسیار نفیس ایرانی که سال

معــاون فرهنگی وزارت ارشــاد گفــت :به دنبال

بخشی از نیار خود هرچند اندک به سراغ بازار آزاد

عنوان کرد :هم اکنون در حال پیگیری واردات واکسن هستیم

حراجهای جهانی فروخته شد .سؤال اینجاست

تخصیص ارز به کاغذ برای سال  ۹۹موافقت کرده

را از بازار آزاد تامین کردهاند این امر موجب شده

شورای اسالمی تاکید کرد :اما مسئولین مربوطه قول دادهاند

درخواست وزیر ارشــاد از هیأت دولت ،دولت با

 ۸۲از موزه پارس شــیراز دزدیده شــده بود ،در

اما سهمیه آن کمتر از سال  ۸۸است.تجربه رجوع

چــرا دزدها برگ بــرگ این قــرآن را فروختند

ناشران به بازار آزاد کاغذ در یک ماه گذشته نشان

و مســئوالن دم نزدنــد؟ مرتضــی کریمینیــا،

داده اســت که تخصیص ارز بــرای کاغذ اگرچه

پژوهشــگر حوزه قرآنهای خطی ،در یادداشتی

توانســته نشــر را تا حدودی در دو سال گذشته

ماجرای اسفناک دزدیده و فروخته شدن یکی از

ســراپا نگه دارد ،امــا این مســکنهای موقت

قرآنهای بسیار نفیس خطی ایران در حراجهای

موجب شده اســت تا از حل مسأله کمبود کاغذ

جهانی و عرضه در موزههای شاخص و مطرحی

در کشور غافل شویم.متاسفانه در  10سال گذشته

چون متروپلیتن و لوور را شــرح داده و نوشــته

اســت :حوالی ساعت ســه عصر روز چهارشنبه
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بلیت ورودی به موزۀ پارس شــیراز وارد شــدند
و با تهدید مسلحانۀ دو ســرباز نگهبان ،یکی از

ویترینهای موزه را شکســته ،نسخهای از قرآن

حمایــت از تولید داخلی کاغــذ تنها در حد حرف

باقی مانده مشغول است و آخرینش را یکی دو

ماه پیش در همین خانههای حراج عرضه کرد.

قرآنی که کریمینیا به آن اشاره میکند ،پارهای

باقی مانده است و کارخانههایی هم که برای این

منظور راهاندازی شده و یا احیا شده بودند دوباره
در دو سال اخیر یا خط تولید خود را متوقف کرده

یا مسیر اشــتباهی را در تولید پیمودهاند.به باور

به خط کوفی را به ســرقت بردند .شــاید آنها به

از نســخه شماره  4289موزه ملی است؛ یکی از

بســیاری از فعاالن تولید کاغذ در ایران دولت در

کهنتریــن قرآنهای کوفی بود که کاتبان ایرانی

که به خط کوفی نوشته شده است .کریمینیا در

برداشــته است ،حمایت از تولید کاغذ با استفاده

درستی نمیدانستند ،اما در واقع این اثر یکی از
در قرن ســوم هجری در  14پارۀ مجزا نوشــته
بودند.تــا یکی دو هفته بعد ،مطبوعات فارســی

ایران ،سخنان مسئوالن رسمی (پلیس ،شورای
عالی امنیــت ملی ،میراث فرهنگی و )...درباب
پیگیری این ماجرا را منعکس کردند ،اما پس از

آن ،دیگر کسی چیزی نگفت و ننوشت.یکسال
و نیــم بعد ،در این ســکوت خبری ،نخســتین

برگهای ایــن اثر فرهنگی و میراث ملی ایرانی

اسالمی در حراجهای ســاتبیز و کریستیز لندن
عرضه شــد و به فروش رسید .از آن پس ،دالل

یا همان دزد لندننشــین ،هر شــش ماه یکبار

قطعهای از این نســخۀ  172برگــی را به حراج
فرستاده و آن به قیمتی گزاف به فروش رساند

و این برگهها سر از موزههایی چون متروپلیتن،
لوور پاریس ،لوور ابوظبی ،هنر اسالمی دوحة ،و

برخی دانشــگاهها و موزههای آمریکای شمالی
درآورد .آقــای دزد همچنان به فروش برگهای

آثار درخشان به یادگار مانده از قرن سوم هجری

مقالهای که بــه معرفی این اثر پرداخته ،معتقد

مسیر اشــتباهی برای حمایت از تولید کاغذ قدم
از سنگ آهک و رشــد روز افزودن کارخانههایی

کــه به تولید کاغذ بســتهبندی روی آوردهاند ،آن

اســت این نســخه از قرآن یکی از نخســتین
تالشهــای احتما ًال ایرانی در ایجاد نوآوریهای

هــم در صورتی که در این زمینه مازاد تولید وجود

قرون بعدی به پیدایش انواع مختلفی از کوفی

و تحریر به فراموشــی ســپرده شــود و انباشت

تــازه در قرآننویســی کوفی بوده اســت که در
ایرانی یا کوفی مشرقی انجامیده است .سرقت

یا گم شــدن نســخههای خطی و آثــار نفیس
تاریخی که در زمره اســناد قرار میگیرند ،امری

جدید در تاریخ ایران نیســت« .بیکتابی» ،اثر

محمدرضا شــرفی خبوشان شــمهای است از

آنچه گنجینههای ایرانی طی ســده گذشــته با
آن روبرو بوده اســت .حال پرســش اینجاست

کــه چرا بعد از ســرقت اثری با این نفاســت و

اهمیت ،پیگیریهای بینالمللی برای ممانعت
از فروخته شــدن یا حــراج آن صورت نگرفته و
اگر انجام شده ،چرا این نسخه به چنین عاقبتی

دچار شده است؟

دارد ،موجب شــده تا نیاز کشــور به کاغذ چاپ
ســرمایه در جایی که چندان نیازی وجود ندارد،
انجام شود.در ســایه همه این کم توجهیهاست

که انتظار میرود بازار کاغذ دوباره با بحرانی شبیه
به آنچه در ســال  97تجربه کرد روبرو شود و در
این میان ناشــران که مصــرف کننده اصلی کاغذ

چاپ و تحریر در کشــور هستند ،بیش از پیش
متضرر شــوند .آن زمان است که همه دوباره داد

حمایــت از تولید ســرخواهند داد بدون اینکه در

دوران آراتمش فکری برای آن کرده باشند.حدود

یک ماه اســت کــه توزیع کاغذ دولتــی به دلیل
تخلف دو وارد کننده در تحویل کاال ،متوقف شده

است ،ناشــران که پیش از آن نیز برای پاسخ به

میرفتند ،این بار کل نیاز خود رد یک ماه گذشته

تا قیمتها با  50تا  70هزار تومان افزایش مواجه
شــوند .اما مســأله نگران کننــده وضعیت بازار
کاغذ در ســال آینده و پس از اتمام کل ســهیمه

اما هنوز موفق به واردات نشــدهایم.نایب رئیس اول مجلس
که تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰واکسن وارداتی وارد شود.

باقی مانده از کاغذ دولتی ســال گذشــته است،

تاثیر آلودگی هوا
بر افزایش بیماری کووید ۱۹

نظر دور داشــت که تخصیص ارز دولتی به کاغعذ

سخنگوی وزارت بهداشت ،درباره ارتباط آلودگی هوا با افزایش

حاال کــه کمتر از یک ماه از توقف توزیع میگذرد

قیمتهــا این اندازه افزایش پیدا کرده اســت با
اتمام سهیمه چه خواهد شــد؟ هر چند نباید از

مســکن موقتی است که موجب شده تا توجه از

مســأله اصلی یعنی تولید دور شود ،اما نمیتوان
منکر تاثیری که این اقدام بر بازار نشــر داشــته

اســت ،شد.از ســوی دیگر با وجود اینکه معاون
اول رئیس جمهوری در ابتدای سال در جلسهای
از عــدم تخصیص ارز به کاغــذ خبر داده بود ،اما

شــنیدهها حاکی از این است که وزیر فرهنگ و
ارشــاد اســامی بهدنبال جلب موافقت دولت با
این موضوع بوده است.محســن جوادی معاون
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره

این موضوع گفت :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

در نامــهای خواهان اختصــاص ارز به کاغذ برای
ســال جاری شــده بودند که موافقت اولیه برای

این تخصیص انجام شــده اســت ،البته رقمش

تغییر کرده اســت .وی در پاســخ بــه اینکه رقم

ارز دولتی کاغذ کاهش یافته اســت یا افزایش،
ً
قطعــا افزایش
یادآور شــد :بــا وضعیت موجود

نخواهد داشت ،اما جای نگرانی نیست به مقدار
نیاز درخواست شده و موافقت اولیه آن نیز صادر

شده اســت .اما اینکه چه زمانی تخصیص پیدا

کند ،مشــخص نیست.جوادی همچنین با اشاره
به خلف وعده دو واردکننــده ادامه داد :کارگروه
در حال بررسی موضوع است و امیدواریم زودتر

نتیجه حاصل شود.

بیماری های حاد و مزمن تنفســی از جمله کووید  ۱۹توضیح
داد.سیما سادات الری ،گفت :آلودگی هوا میزان آسیب پذیری
دستگاه تنفســی را افزایش می دهد و به عنوان زنگ خطری

جدی برای بیماران مبتال به بیماری های حاد و مزمن تنفسی
و همچنین بیماران قلب و عروقی اســت .بر اساس مطالعات
و شــواهد علمی ،آلودگی هوا یکــی از عوامل افزایش بیماری

هایی مانند کووید  ۱۹است.وی افزود :افرادی که بیماری های
زمینه ای دارنــد و در مناطقی با هوای آلوده زندگی می کنند،

در معرض خطر بیشــتر ابتال به کووید  ۱۹قــرار دارند .بنابراین
توصیــه ما به منظور کاهش اثرات ســوء آلودگــی هوا در این

ایام این اســت کــه تا حد امکان در خانــه بمانید و در صورت
خــروج از منزل ،اســتفاده مداوم از ماســک را به طور جد در

دســتور کار خود قرار دهید.الری ادامــه داد :از انجام فعالیت
هایــی مانند قدم زدن در پارک هــا و دویدن در فضای آزاد به

طور جدی خودداری کــرده و در منزل نیز فعالیت های روزانه

خود را کاهش دهید .ضروری اســت کــه مبتالیان به بیماری
های قلبی و ریوی ،کودکان ،سالمندان ،زنان باردار و کسانی که
بیماری های زمینه ای دارند ،از فعالیت های طوالنی و سنگین

خارج از منزل پرهیز کنند.وی گفت :همچنین توصیه می شود

که غذاهای سرشــار از ویتامین و آنتی اکسیدان شامل میوه و
سبزیجات بیشــتری مصرف کرده و از مصرف غذاهای چرب،
فست فود و غذاهای فرآوری شده خودداری شود .اگر در خانه

از سیستم های تصفیه هوا استفاده می کنید ،فیلترهای آن را

به موقع تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.
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اپلیکیشن های جدید برای نسل جدید

بانکداری به روش کودکان هزاره سوم
گـــزارش

بررسی بحرانهای بزرگ مالی که به واسطه دالیل

مدیریت ســرمایه ارائه داده اســت.در واقع بانک پاسارگاد بهمنظور

اقتص ــاد برت ــر

دالیل گوناگونی اســت .گاهــی بحرانهایی مانند

و نوجوانان ،این نرمافزار را به عنوان درگاه ارتباطی با نســل جدید در

مختلف در دنیا ایجاد شــده است نشان دهندهی
کرونــا بر این امر دامن زده کــه خارج از مباحث

مالی اســت .اما از مطالعات و یافتههایی که از بررســی بحرانهای

آموزش ،فرهنگسازی ،سرگرمی و همچنین تعامل بیشتر با کودکان
نظر گرفتهاست.

«سرزمین کودک» ،نرم افزار بانک پاسارگاد

مالی به دســت آمده ،مشخص شــده که اغلب آنها به واسطه فقر

«ســرزمین کودک» ،از بخشهــای متنوعی نظیر :بازی ،داســتان

از چند ســال گذشــته دولتها و بنگاههای اقتصــادی برنامهریزی

مفهوم پس انداز) ،آموزش طراحی و نقاشــی ،رنگ آمیزی ،پخش

سواد اقتصادی و دانش مالی جامعه ،پدید آمدهاند .به همین دلیل

گســتردهای را برای باالبردن سطح ســواد اقتصادی جامعه بهویژه
در مقطع ســنی کــودکان ،آغاز کردهانــد .در واقــع افزایش دانش
مالی کودکان با تأثیر مســتقیمی که در دانــش خانوادهها و جامعه

میگذارد میتواند حالل بســیاری از مشکالت ناشی از فقدان آگاهی
و بحرانهای مربوط به آن باشــد .بانک پاسارگاد از جمله بنگاههای
اقتصادی اســت که افزایش دانش مالی و بانکی جامعه را بهصورت

پایــهای در برنامههای خود در نظر گرفتهاســت .این بانک در جهت
ارتقای دانش مالی کودکان طی ســالهای گذشته نرمافزار موبایلی

(اپلیکیشن) تحتعنوان «سرزمین کودک پاسارگاد» را برای برقراری
تعامل بیشتر با کودکان و نوجوانان در بستر تلفنهای همراه و تبلت،
بــا هدف ســرگرمی ،فرهنگســازی ،آموزش مفاهیــم بانکداری و

تعاملی(با هدف فرهنگســازی و آشــنایی کودکان با محیط بانک و
ویدئو و کارتون ،پخش داســتان به همراه تصویر و صدا و ...تشکیل

شدهاست .به عنوان مثال ،کودک در بخش داستان تعاملی میتواند

به جای شخصیت اصلی داستان تصمیمگیری کرده و بر روند و پایان
داستان تأثیر بگذارد بدین ترتیب ضمن سرگرم شدن ،مطالب بسیار

آموزندهای را در خصوص مسائل مالی و بانکی میآموزد .بهطور کلی

از جمله اهداف اصلی مورد نظر در ارائه این نرمافزار عبارتند از :تولید

محتوا در راستای ســرگرمی ،آموزش ،توانمندسازی و مهارتافزایی

خانوادهها و کودکان ،ایجاد محیط مجازی پاک ،هوشــمند و آموزنده
برای خانوادهها و کودکان ،آموزش مهارت مدیریت ســرمایه ،تبیین
نقــش بانک و مفهــوم پسانــداز در زندگی بهویژه بــرای کودکان،

مهارتافزایی در خصوص مهارت تصمیمگیری با داستانهای تعاملی،

مخالفت مجلس با ارز چند نرخی در بودجه 1400

فرهنگســازی ســبکزندگی دیجیتال ،توانمندسازی و ایمنسازی

روند و بیشــتردر خانه مطالب درسی را فرامیگیرند ،اپلیکیشنهای

و غیرمستقیم جهت پیشــگیری از پیدایش آسیبهای اجتماعی و

و تجربه فضایی مفرح و آموزنده است.این نرمافزار در بازارهای مجاز

خانوادهها نســبت به آسیبهای این سبک زندگی ،آموزش هدفمند
همچنین افزایش دانش مالی جامعه از اهداف این نرمافزار اســت.

در ایــن روزها که بچهها به دلیل اپیدمی کرونا کمتر به مدرســه می

نمایندگان کمیســیون تلفیق بودجه ،با ارز چند نرخی در الیحه

و رانت میداننــد .در همین حال عبدالناصر همتی رئیس کل

میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی برای تامین مالی مصارف تعیین
شده در بودجه منتشر کند“ .رحیم زارع” سخنگوی کمیسیون تلفیق

رسمیت دادن به نرخ تسعیر  ۱۷۵۰۰تومان را به صالح اقتصاد

الیحه بودجه  ۱۴۰۰مجلس شــورای اســامی با اشاره به نشست

نمیدانم و مبنای محاســباتی آن مشخص نیست .نمایندگان

عصر دوشــنبه این کمیسیون گفت :تبصرههای  ۵و  ۶الیحه بودجه

مجلس در واکنش به ســخنان همتی میگویند ،آقای همتی

در نشست عصر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی ادامه

به جای فرافکنی مشــکالت بانک مرکزی و مخالفت رســانه

داد :براســاس مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه  ،۱۴۰۰به

ای با تک نرخی شــدن قیمت ارز بهتر اســت بهدنبال کاهش

موجب بند (ب) تبصره ( )۵به دولت مجوز داده شد تا برای تامین

قیمت دالر و تقویت ارزش پول ملی باشد .نمایندگان مجلس

مالی مصارف خود از جمله طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

معتقدند ،هرچند تمامی کارشناســان چند نرخی بودن را بالی

موضــوع این قانون تا مبلــغ  ۲۳هزار میلیارد تومــان اوراق مالی

جان اقتصاد کشــور میدانند و در ســالهای گذشته خواستار
توصیهها ،همچنان بر ســبک و سیاق خود باقی مانده و حال
که کمیســیون تلفیق برای پایان دادن به قصه رانت و فســاد
دســت به کار شــده ،رئیس بانک مرکزی به جای همراهی و
بیان نظرات کارشناســی برای اثرگذاری بهتــر این مصوبه ،با

فضا سازی از تک نرخی شدن ارز انتقاد میکند .سیدمحسن
دهنــوی ،اظهارات همتــی رئیس کل بانک مرکــزی را نوعی

فرافکنــی میداند و میگوید عملکــرد ارزی ضعیف دولت در
حــوزه ارز برای مرم ملموس اســت و نیاز بــه توضیح ندارد.

عضو هیات رئیســه مجلس میافزاید بانک مرکزی در حوزه

اختیار خانوادههای محترم قرار گرفته است.

براساس موافقت این کمیسیون ،دولت میتواند تا سقف ۱۴۶هزار

بانک مرکــزی از مصوبه نمایندگان انتقــاد کرده و میگوید«:

تک نرخی شــدن آن بودند اما دولــت بیتوجه به تمامی این

نرمافزاری و همچنین در ســایت بانک پاسارگاد به نشانی  bpi.irدر

افزایش ۱۰هزار میلیاردی سرمایه بانکهای دولتی در 1400
ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحــه بودجــه ۱۴۰۰مجلس گفت:

بودجه  1400مخالف هستند و چند نرخی بودن ارز را تایه فساد

آمــوزش بانکداری ،دریچه خوبی برای ورود کودکان به دنیای بیرون

اسالمی منتشر کند و در ادامه هم با تغییر عنوان اوراق سلف نفتی

 ۷۰هزار میلیارد تومان به اوراق مالی اســامی ،این رقم را به سقف

سیاســتهای ارزی ضعیفترین بانک مرکزی پس از انقالب

 ۲۳هزار میلیارد تومان اضافه کردند.ســخنگوی کمیســیون تلفیق

ملی باشــیم .سید شمسالدین حســین نیز میگوید ،دولت

جمهــوری در نامه خود خطاب به مجلس شــورای اســامی برای

بود و باعث شــده ،شاهد بیشــترین میزان افت ارزش پولی

با ادعای کنترل قیمتها و پایین نگاه داشــتن اقالم مورد نیاز

مردم طی سالهای گذشــته از ارز ترجیحی استفاده کرده اما

براساس واقعیتهای بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند
دیوان محاسبات کشــور ،این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص

قــرار گرفته و در نتیجه منجر به تشــکیل یک ســری پرونده

قضایی برای گروهها شده و افرادی هم دستگیر شدهاند.

الیحــه بودجه ســال  ۱۴۰۰مجلس تصریح کــرد :همچنین رئیس

تامین بدهیهای خود اعالم کرده بود که  ۵۳هزار میلیارد تومان از

بودجه منتشــر کند.زارع با اشاره به اینکه نمایندگان با حذف عنوان
" ۱۵درصــد” در جزء ( )۱بند (و) تبصره ( )۵موافقت کردند ،افزود:

در این بند تصریح شــده بود که پیمانــکاران برای تهاتر بدهیهای

خود با دولت باید  ۱۵درصد مطالبات مورد تهاتر را به صورت نقدی

محل افزایش فروش اوراق مالی استفاده خواهد شد که کمیسیون

بپردازند که به موجب این مصوبه تهاتر بدون پرداخت این  ۱۵درصد

مالی اســامی اضافه کرد.وی بیان کرد :براین اســاس با موافقت

 ۱۴۰۰مجلــس تاکید کرد :همچنین این کمیســیون برای کمک به

تلفیق بودجه با این موضوع موافقت و این عدد را به ســقف اوراق

کمیســیون تلفیق بودجه ،دولت میتواند تا سقف ۱۴۶هزار میلیارد
تومان اوراق مالی اسالمی برای تامین مالی مصارف تعیین شده در

انجام خواهد شد.ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال

بانکهای دولتی با بند الحاقی افزایش ســرمایه بانکها به تبصره
( )۵موافقت کردند.

مال ک رقابت بانکها
خدمات غیرحضوری است

سقوط قیمت
در انتظار بیت کوین

مراقب کالهبرداری
با عنوان بازگشت وجه باشید

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با بیان اینکه تحوالت حوزه بالک چین در دنیا،

ارز دیجیتال بیت کوین که از چند ماه گذشته طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا درباره

جای نرخ سود ،ســطح خدمات غیر حضوری خواهد بود.علی صالح آبادی در هفتمین

قدرتمندی افزایش یابد .اما هم اکنون نمودارها نشان دهنده یک اصالح قیمت

داد .علــی محمــد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم

وضعیت بانکداری را تحت تاثیر قرار داده اســت ،گفت :در آینده مالک رقابت بانکها به
جلســه مجازی اتاق فکر بانک توســعه صادرات ایران ،افــزود :از میان خدمات ارزی،

ریالی و اعتباری که از ســوی بانکها ارائه میشــود ،خدمات ریالی بیشــترین توجه را
به خود معطوف کرده و الزم اســت در این زمینه باالترین کیفیت خدمات غیر حضوری
به مشــتریان ارائه شــود.وی از مدیریت فاوا بانک توســعه صادرات ایران خواســت با
همکاری امورشــعب بانک توسعه صادرات ایران ،راهکارهای انتقال خدمات ارزی بانک

بر بســتر الکترونیکی را بررسی و ارائه خدمات غیر حضوری در این زمینه را ارتقا دهند.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران ،گفت :در حــوزه خدمات اعتباری غیر حضوری

بنا داریم ســامانه  CBRMمبدل به  LOSشود تا مراحل فرآیند درخواست مشتری تا
تصویب و ابالغ و اجرا به طور کلی الکترونیکی انجام شود؛ در این زمینه واحد  ITبانک

با یکی از شــرکتهای تابعه بانک همکاری دارد.به گفته صالــح آبادی“ ،بانکداری باز”

جزو اولویتهای بانک توسعه صادرات ایران بوده است؛ هرچند راه اندازی این سازو کار
نیازمند بررسی و آمادگی بیشتر ســامانههای بانک است.وی اعالم کرد“ :بانکداری باز”
از ســال آینده با توسعه بسترهای فنی با جدیت بیشتری در سطح شعب دنبال خواهد

شد.وی گفت :جلسات هفتگی در حوزه “ بانکداری باز” در بانک برگزار و طی آن فرآیند

عملیاتی “بانکداری باز” در ســه فاز “عملیات شرکتهای تابعه بانک”“ ،تسویه معامالت
بازار ســرمایه “ و “ارائه خدمات به مشــتریان بانک” بررسی میشود.صالح آبادی ادامه

داد :پیش بینی میشــود به زودی این ساز و کار پس از خروج موفق از مرحله پایلوت
در دسترس تمام مشتریان بانک قرار بگیرد.

توانســته است تا به اوجهای جدیدی دســت پیدا کرده و قیمت آن به شکل
میباشند.ارز دیجیتال بیت کوین که از چند ماه گذشته طرفداران بسیار زیادی
پیدا کرده توانســته اســت تا به اوجهای جدیدی دست پیدا کرده و قیمت آن
به شــکل قدرتمندی افزایش یابد .اما هم اکنون نمودارها نشــان دهنده یک
اصالح قیمت میباشند .در روزهای گذشــته بیت کوین توانست اوج جدیدی

شیوه جدید مجرمان ســایبری برای کالهبرداری از شهروندان توضیحاتی

ســایبری پلیس فتا ،با بیــان اینکه کاربران شــبکههای اجتماعی هنگام
انتشــار اطالعات ،نهایت دقت را داشته باشــند و تنها اطالعاتی را منتشر

کنند که برایشان از اهمیت کمتری برخوردار است ،گفت :مجرمان سایبری
در فضای مجازی به دنبال فرصتی هســتند تــا بتوانند اقدامات مجرمانه

را به ثبت رســانده و قیمت آن به  ۳۴,۷۹۹دالر رســید اما پس از آن ســرمایه

خــود را عملی کننــد و گاهی کاربران با اشــتباهات خود ایــن فرصت را

برای بار دیگر به نزدیکی  ۳۰هزار دالر بازگردد.نمودارها نشان دهنده یک اصالح

مجازی نســبتا زیاد اتفاق میافتد سوءاســتفاده از اطالعات شــخصی و

گذاران در موقعیت فروش قرار گرفتند و این موضوع باعث شــد تا بیت کوین

در قیمــت بیت کوین و پس از آن یک اوج گیری جدید هســتند که میتواند

قیمتها را بــرای بار دیگر تا اوجهای جدید افزایش دهد.کارشناســان پیش

برای مجرمــان فراهم میکنند.وی افزود :یکــی از جرایمی که در فضای
خانوادگی افراد اســت که مجرمان از ایــن اطالعات برای ایجاد مزاحمت،
اخاذی ،تهدید ،هتک حیثیت و ...اســتفاده کرده و مشکالت زیادی برای

بینی میکنند که قیمت بیت کوین در ســال  ۲۰۲۱میالدی تا  ۵۰هزار دالر و یا

افراد ایجاد میکنند.ســرهنگ رجبی تصریح کــرد :برای جلوگیری از این

حدود  ۳۵۰میلیارد دالر اســت که طبق پیش بینیها این ســرمایه تا  ۱۰۰۰دالر

نهایت دقت را داشــته باشــند و قبل از انتشــار اطالعــات در این فضا به

بیشتر نیز افزایش یابد.در حال حاضر سرمایه موجود در بازار بیت کوین چیزی

افزایــش خواهد یافت و در نتیجه افزایش قیمت بیــت کوین اجتناب ناپذیر

خواهد بود.نقاط حمایت بیت کویــن در صورتی که حرکت نزولی اتفاق بیافتد

 ۳۰,۹۳۵دالر ۳۰ ،هزار دالر و  ۲۹,۱۳۱دالر خواهد بود که میتواند حرکت نزولی
را به چالش بکشــد.در صورت افت قیمت بازارها میتوانند برای خرید بیشتر
خود را آماده کرده و در نتیجه آن بیت کوین هدف صعودی  ۳۲,۶۹۵دالر را در

پیش روی خود خواهد داشت.

گونه جرایم کاربران باید هنگام انتشــار اطالعــات خود در فضای مجازی

تبعــات آن فکر کننــد.وی با بیان اینکــه کاربران مراقــب کالهبرداری با

عنوان بازگشــت وجه باشــند ،گفت :بانک هیچ وقت پیــام حاوی لینک

پرداخــت را برای برگشــت وجه به مشــتریان خود ارســال نمیکند ،در

این روزها کالهبرداران با اســتفاده از ارســال پیامک شــما را به صفحات

جعلی هدایت میکنند تا از این طریق به اطالعات حســاب بانکی شــما
دست پیدا کنند.
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ساخت  ۱۰اسکله گردشگری
در نوشهر
گـــزارش

رئیــس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و

محدوده شــهرکهای ساحلی و مسائل فنی دیگر دچار تاخیر شده

اقتص ــاد برت ــر

اسکله گردشگری دریایی در این شهرستان نهایی

اسکلهها نیز صادر شود.

گردشگری نوشهر گفت که صدور مجوز ساخت ۱۰
شد.محمد ولیپور در نشســت بررسی وضعیت

ســاخت اسکلههای گردشگی در فرمانداری نوشهر گفت :در مجموع
 ۳۳نقطه برای احداث اســکله گردشگری دریایی در سواحل نوشهر

جانمایی شــد که پس از ارســال مدارک متقاضیان به اداره کل ،در

حال حاضر با ســاخت  ۱۰اسکله گردشــگری دریایی موافقت شده

اســت.وی با بیان اینکه موافقیت نامه اصولی این اسکلهها تا پایان

هفته جاری در اختیار ســرمایه گذاران قرار میگیرد گفت :قرار است
این اســکلهها در منطقه “توسکاتک ““ ،علیآباد عسگرخان ““ ،مزگا

کــه امیدواریم تا پایان ســال جاری فرآیند صــدور مجوز برای این

نقش اسکلههای گردشگری در تسهیل فالیت شیالتی

رئیس اداره شــیالت شهرستانهای نوشــهر ،چالوس و کالردشت

نیز در این نشســت گفت :ایجاد اســکلههای گردشگری دریایی به
عنــوان یک ظرفیت و زیرســاخت جزء نیازهای ضروری ســرمایه

گذاران بخش شــیالتی در این منطقه اســت چرا که چنین ظرفیتی

بــا توجه به فعالیت مزرعههای پرورش ماهی در آبهای ســاحلی
این منطقه نقش تســهیل کننــده ای در تولید فعاالن این بخش به

همــراه دارد .مصطفی رضوانی افزود :امروز عده زیادی از ســرمایه

““ ،خیرود” “ ،بنجکول ““ ،ســی سنگان “ و “ ونوش “ احداث شود.

گذاران حاضرند در کنار اسکلههای گردشگری دریایی ،در طرحهایی

برای اجرایی شــدن اســکله گردشگری در نوشــهر گفت :بر اساس

گردشگری سرمایهگذاری کنند.این مسئول پیشنهاد کرد که با توجه

رئیس اداره میراث فرهنگی با اشاره به آمادگی کامل سرمایه گذاران

برنامــه ریزی صورت گرفته عملیات اجرایی ســاخت اســکلههای

گردشــگری نوشهر در دهه مبارک فجر امسال آغاز میشود .ولیپور

همچنین اظهار داشــت :اســتعالم پرونده  ۱۲متقاضی دیگر ساخت
اسلکه گردشگری دریایی در نوشهر از محیط زیست و منابع طبیعی

به خاطر در اختیار نداشــتن اراضی پســکرانه ای ،قــرار گرفتن در

مانند پرورش ماهی در قفس و حوضچه آرامش برای رونق صنعت

به فعالیت تعداد زیادی از مزارع پرورش ماهی در حد فاصل مناطق
ســاحلی “کپورچال” تا “بنجکول” در صورتی که در این نقاط تعدادی

اسکلههای گردشگری دریایی احداث شود میتوان از این ظرفیتها
برای جذب گردشــگران بهره بــرداری کرد.معاون فرماندار نوشــهر

نیز در پایان نشســت از دســتگاههای اجرایــی متولی صدور مجوز

وا گذاری گرمابه تاریخی
اسفراین به بخش خصوصی

بازگشایی جاذبههای
گردشگری اصفهان

رئیــس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان اصفهان از

استفاده از ظرفیت مردمی در راستای حفظ و مرمت بناهای

الهیاری گفت :همزمان با شــیوع موج سوم بیماری کرونا در منطقه فالت

اســفراین گفــت« :بهرهبــرداری از گرمابه روئیــن با هدف
تاریخی شهرســتان به بخش خصوصی واگذار شد ».عبدهللا
سهرابی خبر داد« :گرمابه روئین اسفراین برای بهرهبرداری با

کاربری سفرهخانه به یکی از اهالی ساکن این روستا واگذار
شــد ».او افزود« :بناهای تاریخی در راستای سیاستهای

توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی روســتایی بهمنظــور

بهرهبــرداری بهینه از ظرفیتهای محلــی ،ایجاد همافزایی

و تعامل بین دســتگاههای مربوطه و تعریف کاربری جدید

واگذار میشــود».رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدســتی اسفراین عنوان کرد« :روستای روئین با تمام
آثــار ازجمله حمــام و بافت تاریخی به شــماره  ۲۲۷۷۷در

فهرســت آثار ملی ثبت شده است».روستای تاریخی روئین

در فاصله  ۲۷کیلومتری شمال شهر اسفراین واقعشده ،این
روستا با تاریخی هزارساله ،بافت تاریخی ثبتی و باغ و مناظر

چشــمنواز امروزه به یک مقصد گردشــگری شناختهشــده

در شهرســتان اســفراین و استان خراسان شــمالی تبدیل

شده است.

ق ـ ـ ـ ــا ب
اقتصــاد برتــر

مرثیهای برای
تاالب انزلی
تــاالب انزلــی ایــن عــروس زیبــا ســاحل
نشــین اینک در حال جان دادن اســت و
در تنهایــی غریبی در جــدال با اهریمنان
خــوش خــط و خالــی چــون ســنبل آبــی و
آزوالی ســبز؛ آرام آرام میرود که میدان را
به دشمن وا گذارد

احداث اســکلههای گردشگری خواســت تا با سرعت بیشتر نسبت

استان که بر اساس ماده  ۱۰۰برنامه ششم توسعه تشکیل شد ،اعالم

مهدی خزایی افزود  :با گذشت نزدیک به  ۲سال انتظار برای صدور

اسکله در خط ساحلی استان مازندران تایید و تصویب شد.همچنین

استاندار مازندران زیبنده نیســت که به خاطر مسائل ادارای فرآیند

شــهریور ماه امســال و همزمان با هفته دولت در رامســر آغاز شد.

به پاســخ دهی استعالمها برای ســاخت این مجموعه اقدام کنند.

مجوز ساخت اسکلههای گردشگری دریایی با پیگیریهای شخص
ساخت این اسکلهها دچار تاخیر شود.شهریور سال گذشته استاندار
مازندران در جلســه تسهیل ایجاد اسکلههای تفریحی و گردشگری

فرایند تحویل و تحول اموال فرهنگیتاریخی موزه پوشــاک

میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی ،انجام شد.در

تجاری بورس خاویار ،تفاهمنامه امضا کردند .محمدحســن

مرکزی ایران ،بیش از  ۵۰۰بنای تاریخی و جاذبه گردشگری تحت نظارت

مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا ،تمامی بناهای تاریخی و جاذبههای

گردشــگری تحت نظارت این ادارهکل بازگشــایی شــد.الهیاری با اشاره

بهنحوه بازدید از این مجموعهها تاکید کرد :براســاس دســتورالعملهای

کیلومتر محدوده ساحلی دارد.

معاونت میراث فرهنگی و شرکت خدمات کشاورزی وابسته

اجرای مفاد کمیســیون مــاده  ۱۸آییننامــه اجرایی ماده

و تبدیل وضعیت استان اصفهان از قرمز به نارنجی و سپس زرد ،براساس

شهرســتان نوشــهر با جمعیتی دســت کم  ۱۴۵هزار نفر حدود ۶۰

تحویل و تحول اموال موزه
پوشا ک سلطنتی سعدآباد

بازگشایی بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری استان خبر داد .فریدون

آذرماه سال جاری تعطیل شده بود.او افزود :با توجه به سیر نزولی کرونا

عملیات اجرایی نخســتین اســکله تفریحات دریایی مازندران نیز

موزه و مرکز تجاری خاویار
احداث میشود

ســلطنتی سعدآباد در جلسهای با حضور مسئوالنی از وزارت

این ادارهکل براســاس مصوبات ســتاد مبارزه با بیماری کرونا از ابتدای

کرد که پس از بررســی توسط دســتگاههای اجرایی جانمایی ۱۳۴

به وزارت جهادکشــاورزی برای احــداث موزه خاویار و مرکز

طالبیان معاون میراثفرهنگــی و محمد مجابی مدیرعامل

 ۳۴قانون محاســبات عمومی کشور ،جلسهای در خصوص

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی بهمنظور گسترش

پوشاک سلطنتی ســعدآباد برگزار شد.در این جلسه که کیا

و بهرهمنــدی از ظرفیتهای در اختیار طرفین ،تفاهمنامه دو

انجــام فرایند تحویل و تحول امــوال فرهنگیتاریخی موزه

پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ،سیدهدایت
ســاالری سرپرست گروه حسابرسی مســتقر در وزارتخانه،

فرشــته باالییصومعــه ذیحســاب و مدیرکل امــور مالی

همکاری و ضرورت توســعه همهجانبه و همافزایی امکانات

سالهای را امضا کردند.همکاری در پروژه مجموعه گردشگری،
آموزشــی ،فرهنگی و اقتصادی در قالب راهاندازی موزه باز

ملی خاویار ایران در محوطه ماهیان خاویاری بندر کیاشــهر

بهداشــتی صادره از ســتاد مبارزه با بیماری کرونــا و همچنین مصوبات

و الهــام صالحی رئیــس اداره امــوال و اوراق بهادار وزارت

اســتان گیالن ،همکاری و استفاده از ظرفیتهای در اختیار

دســتگاههای ضدعفونــی در ورودی بناهای تاریخی شــاخص ،بازدید از

اصلی کمیسیون حضور داشــتند ،مقرر شد فرایند تمهیدات

در حفظ ســرمایههای فرهنگی و منابع ملی و کمک به رونق

این بناها انجام شده و بناهای دارای فضای باز نیز با محدودیتهای کمتر

مرحومــه معصومه مبینی ســفیدکار به آناهیتــا نقیبزاده

صادره از وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،ضمن استقرار

بناهای دارای فضای سرپوشــیده ،با رعایت حضور محدود گردشگران در

میزبان گردشگران و دوستداران میراثفرهنگی استان خواهند بود.استان

اصفهان دارای بیش از  ۲۲هزار اثر تاریخی شــناخته شده است که از این
تعداد بیش از  ۱۸۰۰اثر به ثبت ملی رسیده و بیش از  ۷اثر نیز در فهرست
میراث بشری به ثبت جهانی رسیده است.

میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی بهعنوان اعضای
الزم بهمنظــور تحویل اموال موزه مذکور ،تحت ابوابجمعی
بهعنوان امین امــوال جایگزین ،انجام شــود.در پایان این
جلســه ،در مخازن موزه پوشاک ســلطنتی با حضور رئیس
حراست و مســئول یگان حفاظت ســعدآباد ،فک پلمب و
کلیدها به امین اموال این موزه تحویل داده شد.

طرفین برای توسعه صنعت گردشــگری شیالتی ،همکاری
و توســعه صنعت خاویــار ایران از طریق احــداث اقامتگاه

بومگردی ،احداث مرکز تجــاری ملی و بینالمللی و بورس
خاویار ،احــداث آکادمی پرورش ماهیان خاویاری ،آموزش

و احداث مرکــز فرهنگیتفریحی خاویار ،برگزاری دورههای

آموزشــی و تورهای تخصصی در راســتای موزه زنده خاویار

ازجمله اهداف این تفاهمنامه محسوب میشود.
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مدل اتومات در مرحله نمونهسازی است

سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی
ســایپا از آغاز تولیــد انبوه محصــول جدید این

گروه خودروســازی خبر داد و گفــت :خط تولید

انبوه شاهین ســایپا از  ۱۵آذرماه آغاز به کار کرد.

سلیمانی همزمان با بازدید از خط تولید نخستین
محصول پلتفرم  SP100سایپا اظهار داشت :تیراژ
تولید روزانه شاهین در این خط تولید از  ۵دستگاه

آغاز تولید انبوه شاهین سایپا
خودر وهای ثبتنامی مشتریان در موعد مقر ر تحویل میشود

آغاز و به مرور افزایش پیدا خواهد کرد .مدیرعامل

گروه خودروســازی ســایپا ادامه داد :همزمان با
آغاز تولید انبوه ایــن محصول جدید ،خودروهای

کالیبراسیون آن در حال انجام است.

اولین کراس اوور ملی ایران

آریــا دومیــن محصول ســایپا از مگاپلتفــرم

بومی  SP100اســت کــه پس از شــاهین در روز
خداحافظی پرایــد از خطــوط تولید ســایپا برای
نخســتین بار معرفی شد .شــاهین و آریا دو نام

ماندگار در صنعــت خودرو ایران مربوط به دهه 40

و  50شمســی است که ســایپا باردیگر این دو نام
را بــرای محصوالت نوین و بــه روز پلتفرم بومی و
جدیدش احیا کرده اســت .سایپا ،حدود یک سال

ثبــت نامــی مشــتریان را در زمان مقــرر تحویل

اســت که با پلت فرم  SP100و توســعه محصوالت

مجوزهای الزم برای ورود شاهین به بازار نیز اشاره

سنت های بسیاری شکسته شده اند .این خودروساز

خواهیم داد .وی به طی شدن مراحل نهائی صدور

خانواده  X200عصری جدیــد را آغاز کرده که در آن

کرد و افزود :مجوزهای مربوط به شماره گذاری در

برای نخستین بار با اتکا به توانمندی های مهندسان

مســیر انجام اداری آن است و امیدواریم تا پایان

و قابلیــت های پلتفــرم SP100نخســتین کراس

این ماه مجوزهای الزم به ما داده شود.

اوور ملی با نشــان یک خودروســاز ایران را طراحی

وضعیت کیفی خودرو شاهین

کرد که امروز با نام آریا شــناخته می شــود .سازه

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در تشریح

 SP100یک پلتفرم چند منظوره اســت که می تواند

از نظر کیفی ،برنامهریــزی های جامع و متعددی

«شاهین» که سدان جدید سایپا شناخته می شود،

بــر روی آن محصــوالت مختلفــی را توســعه داد.

وضعیت کیفی خودرو شــاهین نیــز تصریح کرد:

به عنوان اولین محصول سازه  SP100وارد خط تولید

انجام شــده و اگــر بخواهیم آن را بــا خودروهای

این خودروساز شده و حال قرار است تا آریا در آینده

دیگر مقایســه کنیــم ،می توان گفت که شــاهین

نزدیک پا به جاده های کشور بگذارد.

سایپا در مقایسه با خودروهایی مثل  L90و سراتو،

محصوالت داخلی سایپا جایگزین
مونتاژیها شدند

قابلیت رقابت کیفی دارد .ســلیمانی یاد آور شد :از
نظر نمــرات منفی که در ارزیابــی کیفی خودروها
در نظر گرفته می شــود ،شاهین ســایپا در برخی

روزانــه  2هزار خودرو در شــرکت ســایپا تولید می

شاخصها نســبت به سراتو شــرایط بهتری دارد.

شــود .این گروه خودروســازی از ابتدای سال  ۹۹تا

از ایــن رو ،امیدواریم که یک محصــول با کیفیت

پایان روز دهم شــهریورماه  ۱۷۶هزار و  ۴۰۵دستگاه

را تقدیم مشــتریان کنیم .وی با بیان اینکه تالش

خودروســواری و تجاری تولید کرد که بیشتر از تیراژ

می کنیم و اميدواريم بتوانيم رضايت بیشــتر مردم

تولیدی در مدت مشــابه از ســال گذشته است .دو

را جلــب كنيم ،افــزود :خودرو شــاهین ،در داخل

شرکت زامیاد و سایپا دیزل که تولید کننده محصوالت

کشور طراحی شده و حاصل تالش مهندسان گروه
سایپاست .همه اجزا و اِلِمان های خودرو شاهین

این مدت زمان  ۱۳هزار و  ۸۵۰دستگاه خودرو تولید

آن نیز برنامه ريزی شــده اســت .مدیرعامل گروه

همین مدت در سال گذشته است .نکته حائز اهمیت

تجاری گروه خودروسازی سایپا به شمار می آیند ،در

در داخل کشور طراحی شده و برای كاهش ارزبری

کرده اند که نزدیک به  ۱۷۰۰دستگاه افزایش نسبت به

خودروســازی ســایپا با بیان اینکه محصول جدید

در بررســی تولیدات سایپا تا دهم شهریورماه امسال

ســایپا در زمستان امسال تحویل مشتریان خواهد

کاهش تولید محصوالت مونتاژی و جایگزین شــدن

شــد ،افزود :شاهین ســایپا از لحاظ استاندارد در

آنها با محصوالت داخلی این خودروساز است .براین

ســطح مطلــوب و بااليی قــرار دارد و می تواند ۳

اســاس ،تیراژ تولید خودروهای  CKDکه محصوالت

ســتاره کیفی اســتانداردهای اروپا را دریافت کند.

مشترک با خودروسازان خارجی بوده از ابتدا تا دهم

سلیمانی میزان ســاخت داخل خودرو شاهین در

شــهریور  ۹۸بیش از  ۹هزار و  ۸۹۰دســتگاه بوده که

فاز نخســت تولید را حــدود  ۸۵درصد اعالم کرد و
گفت :این محصــول  ۱۵درصد هم ارزبري دارد كه
برنامه ريــزي كرديم در مدت زمانی اندک ،ارزبری

آن به کمترین میزان ممکن برســد .در حال حاضر

شاهین با پیشرانه  ۱.5لیتری توربوشارژ در کارخانه
مرکزی ســایپا تولید می شــود و سیستم انتقال

قدرت  5F18برای این ســدان ملی انتخاب شده

در مدت مشــابه ســال  ۹۹به  ۴هزار و  ۷۸۸خودرو

رسیده اما این کاهش تولید با افزایش  ۵هزار خودرو

اســت .جعبه دنده شاهین از نوع  ۵سرعته دستی

اســتارت دکمه ای ،کنترل سیســتم صوتی از روی

فــاز توســعه ای محصــوالت پلتفرم  SP100نیز

از محصوالت خانواده ایکس ۱۰۰و ایکس ۲۰۰ســایپا

همراه دارد .وجــود فرمان کمکی برقی هم از دیگر

آینههای تاشوی برقی ،سنسور نور ،چراغ روشنایی

ایــن پلتفرم کــه «آریا» نام دارد در نیمه نخســت

شــده از ســال  ۹۹بیش از  ۱75هزار و  ۷۶۰دستگاه

اســت و مکانیــزم کابلی را با ســاختاری جدید به

مزیت های این ســدان ایرانی است و در کنار این

ویژگــی امکاناتی مانند سیســتم تهویه اتوماتیک،

فرمان ،ســانروف ،سنســور پارک و دوربین عقب،

روز ،نمایشــگر لمســی و ...بر روی شاهین نصب
شده اســت .مدیرعامل سایپا در ادامه در خصوص

قیمتگذاری ،اصلیترین چالش صنعت خودرو

گفت :برنامه ریزی شــده کــه محصول کراساوور
ســال آینده تولیــد و وارد بازار شــود ،ضمن اینکه

شــاهین اتومات نیز در مرحله نمونهسازی است و

پوشــش داده شده است .ســایپا در مدت زمان یاد

محصوالت خانــواده ایکس ۱۰۰و ایکس ۲۰۰شــامل

پراید ،تیبا ،ساینا و کوئیک تولید کرده است.

هوندا ،ماسک مخصوص خودرو اختراع کرد

در حــال حاضر قیمتگذاری خودرو به اصلیترین چالش این صنعت تبدیل

کند .هر چند علیرضا رزمحســینی ،وزیر صمــت عرضه خودرو در بورس کاال

گفتــه اند که احتیاج مادر اختراع اســت و نوآوری محصول ضرورت.

ســازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده ،ســتاد تنطیم بازار و این اواخر

مجلس همچنان مدعی بررســی این گزینه شــدهاند .در این زمینه علیرضا

یک خودرو نیســت بلکــه محصولی ضدویروس بــرای فیلتر هوای

نوآوری از خودروســاز ژاپنی قصد دارد بــه مردم دنیا کمک کند .حاال
این کروماکو اصــ ً
ا چه طور کار میکند؟ هوندا میگوید این محصول

داخل کابین خودرو اســت که نام آن را کروماکو گذاشــته است .در

عبور از ســطح این محصول ،مولکولهای آن شکســته میشود و به

شده چراکه سالهاســت مدعیان زیادی به خود دیده است .شورای رقابت،
هم بورس کاال همگی به نوعی در قیمتگذاری دخیل بودند یا قرار اســت در
آینده نقش مهمی ایفا کنند .با این حال بســیاری از دســتاندرکاران صنعت

خودرو سرنوشت خوشــایندی برای قیمتگذاری محصوالت خودرویی ،آن
هم در خارج از بنگاه خودروســازی متصور نیســتند .آنچه مشــخص است

تمامــی نهادهای دخیــل در قیمتگذاری قرار اســت در نهایت قیمتهایی

که خود محاسبهگر آن هســتند به خودروسازان دیکته کنند این در شرایطی
است که خودروسازان بارها مدعی شــدهاند ،قیمتهای تعیین شده چندان

را منتفــی خوانده بود با این حال اما نمایندگان کمیســیون صنایع و معادن

ناصرپور ،معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران با بیان
اینکــه عرضه خودرو در بورس کاال منتفی نشــده ،عنــوان کرده بود که عرضه

خودرو در بورس کاال در کمیســیون صنایع مجلس در حال بررســی است و

تاکنون جلسات متعددی برگزار شده ،اما هنوز به جمعبندی نرسیدند .در کنار
تالش نمایندگان ،شورای رقابت و دولت هم هر کدام برنامههای خود را برای

متعادلسازی قیمت خودرو پیش میبرند.

آخرین محصول هوندا هم همین ویژگی را دارد.محصول جدید هوندا

حقیقت کروماکو روی فیلتر هوا قرار داده میشود و به نوعی ماسک
صــورت برای خودرو به حســاب میآید چــون از ورود ویروس و به
ً
اخیرا
طــور کلی میکروب به داخل کابین خــودرو جلوگیری میکند.

هم که نژاد جدیدی از ویروس کرونا در حال انتشــار در کشورهاست،
به این زودی دنیا از شــر این ویروس رهایی پیدا نخواهد کرد و این

قطــرات ریز حاوی ویروس را در ســطوح خود جذب میکند و حین

سطح ویروس آســیب وارد میآورد و به طور کلی شکل آن را عوض

میکند .ماده شیمیایی به کار رفته در این محصول فسفات روی است
که از آن برای جلوگیری از پوســیدگی خودرو هم اســتفاده میشود.
برخالف فیلترهای  CN95که ســایر برندها مثــل جیلی از آن برای

جلوگیــری از ورود ویروس و میکروبهای بزرگتر از  0.3میکرون به
داخل کابین استفاده میکنند ،کروماکو فقط جلوگیری نمی کند بلکه

با هزینه نهادههای تولیــد همخوانی ندارد و به همین دلیل تولید با تیراژ باال

ویروسهای داخل کابین را ویران میکند .هوندا باور دارد که کروماکو

کشــور قرار اســت طرحی با هدف دســتیابی به جهش تولید و کاهش ضرر

ظرف  15دقیقه جذب و نابود کند که برای این کار باید سیستم تهویه

میتواند  99.8درصــد از قطرات ریز حاوی ویــروس داخل کابین را

هم همراه با ضرر و زیان اســت .آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی
خودروســازان تهیه و به ســتاد اقتصادی دولت ارائه کند .از سوی دیگر برای

خودرو را روشــن کنید تا در اثر گردش هــوا و عبور آن از فیلتر هوای

داخل کابین ،جذب ســطوح این محصول شــود .به بیان دیگر هوای

تســریع در اجرا قرار است بعد از تصویب در ستاد اقتصادی دولت این طرح

داخل کابین ظرف  15دقیقه پاکیزه میشــود اما برای پاکیزه شــدن

به شــورای هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه ارسال شود تا قیمتگذاری،

تمام ســطوح فقط به  24ســاعت وقت نیاز دارد .این فلیتر ساالنه یا

افزایش تولید و کاهش ضرر خودروســازان هر چه زودتر ســاماندهی شود.

بعد از پیمایش  15هزار کیلومتر باید عوض شــود .خود کارخانه هوندا

با این حال اما شــورای رقابت هفته گذشــته ،بخشی از طرح دولت مبنی بر

اولین محصوالت  Honda N-Box Keiرا به این فیلتر مجهز خواهد

آزادسازی محصوالت کم تیراژ را اجرا کرد تا بهعنوان مرجع قیمتگذار خودرو

کرد و قیمــت خودرو  6400ین ژاپن (معــادل  61.99دالر) افزایش

اقدامی در این زمینه انجام داده باشــد .اما در کنار دولت و شــورای رقابت،
مجلس هم این روزها در تالش است که خودرو را در بورس کاال قیمتگذاری

خواهد یافت .بتدریج هم در سایر مدلهای هوندا نصب خواهد شد.

تنها وانت فراری جهان حراج می شود
خانه حراجــی  Bonhamsقصــد دارد مدلی تغییریافته از خــودرو فراری
 F412را در مزایــده آینــده خود با قیمت حدود  ۲۷هزار دالر بفروشــد .این

با مبلغ معقولی بین  ۱۵،۰۰۰تا  ۲۰،۰۰۰پوند (تا  ۲۷،۰۰۰دالر) به مزایده بگذارد.

تداوم کاهش قیمت خودرو
با شــیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه ســال گذشته و متعاقب

برگشــته و قیمتها همانند قبل از صحبتهای رئیس شورای رقابت

خودرو به فضای مجازی و ســایت ها ســپرده شد؛ فضایی که هیچ

میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۱۸۱ ،۲میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ ،۵

بهدلیل مشکالت مداوم پیشرانه ،فروشندگان مستقر در انگلستان این فراری

آن کســادی و بسته شدن بنگاه های معامالت خودرو ،تعیین قیمت

احتماال تاکنون هرگز درباره وانت فراری  F412چیزی نشــنیدهاید .بهلطف

پیشــرانه  V12را برداشتند و در زیر کاپوت خودرو ،از پیشرانه مطمئنتر ۷/۵

گونه کنترلی روی آن صورت نمی گرفت و روزانه شــاهد خروج قیمت

عالوهبر کســب اطالعات بیشــتر درباره خودرو ،صاحب ایــن فراری F412

تبدیــل فراری  F412به وانت پیکآپ جدید ،صندلیهای عقب را نیز همانند

خودرو به وانت پیکآپ مجهز به پیشــرانه  V8شورولت تبدیل شده است.

حــراج آتی  ،Bonhamsفرصت مناســبی برای عالقهمنــدان وجود دارد که
شوند .همانند تمام داســتانهای جالب ،خرید فراری ارزان قیمت به ایجاد

یکــی از منحصربهفردترین محصوالت ساختهشــده و موضــوع این حراج

مهیج منجر میشــود .خرید فراری کالســیک در حراجی رؤیایی اســت که

بسیاری از عالقهمندان به دنیای خودرو همیشه بهدنبال آن هستند؛ اما افراد

خوشاقبال بســیار کمی به هدف خود دست مییابند .خوشبختانه در آینده

 F412را تنها با قیمت  ۵،۰۰۰پوند یا حدود  ۶،۷۰۰دالر خریدند .آنان بهسرعت
لیتری خورجینی هشــت سیلندر شورولت اســتفاده کردند .سازندگان برای

پیشرانه برداشــتند و نمای بیرونی  F412را بهروزرسانی کردند تا کفی عقبی

های نجومــی خودروها از این فضــا بودیم.ســعید موتمنی رئیس

اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیل با اشاره به آخرین

وضعیت بــازار خودرو ،گفت :بازار چند روزی اســت که روند آرامی را

با روکش چوب ســاج ساخته شود .ســازندگان برای اینکه واقعا  F412را به

پشت ســر میگذارد .بعد از صحبتهای رئیس شــورای رقابت جو

جــای دو ورودی بزرگ هــوا را فراهم کنند .افراد زیادی هســتند که مالک

حاکم بود و در آن برهه از زمان شــاهد افزایــش  ۱۰میلیونی قیمت

محصولی بینظیر و خواســتنی تغییر دهند ،ســوراخی روی کاپوت بریدند تا
فراریهای معمولی هستند؛ اما تا جایی که میدانیم ،فقط یک نفر میتواند

روانی منفی در بازار خودرو ایجاد شــد ،امــا اثر آن تنها  ۲روز در بازار

خودرو بودیــم .هم اکنون جو روانی ایجاد شــده در بــازار خودرو از

نزدیــک ،حراج یکی از مدلهای منحصربهفرد فراری را در پیش داریم که با

پس از پایان این مزایده ،تنها مالک وانت فراری در جهان باشــد .آیا شــما

بین رفته اســت و باز شاهد هســتیم بازار خودرو بسیار آرام و بدون

خانه حراجی  Bonhamsقرار اســت این نسخه اصالحشده فراری  F412را

پیشرانه خورجینی هشت سیلندر شورولت را ترجیح میدهید؟

فروشــندگان اتومبیل ادامه داد :در حال حاضر آرامش به بازار خودرو

قیمت فولکسواگن گلف  GTIجدید فروخته میشود .بهگزارش موتوروان،

مدل کارخانهای فراری  F412را میپسندید یا این وانتبار سفارشی مجهز به

نوســانات قیمت در حال گذر است .رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و

شــده اســت .به طوری که در حال حاضر پــژو پارس با قیمت ۲۰۷
 ۲۴۳میلیون تومان ،ســمند ال ایکس  ۱۸۰میلیون تومان ،پراید ،۱۱۱

 ۱۱۲میلیــون تومان ،تیبا  ۱۲۴ ،۲میلیون تومان ،کوئیک دندهای ۱۴۲

میلیون تومان معامله شده است .وی در خصوص پیش بینی قیمت
خودرو تا پایان ســال ،تشــریح کرد :با توجه به اینکه نوسانات ارزی

کاهــش یافته اســت ،قیمت خودرو تا پایان ســال افزایش نخواهد
یافت .این نوسانات تا پایان سال جزئی است .موتمنی تصریح کرد:
از طرفی خودروسازان محصوالت خود را به بازار عرضه کرده اند و این

عرضه باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است .هر  ۲خودروساز
معوقات خودرو را تحویل داده اند و این روند اثرات بســیار مثبتی در

بازار خودرو گذاشته است .عرضه هر چقدر بیشتر شود ،قیمت خودرو

روند نزولی خواهد داشت.
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بازار پرچالش طالی سیاه در 2021
گـــزارش

دبیــرکل اوپک گفــت خطرهای

این کمیته بر عهده الکســاندر نوآک ،معاون نخســت

اقتص ــاد برت ــر

نفتی در نیمه نخست سال 2021

عربســتان اســت که وضعیت بازار نفت را بر اساس

وزیــر روســیه و عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی

کاهشی بســیاری برای بازارهای

گزارش تهیه شــده توســط کارشناســان کمیته فنی

پیش بینی میشــود.به گزارش

ارزیابی میکنند.در نتیجه ،وزرا میتوانند به کشورهای

رویترز ،دبیرکل اوپک گفت خطرهای کاهشی بسیاری

هم پیمان برای اقدامات بیشتر پیشنهاد دهند.

بــرای بازارهای نفتی در نیمه نخســت ســال 2021

توافق کاهش تولید ،انرژی جهان را
نجات داد

پیش بینی میشود.محمد بارکیندو گفت« :در میانه
نشــانههای امیدوارکننده ،چشــم انداز نیمه نخست
ســال  2021بسیار پیچیده اســت و خطرات کاهشی

همچنین معاون نخســت وزیر روسیه در مصاحبهای

بســیاری هنوز برای تغییر بازار وجود دارد».وی این

گفت :توافق اوپک پالس برای کاهش تولید که سال

اظهارات را در نشســت کارشناسان اوپک پالس بیان

گذشــته حاصل شد ،بخش انرژی جهان را از سقوط

کرد.اوپــک پالس در ماه دســامبر تصمیم گرفتند تا

و رســیدن قیمت نفت به صفر حفظ کرد.الکســاندر

تولیــد خود را از ماه ژانویه  500هزار بشــکه در روز به

نوآک ،معاون نخست وزیر روسیه گفت :توافق اوپک

عنوان بخشــی از افزایش تدریجی  2میلیون بشــکه

پالس برای کاهش تولید که ســال گذشــته حاصل

ای افزایش دهند اما برخی از اعضا باتوجه به شــیوع

شد ،بخش انرژی جهان را از سقوط و رسیدن قیمت

کرونا نیاز بــرای افزایش تولید را زیر ســوال بردند.

نفــت به صفر حفظ کرد.وی تصریح کرد« :خطرهایی

عربستان در نشســت قبلی ،رویکردی محتاطانه در

وجود داشــت که اگــر گامهای مشــترک هماهنگ

پیش گرفت درحالی که امارات و روسیه اعالم کردند

در زمینه کاهش تولید برداشــته نمی شــد ،قیمتها

افزایش ســریع تر را ترجیح میدهند.بارکیندو گفت:

میتوانســت منفی شــود و تولید همه جا به صورت

«کاهش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در برخی
از کشورها پابرجاست و نگرانی در مورد گسترش نوع

جدید این ویروس وجود دارد».وی اضافه کرد اقتصاد

جهان میتواند در نیمه دوم  2021با قدرت بهبود یابد
اما بخشهایی نظیر ســفر ،گردشگری ،تفریحات و
اقامتگاهها ســالها زمان میبرد تا به ســطح پیش

از شــیوع این بیماری بازگردد.اوپک پالس در ســال

آشــفته ای کاهش یابد».نوآک خاطرنشان کرد« :ما

 2020به علــت اقدامات قرنطینگی برای کنترل کرونا

نهایــت از ابتدای ژانویه  2021بــه روزانه  7.2میلیون

در مــاه فوریه حمایت نمــی کننــد و معتقدند برای

که (با هــم) کنار بیاییــم از این رو هــر صادرکننده

تولید خود را کم کند.نخســتین کاهش این گروه رقم

همه موافق کاهش تولید نیستند

صبر کرد.به گزارش تاس ،وزرای کمیته نظارتی اوپک

کننــده در مورد کاهــش تولید را پیش بــرد .از نظر

که تقاضا برای سوخت را کاه داد ،مجبور شد تا سطح

بی ســابقه  9.7میلیون بشکه در روز بود .پس از آن،
این رقم را به  7.7میلیون بشــکه در روز رساند و در

بشکه روز رساند.

براســاس این گــزارش ،به گفته منابــع آگاه ،تمامی
اعضــای اوپک پالس بی چون و چرا از افزایش تولید

مواجهه آلمان با ورشکستگی کرونایی
ادامــه وضعیت قرنطینه و تعطیلی مشــاغل در آلمــان ،موجی از

ارزیابی وضعیت تغییریافته باید حداقل یک ماه دیگر

پالس شــامل  8کشور از  23عضو است که در ابتدا از
طریق ویدئو کنفرانس نشست برگزار میکنند .ریاست

با آغاز ســاله  ۲۰۲۱مشکالت زیادی در این کشور ایجاد میشود.در

خــود حذف کند.بــورس نیویورک در بیانیهای اعــام کرد :پس از

ندارد ســهام  ۳غول ارتباطاتی چین را از لیستهای شاخصهای

حالی که نرخ ابتال به بیماری کووید  ۱۹در این کشــور بسیار باالست
مقامات کشــور آلمان احتما ًال زمان قرنطینه خانگی را پس از دهم

خارجی برنامههای خود برای حذف سهام این شرکتها از معامالت

اجتماعی را قبل از کریســمس در ســطح ملی اعالم کرد که بسته

موبایل و چاینا یونیکورن در معامالت صبح امروز بورس شــانگهای

مشورت بیشــتر با مقامات ناظر مربوطه در اداره کنترل داراییهای

ژانویه نیز ادامه دهند.بر اســاس این گــزارش برلین محدودیتهای

ســهام خود را لغو کرده است.سهام شرکتهای چاینا تلکام ،چاینا

شــدن رســتورانها و اکثر مغازهها از آن جمله بود.بر اساس اعالم

کشــور با موج جدیدی از ورشکستگیها و نیز افزایش نرخ بیکاری
مواجه خواهد شد.آنطور که مارسل فراتشر رئیس موسسه پژوهش

اقتصادی در آلمان میگوید :در صورتی که بخش خصوصی در این
کشور به ســمت ورشکســتگی بروند حتی پرداختهای حمایتی
بــه کارگران نیز در کوتاه مــدت کمکی به آنها نخواهــد کرد و نرخ

بیکاری همچنان روند صعودی خواهد داشــت.رئیس این موسسه

را نجات داد».

ارتباطاتی چین را از لیســتهای شــاخصهای خود حذف کند.به

در آلمان تاثیر بســیار منفی در اقتصاد این کشــور خواهد داشت و

در صورتی که این اقدامــات همچنان به قوت خود باقی بماند این

من ،ما ایــن را مدیریت کردیم و ایــن کار بازار نفت

بورس ســهام نیویورک اعالم کرد دیگر در نظر ندارد ســهام  ۳غول

ورشکســتگی و افزایش نرخ بیکاری را در این کشــور سبب شده
اســت.به گزارش راشــاتودی ،احتما ًال ادامه قرنطینه در سطح ملی

کارشناســان که توسط روزنامه آلمانی در این کشور نیز منتشر شده

بزرگ و کشــور تولیدکننده یک سیاســت هماهنگ

پس لرزه حذف شرکتهای چینی در بورس آمریکا
گزارش سیانبیسی ،بورس سهام نیویورک اعالم کرد دیگر در نظر

صادرات روزانه نفت
عراق  2/9میلیون
بشکه است

نیاز داشــتیم تا مانع این وضعیت شــویم و مهم بود

جهــش کردند.بــورس نیویورک اخیرا اعالم کرده بــود که به دنبال

فرمان اجرایی ترامپ سهام غولهای ارتباطاتی چینی را از فهرست

انتظار دارد که برخی شرکتها کارگران خود را اخراج کنند و در سال

شــاخصهای خود حذف میکند.دولت چیــن هم بالفاصله اعالم

آلمان معتقد اســت که باید رهبران این کشــور تصمیم بگیرند که

 ۳غول ارتباطاتی چینی از بورس ســهام نیویورک با دستور اجرایی

جدید اشــتغال جدیدی نیز نداشته باشــند.آنجال مرکل صدراعظم

آیا محدودیتهایی که در اوایل دســامبر در این کشــور اعمال شده
بود ادامه یابد یا خیر؟ اما آنچه که شــرایط را سخت تر میکند این

است که هرگونه تصمیم برای بهبود وضعیت بهداشتی به بدتر شدن

شرایط دیگر بخشها منجر میشود.

شــرکت دولتی بازاریابی نفت عراق اعالم کرد که صادرات نفت این کشــور به  ۲میلیون و ۹۰۰

هزار بشــکه در روز رسیده است.به گزارش رویترز ،عال الیاســری ،مدیرعامل شرکت دولتی
بازاریابی نفت عراق (ســومو) اعالم کرد که پس از توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت

(اوپک) ،صادرات این کشــور به  ۲میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه در روز رسیده است.پیشتر خالد

حمزه ،مدیرعامل شرکت نفت بصره اعالم کرده بود که صادرات نفت عراق از پایانههای جنوبی

این کشــور در ماه دســامبر  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در روز بوده است.عراق در نظر دارد

ظرفیت صادرات نفت خام از پایانههای جنوبی این کشور را از سال  ۲۰۲۳افزایش دهد و به

 ۶میلیون بشکه در روز برساند.

شــرکت تلکام چین ،شرکت موبایل چین و شرکت چاینا یونیکورن

کــرده بود ایــن اقدام را تالفی خواهد کــرد .چین اعالم کرد حذف

هنگکنگ را از معامالت خود حــذف خواهد کرد .ترامپ طی این
فرمان آمریکاییها را از سرمایهگذاری در شرکتهایی که احتما ًال با

کــرد :پکن قاطعانه اقدامات الزم برای حفظ حقوق قانونی و منافع

از  ۱۱ژانویه ،تنها چند روز قبل از پایان ریاستجمهوری ترامپ ،اجرا

ترامپ را تالفی خواهد کــرد.وزارت تجارت چین در بیانیهای اعالم
شــرکتهای چینــی را به اجــرا خواهد گذاشــت.بورس نیویورک
پیش از این اعالم کرده بود که طی دســتور اجرایی ترامپ ســهام

کاهش  ۳درصدی
درآمد مصر از کانال
سوئز

نیروهای نظامی چین مرتبط هستند منع کرده است.این ممنوعیت
خواهد شد .بورس نیویورک هم اعالم کرده است که در بازه  ۷تا ۱۱

ژانویه معامالت سهام این شرکتها را تعلیق خواهد کرد.

رئیس اداره کنترل کانال ســوئز گفت درآمد مصر از این کانال در  ۲۰۲۰ســه درصد نسبت به

 ۲۰۱۹کاهش یافته اســت .به گزارش رویترز ،درآمد مصر از کانال ســوئز در  2020سه درصد

نســبت به  2019کاهش یافت و به  5.61میلیارد دالر رســید .اسامه ربیع ،رئیس اداره کنترل

کانال ســوئز گفت حق عبور تمام کشــتیها از کانال ســوئز در  2021بدون تغییر خواهد ماند

و شــامل تمام تخفیفهایی که در  2020اعطا شــد میشود.وی گفت سیاستهای بازاریابی
آنهــا به حفظ حجم کشــتیرانی در این کانال و درآمد آن در بحبوحه رکود اقتصادی ناشــی

از همهگیری ویروس کرونا کمک کرده اســت .کانال ســوئز یکی از ســریعترین مسیرهای
کشتیرانی بین اروپا و آسیا و یکی از اصلیترین منابع ارز خارجی دولت مصر است.

تشدید سیاستهای
ضد دالری چین و روسیه

حضور طال و نقره
در کارزار مقابله با کرونا

کشف سه میدان نفتی و گازی
در کویت

کاهش سرمایهگذاریهای
مستقیم چین

سفیر روســیه در چین اعالم کرد :سهم ارزهای ملی در مبادالت

حضور طال و نقره در کارزار مقابله با ویروس کرونا از جمله مراحل ساخت

کویت ســه کشــف نفتی و گازی جدید انجام داد که یکی از آنها

ســرمایهگذاری مستقیم چین در کشــورهای خارجی در ۱۱

شده است.به گزارش راشــاتودی ،آندری دنیسوف سفیر روسیه

ابتدای ســال جاری بود.به گزارش راشــا تودی ،بیماری کووید  ۱۹از بهار

کشور اســت .خبرگزاری دولتی  Kunaبه نقل از محمد الفارس،

گذشته روبرو شــده است.به گزارش شــینهوا ،دادههای

تجاری بین مســکو و پکن طی  7ســال گذشته حدود  13برابر
در چین اعالم کرد :ســهم ارزهای ملــی از مبادالت تجاری بین

مســکو و پکن افزایش چشمگیری داشته است.وی تأکید کرد:
ســهم ارزهای ملی در مبادالت تجاری ما با چین به طور مداوم

در حــال افزایش اســت و در  9ماهه نخســت ســال جاری به

حدود  25درصد رســیده اســت .این یک پیشرفت بسیار بزرگ
است.سفیر روســیه در چین ادامه داد :روند استفاده از ارزهای
ملی در مبادالت دوجانبه ســخت اســت اما با توجه به شــرایط

ژئوپلتیــک کنونــی بینهایت مورد نیاز اســت.وی تأکید کرد :به
خاطر فشــارهای اعمال شــده علیه دو کشور که شریک تجاری
هم هستند آنها مجبور شدهاند که به سمت مبادله بر مبنای روبل
و یوآن بروند.دنیســوف گفته طی  7ســال گذشته سهم ارزهای
ملی دو کشور از کل مبادالت انجام شده از  2درصد به  25درصد
رسیده است.سفیر روســیه در چین ادامه داد :مسکو و پکن در
این زمینه تنها نیســتند و بســیاری دیگر از کشورها هم مجبور
هستند تا دالر آمریکا را کنار بگذارند چرا که این ارز فقط یک ابزار

مالی نیســت بلکه اهرمی برای اعمال فشار آمریکاییها است.
روســیه و چین در ابتدای سال  2019توافقی را با هدف استفاده
از ارزهای ملی در مبادالت تجــاری دوجانبه خود امضاء کردند.
در آن زمان دو طرف موافقت کردند که سهم ارزهای ملی خود از

مبادالت تجاری را به  50درصد افزایش دهند.

دارو ،آزمایش و ســرم دلیل اصلی باال رفتن قیمت این فلزات گرانبها از

گذشته در جهان گســترش یافته و همه گیر شده است ازین رو سرمایه

گــذاران به ســمت فلز طال روی آورده و ســرمایهگذاری در این بخش را
امــن تر یافتــه اند.با افزایش تقاضا قیمت طال به بیــش از  ۲۰۰۰دالر در
هر اونس در اوایل ماه آگوســت رســید که نســبت به آغاز سال بیش از

 ۳۰درصد افزایش داشــت قیمت نقره هم با رشــد  ۵۰درصد نســبت به

مدت مشــابه سال گذشته قیمتهای جدیدی را ثبت کرد که دلیل اصلی
آن ناامنی و ناپایــداری اقتصادی در جهان بود.در این میان حفظ ارزش
ســرمایه از سوی سرمایه گذاران تنها دلیل افزایش قیمت این فلز گرانبها
نبود بلکه افزایش تقاضا بیشتر به دلیل کاربرد آنها در حوزههای پزشکی،
دارویی ،دندانپزشــکی و مســائل مرتبط با آنها بود.بر اساس این گزارش

پژوهشــگران آزمایشــات و داروهایی را که در آنها از نقره برای شناسایی

نزدیــک به میدان بورگان اســت که بزرگترین میــدان نفتی این

وزیر نفت کویت اعالم کرد شرکت نفت کویت میدان نفتی هوماح

واقع در شــمال غربی را در منطقه ای به وسعت  ۷۰کیلومتر مربع
و نرخ تولید روزانه  ۱۴۵۲بشــکه در روز نفت ســبک کشف کرده
اســت .این اکتشــاف از این نظر قابل توجه اســت که در منطقه

بدون اکتشــاف در بخشــهای غربی و شــمال غربی کویت بوده

است.دومین اکتشاف در میدان الغاشانیه واقع در شمال کویت و
نزدیک به میادین روضتین و الصبریه بوده است و  ۱۸۱۹بشکه در

روز نفت سبک را با چگالی  API ۴۹و  ۲.۷۸میلیون فوت مکعب

گاز در روز را تولید میکند.همچنین نفت مرسوم در شمال بورگان
با نرخ تولید  ۲۰۰۰بشــکه در روز از چندین چاهی که در سال ۲۰۲۰

ماه ابتدایی ســال  ۲۰۲۰با افتی  ۳.۱درصدی نسبت به سال
جدیــد وزارت تجارت چین نشــان داد که ســرمایهگذاری

مســتقیم ایــن کشــور در کشــورهای خارجــی در  ۱۱ماه
ابتدایی ســال  ۲۰۲۰با افتی  ۳.۱درصدی نســبت به ســال

گذشته روبرو شــده است.سرمایهگذاری مستقیم چین در
کشورهای خارجی در این دوره  ۱۱ماهه به  ۶۵۹.۳۶میلیارد

یوآن (معادل  ۹۵.۰۸میلیارد دالر) رسیده است.در این دوره

تعداد پروژههای مهم مهندســی در خارج از کشور افزایش
یافــت اما ارزش قراردادهای پروژههــای خارجی جدید که
در این دوره امضا شــدند به  ۱.۳۸تریلیون یوآن رســید که

 ۳.۷درصد از ســال گذشته کمتر است.در این دوره  ۱۱ماهه

حفاری شــده بودند ،کشف شد.شــرکت دولتی نفت کویت قصد

چیــن  ۱۵.۹۶میلیارد دالر در کشــورهایی که در پروژه جاده

سرم شناســی و آزمایشــات خونی مواردی بود که در آنها نقره و طال در

تقویت کند.طبق جدیدترین نظرسنجی اس اند پی گلوبال پالتس،

درصد از دوره مشــابه سال گذشــته بیشتر است .این ۱۶.۸

این یک راهکار ســریع و مطمئن برای شناسایی فرد مبتال و اطمینان از

باالتر از  ۲.۲۹۷میلیون بشــکه در روز ســهمیه تعیین شده تحت

و حفاظت از ویروس کرونا اســتفاده میشــد به کار گرفتند ،بررسیهای

اندازههای نانو برای تشخیص ســریع استفاده میشد و از نظر محققان
ســامت فردی که پالســمای خود را برای معالجه دیگران در اختیار قرار

میدهد ،است.عالوه بر نقش نقره در تشخیص و استفاده از آن در مقابله
با بیماری کووید  ۱۹از این فلز در ســاخت انواع ماســکها هم استفاده

میشود از نقره هزاران سال است که برای جلوگیری از بیماریها استفاده
میشود و نقشه ضد میکروبی قوی دارد.

دارد فعالیتهــای حفاری را در این اکتشــافات باال ببرد تا تولید را

کویت در نوامبر  ۲.۳میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که اندکی
توافق اوپک پالس بود.بر اساس گزارش پالتس ،گزارش بازبینی

انــرژی جهان  ۲۰۲۰بریتیش پترولیوم نشــان داد کویت تا پایان

ســال  ۲۰۱۹حدود  ۱۰۱.۵میلیارد بشکه ذخایر نفت قطعی داشته

است که در مقایسه با سال  ۲۰۱۸تغییر چندانی نداشت و معادل
 ۵.۹درصد از کل ذخایر جهان بود.

و کمربند مشارکت دارند ســرمایهگذاری کرد که این ۲۴.۹

درصد از کل سرمایهگذاری چین در خارج از کشور را تشکیل

میدهــد .به این ترتیب ســهم پــروژه راه و کمربند در کل
سرمایهگذاری خارجی چین امســال  ۳.۹درصد نسبت به
سال قبل افزایش یافته است.سرمایهگذاری خارجی چین
در صنایع تولیدی در این دوره به  ۱۵.۷۶میلیارد دالر رســید

که این این  ۱۶.۶درصد از کل سرمایهگذاری چین در خارج

از کشور را تشکیل میدهد.

Uranium Advanced Enrichments

Iran’s Vaccine Capabilities

Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif wrote in a Twitter message that as the Parliament
legislated, Iran resumed 20-percent enrichment of uranium.
“We resumed 20% enrichment, as legislated by our Parliament. IAEA has been duly notified,” Zarif tweeted.“Our remedial action conforms fully with Para 36 of JCPOA, after
years of non-compliance by several other JCPOA participants.”
He also said, “Our measures are fully reversible upon FULL compliance by ALL.”
Also earlier on Monday, Government Spokesman Ali Rabiei said that Iran has
started the pre-processing stage of gas injection a couple of hours ago in Fordow nuclear site, noting that the first UF6 enriched uranium will be produced
in
a few hours.

Tehran Markets
Close Flat

Judiciary Chief Ayatollah Ebrahim Raeisi recognized the production of the
coronavirus vaccine in Iran has been a valuable step in realizing our capabilities.
saying that it is also a proof for the failure of the US’ policy of maximum pressure.Addressing a meeting of the Judiciary’s High Council, he referred to the
reaction of EU and Commissariat for Human Rights against Qisas (retribution)
carried in one of the Iranian cities, saying that while they advise us to adhere to
international law, they should be asked where these international laws were
at the time when Fakhrizadeh and General Soleimani are assassinated, and
why have they not officially condemned the Americans and the Zionists
for these crimes?
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+ Majlis International Letter

Housing Market Stagnate

Soleimani Assasination Threatens Peace

Iran’s parliament speaker says the assassination of the country’s
top anti-terror commander, Lieutenant General Qassem Soleimani, by American forces last January has posed a major threat
to international peace and security while jeopardizing regional
security as well.
Mohammad-Baqer Qalibaf made the remarks in a letter published
on Monday to his counterparts in other countries in addition to
heads of international, Islamic and Asian parliamentary unions
and Secretary General of the United Nations Antonio Guterres.
Reminding the addressees of the assassination of General Soleimani by a US drone strike outside Baghdad International Airport
on January 3, 2020, Qalibaf wrote, “The terrorist act, which contravenes the United Nations Charter... and [other] international
conventions, has greatly undermined the efforts launched by the
international community to fight terrorism and the rule of law in
international relations.”
Qalibaf added that the assassination of Iran’s top general has also
“dealt a severe blow to regional security and tranquility in addition
to jeopardizing international peace and security.”

T

“ he number of construction permits issued in Q1 and Q2 was 55% and 38% lower than the corresponding figures of last year,” Saeed Saeedian
was quoted as saying by reporters...
“The number of construction permits issued in Q1 and Q2
was 55% and 38% lower than the corresponding figures of last
year,” Saeed Saeedian was quoted as saying by reporters.
“The rise in prices of building materials, the general inflation
and increase in land prices and the fact that most construction
workshops were closed or semi-open due to the outbreak of
coronavirus are the main reasons behind the unusual state of the
housing sector this year. The recession, which has overshadowed
real-estate development, is evident in the declining number of
construction permits.”
The general price index of construction materials for residential
properties in Tehran stood at 698.8 in the second quarter of the
current Iranian year (ended Sept. 21), according to the latest data
provided by the Statistical Center of Iran.
During the four-quarter period ending Sept. 21, the index grew
by 40.8% compared with the previous year’s corresponding period.
The annual inflation of construction material was 29.3% in Q1.
Compared with the previous quarter, i.e., the first quarter of the
current year (spring), which ended on June 20, the index saw a
30.3% rise.
In the first quarter, the construction material price index stood at
536.5 and registered a 17.3% quarter-on-quarter growth.
The index rose by 71.4% in Q1 compared with last year’s corresponding quarter.
In Q1, the year-on-year index growth was 31.9%.
When compared with the first quarter, the category of “ironware, rebar, profile for doors, windows and fences” registered
the highest growth among all categories of construction materials with a price growth of 63.9%.
This is while “services” recorded the lowest index growth of
5.5% compared with the preceding quarter.
“Ironware, rebar, profile for doors, windows and fences” also
witnessed the highest year-on-year and annual price hike with
172.2% and 71.9%, respectively. “Glass” registered the lowest

year-on-year price growth with 31.3% and the lowest annual
growth with 15.7%.
Building permit fees in Tehran increased by 30% as of June 21
compared with last year. The decision was approved by Tehran
City Council in the final month of last year (Feb. 20-March 19)
as per Tehran Municipality’s 2020-21 budget, but was not enforced until recently due to the coronavirus-related suspensions
of housing projects.
Building permit fees depend on the floor area, scope of work
and the type of building being constructed or altered. They form
part of the overall costs incurred during the development of a
built asset.
At present, overall construction costs in Tehran have increased
to at least 45 million rials ($173) per square meter. The average
building permit fees hovered around 5-7 million rials ($19-27)
per square meter last year. With the 30% increase, permit fees
have reached 6.5-10 million rials ($25-38) per square meter.
However, a report by a Persian economic daily says, such fees
will exceed 20 million rials ($77) in some northern districts of
the capital city, particularly for high-rise building projects.
In accordance with a memorandum of understanding recently
signed between Iranian Municipalities Organization and Urban
Regeneration Corporate Holding Company, affiliated to the
Ministry of Roads and Urban Development, building permits in
slum areas will be granted free of charge.
According to Deputy Roads Minister Mehdi Obouri, builders
who planned to build residential properties in slum areas were
previously entitled to a 50% discount in permit fees. The current
MoU offers 100% exemption in permit costs.
“Fifty percent exemption in architectural and engineering expenses has also been envisioned in an agreement signed between
Iran Construction Engineering Organization and the Interior
Ministry’s Development Department to encourage homeowners in slum areas to rebuild their homes,” Obouri was quoted as
saying by Iran Online.

Before the 30% increase, permit costs accounted for 5 billion rials ($19,230) of the overall costs of developing a typical building
in Tehran (i.e., a 4-5-story building comprising 8-10 residential
units each with a floor area of 80 square meters, constructed on
300 square meters of land) in popular districts of Tehran.
Besides building permit fees, real-estate developers say overall
costs of construction are expected to increase on the back of
strong growth in the prices of construction materials and land.
Costs of construction materials, they say, are now 50% higher
compared with the first half of last year (March 21-Sept. 22,
2019).
The average price of a square meter of land in the year ending
March 2020 increased by more than 90% compared with the
year before. By June 20, land prices rose by 15% in some neighborhoods compared with March.
A total of 2,555 homes were sold in the capital during the ninth
month of the current fiscal year (Nov. 21-Dec. 20), registering a
42.8% and 73.2% decline compared with the preceding month
and the same month of last year respectively.
Latest data published by the Central Bank of Iran on its website
also indicate that the average price of each square meter of a residential property in Tehran stood at 269.05 million rials ($1,034)
during the month under review, showing an increase of 98.9%
over last year’s same month, as average prices reached 135.25
million rials ($520).
Home prices in the capital city decreased by 1.1% compared to
271.93 million rials ($1,045) in the eighth month of the current
year.
During the nine months of the current Iranian year that started
on March 20, the number of home deals finalized in Tehran
totaled 70,598, which shows a 42.9% rise year-on-year.
In the same period, the average price of each square meter
of a home in the capital stood at 222.6 million rials ($856),
signaling a YOY surge of 74.2% compared with the nine
months of last year.

+ Institutional Support

Tehran Stocks Sideways Play
After heavy losses a session earlier,
most indicators at Tehran’s share market closed slightly above the flatline on
Sunday, thanks to institutional traders’
tilt on the buy side.
Both the market cap-weighted index of
the Tehran Stock Exchange, TEDPIX,
and the equal-weighted index gained
0.1%. TEDPIX, the TSE’s main

gauge, gained 1,328 points to end trading at 1,355,475.
About 9.72 billion shares valued at
109.08 trillion rials ($419.54 million)
changed hands at TSE. The Social
Security Investment Company contributed the most to the benchmark’s
fall, followed by Esfahan Oil Refining
Company, Islamic Republic of Iran

Shipping Lines Company and Bandar
Abbas Oil Refining Company.
Nouri Petrochemical Company gave
the biggest boost to the benchmark index, followed by Tamin Petroleum and
Petrochemical Investment Company,
Parsian Bank and Mapna Group.
IFX Up 0.46%Iran’s Fara Bourse
main index, IFX, gained 87.71 points

or 0.46% to close Sunday trade at
19,310.55. About 2.84 billion securities
valued at 58.38 trillion rials ($224.56m)
were traded at the junior exchange for
the day.Minoo Industrial Group Company, Kowsar Insurance Company,
Iran Cultural Heritage and Tourism Investment Group Company and Marun
Petrochemical Company had the most

negative impact on IFX.Gohar Zamin
Iron Ore Company gave the biggest
boost to IFX, followed by Zagros
Petrochemical Company, Middle East
Mines and Mineral Industries Development Holding Company and Melal
Credit Institution.TEDPIX, the TSE’s
main gauge, gained 1,328 points to end
trading at 1,355,475.

+

Tehran - London Flights Paused

English Corona Suspends Flights

Iran will not receive passengers from Britain either by direct or by
connection flights, according to Head of Iran’s Civil Aviation Organization (CAO) Touraj Dehghani Zangeneh.
Iran banned flights to and from Britain on Dec 21, 2020 as a new
COVID variant was found in the European country. Zangeneh told
reporters on Monday that the flight ban will continue until January
19.All the Iranian and foreign airlines and travel agencies have been
informed about the imposition of the ban so that they will not bring
any passenger from London to Tehran, the official said.
He, however, said that if a passenger arrives in Iran from Britain, they
will be quarantined and the flight license of the disobeying airline will
be canceled.

