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

دالر ۱۷۵۰۰تومانی گران است
هادی حقشناس
کارشناس اقتصاد
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برای بررســی بهتر نرخ ارز تعیین شــده در الیحه

 8صفحه |  3000تومان

بودجه  ۱۴۰۰بهتر است نخست  ۳فرض را مدنظر
قرار دهیــم .اول اینکه نرخ ارز در بازار اســت که

قیمتهــا و نرخ تــورم در بازار را میســازند و نه

نــرخ ارز ترجیحی.بــه بیان دیگر بــا وجود اینکه

در  ۳ ،۲سال گذشته نرخ ارز...

ادامه صفحه 3

صفحه7

افزایش حداقل سابقه بازنشستگی
مشاغل سخت از  20به  25سال

در ســالر وز ملــی صــادرات و بــا تأکید بر رفــع تحر یمها

آمادهباش جهانگیری به اتاقهای بازرگانی

امروز بخوانید
 2روحانی :بورس ابزار حفظ تعادل اقتصاد است
 2هوای تهران آلودهتر شد

صفحه2

رو برگرداندن مردم از بورس  ،طال و خودرو

کوچ سرمایه به سمت بیتکوین
| با نگاهی بــه ترند گوگل عبارت «بیت کویــن» در ایران میتوان

سرمایهگذاری ،خرید و اســتخراج ،جایگاهی بین  ۱۰کشور اول دنیا را به خود

توجه کشــورها و غولهای بزرگ ســرمایهگذاری قرار گرفت ه است .با توجه به

رابطه با بیت کوین ،در حال نزدیک شــدن به نقطه اوج تاریخی خود اســت.
ً
مخصوصا
کاربران ایرانی در جســتجو و بازدید موضوعات مربوط به این حوزه

داغ ایران است .ارزهای دیجیتال یکی از انقالبهای حوزه فناوری و اقتصاد

است که ایرانیان نه تنها از این غافله جا نماندند ،بلکه از عالقهمندان به ارزهای

دریافت کــه این روزها ،عالقــه کاربران ایرانی به جســتجو و دانســتن در

طال به پایینترین قیمت
در شش هفته اخیر رسید

اختصاص دادهاند؛ پس میتوان نتیجه گرفت که ارزهای دیجیتال از ترندهای
به شمار میرود که با توجه به کارکردهای تسهیلکننده در زمینه پرداخت مورد

افزایش پذیرش عمومی این پدیده در ســطح جهانی ،آنچه به نظر میرسد این

دیجیتال و مخصوصا پادشاه این حوزه یعنی بیت کوین...

بازگشت قیمت به آ گهیهای آنالین خودرو
رئیس هیأت مدیره اتحادیه کســب وکارهای مجازی گفت :پس

بــازار یا کنترل قیمتها نشــده بلکه جو روانــی کاذب نیز در بازار

شــد.رضا الفت نســب درباره درج قیمت خــودرو در آگهیهای

مجازی بیان کرد :چند روز گذشــته جمعی از نمایندگان مجلس

از چند ماه ،قیمت خــودرو به پلتفرمهای آگهی آنالین بازگردانده
اینترنتی اظهار داشت :پیش از این دادستانی کل کشور نسبت به

حذف قیمت از آگهیهای خودرو جهت جلوگیری از دالل بازی در
ایــن بازار اقدام کرده بود.او افزود :این اقدام دادســتانی از همان
ابتــدا مورد انتقاد بســیاری از نهادهای مربوطه قرار گرفت و پس

از مدتها متوجه شــدیم که عدم درج قیمت نه تنها باعث تنظیم

صفحه3

 3حقیقیهای بورس بر مدار فروش
 3رانت موجود در فوالد  2برابر یارانه مردم
 4افزایش  40درصدی قیمت مواد شوینده
 4شناسایی استخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز
 5انهدام  ۱۰باند حرفهای قمار
 20 5میلیون تومان؛ حداکثر قیمت قبر
 6خودرو  20میلیون تومان ارزان شد
 6احتمال واردات خودروهای خارجی در۱۴۰۰
 7ایران به اندازه کل اروپا کارتخوان دارد!

 7سود سهام عدالت به زودی واریز میشود
 8روسیه پیروز جنگ نفتی با عربستان

آغاز فعالیت تاالرهای پذیرایی
پس از یک سال تعطیلی

ایجاد کرده اســت.رئیس هیأت مدیره اتحادیه کســب وکارهای

شورای اسالمی به این توافق رســیدند که این تصمیم دادستانی
باید برداشــته شــود و با ارســال نامهای به این نهاد حقوقی ،در

خواست درج قیمت در آگهیهای خودرو را دادند .الفت نسب در
پایان تصریح کرد :ممکن اســت دادستانی با درج قیمت مسکن

در آگهیها نیز موافقت کند.

تهرانیها منتظر ثبت نام جدید مسکن ملی باشند
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر
دالر قویتــر و بازده باالتر اوراق خزانــه آمریکا ،روند نزولی
روز جمعه را ادامه داد و به پایینترین حد در شــش هفته

اخیر رسید.بهای هر اونس طال برای تحویل فوری حداکثر

 ۱.۷درصد ســقوط کرد و به  ۱۸۱۶دالر و  ۵۳ســنت رسید

که پایینترین قیمت از دوم دسامبر بود .قیمتها روز جمعه

حداکثر  ۴.۴درصد ســقوط کردند.در بــازار معامالت آتی
آمریکا ،هر اونس طال ثابت بود و در  ۱۸۳۵دالر و  ۶۰سنت

ایســتاد.به گفته استفن اینس ،استراتژیست ارشد بازار در

شرکت اکسی کورپ ،روزهای درخشان طال به پایان رسیده
است .بازده باالتر اوراق خزانه آمریکا تاثیر کامال منفی روی
طال داشــته و بازار این فلز با فروش گســترده روبرو شده

است.بازده اوراق خزانه  ۱۰ساله باالی یک درصد ماند و به
دالر کمک کرد به باالترین حد در سه هفته اخیر صعود کند.

باال رفتن بازده اوراق قرضه ،هزینه نگهداری طال را افزایش

داده و جذابیــت ســرمایه گــذاری در آن را کمتر میکند.

ســرمایه گــذاران همچنین به اظهــارات روز جمعه ریچارد
کالریدا ،نایب رئیس بانک مرکزی آمریکا واکنش نشــان
دادنــد که گفت :اقتصاد آمریکا با کمک واکســنها و هزینه

دولتی بیشــتر امسال به سمت سال فوق العاده ای پیش

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران از تصمیم گیری برای

حتی اگر برای نصیرشــهر نام نویســی کنند حذف خواهند شد.

بعد از روز پنجشــنبه و مشــخص شــدن ظرفیتهای خالی خبر

جدید ،مجاز به ثبت نام هستند تصریح کرد :در این مرحله که به

تاالرهــای پذیرایی پــس از حدود یک ســال تعطیلی بر

شــهرهای پرند ،ایوانکی و هشتگرد برای ساکنان تهران در نظر

تاالرهای پذیرایی که پس از شیوع ویروس کرونا در کشور

در ثبت نام این دوره نخواهد بود.وی خاطرنشان کرد :در مراحل

تمامی پروتکلهای بهداشتی تعیین شده از جمله رعایت

ســاکن تهران برای ورامین یا دماونــد تقاضا داده بود که حذف

براســاس پروتکلهای بهداشــتی تاالرهای پذیرایی برای

شــهرهای جدید نام نویسی کنند و برای شهرهایی مثل دماوند،

یک ســوم ظرفیت خود هستند.وی بیان داشت :فعالیت

مجاز به ثبت نام هستند .طبیعی است که بر این اساس کسی از

بهداشــت و بازرســی اتحادیه رصد خواهد شد .ابرهیمی

سقف طبقه سوم تهرانسر زده شد

تاالرهای پذیرایی مجوز فعالیت نداشتند ،لذا مردم برخی

ثبت نام دور جدید طرح اقدام ملی مســکن در اســتان تهران
داد و گفت :در شــهرهای پرند ،هشــتگرد و ایوانکی نام نویسی

مجدد انجام خواهد شــد.خلیل محبت خواه اظهار داشــت :در

دورههای قبلی ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن ،بعضی افراد
در اســتان تهران شهرهایی را انتخاب کرده بودند که در محدوده

ســکونتی آنها نبود .به همین دلیل سیســتم در مراحل پایانی،
پیغــام خطا داد .این موارد باید تعیین تکلیف شــود .همچنین

ظرفیتهایی در شهرهای جدید قرار است اضافه شود.وی افزود:
بعضی از کسانی که در مراحل قبلی نام نویسی کرده و برایشان

پیامک ارســال نشــده بود هنوز فرصتشــان برای واریز وجه به
اتمام نرسیده که این افراد هم باید تعیین تکلیف شوند .بنابراین

پس از جمــع بندی این موارد ،ثبت نام دور جدید را آغاز کنیم.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت :سه شنبه هفته
گذشته جلســه ای در وزارت راه و شهرســازی برگزار و پس از
اعالم آماده شــدن زمینهای مجدد ،ثبت نام دور ســوم مسکن

ملی در  ۱۹اســتان و  ۱۸۳شــهر به تصویب رسید .برای استان
تهران شــهر نصیرشهر اعالم شد که صرفا بومیان پنچ شهر رباط

کریم ،نصیرشهر ،نسیم شــهر ،صالحیه و گلستان میتوانند در

این شــهر ثبتنام کنند و ســاکنان دیگر شهرهای استان تهران

محبت خواه با بیان اینکه ساکنان شهر تهران صرفا در شهرهای

رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایی و مجالس تهران گفت:

زودی و بعد از پایان ثبت نام روز پنجشنبه اطالع رسانی میشود

اثر کرونا ،اجازه فعالیت یافتند.خســرو ابراهیم نیا گفت:

گرفته شده و با توجه به تکمیل شدن ظرفیت پردیس ،این شهر

تعطیل شــده بودنــد ،از امروز مجاز بــه فعالیت با رعایت

قبلی ثبت نام مســکن ملی پیش آمده بود که به طور مثال فرد

فاصلهگذاری اجتماعی هستند.ابراهیمی نیا بیان داشت:

شده اســت .همانطور که گفتم ساکنان تهران فقط میتوانند در

برگزاری مجالس فقط مجاز به پذیرش جمعیت به اندازه

آبســرد ،ورامین و غیره فقط ســاکنان آن شهرها و محدوده آن

تاالرهای پذیرایی از ســوی نهادهــای ناظر از جمله وزارت

دماوند نمی تواند در ورامین یا پاکدشت نام نویسی کند.

افزود :در حدود یک سال اخیر پس از شیوع ویروس کرونا

محبت خواه درباره آخرین وضعیت پروژه  ۲۰۰۰واحدی اقدام ملی

مراســم خود را در مکانهای نامناسب از جمله کارواشها

تهرانسر گفت :در بعضی بلوکهای پروژه تهرانسر سقف طبقه سوم
هم زده شــده اســت .البته تا کنون حدود  ۹۰۰واحد از این پروژه

آغاز شده و بقیه آن در مراحل فراخوان قرار دارد .در آینده نزدیک

از خبرنگاران دعوت میکنیم تا پروژه تهرانســر را از نزدیک ببیند و
در جریان جزئیات قرار بگیرند.

میرود.بر اساس گزارش رویترز ،جو بایدن ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا روز جمعه به کمکهای مالی مستقیم بیشتر

سازمان آگݠهیها

 ۲.۶درصد کاهش یافت و به  ۲۴دالر و ۷۱ســنت رســید.

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

به خانوادهها شامل چکهای دو هزار دالری اشاره کرده بود.
گزارش اشتغال ماهانه که روز جمعه منتشر شد نشان داد

که اقتصاد آمریکا در دســامبر برای نخستین بار در هشت
ماه گذشته کاهش قابل توجه اشتغال داشته است.در بازار
ســایر فلزات ارزشــمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری

بهای هر اونــس پالتین برای تحویل فــوری با ۲.۷درصد

کاهــش ۱۰۳۶ ،دالر و  ۱۴ســنت معاملــه شــد .بهای هر
اونــس پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۶درصد کاهش ،در

۲۳۵۵دالر و  ۱۶سنت ایستاد.

برگزار میکردند.

ایران رتبه سوم فرار مغزها
در بین  72کشور
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره به گزارش

ســازمان ملل گفت :ایران از بین  ۷۲کشور در حال توسعه،
رتبه ســوم فرار مغزها را با توجه به میــزان جمعیت دارد.
ناهید خداکرمی با اشــاره به افزایش پدیده فرار مغزها از

ایران گفت :طبق آمار ارائهشــده از ســوی سازمان ملل در
بین  ۷۲کشــور در حال توســعه در جهان ،ایران رتبه سوم
فرار مغزها را بــا توجه به میزان جمعیت دارد و پناهندگان

خارجی بســیاری را نیز پذیرا شده است .خداکرمی گفت:
طبق آمــار ،حدود  ۵۵۰هزار پناهنده یــا مهاجر افغانی در

تهران زندگی میکنند .سند سالمت شهر تهران به سفارش
شورای شهر هم در دست تدوین است.
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ایستگاه خبر
کره جنوبی متعهد به آزاد ســازی منابع
ارزی ایران شد

بانــک مرکزی اعالم کرد:کــره جنوبی متعهد به رفع

سریع مشکل مسدود سازی ذخایر ارزی ایران شد.

س هش ــنبه |  23دی | 1399

روحانی :
بورس ابزار حفظ تعادل اقتصاد است
رئیس جمهور در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت

شــرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی

آیتهللا رئیســی در جلسه شورای عالی قوه قضایی

 :بدبخت ،کسانی هســتند که در داخل و یا منطقه

بــازار بورس یــک نهاد اصلــی در ایجــاد و حفظ

اینکه بورس ســازوکارهای ویژه خود را دارد ،تاکید

عدهای را درمیآورد اما مبارزه با فساد را با کار عادالنه

آمریکا را قبله گاه خود میدانند .رئیس قوه قضائیه

ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت گفــت  :الیحه

شــورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخالت غیر

ضمن تاکید بر حمایت دولت از بازار بورس گفت:

تعادل اقتصاد کشور است .دکتر روحانی در جلسه
بودجــه ماحصــل مطالعات و بررســی تفصیلی و

همه جانبه کارشناســان خبــره دولت درخصوص
الزامــات و اقتضائات اقتصادی کشــور بوده و این
بودجه براســاس قواعد و شــرایط کشــور تهیه و

تنظیم شده اســت .در این جلسه رئیس سازمان
برنامه و بودجه گزارشــی از بررســی الیحه بودجه

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پستی در فضای

سال  1400در مجلس شــورای اسالمی ارائه کرد و

معاون اول وزیر خارجه کره و هیات همراه وی تاکید

 :دولت همواره از نظرات مشــورتی کارشناســان و

ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران اســت

دیدگاههــا و پیشــنهادهای اصالحــی نمایندگان

مجازی نوشــت »:دکتر همتی در جلسه مشترک با

مــورد تبادل نظر قرار گرفــت .رئیس جمهور گفت

کرد ،هیچ بهانهای برای تداوم مسدود سازی ذخایر

فعاالن اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای

وجود ندارد .طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع

مشکل متعهد شد ».همتی گفت :طرف مقابل قصد

داشــت به جای آزاد ســازی ذخایر ارزی تجهیزات
از جمله آمبوالنس به ایران بدهد که قبول نکردیم.

جهانگیری :ارز  4200در جلسه سران قوا
تصمیم گیری شد

معــاون اول رئیس جمهوری گفــت :تصمیم دولت
این بود که ارز  ۴۲۰۰تومانی برای چند ماه در اقتصاد
کشور باشد و با نرخ تورم ،افزایش یابد اما سران قوا

تصمیم گرفتند که این ارز ابقا شــود .جهانگیری در

مراســم روز ملی صادرات گفت  ۳ :سال نفس گیر

را داشــته ایم .همه در روزهای سخت از مسئولیت

شــانه خالــی میکنند و هر کاری هــم میکنند به
دنبال یک قربانی هستند و میخواهند یک نفر این

مسئولیت را بر عهده بگیرد.

اقتصاد از شوک کرونا خارج شد

بانک مرکزی اعالم کرد رشــد مثبت با نفت و بدون
نفت ایجاد شــده در ســه ماهه دوم سال  ۱۳۹۹و

نیمه نخســت ســال جاری نوید بخش است .این

رئیسی :مبارزه با فساد
برغم هزینهای که دارد ادامه مییابد

محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و

ساختار بودجه ،مطمئنا غیرقابل قبول است .در این

جلسه رئیس ســازمان بورس گزارشی از وضعیت
بازار ســرمایه ارائه کرد و رئیس اظهارداشت :بورس

بستر معامالتی شفاف است و دولت همواره در پی
تقویــت و حمایت بازار بورس بــوده و اولین گام و

و رعایت قانون در آن میداند .دکتر روحانی با بیان
کــرد :سیاســت گذاریهای آن نیز بایــد از طریق
کارشناسی در بورس باید پرهیز شود .رئیس جمهور

افزود :رســالت این بورس ،کشــف قیمت واقعی
محصوالت بوده و سیاست اصولی دولت این است

که قیمت گذاری کاالها بر اســاس مکانیزم عرضه
و تقاضــا و قواعد بازار رقابتــی صورت گیرد که این

مســأله در نهایت به نفع بازار ،تولیدکننده و مصرف
کننــده واقعی اســت .رئیس جمهور با اشــاره به

برنامههای دولــت برای کنترل و مقابله با افزایش
بی دلیل قیمــت برخی کاال ها ،تصریح کرد :دولت
همواره بر اساس سیاســتهای اصلی خود مبنی
بر تقویت بازار ســرمایه بــا محوریت بورس ،تالش

دارد با تسهیل فعالیتها و کاهش محدودیتها و
اعتماد به شــرکتهای با سابقه و خوشنام و موثر
کــه با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند

و همواره موجب رونــق بازارهای داخلی و خارجی
بــوده اند ،زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش

در بورس کاال را فراهم کند.

سرنوشــت خود را بــه آمریکاییها گــره زده اند و

گفت  :گرچه ضدیت با فســاد هزینــه دارد و جیغ

و حــق مدارانــه و روحیه انقالبــی ادامه میدهیم.

گفت :این تدبیر رهبر انقالب درباره خرید واکســن

قوه قضائیه گفت  :هیچ خط قرمزی برای بررســی

کــه امروزه میخواهد با تفرعن جــان ملتها را به

از آمریکا گفت « :تحریم استکبار اقتصادی» است

آیتهللا سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی

خطر بیانــدازد و جهان را قربانــی منافع خود کند،

افراد و فرضیهها در پیگیری حادثه سقوط هواپیمای

امــا رهبری حکیم انقالب ،جلوی این کار را گرفتند.

اوکراینــی نداشــتهایم .رئیس قــوه قضائیه درباره

آیت هللا رئیســی به بیماری «خودتحقیری» اشاره

حــوادث اخیر آمریــکا گفت  :تــاش آمریکاییها

کــرد که در این میان به کمک غربیها آمده اســت

این اســت که بگویند تمام افتضاحات این روزهای

و تصریــح کرد« :ویروس خــود تحقیری» و اینکه

امریکا مربوط به دیوانهای به نام ترامپ بود که آمد

برخی به توانمندیهای خود و جوانان و دانشمندان

و کارهایــی را انجــام داد و میخواهند او را مقصر

کشور باور نداشــته باشند و چشمشان به بیگانگان

تمام مسائل نشان دهند در حالی که ریشه بحرانی

باشد ،اگر خطرنا کتر از ویروس کرونا نباشد کمتر

که غرب گرفتار آن شــده ،لیبرال دموکراسی غربی

از آن نیســت .رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد:

است .آیتهللا رئیســی عامل اصلی بحران در غرب

ترامــپ آمر و عامل اصلی ترور فرماندهان مقاومت

را ســاختار ظالمانه حاکم بر آمریکا و اروپا و خوی

اســت ،اما جنایات او محدود به ترور حاج قاســم

استکباری حکام غربی و بی توجهی به حقوق مردم

و ابومهدی المهندس نیســت و دســتش به خون

عنــوان کرد و افزود :آمریکا تالش کرد ملت ایران را

بسیاری از انسانها در منطقه و دیگر کشورها آلوده

با فشــارهای حداکثری به زانو درآورد ،اما ملت ما

اســت که امیدواریم حکم صادره از سوی دستگاه

بــه تبعیت از رهبری با راهبــرد مقاومت حداکثری

قضایی عراق اجرا شود و به برکت خون مطهر شهدا

سیاســت آنها را شکست داد و با ایستادگی دشمن

به زودی شاهد اخراج آمریکاییها از منطقه باشیم.

را وادار به عقب نشــینی کرد .آیت هللا رئیسی گفت

قالیباف :نحوه پرداخت یارانه محرومین را پیگیری میکنیم
در پی نظارت میدانی رئیس مجلس شــورای اســامی

دریافت یارانه مردمی ،ضروری اســت چگونگی اجرایی

قــرار دارند ،ادعا کردند ،فقط یارانه  ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی

آن دولت موظف شد به بیش از  60میلیون نفر بین  60تا

برخــی محرومان این منطقه از یارانــه  ۱۲۰هزار تومانی

 100هزار تومانی برای اقشــار کم درامد پیگیری و گزارش

که مصوبه مجلس است را دریافت نمی کنند ،بلکه حتی

این قانون ســر باز زد و حتــی پرداخت یارانه به مردم را

از محلــه امام زاده یحیی(ع) تهــران و ادعای بیخبری
که توســط مجلس مصوب شده است ،دکتر قالیباف در

نامهای خواســتار بررســی چگونگی اجرای این قانون و
ارائه گزارش آن شــد .دکتر قالیباف در این نامه خطاب
به پژمان پشــمچی زاده معاون نظارت مجلس شــورای

اسالمی نوشته است« :پیرو نظارت میدانی برای بررسی

چک نهایــی دریافت یارانــه قانون حمایت معیشــتی
مجلس و ادعــای تعدادی از محرومیــن مبنی بر عدم

شــدن پرداخت یارانه  120هزار تومانی برای محرومین و
آن به اینجانب ارائه شــود» .دو هفته پیش رئیس قوه

مقننه در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسالمی
حضور در منازل برخــی اهالی محله امام زاده یحیی که

از اقشــار بدون درآمد و آســیب پذیر هستند ،از نزدیک
در جریان مســائل و مشکالت مردم قرار گرفت .در این

بازدید خانوادههایی کــه در این محله زندگی میکنند و

برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

را دریافــت میکنند و نه تنها یارانه  ۱۲۰هزار تومانی اخیر
یارانه معیشتی که سال گذشته و پس از افزایش قیمت
بنزین بنا بود بــه خانوادههای ایرانی پرداخت شــود را

نیــز دریافت نمیکنند .قالیباف در نامه خود همچنین از
دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته

است بررســی چگونگی پرداخت یارانه  120هزار تومانی
به محرومان را در دســتور کار قرار دهند .مجلس شورای

اســامی در آبان ماه طرحی را به تصویب رساند که طی

 120هزار تومان یارانه پرداخت کند .دولت ابتدا از اجرای
«اعانه» توصیف کــرد .با این حال با پیگیری مجلس و

ابالغ قانون توسط دکتر قالیباف ،دولت ناگزیر از پرداخت
یارانه معیشتی به مردم شد .گرچه دولت قانون مصوب

مجلــس را عینا اجــرا نکرد و هم در میــزان پرداخت و

هم جمعیت هدف ،تغییراتی را ایجاد کرد اما در راستای
تعامــل قوا ،مجلس با دولــت همراهی کرد تا این یارانه

به مردم پرداخت شود.

امر داللت بر آن دارد که عالوه بر شــروع دوره رونق
نســبی ،اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از

دســت رفته خویش را میپیماید .رشــد اقتصادی
بدون نفت در شــش ماه اول ســال جاری ،نسبت

به دوره مشابه ســال قبل ،مثبت  1.4درصد و رشد

اقتصادی بانفت در این دوره مثبت  1.3درصد است.

بازگشایی مدارس پایه اول و دوم از اول
بهمن

مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهــران اعالم کرد

آموزش حضــوری مدارس تهــران در پایههای اول
و دوم ابتدایی و هنرســتانها از اول بهمن از ســر
گرفته خواهد شــد .عبدالرضا فوالدوند اعالم کرد :به

دنبال مصوبه جلســه ســتاد ملی مدیریت آموزش

در سالر وز ملی صادرات و با تأکید بر رفع تحریمها

آمادهباش جهانگیری به  اتاقهای بازرگانی

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صادرکنندگان کشور در شرایط

برای حرکت میخواهند ،آنها اعتماد و اطمینان از آینده را انتظار دارند اما در

اساســی و تجهیزات پزشکی تامین شــود ،گفت :این جفا است که

از اینکه تا کی اقتصاد باید به سیاست یارانه بدهد ،افزود :اصل موضوع این

تحریــم خود را به آب و آتــش زدند تا ارز مورد نیــاز دارو ،کا الهای

از ۵۰دانــش آموز از اول بهمــن به صورت حضوری

دولــت باید تالش کند کارها را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که

فعالیت خود را آغاز میکنند.

بازار خودرو از نیمه پاییز روزهای پرتالطمی را پشت

ســر گذاشت؛ نوســان قیمتها در این بازار از نیمه
آبان شــروع شده و در هفته سوم زمستان همچنان
ادامــه دارد .ریزش قیمت خــودرو در این مدت با

روحیه قوی و مثبت خود را حفظ کنند و از شــرایط ســخت خسته

نشــوند ،ادامه داد :در پاییز سال  99نسبت به ماه های مشابه سال
قبل ،اقتصاد کشــور رشد مثبت داشته و در ســه ماهه تابستان نیز

شــد تا بازار دســتخوش هیجانات شــدید شود و

ناگهان  10تا  30میلیون تومان بر قیمت خودروهای

این موضوع را وظیفه خود میداند ،از اتاق های مشــترک بازرگانی با
کشورهای خارجی خواســت از هم اکنون برای آینده آمادگی داشته

باشــند و گفتگوهای خود را با طرف های خارجی آغاز کنند.وی ادامه
داد :البتــه دولــت تالش هایی بــرای مقابله با تحریــم انجام داده
اســت و در سه سال اخیر در ســتاد مقابله با تحریم انواع روش ها

و راهکارها مورد اســتفاده قرار گرفته تا تحریم ها را هم دور بزنیم و

آمریــکا را به وحدت فراخواند .آرنولد که عضو حزب

هم بی اثر کنیم که خوشبختانه در این زمینه دستاوردهای خوبی نیز

رئیــس جمهور کل تاریخ آمریکا” یاد کرد .آرنولد در

شود که چگونه توانستیم از این مقطع عبور کنیم.

جمهوریخواه اســت ،از ترامپ به عنــوان «بدترین

حاصل شده و الزم است در خصوص تجربه این ایام کتاب ها نوشته

پیام خود ضمن اشاره به حکومت نازیها ،حمله به

ضرورت ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی توسط بخش
خصوصی

حملــه نازیها به خانههــا و مغازههای یهودیان در

آلمان و اتریش در سال  )۱۹۳۸مقایسه کرد و گرو ه
راست افراطی «پراد بویز” را یک گروه نازی خواند.

گوشت آزمایشگاهی به ژاپن رسید

شــرکت های بــزرگ صادراتی بود و طرف های روســی ناچار بودند

اســت .برای تولید ایــن نوع گوشــت مصنوعی از

را پیــروز میدان جنــگ اقتصادی بدانند و افزود :بایــد برای برنامه

تولید گوشــت آزمایشــگاهی در این کشور خبر داده

کشت ســلولهای بدن حیوانات استفاده میشود.

ریزی هــای آینده و برنامه های بلند پروازانه خــود را آماده کنیم و

شده است.

هوای تهران آلودهتر شد

کیفیت هوای تهران هم اکنون با شــاخص  ۱۶۷در
شرایط ناسالم برای تمام گروهها قرار دارد.

اطمینان داشته باشــید که دولت از شما حمایت خواهد کرد.در این
مراســم وزیر صنعت ،معدن و تجــارت نیز با تاکید بر اینکه به دنبال

حذف امضاهای طالیی و امتیازات ویژه هستیم ،گفت :وزارت صمت
در تالش اســت از صدور بخشــنامه های خلق الساعه پرهیز شود و
سیاست های با ثبات در کشور وضع شود.در این مراسم رییس اتاق
بازرگانی ایران و تعدادی از صادر کنندگان برتر نیز به بیان دغدغه ها و

مطالبات خود پرداختند.گفتنی است در این مراسم با حضور معاون

اول رییس جمهور از تمبر بیســت و چهارمین سالروز ملی صادرات

شرایط پیش رو کشور شرایطی کامال متفاوت است ،افزود :مسیر پیش رو

میتواند امیدوارکننده باشــد اگر برای یکبار هم شده حرف خود را با عمل،

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در مراســم روز ملی صــادرات از ثبت ۱۰

ابالغیههای جدید صادراتی خبر داد .علیرضا رزم حســینی در مراســم

خیلی از فعالن اقتصای به ناروا به مجامع محاکمه کشــیده و خانه نشین

میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر پرونده در ســامانه جامــع تجارت پس از
بیســت و چهارمین ســالروز ملی صادرات با بیان ایــن مطلب ،افزود:

صادرکننــدگان متعهد مجاهدان اقتصادی هســتند و روز ملی صادرات

بهانهای برای مطرح شــدن مسائل ،فرصتها و دغدغههای این بخش
است .وی گفت :بنده نیز از بخش خصوصی آمده ام و به عنوان نماینده
بخش خصوصی در وزارت صمت حضور دارم و در مدت کوتاه باقی مانده
از دولت تمام تالش خود را برای تسهیل روند و فرایندهای مرتبط با این

حوزه انجام خواهم داد.

تعامل با بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

گفت :خیلیها پشــت این در انتظار تصمیم درست از سوی شما را دارند،
شدهاند ،این لشکر با ظرفیت بالقوه نیاز به کمک شما دارد .شافعی در پایان
ســخنان خود تاکید کرد :شرایط مهیا ست تا با مرهم جدید آینده اقتصاد

کشور را روشن کنیم.

مصوبه تکمیلی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

 معاون وزیر صمت گفت :بزودی یک مصوبه تکمیلی در ارتباط با مصوبه
آبــان ماه دولت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابالغ میشــود.حمید

زادبوم اظهار داشــت :بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ســال  ۹۷با

صدور بخشــنامههای مختلف دچار فراز و فرودهایی شده بود اما از آبان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره بــه تعامل با بانک مرکزی ،گفت

ماه با مصوبه  ۱۷۷دولت آرامش نسبی به این بخش بازگشت.رئیس کل

شــده اســت و در این راستا صادرکنندگان مجاز شــدند ارز خود را یا در

در وزارت صمــت با حضور نماینــدگان اتاقهای بازرگانی ،اصناف و تعاون

 :اقدامات خوبــی در تعامل با بانک مرکزی در رفع تعهدات ارزی انجام

کــه برخی کاالها و اقالم مورد نیــاز خود مانند میوه را از ایران تامین

کننــد امــا یکی از مشــکالت بر ســر راه این همــکاری عدم وجود

مســائل را ایجاد بی اعتمادی در بین مردم دانســت .وی با تاکید بر اینکه

برای اســتفاده از بخش خصوصی یکی کنید .رییــس اتاق بازرگانی ایران

تا کی اقتصاد باید به سیاست یارانه بدهد

بخش خصوصی ،افزود :وقتی روســیه تحریم شــد ،تصمیم گرفتند

اقتصادی و صادر کنندگان خواســت روحیه خود را حفظ کنند و خود

و فــروش ایــن نوع گوشــت در ســنگاپور نیز آغاز

وزیر صمت :منع صادراتی نداریم

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شــرکت های بزرگ صادراتی توســط

با چندین شــرکت مذاکره داشته باشــند.دکتر جهانگیری از فعاالن

از ســلولهای گوشــت در آزمایشــگاه تولید شده

رونمایی و از صادر کنندگان برتر قدردانی شد.

ســامانه نیما عرضه کنند یــا به عنوان واردات از محــل صادرات به رفع

شــرکت میتسوبیشــی ژاپن از برنامهریــزی برای

در ســالهای اخیر ناگت مرغ و همبرگر با استفاده

بودند را مورد سوال قرار می دهد؟ چه کسی از آنها میپرسد که چرا فرصت

ها را از معیشــت مردم گرفته اید؟ شافعی نتیجه عدم پاسخگویی به این

اول رییس جمهور ضمن درخواست از صادر کنندگان از آنها خواست

قیمت گذاری خودرو از ســوی شورای رقابت سبب

کنگره آمریکا را با روز «شیشــههای شکسته» (روز

اگر فرصتی در اقتصاد از دست رفت چه کسی تصمیم گیرانی که باعث آن

و بازرگانی به اتاق بازرگانی و تشکل های مختلف واگذار کنیم.معاون

رییــس جمهور با بیان اینکه حتما تحریمها باید رفع شــود و دولت

پیشین ایالت کالیفرنیا با انتشار پیام ویدیویی مردم

یک سیاست ناثواب جمعی از ما را به فنا دهد چه کسی پاسخگوی است؟

کارهای مهمی را در بخش های مختلف صنعتی ،معدنی ،کشاورزی

شــیب مالیم ادامه داشــت .اما خبر شــیوه جدید

آرنولد شــوارتزنگر ،هنرپیشــه معــروف و فرماندار

گفت :ما ادعای عدالت اجتماعی داریم ،اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی

این عدالت در حق بخش خصوصی اجرا میشود؟ اگر تصمیم نابخردانه و

بخــش خصوصی عملکرد بهتری از دولــت دارد و امیدواریم بتوانیم

نتیجه عملکرد صنعتگران و فعاالن اقتصادی کشور است.معاون اول

داخلی افزوده شود.

بخش خصوصی در پی برخی از تصمیمات سیاســی از جمله تعهد ارزی،

از برگزاری این مراســم از ســوی اتاق بازرگانی ایران ،اظهار داشت:

رشــد اقتصادی 5/1درصد مثبت بوده است که همه این دستاوردها

آرنولد تیر خالص را به ترامپ زد

گرو توسعه اقتصادی است.وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکالت

شود که گویی عدهای چپاول گر هستند.دکتر اسحاق جهانگیری ظهر

حضــوری پایههــای اول و دوم ابتدایــی ،دروس

دالالن خودرو در فاز انتظار

است اکنون اقتصاد به سیاست یارانه میدهد درحالی که توسعه سیاسی در

درباره بخش خصوصی و صادر کنندگان در جامعه به گونهای صحبت

روز(دوشنبه) در بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات با قدردانی

کارگاهی هنرستانها و مدارس دارای جمعیت کمتر

چند دهه گذشته تجار ما در یک سردردگمی گرفتار بودهاند .شافعی با انتقاد

تعهدات ارزی خود مبادرت ورزند.

رییس اتاق بازرگانی ایران نقش صادرت در مســائل فرهنگی اجتماعی و

امنیتی بســیار پر رنگ دانست و افزود :گفته میشود اگر کاالهایی از مرز
عبــور نکند ســربازان از آن عبود خواهند کرد و ایــن واقعیت را همه درک
کردند ،اما برای ما هنوز این مهم برای ما حل نشــده است.غالمحســین

شافعی در مراسم در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه امروز روز متبلور

سازمان توســعه تجارت ایران افزود :طبق دستور وزیر صمت ،کارگروهی

و گمرک و ســازمان توسعه تجارت جهت بررسی مشکالت صادرکنندگان

تشکیل شد که از آبان تاکنون  ۱۲جلسه داشته ایم .یکی از خروجیهای
این جلسه ،تهیه یک مصوبه تکمیلی برای مصوبه  ۱۷۷دولت است که به

زودی ابالغ میشــود که آرامش بیشتری به صادرکنندگان برای رفع تعهد

ارزی میدهد.وی ادامه داد :تمرکز ما برای صادرات به  ۱۵کشور همسایه

و  ۲کشور هند و چین بوده و ارزش افزوده کاالهای صادراتی دارای اولویت

اســت .برخی میگویند همین امروز باید از خام فروشــی جلوگیری کرد
اما این امر امکان پذیر نیســت و جلوگیری از خام فروشی در طول زمان

افتخار آفرینی جهادگران عرصه تجارت اســت ،اظهــار کرد :در حال حاضر

رخ میدهد.معــاون وزیر صمت با بیان اینکه هیــأت وزیران مجوز ادامه

شــرایط صادرات با اعمال شاقه انجام میشود .شافعی با تاکید بر اینکه

پاکستان ،صربستان و اتحادیه اوراسیا مذاکرات را آغاز کرده ایم .در ابتدای

اقتصادی در ســایه توسعه صادرات ایجاد شــود و توسعه صادرات توسط

چین»« ،توســعه زیرساختهای تجاری» و «تهاتر کاال به کاال با برخی از

صادرات در شرایط استثنایی و ویژه انجام میشود ،می توان گفت در چنین

بهبود معیشــت مردم در گرو توسعه اقتصادی اســت ،اظهار کرد :توسعه

تجارت آزاد را به ما داده است ،گفت :جهت اجرای تجارت آزاد با کشورهای

سال زابوم گفته بود« :توسعه صادرات به  ۱۵کشور همسایه ،در کنار هند و

صادرکنندگان امکان پذیر است که نقطه عطف آن پشتیبانی از صادر کنندگان

ی هستند که سیاستگذار تجاری
شرکای تجاری» از جمله برنامههای کالن 

ضعیف جامه پس میدهند.وی با بیان اینکه صادرکنندگان پشتیبانی مالی

ترجیحی و آزاد با کشــورهایی از جمله پاکستان ،هند ،اندونزی ،جمهوری

است.شــافعی ادامه داد :بر خالف تصورات ما تاوان عدم صادرات را افراد

و تســهیالت صادراتی نمیخواهند ،گفت :صادرکنندگان فقط مسیر هموار

برای نیمه نخست امسال طراحی کرده است .ضمن آنکه برقراری تجارت
آذربایجان،مالزی و صربستان در دستور کار خواهد بود.

اقتصاد
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افتتاح  12طرح توسعهای صنعت مس در سرچشمه و شهربابک
با حضور علیرضا رزمحســینی وزیر صمت و جمعی از مقامات استانی

روحانی رئیسجمهور محترم به استان کرمان احداث شد تا ازاینپس

 155نفر اشتغالزایی ایجاد میشــود و زمان راه اندازی این کارخانه در

اجتماعــی در شهرســتان رفســنجان و مجتمــع مس سرچشــمه با

آماده حمایت برای تبدیل ایده صاحبنظران و ایده پردازان به محصول

هزار تن کنسانتره مس و  3800تن کنسانتره مولیبدن در سال است که

و شهرســتانی 7 ،طرح توسعهای در حوزه تولید و مسئولیت و خدمات
ســرمایهگذاری ارزی  572میلیــون یــورو و  2987میلیارد تومان و 5

طرح توســعهای در مجتمع مس شهربابک با سرمایهگذاری ارزی 129
میلیون یورو و  1643میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شــد .مجموع

اشــتغالزایی طرحهای افتتاح شده و در حال احداث  1055نفر خواهد

این مرکز بهعنوان هاب در ســه حوزه صنعت مس ،پسته و بحران آب،
باشد.براســاس این گزارش ،افتتاح مرکز بحران  50تختخوابی شهدای
صنعت مس سرچشــمه در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) به متراژ

 1100مترمربع ،دارای سیســتم فشــار منفی ،مجهز به فیلتر هپا و ســه

اتــاق ایزوله از دیگر برنامههای بعدی مهندس رزمحســینی بود که در

سال  1403است .ظرفیت فاز سوم تغلیظ مجتمع مس سرچشمه 330
این محصوالت خوراک ورودی به کوره فلش جهت تولید مس را فراهم

میکند .همچنین پروژه پاالیشــگاه جدید مجتمع مس سرچشــمه ،با
توجه به انجام فازهای توسعه در بخشهای مختلف تولیدی در مجتمع
مس سرچشمه و ایجاد ظرفیت تولید آند در شرایط کنونی به میزان 350

بود .به گزارش مس پرس وزیر صمت در ابتدای ســفر خود به اســتان

جریان این ســفر انجام شد .همچنین مرکز تصفیهخانه آب آشامیدنی

هزار تن در سال عالوه بر ظرفیت تولید امور پاالیشگاه و ریختهگریهای

تولید مواد شــیمیایی را که با ســرمایهگذاری مجتمع مس سرچشمه

کلنگ زنی شد .این تصفیهخانه  30میلیون مترمکعب در سال ظرفیت

هزار تن کاتد مس در ســال ،با عنایت به چشم انداز آینده شرکت ملی

کرمان و شهرستان رفسنجان ،با حضور در منطقه ویژه اقتصادی ،کارخانه

و با ســرمایهگذاری ریالی  2994میلیارد ریال و ظرفیت اشــتغالزایی

رفســنجان از دیگر برنامههای وزیر صمت بود که در جریان این ســفر
دارد و  120میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط مجتمع مس سرچشمه

موجود ،نیاز به احداث و راه اندازی یک پاالیشــگاه با ظرفیت تولید 200

صنایع مس ایران است.شایان ذکر است پیش بینی اشتغالزایی برای

 158نفر احداث خواهد شد ،کلنگزنی کرد .محصول نهایی این کارخانه

در آن انجام میشــود.در ادامه این سفر وزیر صمت با حضور در مجتمع

طرحهای افتتاح شــده و در دست ســاخت در شهرستان رفسنجام و

که طبــق برنامهریزیهای صورت گرفته در ســال  1403به بهرهبرداری

پاالیشــگاه جدید مجتمع مس سرچشــمه و فاز ســوم توسعه تغلیظ

خود به اســتان کرمان وارد شهرستان شهربابک شد و در مجتمع مس

 20هزار تن مواد شــیمیایی و  5هزار تن ســولفید کربن در سال است

میرسد.افتتاح مرکز نوآوری و شتابده شهید ستاری که توسط مجتمع

مس سرچشمه راهاندازی شده است از دیگر برنامههای وزیر صمت در
شهرســتان رفســنجان بود .این مرکز بر پایه مصوبات سفر دکتر حسن

گـــزارش

با نگاهی به ترند گــوگل عبارت «بیت

اقتص ــاد برت ــر

این روزهــا ،عالقه کاربــران ایرانی به

کویــن» در ایران میتــوان دریافت که
جســتجو و دانســتن در رابطه با بیت

کویــن ،در حال نزدیک شــدن به نقطــه اوج تاریخی خود

مس سرچشمه ،پروژه مکانیزاســیون معدن مجتمع مس سرچشمه،

مجتمع مس سرچشــمه را کلنگزنی کرد.بر اساس این گزارش ،پروژه
فاز ســوم تغلیظ مجتمع مس سرچشــمه در زمینی به مســاحت 6.5
هکتار و با زیربنای  5.4هکتار احداث خواهد شــد که با راه اندازی آن

3

مجتمع مس سرچشمه  545نفر خواهد بود.وزیر صمت در ادامه سفر
شهربابک عملیات احداث چندطرح مسی را با سرمایهگذاری ارزی 129

میلیون یورو و  1643میلیارد تومان و پیش بینی اشتغالزایی برای 510
نفر کلنگ زنی کرد.بر اساس علیرضا رزم حسینی در ادامه سفر خود به

استان کرمان ظهر امروز وارد شــهربابک شد و در این مجتمع عملیات

احداث فــاز  2تغلیظ میدوک با ظرفیت تولید  180هزار تن کنســانتره،
احــداث تغلیظ خا کهای کم عیار معدن مس میدوک با ظرفیت تولید
 80هزار تن کنســانتره مس ،کارخانه فلوتاسیون سرباره با ظرفیت تولید

 18هزار تن کنســانتره مس ،کارخانه آهــک خاتونآباد با ظرفیت تولید
 165هــزار تن آهک و خــط انتقال آب خلیجفارس بــه مجتمع ذوب

خاتونآباد را کلنگزنی کرد.بر اســاس این گزارش ،در ادامه این ســفر
وزیر صمت ،اســتاندار کرمان ،نمایندگان شهربابک ،سیرجان و بردسیر

و هیــأت همراه از مجموعه فرهنگی و ورزشــی در حال احداث مجتمع

مس شهربابک بازدید کردند.

ر و برگرداندن مردم از بورس  ،طال و خودر و

کوچ سرمایه به سمت بیتکوین

رسیده ســبب افزایش تعداد استخراجکنندگان شده است.

ارزانی نرخ برق در کشــورمان نیز عامل دیگری در افزایش

عالقهمندان به اســتخراج رمزارزها شــده است .وی معتقد
اســت :برخی ادعا میکنند حدود  ۵۰۰مگاوات برق توســط

استخراجکنندگان ارزهای مجازی به صورت غیرمجاز مصرف

میشــود که البته میزان صحیحتر رقم بیش از  ۳۰۰مگاوات

است .کاربران ایرانی در جستجو و بازدید موضوعات مربوط
ً
مخصوصا ســرمایهگذاری ،خرید و اســتخراج،
به این حوزه

کنند .برخی دیگر به دنبال سرمایهگذاری بلند مدت هستند

یک میلیارد تومان) این در حالی اســت که نرخ بیتکوین،

کــه بــه بیش از  ۲۰هزار دالر رســید و در نهایت در ســال

است .اســتخراج بیتکوین در ابعاد باال نیاز به نصب تعداد

پــس میتوان نتیجه گرفت که ارزهای دیجیتال از ترندهای

گذشت زمان ارزششان بیشتر شود .با توجه به کاهش ارزش

کرونا باعث افت بهای آن شد به گونهای که قیمت بیتکوین

ناگهانــی بیتکوین ذوقزدهایــم ،اما مهم اســت بدانیم

تعــداد بــاالی کامپیوتر در مکانــی که به اصطــاح مزرعه

جایگاهی بین  ۱۰کشور اول دنیا را به خود اختصاص دادهاند؛
داغ ایران است .ارزهای دیجیتال یکی از انقالبهای حوزه

فناوری و اقتصاد به شــمار میرود که با توجه به کارکردهای

تســهیلکننده در زمینــه پرداخت مــورد توجه کشــورها و
غولهای بزرگ ســرمایهگذاری قرار گرفته است .با توجه به
افزایش پذیرش عمومی این پدیده در ســطح جهانی ،آنچه

به نظر میرسد این است که ایرانیان نه تنها از این غافله جا
نماندند ،بلکه از عالقهمندان به ارزهای دیجیتال و مخصوصا
پادشاه این حوزه یعنی بیت کوین هستند.

سرمایهگذاری و یا خرید وفروش بیت کوین

ســرمایهگذاری بر روی بیــت کوین به یکــی از گزینههای

و امیدوارند ارزهای دیجیتالی که آنها خریداری میکنند ،با
پول ملی بسیاری از مردم ارزهای دیجیتال و علیالخصوص

سال  ۲۰۲۰را در کانال  ۷هزار دالر آغاز کرده بود و همهگیری

را طــی چند روز به کمتــر از  ۴هزار دالر رســاند ،اما مجدد

این دوره رشــد قیمت با نوســان هم همراه است .با این

هــزار دالر خود را ترمیم کرد ،اما هماکنون این ارز مجازی به

روی بیتکوین ریســک باالیی دارد و با توجه به ســابقه

بیت کوین که مطمئنترین و قدیمیترین ارز این بازار است،

پس از چند ماه بازار با رشــد قیمت همراه شد و تا کانال ۱۰

میکنند.در عین حال یکی از ســریعترین ،آسانترین و در

باالترین قیمت از سال  ۲۰۱۷تا امروز رسیده است.

را بــه عنوان گزینهای برای ذخیره ارزش بررســی و انتخاب
عین حــال خطرناکترین روشهای پــول درآوردن با بیت

افزایش سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ

کوین ،ترید یا معامله کردن روی صرافیهاست .ترید کردن
ً
اساســا به این معنی اســت که شما ســعی میکنید وقتی

بیتکوین به دلیل ســرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در این

بفروشــید .در هر دو صورت ،سرمایهگذار و تریدر نیاز دارد که

رویه خود را نســبت به داراییهای دیجیتال تغییر دادهاند و

قیمت پایین میرود ،آن را خریداری کنید و پس از افزایش
در جریان نوســانات قیمت و خبرهــای خوب و بد پیرامون

ترید کــردن به معنی اتخــاذ موقعیت خرید یــا فروش و

هســتیم قیمت بیتکوین به بیــش از  ۴۰هزار دالر یعنی با

این بازار نوشت :همانند سال  ،۲۰۱۷بیتکوین ممکن است

کسب سود از آن در بازههای زمانی کوتاهمدت تا میانمدت

است .اما ســرمایهگذاری ،با اهداف بلندمدت برای افزایش
ارزش دارایی در طول زمان تعریف میشــود.برخی از مردم

ســعی میکنند از طریق خرید و فــروش ارزهای دیجیتال
که قیمتشــان در طول یک روز نوسان میکند ،درآمد کسب

دالر  25هزار تومان مــا هر بیت کوین به یک میلیارد تومان
رسیده اســت و تا این لحظه قیمت این ارز مجازی قله ۴۰

هزار و ۵۷۰دالر را هم رد کرده اســت( .یعنی رقمی بیش از

انسداد  ۳۰۰سایت فروش پوشا ک قاچاق

معتقد اســت؛ با توجه به افزایش باالی قیمت بیتکوین

ارزش بیتکوین به دلیل ســرمایهگذاری شرکتهای بزرگ

پس از ســال نو میالدی  ۲۰۲۱تداوم رشد قیمت بیت کوین

سرمایهگذاری در این بازار هشــدار دهد .آرمسترانگ درباره
بریزد ،این بازار افت و خیزهایی دارد.

خاطره سقوط بیت کوین در 2017

قیمت بیتکوین در ســال  ،۲۰۱۷کمتر از یکهزار دالر بود

ماشینهای استخراج به معنای درآمد بیشتر است.

دیگری در حال افزایش اســت .این پدیده در حالی جریان

تحریمها و ســختگیری در نقل و انتقاالت ارزی بیشتر

است حباب آن خالی شود.این رشدهای پیاپی باعث شد تا

اســتخراجکنندگان بیتکویــن بابــت اســتخراج رمزارزها

مقداری بیتکوین پاداش میگیرند .از اینرو تعداد بیشتر

زیادی را به دســت آورد یا همــه چیز را به یکباره باخت.

مدت افزایش یافته است ضمن آنکه بعضی بانکهای بزرگ

در ایــن ارز مجازی در مدت اخیــر افزایش یافته اما ممکن

نامیده میشــود به کار استخراج رمزارزها مشغول میشوند.

سخن آخر

در این شــرایط ســرمایهگذاری در این رمزارز نمیتواند از

برایان آرمسترانگ ،مدیر اجرایی کوین بیس ،درباره ریسک

ادامــه پیــدا کرد و در حــال حاضر که در هفتــه دوم ژانویه

آن میتوان پی برد که با این ســرمایهگذاری میتوان پول

در ایــن میان کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد؛ ارزش

جذاب برای ایرانیان تبدیل شــده است.سرمایهگذاری روی
بیت کوین و معامله آن دو مقوله کامال جدا از هم هســتند.

اظهارنظر آرمســترانگ مشخص اســت که سرمایهگذاری

کامــران ندری ،اســتاد اقتصاد و کارشــناس حوزه پولی

این حوزه مطلع باشد.

شروع طوفانی در 2021

 ،۲۰۱۸در کانــال  ۳هــزار دالر قرار گرفت ،ما همه از رشــد

زیــادی کامپیوتر با قابلیت اســتخراج رمزارزها دارد .معموال

ســوی مردم عادی صورت گیرد و در حال حاضر به دلیل

برخی نهادهای شــبهدولتی یا نزدیک به جریان حاکمیت
از این رمزارز برای معامله با نهادهای خارج از کشــور بهره

میگیرند.

استخراج بیتکوین ،متهم اول
افزایش مصرف برق

گرایــش به ارزهــای دیجیتال در ایران بیش از هر کشــور
دارد که بسیاری از مسئولین هنوز به درک روشنی از ارزهای
دیجیتال ،ماینینگ و بالک چین نرسیدهاند .به نظر میرسد

تعیین مواضع توسط مســئولین ،در ابتداییترین گام برای
شکل دادن به فضای قانونی و ایجاد چارچوبی برای هدایت

ایــن عالقه در مســیری که آینــده آن قابل رویت اســت،

الزامی باشــد .از طرفی فرصتهای بینظیری که به واسطه
ارزهای دیجیتال در اختیار کشــور قرار میگیرد ،هماکنون با

عالقــه مردم نیز همراه شــده و بهرهبرداری از این فرصتها

مصطفی رجبیمشــهدی ،معــاون برنامهریــزی اقتصادی

وظیفهای اســت که در ابتدا تنظیمکنندگان مقررات باید بار

زمان هشــت هزار دالر بــود و اکنون به بیش از  ۳۰هزار دالر

تصمیمگیری از سوی سازمانها به وقوع نخواهد پیوست.

شــرکت برق میگوید :بــاال رفتن نــرخ بیتکوین که یک

حقیقیهای بورس بر مدار فروش

آن را به دوش بکشند و این اتفاق با وجود پراکندگی در امر

رانت موجود در فوالد  2برابر یارانه مردم

یــک مقام مســئول بــا بیان

بازار سهام در چند روز گذشته با

وزارت صنعــت در حالی بــر ایجاد

کــه برندهــای غیرمجــاز به

موقعیت خود را در بین بازارهای

که به گفته دبیر انجمن فوالد ،رانت

اینکه تا به حال  ۳۰۰وبسایتی

بر مدار شــانس نبود و نتوانست

فروش میرســاندند با دستور

رانت در بازار فوالد پافشاری میکند

پایه به اثبات برساند و مکرر شاهد

دادستانی کشور مسدود شده

موجــود در این صنعت  2برابر یارانه

افت شــاخص بود .ســهامداران

اند ،گفــت :تمام پوشــاک با

پرداختــی بــه مردم اســت.تدوین

حقیقــی که هر روز شــاهد افت

برند آدیداس ،نایکــی ،زارا و

شیوه نامههای مختلف برای عرضه

ســرمایه خود در بــورس بودند،

دیــزل قاچاق هستند.یاســر

فــوالد در بــورس کاال در حالــی از

از ترس زیان بیشــتر صفهای

ســوادکوهی ،دربــاره طــرح

سوی وزارت صنعت صورت میگیرد

طویلی را برای فروش ســرمایه

که اصل اولیــه در ایجاد آرامش در

مقابله با پوشــاک قاچاق ،گفت :طرح مبارزه با قاچاق پوشــاک در ســه

خود تشــکیل دادند اما کمتر کســی اقدام به خرید ســهام آنان کرد .حقوقیها

بازارهای اقتصادی ،پرهیز از دخالتهای گاه و بیگاه و بر هم زدن بازار است .این در حالی

دپو و انبارش و مرحله ســوم گلوگاه عرضه اســت .وی با بیان اینکه طرح

خرید ســهام حقیقیها کنند .هراس سهامداران حقیقی از وضعیت آینده بازار و

به نحوی که شــاید رانت بزرگی را برای عده ای به همراه داشته باشد ،هستند .چرا که با

مرحله حقیقی پیگیری میشــود مرحلــه اول مبادی ورودی ،مرحله دوم
مبارزه با قاچاق پوشاک از اوایل دی ماه شروع شده است گفت این طرح

را با شــدت ادامه میدهیم و هدف ما از این برخوردها فقط برخورد سلبی
نیســت بلکه با پیوستهای فرهنگی و هماهنگیهایی که با وزارت صنعت
معدن و تجارت انجام دادیم در صدد هستیم که در سال جهش تولید رفتار

فروشندگان را تغییر دهیم تا آنها کاالی ایرانی به فروش برسانند.مدیر کل

هماهنگــی امور مقابله و رصد مالی قاچاق ادامــه داد :کاالی قاچاق را در

فضای مجازی نیز دنبال میکنیم و تا به حال  ۳۰۰وبســایت که برندهای

غیرمجاز به فروش میرساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شدهاند.
وی افزود ۸۰ :درصد فروشگاههایی که سال گذشته به دلیل عرضه پوشاک

هم که دســتور خرید و ایجاد تعادل در بازار را داشــتند جــرات نکردند اقدام به

بیاعتمادی نسبت به سیاستگذار مانع از تقویت تقاضا در بازار سهام شده است.
در اوج اعتراضات مردم به وضعیت بازار ســهام اما هنوز خریداران حقیقی وجود
دارند که تمایل به خرید ســهام هستند اما با احتیاط کامل به بازار ورود میکنند

و در انتظار تصمیمات مســئوالن بورس بــرای تقویت این بازار پس از اعتراضات

مردمی هستند.

حقیقیها بر مدار فروش

است که مسئوالن وزارت صنعت ظاهرا به دنبال مدیریت لحظه ای قیمتها در بورس کاال

تغییر قیمتهای جهانی ،وزارت صنعت شــیوه نامه عرضه شمش فوالد را تغییر میدهد

اما اتفاقی در قیمــت زنجیرههای بعدی تولید محصوالت فوالدی نمی افتد .عدم عرضه
تمام محصوالت فوالدی در بورس باعث میشود تا رانت قابل توجهی در خرید شمش از
بورس و فروش آن یا محصول تولیدی در خارج از بورس وجود داشــته باشد.در آخرین

اقدام وزارت صنعت برای دســتکاری قیمت فوالد در بورس کاال ،هفته گذشــته داریوش

اســماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت در نامه ای به بورس کاال خواســتار اعمال قیمت

روز دوشنبه ســهامداران خرد فروشنده بودند .از ابتدای دیماه تاکنون یعنی در

پایه شمش فوالد در بورس معادل  ۷۰درصد قیمت  CISشد اما بورس کاال در پاسخ به

دسته از معاملهگران بودیم و در سایر روزها خروج حقیقیها از گردونه معامالت

شــورای عالی بورس ارجــاع داد .در توافق قبلی که با حضور نماینــدگان وزارت صنعت،

 ۱6روز کاری گذشــته تنها  ۳روز شــاهد ثبت خالص خرید مثبت از ســوی این

این نامه آن را برای بررسی به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه

قاچاق ،با آنها برخورد شــده اســت در حال حاضر پوشــاک با برند ایرانی

ســهام رقم خورد .در این مدت ســهامی به ارزش حدود  ۸هزار میلیارد تومان از

تولیدکننــدگان و بورس کاال صورت گرفته و توســط نهاوندیان معــاون اقتصادی رئیس

صورت قطعی قاچاق هســتند ،گفت ۹۰ :برند قاچاق در بازار پوشاک کشور

بازه زمانی اما بیشــترین خروج پول حقیقی از صنایعی رقم خورده که عموما از

مشترک المنافع) تعیین شده بود.رسول خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد

عرضه میکنند.وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از برندهای کشور به
وجود دارد که از جمله آنها آدیداس ،نایکی ،زارا و دیزل هســتند؛ از ســال

 ۹۶ثبت ســفارش این کاالها متوقف شد بنابراین تمام کاالهایی که با این
برندها در بازار داخل وجود دارند قاچاق هستند.

سبد سهام معاملهگران خرد بازار به پرتفوی حقوقیها منتقل شده است .در این
بنیاد مناســبی برخوردارند و درحالحاضر در محــدوده جذابی قرار گرفتهاند اما

سیاســتهای یک بام و دو هوای دولتی سبب شــده تا شاهد کاهش اقبال به
این گروهها باشیم.

سیســتمهای نظارتی و امنیتی هم نمیتوانند بر عملکرد تمام
ماجــرای اخیر افزایش قیمت مــرغ و تخممرغ نیز این مهم

و همین به پیچیدگی مســائل افزوده اســت .مادامیکه این

تامین خواهد شد.متاســفانه از ابتدای ســال تاکنون قیمت

بخش دولتی میپردازند.در اینجــا هم پرداخت ارز ترجیحی

توانست از رانتجویی و فساد جلوگیری کنند .در نهایت میتوانند

که سیاســت ارزی دولت هم بنا بود از معیشت افراد حمایت

ترجیحــی  ۴۲۰۰تومــان ماند اما نرخ

فصول به حدود ۵۰درصد هم رســید.

هزار تومان هم افزایش یافــت و در عمل برخوردها موفقیتی

داد این اســت کــه نظــام چندنرخی

قیمت باید واقعی شــود .در این میــان ،جدا از اینکه مجلس

زدند ،بپردازند.تجربه سالها و سنوات گذشته نشاندهنده این

قیمت ،اصل اســت .این مهم نیز تنها زمانی عملی خواهد شد

بویژه اقشار فرودست عمل کند .برخی میگویند با تک نرخی

ادامه

نکته دیگری که باید مــورد توجه قرار

خواهناخواه با خود رانت و فســاد بــه همراه میآورد .بهعبارت
ســادهتر ،چندنرخی بودن ارز ،بستری اســت که در آن انواع

بــا این همه ،باز هــم نظارت کافی نبود و قیمــت مرغ تا ۳۰
به همــراه نداشــتند.با پذیرش این  ۳فــرض میتوان گفت

یا دولت چــه رقمی برای دالر تعیین میکننــد ،واقعی کردن

فساد اقتصادی میتواند رشد کند .به همین دلیل هم بسیاری

که یکسانســازی نرخ ارز هم در دستور قرار بگیرد .این اقدام

فراهم نشــود.فرض سوم هم این اســت که حتی قویترین

میتوانند با عطف توجه به این تجارب راه بهتر برای برونرفت

از کارشناسان تمایل دارند نرخ ارز تک نرخی شود تا این بستر

با دریافت مالیات و عوارض دولتی ،این رانت را حذف کند.

از شرایط را بیابند .متاسفانه در شرایط فعلی ما نهتنها به سمت

مشــخص شــد که همه نهادهای نظارتی وارد عمل شدند اما

اقتصادبرتر

یارانه ای کشور است ،گفت :این رانت در حالی به جیب دالالن میرود که دولت میتواند

یارانه معیشــتی  ۱۲۰هزار تومانی در ماه را به  ۳۰تا  ۴۰میلیون

دالر ۱۷۵۰۰تومانی گران است
دیدگاه

با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شــده ،رانت موجــود در زنجیره فوالد  2برابر بودجه

کنیم ثروتمندان از امکانات پزشکی بخش خصوصی استفاده

بنگاهها و شــرکتهای اقتصادی کشور نظارت کنند .در همین

تورم همــواره دو رقمی بود و در برخی

جمهور ابالغ شده بود،قیمت پایه معادل  80درصد نرخ فوالد در کشورهای ( CISمستقل

چندین بار در  ۴دهه اخیر رخ داده و تصمیمسازان فعلی کشور

ارز تک نرخی حرکت نکردیم ،بلکه فعال  ۴نرخ برای ارز داریم
شرایط ادامه داشته باشد ،تمام نهادهای نظارتی هم نخواهند

مانند امروز بهدنبال کســانی بگردند کــه ارز ترجیحی دریافت
کردند و به پیگیری اقداماتی که این افراد با ارز ترجیحی دست

از فقرای کشور بپردازد .این مابهالتفاوت نیز باز از همین محل

مرغ جهشی چشــمگیر را تجربه کرد و این در شرایطی است

میکنند و این افراد فقیر و فرودســت هستند که به درمان در
به داروهای وارداتی منطقی نیســت ،زیــرا میتوان با تقویت
نظام بیمهای در کشور از هزینههای درمانی فرودستان کاست.

کند که در عمل چنین نشــد .به باور من ،حتی پرداخت یارانه

در همین ماجرای کرونا هــم دولت قویترین حمایتها را از

اختصــاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به کل جامعه دارد.نباید فراموش

کســی قرار بگیرد ،بلکه نظام بیمهای کشور عملکرد قدرتمندی

نقدی به قشرهای ضعیف و فرودست به مراتب آثار بهتری از

بیماران انجــام داد ،بدون اینکــه دالر  ۴۲۰۰تومانی در اختیار

اســت که ارز چندنرخی در عمل نتوانســته به ســود جامعه و

کنیــم بیشــترین مصرفکنندگان کشــور در همــه زمینهها،

داشــت.در این میان ،دلیل اصلــی مخالفت دولت با تصمیم

شدن ارز و واقعی شدن قیمتها ،دهکهای کمدرآمد ممکن

و ثروتمنــدان هســتند و پرداخــت یارانــه عمومــی به همه

 ۱۷۵۰۰تومان برای قیمت دالر است .احتماال نرخ واقعی دالر از

دارو و درمان که یک مسأله کامال انسانی است نباید فراموش

کردن ارز ،نه دولت و نه مجلس ،هیچکدام تردیدی ندارند.

است آسیب ببینند .اما به این نکته توجه ندارند همین امروز
برای حمایت از فرودســتان دولت به منابعی نیاز دارد تا بتواند

از خوراک تا بنزین ،از پوشــاک تا نظام آموزشــی فرادستان

مصرفکنندگان در عمل به پرداخت یارانه نقدی حتی در زمینه

مجلــس هم احتماال بیش از هر چیز ناشــی از باال بودن نرخ
نظر دولت کمتر از این نرخ است وگرنه در ضرورت تک نرخی
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فرآیند واگذاری دو باشگاه استقالل

اقتص ــاد برت ــر

خود نزدیک میشــود و شــمارش

س هش ــنبه |  23دی | 1399

شمارش معکوس عرضه سهام سرخابی

و پرســپولیس به روزهــای پایانی
معکوس برای عرضه ســهام آنها

هــم نواقصی دارد که انشــاءهللا مدیران شــرکت در

اختیار مشــاور پذیرش قرار میدهند .البته یک رفت و
برگشتهایی بین فرابورس و مشاور پذیرش و شرکت
خواهند داشت که بعد از آن و رفع نقص مدارک مدنظر

در فرابورس آغاز شده اســت .وزارت ورزش و جوانان

فرابورس ،جلســه هیأت پذیرش برگزار میشــود و در

نیز از خصوصیســازی این دو باشــگاه حمایت کرده

مورد پذیرش آن تصمیمگیری میشود.

است .از سوی دیگر واگذاری این باشگاهها مخالفانی

وضعیت استقالل چگونه است؟

نیز دارد و به عنوان نمونه ،شــایعه میشود که با توجه

اســتقالل در انجام این امور کمی تاخیر داشــته که در

به نامطلوب بودن بازار بورس ،عرضه ســهام استقالل و

هفتههای اخیر جبران شــده اســت و شرکت بایستی

پرسپولیس ممکن نیســت یا خریداران سهام این دو

اطالعات را در اختیار مشــاور پذیرش قرار دهد ،شرکت

باشگاه ضرر میکنند.ابوالقاسم شمس ،معاون سازمان

فرهنگی ورزشــی اســتقالل قول همــکاری را داده تا

خصوصیســازی ،درباره آخرین اقدامــات مربوط به

مشاور پذیرش بتواند ظرف دو هفته این اطالعات را در

خصوصیســازی استقالل و پرســپولیس گفتوگویی

سامانه فرابورس بارگذاری کند .تصمیم بعدی با هیأت

کرده است که در ادامه میخوانید:

پذیرش فرابورس خواهد بــود که چه تصمیمی درباره

از آخریــن تحــوالت واگذاری ســهام اســتقالل و

پذیرش این دو باشگاه اتخاذ کند.

در اجــرای مصوبــه مــورخ  ۱۸فروردیــن  ۹۹هیات

پرسپولیس به بورس اعالم کنید؟

جهت بررسی ،پیگیری و رفع موانع پذیرش دو شرکت
ً
بدوا در ســازمان خصوصیســازی
در بــازار ســرمایه،

که ظرف دو یا ســه هفته دیگر قطعا جلســه را برگزار

نمیتوانید زمان تقریبی برای ورود سهام استقالل و

پرسپولیس چه خبر؟

واگذاری ،جلسات مســتمر هفتگی و بهصورت جدی

این موضوع در اختیار هیأت پذیرش فرابورس اســت

میکنند و در خصوص پذیرش آنها تصمیم میگیرند

و از نیمــه دوم اردیبهشــت به ریاســت وزیر ورزش و

کــه متعاقبا عرضه اولیه بر اســاس اعــام فرابورس

مهمترین اقدامات که میبایســتی انجام میشد بحث

برخیها از جمله مدیران سابق استقالل و پرسپولیس

جوانان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد .یکی از

صورت خواهد گرفت.

اصالح ساختار مالی دو شــرکت بود .دو شرکت زیان

مدعی هستند که حساب و کتابها شفاف نیست! آیا

انباشته قابلتوجه و سرمایه اندکی داشتند به نحوی که

حسابرســی دوران مدیران اسبق این دو باشگاه انجام

سرمایه پرسپولیس  ۱۰میلیون ریال و سرمایه استقالل

شــده و آیا حسابرســی دقیق و شفافسازی صورت

 ۱۰۰میلیون ریال بوده اســت و عمال ســالیان طوالنی

مشمول ماده  ۱۴۱قانون تجارت شده بودند .برای رفع

این مشکل ،دولت میبایست از محل آورده غیرنقدی

ســرمایه را افزایش مــیداد .در این راســتا دولت به
استناد ماده  ۱۱۷قانون محاسبات عمومی مصوب کرد

دو مجموعه ورزشــی درفشــیفر و شهدای گمنام را به
پرسپولیس و دو مجموعه ورزشــی شهید مرغوبکار و

کمپ مرحوم حجازی را به اســتقالل منتقل کند .البته

گرفته است؟
مطابق این مصوبــات ،با توجه به اینکه ســال مالی

میکنند ،احترام میگذاریم ،اما بعضیها که خودشان
بودنــد ،صورتهــای مالی را خودشــان تهیه و امضاء
که یا در راس یک بنگاه اقتصادی یا عضو هیأت مدیره

کارشناســان رسمی دادگستری آنها را ارزیابی کردند.

میلیون تومان افزایش یافت.

گزارش حسابرس اخذ و مجمع عمومی فوقالعاده دو

شــدن واگذاری نسبت به آنچه که قبال اعالم شده بود

مجمع آن برگزار میشــد و اگر دو ماه فاصله را در نظر

پاییز ،زمان عرضه در بورس اعالم شــده بود ،ولی این

شد .ســال مالی اســتقالل هم  ۳۱/۰۴/۱۳۹۹بود که

بر این اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه ،تهیه و

شرکت با افزایش ســرمایه و اصالح اساسنامه مطابق

فرمت نمونه ســازمان بورس برای شرکتهای سهامی

بحثی که شاید این روزها وجود داشته باشد ،طوالنی

اســت .پیش از این ،پایان تابســتان و ســپس پایان

پرســپولیس  ۳۱/۰۳/۱۳۹۹بود ،باید تا ۳۰/۰۷/۱۳۹۹

بگیریم با یک هفته تاخیر مجمع پرســپولیس برگزار

عام موافقت کرد و ســپس به تصویب هیات واگذاری
ً
نهایتا جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها ارسال
رسید و

مجمع عمومی عادی ســالیانه در ســنوات گذشــته با

اضافه کنیم ،مجمع باید تا  ۳۰/۱۰/۱۳۹۹برگزار میشد

با واگذاری این مجموعههای ورزشــی ،چه تغییری

بــا تاخیر بیش از یکســال برگزار میشــد .امســال

آنها به تصویب رســید .به عبارتی مجامع دو شــرکت

وزارت ورزش و جوانــان بهویژه شــخص وزیر ورزش

با این اقدامات ،ســرمایه شــرکت فرهنگی ورزشــی

اقتصادی مصوبهای داشــت که بر مبنای آن ،عالوه بر

اما اقدامات دیگری را میبایســتی مشاوران پذیرش

ثبت اســناد و امالک کشور ،ســند تکبرگ برای چهار
ً
متعاقبا
مجموعه مذکور به نام دو باشــگاه اخذ شــد و

یک میلیون تومان و ســرمایه شرکت فرهنگی ورزشی

گزارش مالی و گزارش حسابرســی را ارائه بدهند ،دو

برای اینکار و عملیاتی شــدن افزایش سرمایه ،نیاز به

اخد ســند تکبرگی به نام دو شرکت بود که با توجه به

مشکالت حقوقی و ثبتی که این مجموعهها داشتند ،کار
به سختی پیش میرفت و زمانبر شد .با پیگیریهای

و همــکاری بســیار خــوب وزارت اقتصاد و ســازمان

تیتر 2
اقتص ــاد برت ــر

شد.

در سرمایه دو باشگاه ایجاد شد؟

پرســپولیس از یکمیلیــون تومان بــه  ۷۰۱میلیارد و
استقالل از  ۱۰میلیون تومان به مبلغ  ۷۱۹میلیارد و ۴۱۰

استانها و نظارت برتشکلهای

وتولیدکننــدگان گفــت :با توجه

بــه افزایش قیمت مــواد اولیــه ،افزایش قیمت
مواد شــوینده اجتناب ناپذیر بوده اســت.یکی از

مــوارد افزایــش قیمت کاال در ســال جاری که به

تایید ســازمان حمایت مواجه شد افزایش قیمت
مواد شــوینده بود .بطوری که پس از اعالم رسمی

افزایش قیمت مواد شــوینده و بهداشــتی توسط

رئیس انجمن صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی

در آبان ماه سال جاری افزایش  40درصدی قیمت

مصوب  6محصول شوینده و بهداشتی شامل پودر
ماشــین لباسشــویی ،صابون ،مایع ظرف شویی،

مایع دست شــویی ،خمیردندان ،شیشه پاک کن

و افزایش  30درصدی ســایر محصوالت شــوینده

تاخیــر یکســاله ۸ ،ماهه و  ۱۰ماهــه و برخی اوقات
درگیر بحث کرونا بودیم واز ســویی شورای هماهنگی

چهــار ماه پس از پایان ســال مالی کــه فرصت دارند

ماه فرصت اضافه هم به این شرکتها داده شده بود.

قاعدتا آن  ۴ماه تــا  ۳۰/۰۸/۱۳۹۹و آن دوماه نیز اگر

قبال مدیرعامل یــا عضو هیات مدیره این باشــگاهها

میکردند و بنگاهداری را هم در ســابقه دارند بهطوری

بودنــد ،به خوبی میدانند که یک شــرکت قاعدتا هم
دارایی دارد و هم یک سری بدهی .صورتهای مالی را

که در هفته دوم دی ماه برگزار شد و صورتهای مالی

که موردتایید هیأت مدیره اســت ،در اختیار حسابرس

نسبت به سنوات گذشــته در زمان مناسب برگزار شد.

در اختیــارش قــرار دادهاند و تاییدیههای اخذ شــده،

انجــام میدادند که برای پرســپولیس ایــن اقدامات
انجام و توســط مشــاور پذیرش ،اطالعات در سامانه
فرابورس بارگذاری شــد البته دو یا ســه مدرک دیگر

قــرار میگیرد و حســابرس با توجه بــه اطالعاتی که
اظهارنظــر میکند که البته ایــن موضوع منحصر به دو
شرکت پرسپولیس و استقالل نیست .اکنون باید همه

کمک کنیم تا دو باشــگاه شفافیت الزم در اطالعاتشان
را داشته باشند تا بتوانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند.

افزایش  40درصدی قیمت مواد شوینده

مدیــرکل دفتــر هماهنگی امور
سازمان حمایت مصرفکنندگان

اتفاق نیافتاد ،دلیل این تاخیر چه بود؟

بــه نظرات این دوســتان که چنین مطالبــی را عنوان

تاثیرپذیــری آن از نــرخ ارز ،قیمتهای جهانی و
رقابت در بورس میاشــد.ارغنده پور اظهار داشت:

بهعنوان نمونه  LABکه یکی از مواد اولیه اساسی

و بهداشــتی به تاییــد ســازمان حمایت مصرف

بررسی موضوع است .مدیرکل دفتر هماهنگی امور

واحدهای تولیدی اعمال شد .وی در ادامه با اشاره

در تولید شویندهها محسوب شده و در بورس کاال

با ارائه توضیحاتی در مورد علت گران شــدن مواد

مصرفکننــدگان وتولیدکنندگان بیان داشــت :با

حال حاضر نسبت به خرداد ماه سال جاری (تاریخ

تاکنون از هــر کیلوگرم  144029ریال به 305927

کنندگان و تولید کنندگان رســید .مجید ارغنده پور

شــوینده ،و به عبارتی افزایــش  30تا  40درصدی

استانها و نظارت برتشــکلهای سازمان حمایت
عنایت به افزایش قابل توجــه هزینههای مترتب

قیمت این محصوالت ،گفت :محصوالت شــوینده

بر تولید محصوالت مذکور بویژه مواد اولیه ،انجمن

ســازمان حمایت نیســت و قیمت این کاالها باید
ً
راسا توسط واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط

همکاری برای تنظیم بازار و به منظور عرضه مستمر

و بهداشتی مشــمول قیمت گذاری تکلیفی توسط

صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران در راستای
ایــن کاالها در بــازار و جلوگیری از بــروز هر گونه

قیمت گذاری مصوب تعیین و حداکثر نرخ مصرف

وقفه در فرآیند تامین در شــرایط حساس کنونی،

و این ســازمان و ســازمانهای صنعت ،معدن و

قیمت را داشتند که با توجه به تنوع و نوع کاالهای

کننده بر روی بســته بندی محصوالت درج شــود

تجارت اســتانها در صورت دریافت شکایت و یا
افزایش غیر متعارف قیمت ،مســئول رسیدگی و

درخواست هماهنگی با این سازمان برای افزایش
گروه شــوینده ،در آبان ماه ســال جاری افزایش

قیمــت مصرف کننده از  30الی  40درصد توســط

به افزایش نرخ ارز بیان داشت :نرخ ارز نیمایی در

قبلی افزایش قیمــت این اقالم) حدود  80درصد
افزایش داشــته (نرخ فروش هر یورو در سامانه

نیما در اوایل خرداد ماه  172998ریال بوده که در

حال حاضر  312627ریال رســیده است) و به تبع
آن مــواد اولیه مورد مصــرف در این صنعت نیز با
رشــد فزاینده ای مواجه شده است که عمده دلیل

آن وارداتــی بودن بخشــی از اقالم (همچون فتی
الکل که در گزارش ارسالی به آن اشاره شده است،
آنزیم و اسانسها ) و نیز عرضه بخشی از مواد اولیه
(علیرغــم تولید در داخل کشــور) در بورس کاال و

عرضه میشــود ،از اوایل خرداد ماه ســال جاری
ریال ،معادل  112درصد افزایش داشــته اســت و
یا پلی اتیلن تر فتــاالت و پلی اتیلن بادی عرضه

شــده در بورس که در بستهبندی مایعات شوینده
و بهداشــتی کاربرد اساسی دارد ،در بازه زمانی دی
ماه در قیاس با خرداد ماه ســال جاری به ترتیب

 113و  134درصد رشد را نشان میدهد (در ابتدای
خرداد ماه قیمت هر کیلوگرم پلی اتیلن ترفتاالت

بطری و پلی اتیلن بادی  BL3به ترتیب 109458

و  97330ریال بوده که در حال حاضر به ترتیب به
 233041و  228024ریال افزایش یافته است).

َ
وا گذاری تعیین قیمت کره
به واحدهای تولیدی

شناسایی استخراجکنندگان
ارز مجازی از مصرف اینترنت

پرداخت  ۴۳هزارمیلیارد برای
تامین سرمایه در گردش صنایع

افزایش  ۹۵هزار بشکه
تولید نفت

مدیرکل نظــارت بر محصوالت کشــاورزی ســازمان حمایت مصرف

تهــران -ایرنا -ســخنگوی صنعت بــرق از هماهنگی بــا وزارت ارتباطات

بررســی آمارهای وزارت صنعــت ،معدن و تجارت حاکی

مدیــر عامل شــرکت ملی نفــت گفت :با اجــرای کامل

تولیدی واگذار شده است ،گفت :در حال حاضر حداکثر قیمت کره 100

مصرف اینترنت اشــخاص مشخصکننده شرایط اســتخراج رمز ارز آنان

واحدهای صنعتــی و معدنی از محل تبصــره  ۱۸قانون

روزانه نفت کشــور افزوده میشود.مسعود کرباسیان در

برای استخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری ،به حقوق مردم تجاوز میکنند،

و  ۲۵۱میلیــارد ریــال از این منابع برای تامین ســرمایه

گفت:ایــن طرح در ســال  ۹۶تنظیــم و در اوایل نفت به

میشوند.وی ادامهداد :صنعت برق مشوقهایی را برای کاهش هزینههای

تسهیالت تولید و اشتغال (تبصره  )۱۸در سه بخش تامین

کننــدگان و تولید کنندگان با بیان اینکه قیمت گذاری کره به واحدهای

گرمی  10هزار تومان اســت.علیرضا رستمی درباره افزایش قیمت کره
خوراکی در بازار گفت :بر اســاس مفاد تبصره  2ذیل دستور تصمیمات
متخذه در یکصد و ســیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی طی

نامه مورخ  ،99.9.1کره از فهرســت اقالم گروه اول کاالهای مشــمول
خارج و به گروه دوم منتقل شــده و بر این اساس قیمتگذاری این

کاال براســاس ضوابــط قیمتگذاری مصوب هیــأت تعیین و تثبیت

قیمتها به عهده واحدهای تولیدی است.مدیرکل نظارت بر محصوالت
کشاورزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود :در
حــال حاضر و به دلیل قیمت باالی کره وارداتی با ارز نیمایی و یا آزاد،

بخش قابل توجهی از کره تولیدی کارخانجات از محل تولیدات داخلی
تامین میشــود .همچنین بــا افزایش تقاضا ،قیمــت چربی در بازار
داخلی و متناســب با آن قیمت کره حاصل از چربی نیز افزایش یافته

است.وی اظهار داشت :براساس مصوبات یکصد و سیزدهمین جلسه

کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو چربی شــیر نیز از  500هزار

ریال به  600هزار ریال افزایش یافته است و در حال حاضر و متناسب

با هزینههای مترتب در تولید و عرضه و با توجه به نرخ چربی شــیر،

قیمت کره در بســته بندیهای  100گرمــی حداکثر معادل یکصد هزار
ریال در حال عرضه است.براســاس این گزارش قیمت کره پاستوریزه

حیوانــی  100گرمــی از  8هزار تومــان به  10هزار تومــان و قیمت کره

پاســتوریزه حیوانی  50گرمی از  4100تومان به  5هزار تومان افزایش

یافته اســت.این افزایش قیمت در حالی است که در  24شهریور ماه
 99ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعالم
کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی

 100گرمی از  4500تومان به  8هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی 50
گرمی از  2300تومان به  4100تومان افزایش یافت.

برای شناسایی اســتخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت :میزان
است«.مصطفی رجبی مشهدی» افزود :استفاده کنندگان از برق غیرمجاز
این گروه با سوء استفاده و افزایش مصرف ،موجب بروز آسیب به شبکه برق

از پرداخــت  ۵۷هزار و  ۶۶۷میلیارد ریال تســهیالت به

بودجه از ابتدای امسال تا پایان آذرماه است که  ۴۳هزار
در گردش این واحدها اختصاص یافت.منابع تخصیصی

اســتفادهکنندگان مجاز از برق برای استخراج رمز ارز در نظر گرفته است که

ســرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک به

برق گفت :در صورتی که استخراجکنندگان مجاز رمز ارز از استخرهای داخلی

از  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکی دارند ،پرداخت میشود.

میتواند هزینههای آنان را بیش از  ۳۰درصد کاهش دهد.سخنگوی صنعت
استفاده و از سطح فوقتوزیع برای این کار بهره گیرند ،میتوانند تا بیش از

نوســازی و جایگزینی ماشینآالت و طرحهای که بیش

این تســهیالت از ابتدای شــروع طرح (آغاز ســال )۹۸

 ۳۰درصد از هزینههای برق مصرفی خود را کاهش دهند.رجبیمشهدی با

بــه واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت میشــود و ۲۵

معدن و تجارت معرفی و مراحل بعدی را طی کنند ،خاطرنشانکرد :تاکنون

تامین ســرمایه ثابت و  ۷۵درصد آن به تامین ســرمایه

اشــاره به اینکه عالقهمندان میتوانند برای دریافت مجوز به وزارت صنعت،
 ۳۱۰مگاوات انشــعاب به صورت قانونی در اختیار فعاالن حوزه ارز دیجیتال

درصد تسهیالت یاد شده در مجموع  ۲۱ماه گذشته صرف
در گردش واحدها اختصاص یافت.برپایه آمارهای وزارت

قــرار گرفته و نزدیک به همین میزان مراکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز نیز

صنعت ،معدن و تجارت ،برای دریافت تســهیالت تبصره

توسط مراکز استخراج رمز ارز مصرف میشود ،در صورت شناسایی کسانی

 ۵۴۳فقره ثبتنام انجام و یکهزار و  ۲۱۵نفر به بانکها

قضایی نیز معرفی خواهند شد.ســخنگوی صنعت بــرق از ارائه پاداش به

تسهیالت به ارزش  ۵۷هزار و  ۶۶۷میلیارد ریال پرداخت

شناســایی شده است.وی بیانداشت :اکنون کمتر از یک درصد برق کشور

که از برق غیرمجاز برای این کار استفاده میکنند عالوه بر جریمه ،به مراجع

معرفیکنندگان مراکز و اشــخاص اســتفادهکننده از بــرق غیرمجاز برای

 ۱۸از ابتــدای امســال تا پایان آذر مــاه ،تعداد دو هزار و

معرفی شدند ،در نهایت ،تا پایان آذرماه تعداد  ۹۹۸فقره

قراردادهای افزایش تولید نفت ۹۵ ،هزار بشــکه به تولید
مراســم امضای  ۸قرار داد قرارداد افزایش و تولید نفت
تصویب رسید.او ادامه داد ۲۹:پروژه در خشکی و  ۴پروژه

در دریا انجام میشــود به طوری به  ۲۸۰میلیون بشــکه

نفت در روز میرســیم ،در این پروژه  ۱۶شــرکت حفاری
در این زمینه انجام میشود.کرباســیان گفت:تولید نفت
ما امروز افزایش پیدا کرده به طوری که توانستیم با توان

داخلی در این زمینه حرکت کردیم.مدیرعامل شرکت ملی

نفت ایران افزود:اقدام خوبی که در سال  ۹۳انجام شد که

میتوان به ساخت  ۱۰کاالی داخلی و سفارش گذاری بالغ

بر  ۶۶هزار تن کاال اشــاره کرد؛ همچنین  ۲۸دکل حفاری

مشــغول به کار است و در آینده به  ۵۵دکل حفاری فعال
خواهیم رســید.او ادامه داد:قــرار داد امروز هم بالغ بر ۱

میلیــارد و  ۲۰۰میلیون دالر ارزش دارد و  ۳۱قرارداد به ۲۲
شرکت ایرانی امضا شــده است که میتواند آینده خوبی
برای کشور داشته باشد.او بیان کرد:برای تامین منابع این

طرح ۳۰۰۰ ،میلیارد تومان اوراق مشــارکت در ســال ۹۷

شد.اســتان تهران با  ۶هزار و  ۶۹۵میلیــارد ریال ،یزد با

منتشــر شــد و  ۲۰۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز تا

 ۲۰میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.رجبیمشهدی گفت :به دلیل

و  ۵۵۴میلیارد ریال ،به ترتیب ســه اســتان شاخص در

دکل حفاری در این طرح فعال است و پیشبینی میشود

نزدیک به  ۲هزار تومان اســت و این رقم در  ۹ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰

اســتانهای خراســان رضوی ،آذربایجانشرقی و قم در

اســتخراج رمز ارز خبر داد و اظهار داشت :عامالن کشف و معرفی ،تا سقف

افزایش مصرف برق در تابستان ،تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما

تومان میرسد.وی افزود :استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف برق
داشته و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و کمبود برق به دلیل ارزهای دیجیتال

بهطور کامل رد میشود.

چهار هــزار و  ۷۹۷میلیارد ریال و اصفهــان با چهار هزار
اعطای این تســهیالت محسوب میشــوند و پس از آن

رتبههای بعدی قرار دارند.بررســیها حاکی اســت ،سال

 ۹۸در مجموع  ۷۳۶فقره تسهیالت از این محل به ارزش
 ۴۰هزار و  ۹۱۲میلیارد ریال به واحدها پرداخت شد.

پایان دیماه امســال منتشر میشود.کرباسیان گفت۱۸:

با فعال شــدن تمام بستههای قراردادی ،تعداد دکلهای

فعال به  ۵۵دستگاه برسد.او گفت:قراردادهایی که امروز

امضا میشود در مجموع به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر خواهد
بود و با اجرای کامل قراردادهای امروز  ۹۵هزار بشــکه به

تولید روزانه نفت کشور افزوده میشود.

ایران

س هش ــنبه |  23دی | 1399

رویش مهد کودک زیرزمینی
گــزارش

درحالیکه براساس مصوبه

و همچنین تهویه مناســب و تست کرونا برای

اقتصــاد برتر

مقابلــه با بیمــاری کرونا

گیرد که ما این موارد را به وزارت بهداشــت در

پرســنل مهدهای کودک باید مــورد توجه قرار

ســتاد ملــی مدیریت و

کنار سایرموارد ارائه دادیم و مقرر شد که آنها را

مهدهای کودک در رســته

به پروتکلها اضافه کنند اما وزارت بهداشت به

شــغلی ســه قرار دارند ،چندی پیش برخی از

دنبال جلوگیری از شیوع ویروس کرونا چندان

مربیان و موسســان مهدهای کودک اســتان

مســاعدت نمیکند.بــا وجود ایــن اظهارات،

تهران خواستار تغییر رسته شغلیشان شدند تا

امین شــاهرخی مدیرکل بهزیســتی اســتان

به دنبال آن بتوانند فعالیت خود را در مهدهای

تهــران در این باره اظهار کــرد :باتوجه به اینکه

کــودک حتی در وضعیت قرمز هم ادامه دهند.

برخی از مشــاغل فعالیت خود را آغاز کردهاند

بر اساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت و

و به دنبال آن مادران شــاغل مجبور هستند که

مقابله با بیماری کرونا مشــاغل به چهار گروه

کــودکان خود را به محل کار ببرند ،نیاز اســت

تقسیم شــدند که بر مبنای وضعیت شهرها به

که مهدهای کودک خدماترســانی کنند اما از

فعالیتشان ادامه میدهند .در این مصوبه چهار

طرفی ســتاد ملی مقابله با کرونا هنوز پاسخی

رنگ برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در

برای بازگشــایی مهدهای کودک نداده اســت.

استانهای مختلف مشخص شد و مطابق آن

وی افزود :بهزیســتی اســتان تهران با مربیان

رنگ بــرای فعالیت چهار گروه شــغلی در آن

اســتانها تصمیم گیری میشود که ستاد ملی

مقابلــه با کرونا در این دســته بندی ،مهدهای

جایی که حتی برخی از این مربیان و موسسان

بــه دلیل اینکه بیکار شــدهاند در خانههای ۵۰

اســت.اما باتوجه به شــیوع ویــروس کرونا و

تغییر رســته شــغل مهد کودک از گروه سه به

کودک را نگهداری میکنند .چندین ماه اســت

مهدهای کودک چهارشــنبه ( ۱۷دیماه) برای

کودک را در رسته شــغلی شماره سه قرار داده

گروه یک ،مقابل درب وزارت بهداشــت تجمع

محدودیتهــای جدید کرونایی که از آذرماه در

کردند.فرحناز حسن ،مدیرموسس مهد کودک

کشور اعمال شد ،مهدهای کودک سه شهرستان

غنچههای بهشــت با بیان اینکــه در تمام دنیا

تهران ،شــمیرانات و ری در اســتان تهران نیز

مهدهای کودک جزء مشاغل خدماتی ضروری

تعطیــل شــدند.این درحالی بود کــه برخی از

هستند و در رسته یک واقع شدهاند زیرا زمانی

مشاغل از جمله کادر درمان به فعالیت مشغول

که برخی گروههای شــغلی درمان ،خصوصی

بودند و این نیاز بــرای ادامه فعالیت مهدهای

و دولتی به ســر کار میروند ،کودکانشــان به

کودک جهت نگهداری کودکانی که مادرانشــان

حمایت و نگهداری نیاز دارند ،میگوید :اکنون

شــاغل هســتند وجود داشــت ،بــه طوریکه

مهدهای کودک در رســته شغلی شماره  ۳قرار

بسیاری از موسسان و مربیان مهدهای کودک

گرفتهاند که این موضوع باعث فعالیت مهدهای

بــه دنبال این موضوع خبر از رویش و فعالیت

زیرزمینی و غیرمجــاز جهت نگهداری کودکانی

مهدهای کودک زیرزمینی و غیرمجاز میدهند

که دارای والدین شــاغل هستند ،شده است و

و از طرفــی نیز به دلیل دریافت گزارشــاتی از

این اتفاق آینده اســفناکی برای کودکان ما که

سوی والدین برای بازگشایی مهدهای کودک،

آیندهسازان فردای ما هستند ایجاد میکند.وی

خواســتار تغییر رسته شغلیشان شده اند تا به

ادامه میدهد :حتی مربیــان مهدهای کودک

دنبال آن ،بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.تا

و موسســان مهدهای کودک برای بازگشــایی
مهدها همکاری و همراهی کرده است و در این

متری که امکانات مناسبی هم ندارند ،چندین

راستا با ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مکاتباتی

که با یکی از مسئوالن وزارت بهداشت در تماس

با بیــان اینکه از ابتدای شــیوع کرونا چند بار

هستیم تا این تغییر رسته شغلی از گروه سه به
یک انجام شود اما علی رغم مکاتباتی که در این

چند ماه صورت گرفته ،اتفاقی رخ نداده است.
مدیرموســس مهد کودک غنچههای بهشــت

تصریح میکند :تعداد قابل توجهی از مهدهای
کودک شــهر تهران به دلیــل تعطیلی و ناتوانی
در پرداخت اجاره بها ،بســته شدند و به دنبال

آن تعداد کثیری از زنان شــاغل و سرپرســت

خانــوار نیز بیکار شــده اند.وی با بیــان اینکه

یکــی از الزامات وزارت بهداشــت برای ما این
بود که مهدهای کودک ایران را با سایر کشورها

تطبیــق دهیم ،میگوید :این مطالعات نشــان
داد کــه در مجموع در مهدهــای کودک تمامی

کشــور فاصله گذاری  ۴متری رعایت میشود

انجام دادهایم.مدیرکل بهزیستی استان تهران
مهدهای کودک با رعایت پروتکلهای بهداشتی
بــه فعالیت خود ادامه دادنــد ،گفت :از آذرماه

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط
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تنها یک وا کسن داخلی
وارد تست انسانی شده است
معاون تحقیقات وزیر بهداشــت گفت:تاکنون تنها یک واکســن

کرونای داخلی به مرحله تســت بالینی رسیده است.فرید نجفی
با اشاره به انجام تست بالینی واکسن کرونا ایرانی ،اظهار داشت:

تنها واکسنی که مربوط به شرکت شفا فارمد در بنیاد برکت است
فع ً
ال به کمیته اخالق رســیده و مجوز داده شده و فاز اول بالینی
آن در حال انجام است.وی ادامه داد :بقیه واکسن ها چون هنوز

به کمیته اخالق وارد نشــده ،بنده نیز نمی توانم درباره آن صحبت

کنم.معــاون تحقیقات وزیر بهداشــت افزود :البتــه امکان دارد
مراحل دیگری از طریق ســازمان غــذا و دارو در حال انجام بوده
یا فاز آنها انجام شــده باشد اما هنوز وارد فاز انسانی نشده؛ چون

شــروع فاز انسانی واکسن این اســت که به کمیته اخالق بیاید.
نجفی در پاسخ به این پرسش که «آیا هنوز فقط همان واکسنی

که بنیاد برکت ساخته،در مرحله تست بالینی است ،گفت بله؛ این
واکسن وارد فاز یک بالینی شده و ما دیگر هیچ واکسن ایرانی که

وارد فاز جدیدی شده باشد تا این لحظه نداریم.معاون تحقیقات

وزیر بهداشت درباره آمار تولید واکسن های کرونای داخلی ،بیان
داشــت چون به دست ما نرســیده ما نیز چنین آماری نداریم.

وی درباره ســاخت واکسن خوراکی کرونا،بیان داشت :هنوز چیز

مستندی به دست ما نرسیده اســت؛ البته ما واکسنآنفوالنزا را
هم داریم که این واکسن به کمیته ملی اخالق ارسال شده و اما
هنوز بررسی نشده است.نجفی متذکر شد:واکسن آنفوالنزا توسط

یک شــرکت ایرانی تولید شــده و میخواهد مجــوز ورود به فاز

بالینی را پس از گرفتن کد اخالق در کمیته اخالق دریافت کند.

همزمــان با اعمــال محدودیتهــای کرونایی
مهدهای کودک تهران بســته شــدند.با اعالم

وضعیت زرد در اســتان تهران ،مهدکودک ها که
در طبقه سه شغلی هســتند می توانند دوباره

فعالیت داشــته باشند.شــاهرخی در پاسخ به
این سوال که باتوجه به اینکه موضوع مهدهای

کودک به وزرات آموزش و پرورش واگذار شده،
مشــکالت این چنینی مهدهای کودک را کدام

نهــاد پیگیری میکند؟ گفت :بــا توجه به طی
کردن مصوبات واگذاری مهد کودکها به آموزش

و پــرورش هم چنان نظارت بــر مهد کودکها به

عهده سازمان بهزیستی است.

اپیدمی بهراحتی قابل بازگشت است
رئیس کمیته کشــوری اپیدمیولــوژی کرونا با اشــاره به کاهش

چشــمگیر بار ناشــی از اپیدمی کرونا در ســطح جامعه به دنبال
اجرای طرح محله محور مقابله با کرونا (طرح شــهید سلیمانی)؛

در عین حال متذکر شــد :لغو ناگهانــی محدودیتهای کرونایی

و ترددهای بین شــهری تصمیم درســتی نبود و بایــد با دقت و

هوشیاری بیشتری اعمال میشد؛ ضمن اینکه بسیاری از سفرها
غیرضروریست و لذا ســهل انگاری شرایط و عدم کنترل و نظارت

هوشــمند بر آنها میتواند به آغاز پیک چهارم اپیدمی منتهی شود.

دکتر حمید سوری با تاکید بر اینکه وضعیت اپیدمی کرونا از لحاظ

کاهش بار بیماری بر جامعه طی  ۴۰روز گذشــته بســیار مشهود

جزئیات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران
تیتر 2
اقتص ــاد برت ــر

آلودگی هــوا در تهران بیداد

و بــا مشــارکت دولتــی و بخــش خصوصی

آلودگی توســعه و نوسازی

دســتگاه دیگر از محل انبوهسازی واگنهای

انجام میشــود و همچنین یــک قرارداد 105

میکند .یکی از راههای رفع

ملــی را دنبال میکنیم .اولیــن واگن ملی تا

ناوگان حمل و نقل عمومی

پایان بهمن به بهرهبرداری میرســد و با کمک

اســت .معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری

سورنا ستاری معاون رئیسجمهور قرارداد 105

تهران از نوسازی  5هزار تاکسی تا پایان سال

دستگاه واگن تولید داخل هم بسته میشود.

جاری خبــر داد و گفت :برای خرید واگن هم

به گفته هاشمی ،این واگن ها ،حداقل دو سال

برنامههای داریم.ســیدمناف هاشمی درباره

طول میکشد تا وارد خطوط مترو شوند.یکی

نوسازی اتوبوس ،واگن و تاکسی به خبرنگار

از مشــکالت در خصوص عدم توسعه حمل و

فارس گفت :نوســازی ناوگان در دســتورکار

نقل عمومی این اســت که دولت در چند سال

اســت 100 .دســتگاه اتوبــوس را وارد ناوگان

گذشــته به تعهدات خود در ایــن زمینه عمل

کردیم و قرار اســت تا پایان سال  150اتوبوس

نکرده است ،اما اسحاق جهانگیری معاون اول

دیگــر هم وارد نــاوگان حمــل و نقل عمومی

شــوند.وی در ادامه اضافه کرد :مناقصهای در
این زمینه تا پایان ســال برگزار میشود و بعد
از مشخص شدن برنده ،کارها انجام میشود.

ما در برنامه خود ورود  500دســتگاه اتوبوس

را به ناوگان داشــتهایم .تاکنــون  100اتوبوس
وارد و  150اتوبــوس دیگر هم تا دو ماه آینده

وارد خطوط میشود و در مناقصهای که برگزار

میشــود  250اتوبوس دیگر هــم وارد ناوگان

میشود و به نظر میرسد این  250اتوبوس در
شــش ماهه اول سال  1400وارد خطوط شود.

 70 ،50و  90میلیــون تومان اســت و این وام

این موضوع چند عاملی اســت و خودروســاز

دولت از فروش نفت بوده و رقم مســتقیم و

 18ســازمان برنامــه و بودجــه و همچنیــن

در خصوص نوســازی ناوگان مترو گفت :غیر

اســت که اکنــون کاهش یافته ،ولــی با این

از محــل بانک کارآفرینی امیــد ،مهر و تبصره

پســتبانک تهیه میشود.هاشمی با تأکید بر
این موضوع که تاکنون  2500دســتگاه تاکسی

تاکنون نوسازی شده است ،گفت :این رقم کم
است و ما تالش میکنیم با مدیریت جدیدی

که در تاکســیرانی حاکم شده است ،تا پایان

سال  5هزار دستگاه تاکســی نوسازی شود.

و ...نیز در این زمینه نقش دارند.وی همچنین
از بخــش افتتاح ایســتگاهها که در خطوط ،6

 7و  3داریم ،بحث نوســازی واگن از اهمیت
خاصی برخوردار است.وی در خصوص نوسازی
ناوگان مترو گفت :برای اورهال قطارها از محل

اعتبارات تبصره  18که توســط سازمان برنامه
و بودجه تأمین میشــود ،میتوانیم تعدادی

معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری تهران

وی با بیان اینکه مدیر جدید تاکســیرانی باید

واگــن وارد کنیــم .ما همچنین قــرارداد 105

شــهر تهران گفت :از چند محل برای نوسازی

گفت :هدفگذاری ما بر روی نوسازی  15هزار

و همچنین قرارداد  105دســتگاه دیگر از محل

همچنین در خصوص نوســازی تاکســیهای
تاکســیها وام تهیه میکنیم و میزان این وام

رئیسجمهور خبــر داد که بخش عمده درآمد

روزانه گزارش عملکرد در این زمینه را ارائه کند،

تاکســی بود ،اما تمام کار دســت ما نیست و

انهدام  ۱۰باند حرفهای قمار

دســتگاه واگن را با واگنسازی تهران بستیم

اعتبــارات تبصره  18ســازمان برنامه و بودجه

غیرمســتقیمی در این زمینه در بودجه داشته
وجود دولت در افزایش و توسعه حمل و نقل

عمومی در کالنشهرها از جمله تهران اقدامات
زیادی انجام داده اســت.وی ادامه داد :زمانی

که در سالهای پیش تحریم برداشته شد2 ،
میلیــارد دالر از منابع چین به مترو اختصاص

یافت که یک میلیارد دالر آن برای شــهرداری
تهــران بود کــه البته با تحریمهــای جدید به

مشکل خورد و همچنین  305واگن نیز درنظر
گرفته شــده بود و نمیتــوان گفت کمکهای

دولت کمرنگ است.

 20میلیون تومان؛ حدا کثر قیمت قبر

اســت ،اظهار داشــت :به دنبال اجرای طرح محله محور مقابله با

کرونا (طرح شهید ســلیمانی) و تشدید محدودیتهای کرونایی

طی یک ماه و نیم گذشــته شــاهد کاهــش  83درصدی مرگ و
میرها و کاهش  ۷۹درصدی موارد بستری ناشی از کرونا در سطح

کشــور بودهایم.وی با اشاره به کاهش بار تحمیلی بر بیمارستانها

و کادر درمــان و همچنین اثرات اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگی و
امنیتــی کاهش آمار ابتال و مرگ و میرهــای کرونایی ،عنوان کرد:

به دنبال اجرای طرح شــهید ســلیمانی فوتیهای کرونا از حدود

 500مورد در روز ،االن به زیر  100نفر رسیده ،به گونهای که طی این
مدت توانســتیم از مرگ بیش از  8000نفر پیشگیری کنیم ،این در

حالیســت که اگر این طرح اجرا نمیشد چه بسا مجبور به تداوم

تعطیلیهای چندهفتهای و تحمل تبعات اقتصادی ناشی از آن در

سطح کشور نیز بودیم.سوری همچنین با اشاره به وضعیت اپیدمی

در کشور در مقایسه با منطقه ،اظهار داشت :قبل از آغاز طرح شهید
سلیمانی یعنی در اوایل آذر ،حدود  ۴۶درصد کل مرگهای منطقه

مدیترانه شــرقی تنها مربوط به ایران بود ،در حالیکه این نســبت

امروز به زیر  ۲۰درصد رسیده که دستاورد بسیار خوبی است.

اقشار کمدرآمد بیشترین قربانیان
پیامد روانی کرونا
رئیس ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهرتهران با بیان اینکه عالوه

بر تظاهرات فیزیکــی کرونا بروز تظاهرات روانی نیز دور از انتظار

نیســت،گفت:گروههای آســیب پذیر از نظر اقتصادی بیشترین
قربانیان پیامدهای روانی کرونا بوده و ارائه بستههای حمایتی به
این قشر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.علیرضا زالی ادامه داد:در
خصوص این بحران ،نوسانات و ابهامات متعددی وجود دارد .از

طرفی تجربه و گزارشــات نشان داده اســت ،ویروس کووید۱۹-

تاکنون تظاهرات عجیب فیزیکی بســیاری داشته است؛ بنابراین
بروز تظاهرات در ابعاد روانی نیز دور از انتظار نیست.رئیس ستاد
مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به بهبود وضعیت شیوع

بیمــاری در پایتخــت ،عنوان کرد :تهران بــرای اولین بار در طول

هفتههای گذشــته ســیمای زرد به خود گرفته و در این مقطع که
تا حدی از بار ســنگین موجود بر دوش کادر درمان کاســته شده

است ،فرصت بیشــتری برای رسیدگی به پیامدهای اجتماعی و

ســخنگوی ناجا گفت :پلیس اجــازه نمیدهد معدود

اســت.حاجیان گفت :پلیس بر اساس قانون ۳۷نوع

ســازمان بهشت زهرا (س) اعالم کرد :بر

برای دفن متوفیات به شهروندان تهرانی

روانی در اختیار داریم.زالی از نقش موثر طرح حمایتی ،مراقبتی

دار کنــد چرا کــه امنیت حق مردم اســت و پلیس بر

است.سخنگوی ناجا تصریح کرد :پلیس در امرمبارزه

تهران بیشــترین قیمت قبــر  20میلیون

در بهشــت زهرا(س) نیــز تابع ضوابط و

بررســی و شناســایی خانوادههای در معرض آسیب ،خبر داد و

است.شــهروندان مراقب ســود جویی و

اســت که در معرض هرگونه آسیب اجتماعی و روانی قرار دارند.

افرادقانون شکن و هنجارشکن امنیت مردم را خدشه

اساس قانون به جد با آنها برخورد میکند.سردار مهدی

حاجیان اظهار داشت:امنیت حق مردم است و پلیس

اجازهنمیدهد امنیت مردم خدشه دار شود بنابراین با
معدود افراد قانونشکن و هنجار شکنی که میخواهند

امنیت مردم را خدشــه دار کند پلیس براساس قانون
عمــل خواهد کرد.وی گفت :پلیس بر اســاس وظیفه
قانونــی خــود و مطالبه مــردم بــا اراذل و اوباش و

قانونشــکنان به جد برخورد خواهــد کرد و اجازه نمی
دهد معــدود هنجارشــکن ،امنیت مــردم را به خطر
بیاندازد چرا که قانون وضعیت اینها را مشــخص کرده

است.ســردار حاجیان تصریح کرد :در قانون به پلیس
اختیارات قانونی داده شــده که هــر جایی که امنیت
و آســایش مردم بچه دار میشــود وارد شده و برخورد

قانونی کند.ســخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :پلیس در

جرایم مشــهود بالدرنگ حاضر میشود چراکه مطالبه
مردم اســت و قانونگذار این اجــازه را به پلیس داده

وظیفــه دارد و در  ۱۹۰۰بــا مردم در تماس مســتقیم
بــا جرایم ســازمان یافته نقش کلیدی و اساســی را

در منطقه ایفا میکند .در همســایه ما افغانســتان به
عنوان تولیدکننده مــواد مخدر حضور دارد اما ما عالوه

بــر اقدامی کــه منجر بــه صیانت از مــردم خودمان

میشــود صیانت جامعه جهانی را هم به عهده گرفتیم
چراکــه ما خط جهانی مبارزه با جرائم ســازمان یافته

ایم.ســردار حاجیان گفت :عملکرد پلیــس در جرایم
ســازمان یافته جهان شمول است و جامعه جهانی نیز

از آن بهــره میبــرد؛  ۱۳هزار شــهید و جانباز در حوزه
مواد مخدر نشــانگر تالش ایران در این حوزه اســت.

ســخنگوی نیروی انتظامی اعالم کرد :ما حافظ حقوق

بشر دوستانه هستیم و کشورهای دیگرشعار میدهند

چــرا که در عمل جمهوری اســامی صیانت از مردم و
بشــریت را انجام داده در حالی که قدرتهای مستبد

ما را ناقض حقوق بشری میدانند اما در عمل ما حافظ

حقوق بشر هستیم.

اســاس تعرفههای مصوب شورای شهر
تومان و کمترین آن رایگان است.سازمان
بهشــت زهرا (س) در اطالعیه ای درباره

قیمت قبــر اظهارداشــت :تصویب الیحه

قیمت گذاری قبور یکی از اقدامات مهم و
شایسته و قابل توجه شورای شهر تهران در

ســالهای اخیر بوده که به صورت شفاف
قیمت قبور و خدمات بهشــت زهرا(س)
به تصویب شــورای اســامی شهر تهران

رسیده است .بر اساس تعرفههای مصوب

شورای اســامی شــهر تهران بیشترین
قیمت قبر بیست میلیون تومان و کمترین

آن رایگان اســت.همچنین واگذاری یک
طبقه قبر رایگان به شــهروندان در صورت

درخواست همچنان در دستور کار سازمان
بهشت زهرا(س) قرار دارد و این سازمان

به طور متوسط در سال  ١٥هزار قبر رایگان

اختصاص میدهــد وهزینههای خدمات

قوانین مصوب شورای اسالمی شهر تهران
کالهبرداریها در این زمینه باشــند و در
خصوص قیمت قبور فقط مرجع رســمی
سازمان بهشــت زهرا(س) را مورد توجه

قرار دهند .ســازمان بهشــت زهرا(س)
در حال حاضر 11ماه اســت که در بحران

بی ســابقه در خــط اول مبــارزه با کرونا

اســت و در یکی از ســخت ترین شرایط

کاری پرسنل بهشــت زهرا(س) در خط
مقدم خدمات رســانی به شــهروندان با

این ویــروس مبارزه میکننــد و تاکنون
سعی شده اســت نهایت تکریم و تعظیم

خانوادههــای داغدار را با همــه توان در
یک شــرایط سخت در دســتور کار خود

قرار دهد.

و نظارتی محلــه محور و طرح هر خانه یک پایگاه ســامت ،در

گفــت :ایــن برنامهها بســتری خوبی برای رصــد خانوادههایی
وی تصریــح کرد :در حال حاضر هیچ نمــای عمومی از وضعیت

اجتماعی در دست نیست ،یکی از مهمترین اولویتهای دبیرخانه
رصد پیامدهای اجتماعی ،اســتخراج مجموعه مشکالت روانی و
اجتماعــی به صورت منطقی و محیطی اســت؛البته تهران ،مدل

متفاوتــی میطلبد.زالی بر لزوم اولویت بندی کمکهای روانی و

اجتماعی ،توانمندســازی و ابعاد حمایتی گروههای آسیب پذیر
تاکید کرد و افزود :در این راســتا نیازمند شــکل گیری جنبشی

اجتماعی با اســتفاده از داربستهای عاطفی شــهروندان برای
دستیابی به ساختاری سازمان یافته هستیم.رئیس ستاد مقابله
با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر نقش ترویجی سازمان صدا

و ســیما و نتایج نظرسنجیهای محیطی مبنی بر محبوبیت این
رســانه در میان مردم برای پیگیری اخبار کرونایی ،گفت :ارتباط
با این ســازمان برای تصمیم ســازی و اجرای مصوبات میتواند

بسیار کمک کننده باشد.
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خودرو  20میلیون تومان ارزان شد
منحنی قیمت خودرو از اواســط آبان ســیری نزولی به خود گرفته و حاال این دولت است که

بازار هســتند .درحالحاضــر؛ قیمت پراید  ۱۳۱در بــازار  ۱۰۰میلیون تومــان ،تیبا  2به قیمت

برای تخلیه حباب بازار بردارد.روند نزولی قیمت دالر باعث شده تا بازار خرید و فروش خودرو

تومان ،تیبا صندوقدار  ۱۰۹میلیون تومــان و پژو  ۴۰۵حدود  175میلیون تومان ارزشگذاری

میتواند به واســطه بازی با ابزار تعرفه ،زمینه کاهش هرچه بیشــتر قیمــت را فراهم و گامی
کاهش  ۵تا  ۲۰میلیون تومانی قیمتها را تجربه کند .همزمان با کاهش قیمت دالر بازار خرید
و فــروش خودرو نیز روند کاهشــی قیمتها را تجربه میکند ،به نحوی که مشــاهده قیمت

انــواع خودروهای داخلی و مونتاژی از کاهش  ۵تا  ۲۰میلیونی قیمتها آن هم طی چند روز
اخیــر حکایت دارد .به اعتقاد فعــاالن بازار خودرو ،در دو هفته اخیر تا حدودی مشــتریان به
ســمت خرید و فروش خودرو متمایل شــده بودند اما کاهش قیمت دالر باعث شد تا خرید

و فروش خودرو باز هم متوقف شــود و به نوعی همه منتظر ارزانی بیشــتر خوردو در ســطح

 ۱۱۵میلیــون تومان ،پــژو  ۲۰۶تیپ دو  ۱۸۳میلیون تومان ،پــژو  ۲۰۶تیپ پنج  ۲۴۳میلیون

شــده اســت .همچنین ،ســمند ال ایکس  ۱۷۵میلیون تومان ،پژو  ۲۰۷دستی  ۲۷۵میلیون

تومــان و پژو  ۲۰۷اتومات  ۳۹۵میلیون تومان ،ســراتو  ۷۹۰میلیــون تومان و جک اس فایو
 ۶۶۰میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد .فروشندگان خودرو معتقد هستند روند کاهشی
قیمت خودرو متأثر از قیمت دالر بوده و تا زمانی که دالر کاهش قیمت داشته باشد خودرو نیز

روند نزولی قیمتها را تجربه میکند .اگر قیمت خودروهای داخلی ثبات داشــته باشد مابقی
خودروها نیز تغییری نخواهند کرد.

کاهش  ۳۸درصدی فروش شورولت کامارو

خودروسازان به بحث هوشمندسازی ورود کنند

آمار فروش خودروهای عضالنی در بازار آمریکا طی سال  ،۲۰۲۰نشان

این ســال با کاهش  ۱۵٫۷درصدی برای موســتانگ به پایان رسید

هوشمندســازی و تولید وســایل حمل و نقل برقــی یک موضوع

اســت که در این باره توســعه قابل توجهی در کشور داشته ایم .در

ســال قبل ،بسیار بحرانی شده است.ســال  ۲۰۲۰نهتنها برای جنرال

بود .عملکرد ســهماهه چهارم موستانگ کمی تفاوت نشان میدهد و

کند .ســورنا ســتاری معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهوری

در ایــن دولت به نتیجه برســانیم .وی با بیان اینکه چند ســازنده

میدهد که فروش شــورولت کامارو با کاهش  ۳۸درصدی نسبت به
موتورز و بهطور خاص شورولت کامارو ،بلکه برای تمام صنعت خودرو
سال ســختی بود .اوضاع پیش از آنکه ویروس کرونا به دنیا حمله

کند و اقتصاد جهانی را تحتالشــعاع قرار دهــد ،برای کامارو خوب
نبود؛ اما چــارهای برای خودروی عضالنی محبوب آمریکاییها وجود

که بهمراتب بهتر از کامارو اما نه خیلی بهتر از خودروی عضالنی دوج
فروش آن در این دوره  ۲۱٫۴درصد کاهش یافت؛ درحالیکه فروش

چلنجر اندکی افزایش داشت .همهگیری کووید ۱۹-خسارات زیادی
بــه فروش خودروهای جدید وارد کرده؛ اما با توجه به شــرایط بهتر

فورد موســتانگ و دوج چلنجر ،این همهگیری نمیتواند کاهش ۴۰

جدی اســت و میتواند ســاختار خودروســازی کشــور را متحول
با تاکید بر اینکه شــرکتهای خودروســازی داخلی باید به مقوله
هوشمندســازی ورود کنند ،گفت :اگــر هم اینک به این حوزه ورود
نکنید در آینده جایگاهی در بازار خودرو نخواهید داشــت.هم اکنون

اســتارت آپهای زیادی وارد این موضوع شدهاند؛ اگر شرکتهای

ندارد و حتــی نمیتوان تصور کرد که اکنون چقدر اوضاع برای کامارو

درصدی فروش ســال به ســال را توضیح دهد .با توجه به این آمار

خودروســازی وارد بحث هوشمندسازی نشــوند در آینده رهبر بازار

 ۲۹,۷۷۵دستگاه کامارو فروخت .این رقم نسبت به سال قبل از آن،

و موستانگ راهی موزه شوند.

و موتورســیکلت برقی بحث باطری بویژه باطریهای پایه لیتیومی

بد شــده اســت .به گزارش موتوروان ،شــورولت در سال  ۲۰۲۰فقط

 ۳۸٫۳درصد افت کرده است .به اســتثنای مدلهایی که تولیدشان

فروش پایین ،سرانجام روزی باید محصوالتی مانند کامارو یا چلنجر

خودرو نخواهند بود .ســتاری افزود :مشــکل همیشگی در خودرو

متوقف شده ،این بزرگترین افت سال به سال در سری محصوالت

زمینه اتوبوس برقی هم طرحهای فعالی داریم که تالش میشــود
خودرو و موتورســیکلت برقی توســعه فعالیت دارنــد و به صورت

تجاری در حال ساخت هســتند ،گفت :از شهردار تهران میخواهم
نمایشــگاهی برای این محصوالت ترتیب داده شــود چراکه تصور

عمومی از موتوربرقی هنوز همان اســکوتر اســت .در شــهری مثل

تهران که  ۱۲درصد از آالیندگی اصلی مربوط به موتورســیکلت است
ضرورت دارد که به ســمت برقی ســازی موتورســیکلتها حرکت

کــرد .معاون رئیس جمهوری ایده ســواپ باتــری (حذف باتری

و ارائــه تســهیالت برای خریــد آن) را باعث کاهــش قیمت تمام
شــده دانست و گفت :با ســواپ باتری قیمت موتور قابل رقابت با

موتورهای بنزینی میشود و با وضع قوانینی در سطح شهر همچون

شورولت به شمار میرود .بد نیست بدانید خودروی کوچک شورولت

محدوده طرح ترافیک برای پلتفرمهای برقی به توســعه این حمل

اســپارک در سال  ۲۰۲۰میالدی  ۳۳,۴۷۸دستگاه فروش داشت که

و نقل کمک میشود .ســتاری گفت :در مراکز نوآوری حمل و نقل

در مقایســه با ســال قبل از آن هفت درصد افزایش داشــته است.

پیشرفته ،بحث برقی سازی به جد پیگیری میشود و شرکتهای

عادت خرید در ســال  ۲۰۲۰بیش از آنکه به تمایل مشتریان بستگی

داشــته باشد ،بیشــتر روی ضرورت متمرکز اســت؛ اما این موضوع

داخلی در این بخــش اقدامات خوبی انجام داده اند و از ماژول تا

چلنجر با وجود بیش از یک دهه قدمت طراحی ۵۲,۹۵۵ ،دســتگاه

شرکتهای داخلی موتورســیکلتهای برقی از یک و نیم کیلووات

موتور میسازند و تنوع بســیاری خوبی در این زمینه داریم .امروز

بهتنهایی کاهش فروش شــورولت کامــارو را توضیح نمیدهد .دوج

تا هشــت کیلو وات را تولید میکننــد و با توجه به تقاضای موجود

فروش داشــته است .در سال  ،۲۰۲۰فورد در مجموع  ۶۱,۰۹۰دستگاه

موســتانگ (فقط  ۸۱۳۵دستگاه بیشــتر از دوج چلنجر) فروخت.

توان تولید را داریم.

احتمال واردات
خودروهای خارجی در ۱۴۰۰

رنو 5
دوباره زنده میشود
برای برقی شــدن محصوالت ،رنو پرفروش تریــن مدلهای قدیمی از

درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیشبینی کرده اســت،

احیا میکند.رنو میخواهد سبد محصوالت برقی خود را با دو خودرویی

ســاله واردات خودرو پایان مییابد .دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

این برنامهریزی در بودجه  ۱۴۰۰نشاندهنده آن است که ممنوعیت دو

جملــه لوکار (همان خودرویی که ایرانیها با رنو 5میشناســند) دوباره

درباره احتمال آزادســازی واردات خودرو خاطر نشــان کرد :در دولت

افزایش دهد که پرفروش ترین خودروهای این شــرکت بوده اند و در

جدید فضای تازهای را تجربه میکنیم .ممکن اســت در دولت آینده

نمایشــگاهی که قرار است هفته آینده برگزار شود این خودروها را تحت

عنوان «خودروهای برقی ملهم از میراث» به نمایش خواهد گذاشــت.

منابع آگاه با این طرح رنو که میخواهند ناشناخته باقی بمانند میگویند
که اولین خودروی مفهومی برقی که قرار است رونمایی شود از خودروی

رنــو 4الهام گرفته که بین ســالهای  1961تا  1994در کمپانی رنو تولید

میشــد و تغییرات آن بسیار جزئی اســت .رنو 4در زمان معرفی ،یکی
از نوآورانه ترین محصوالت این شــرکت بود .از مهمترین ویژگیهای آن

اعمــال نیروی قوای محرکه به چرخهــای جلوی خودرو ،کف بار تخت،

صندلیهای ردیف دوم تاشــو و درب هاچبک بود .حداقل بعد از انتشار
این خبر باید  4روز دیگر صبر کرد تا مشخص شود تعبیر و تفسیر مدرن
و جدید از رنو 4چه شــکلی خواهد داشت .دومین خودروی برقی رنو با

نگاه به گذشته هم از رنو 5الهام میگیرد اما اینکه از کدام مدل آن الهام
خواهد گرفت هنوز روشــن نیست .رنو 5از ســال  1972به بازار معرفی

سیاست هم تغییر کند .ما هم به واردات خودرو خوشبین هستیم!

شــد ،اولین نســل رنو 5در آمریکا با نام لوکار  LeCarشناخته میشد.

هر چند واردات خودرو به مناطق آزاد در ســال آتی ممنوع اعالم شده

دادفر دربــاره وضعیت واردات خودرو تا پایان ســال تصریح کرد :تا

سال  1984تا سال  1996تولید شد و به فروش رسید اما به بازار آمریکا

بعــد واردات خودروهای خارجی آزاد شــود.مهدی دادفر دبیر انجمن

است .مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با واردات خودرو از دو

جایگزین نسل اول ،سوپر 5طراحی مارچلو گاندینی با نام سوپرسنک از

عرضه نشد و جزئیات طراحی آن با نسل اول تفاوتهای زیادی نداشت.
حاال طراحان بــا الهام از دو خودروی رنو 4و رنو 5میتوانند خودروهای

هاچبک مناســب کالن شهرها را ارائه کنند .در رویداد نمایشگاهی پیش

رو که از  14ژانویه آغاز میشــود ،خودروی اســپورت آلپاین برقی هم به
نمایــش در خواهد آمد .هیچ جزئیاتی و اطالعاتی هم تاکنون منتشــر

نشــده است .شــایعههای تأیید نشــده ای هم وجود دارد که برند رنو
تصمیم گرفته است در سگمنت خودروهای اس یو وی ،خودرویی شبیه
به پورشه به نمایش بگذارد.

تا پایان دی  ٣هزار تا کسی
نوسازی میشود

اســت اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ،احتماال در دولت
واردکننــدگان خودرو از احتمال واردات خودروهای خارجی در ســال

 ۱۴۰۰خبر داد و اظهار داشــت :در دولت جدید فضای تازهای را تجربه

میکنیم .ما هم به واردات خودرو خوشبین هســتیم و ممکن است
واردات خودرو آزاد شــود .فعال هیچ اتفاق جدیــدی در بازار خودرو
رخ نداده و بازار خودرو راکد اســت .ممکن اســت قیمت خودروهای

خارجــی بعد از  ۲۲بهمن بین  ۱۰تا  ۲۵درصد دیگر افزایش یابد .این
صحبتهای دبیر انجمن واردات خودرو در شرایطی مطرح میشود که

بر اساس الیحه بودجه سال بعد ،دولت حدود دو هزار میلیارد تومان

خودروهای آمریکایی
شمارهگذاری نمیشوند

پایان ســال اتفاقی جدیدی رخ نمیدهد و واردات خودرو هم منتفی
بخش تشکیل شده است .عالوهبر اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد
در ســال آتی ممنوع اعالم شده ،بخش دوم این مصوبه این است که

در سال آتی میتوان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به
ســرزمین اصلی ثبت سفارش کرد .برخی معتقدند که براین اساس،

عمال بهصورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دستدوم
یا به عبارتی مســتعمل صادر شــده و در صورت تایید در صحن علنی
مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین

اصلی بسیار زیاد است.

سه خودرو چینی
آماده ورود به ایران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری

رئیــس پلیس راهــور ناجــا آخرین

گفته میشــود ورود ســه کراساوور

تاکســی های فعــال در شــهر تهران

خارجــی را در کشــور تشــریح کــرد.

نخست سال آینده تولید و به بازار ایران

تهران از نوســازی  ٣هزار دســتگاه از
بــا تســهیالت حوزه معاونــت حمل و
نقــل و ترافیک تا پایــان دی ماه خبر

داد.سید مناف هاشــمی در ایــن باره

اظهار داشــت :با همــکاری بانکها و
مؤسسات اعتباری و تأمین و پرداخت

مبلغ  ١.٠٥١میلیارد ریال تســهیالت از
ســوی این معاونت ٣ ،هزار دســتگاه

وضعیت شــماره گــذاری خودروهای
ســردار ســیدکمال هادیانفــر ،درباره

شــماره گــذاری خودروهــای خارجی
اظهــار داشــت :امســال مــا واردات
خودرو نداشــتیم که به تبع آن بخواهد

خودروی خارجی شــمارهگذاری شود.
تنها حــدود چهار تا پنج هــزار خودرو

در گمرکهــای کشــور بود کــه یا به

به بــازار ایران قطعی اســت و در نیمه
عرضه خواهند شد.امسال دو کراساوور
جدید چینی وارد بازار شــدند؛ امویام

ایکــس ٥٥را مدیرانخودرو عرضه کرد

و  swmنیز توسط ســیفخودرو ارائه

شــد .حاال در میان خودروهای چینی
که در صــف ورود به بازار قــرار دارند،
گویا ورود سه محصول قطعی است و

تاکســی فرسوده که حدود  ٩درصد از ناوگان فرســوده این بخش را شامل میشود ،تا

دلیــل تاخیر در ثبت ســفارش یا به دالیلــی دیگر در گمرک مانده بــود که دولت برای

در چند ماه آینده به بازار عرضه خواهند شــد .نخســتین خودرو؛ چری تیگو  ٨اســت.

 ٢٠٠دستگاه تاکسی شهر تهران نوسازی شده است ،تصریح کرد :توسعه و بهبود کیفیت

این تصمیمات نیز بررســیها انجام و مشــخص شــد که حدود دو هزار دستگاه باالی

آنماننــد چریتیگــو ٧و امویام ایکس  ٥٥مجهزبه یک پیشــرانه  ١٥٠٠توربو خواهد

تســهیالت نوسازی ،بهسازی و جایگزینی ناوگان اتوبوس و تاکسی شهر تهران با جدیت

ســانتافه و … بود که مشابه آن در کشور زیاد اســت .این خودروها شماره گذاری شد.

پایان دی ماه تحویل و نوسازی میشود .وی با بیان اینکه پیش از این پرداخت  ٢هزار

حمل و نقل همگانی و نیمه همگانی و کاهش آالیندگی و بهبود هوای شهر تهران ،با ارائه

در شــهرداری تهران دنبال میشود .معاون شــهردار تهران با اشاره به اینکه خرید انواع

دوچرخه و جایگزینی موتورسیکلتهای کاربراتوری با برقی نیز با هدف گسترش حمل و
نقل پاک و کاهش آلودگی هوا در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد ،خاطر نشان کرد:

به همین منظور تسهیالت الزم به متقاضیان در این بخش نیز پرداخت و در آینده نزدیک

 ٨٥٦دستگاه موتورسیکلت فرسوده نوسازی میشود .هاشمی با تاکید بر اینکه کاهش
آلودگی هوا و گســترش حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوسرانی نیاز به هزینههای

باالیی دارد که شــهرداری به تنهایی از پس آن برنمیآید ،یاد آور شــد :شهرهای سراسر

جهان برای توســعه سیســتمهای حمل و نقل همگانی از دولت حمایت و کمک مالی

دریافت میکنند اما متأسفانه طی دهه گذشته ،این اتفاق برای کالنشهر تهران رخ نداده
اســت و حمل و نقل عمومی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان تهران حمایتهای

دولت را میطلبد.

اینهــا یــک تصمیماتی را اتخاذ کــرد .رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد :در راســتای
 ۲۵۰۰سیســی بود که اصال ترخیص نشــد .درصدی هم متعلق بــه خودروهایی مانند
هادیانفر درباره اینکه آیا خودروی لوکســی نیز در میان این خودروها شمارهگذاری شده

یا خیر ،تصریح کرد :هیچ خودروی لوکســی شــماره گذاری نشده است .وی در شماره

کراساووری همســایز هیوندای سانتافه که از ظاهر بسیار جذابی برخوردار است .موتور

بــود و احتماال بازه قیمتی یکمیلیارد تا یکمیلیارد و دویســت میلیونتومان را در بازار
طی ســال آینده به خود اختصاص خواهد دادKMCK7 .؛کراس اوور ســایز متوســط

جک اســت که ظاهری جذاب و شــبیه مازراتی لوانته دارد .براساس استراتژی جدید

کرمانموتور بهجای نام جک باعنوان  KMCعرضه خواهد شــد .این خودرو نیز از یک

گــذاری خودروهــای آمریکایی و مواردی نظیر پورشــه ،مازراتی و … نیز خاطر نشــان

موتــور  ١٥٠٠توربو بهره میبرد و رقیب مســتقیم چری تیگــو  ٧خواهد بودKMCK7 .

نظایر آن هم پالک نمیشــوند .رئیس پلیس راهور ناجــا درباره تصاویری که از بعضی

خودرو نیز یک کراساوور است که توسط شرکت جدیدالتاسیس گروه جیبیجی یعنی

کرد :خودروهای آمریکایی را شــماره گذاری نمیکنیم .پورشــه و مازراتی و خودروهایی
خودروهای لوکس با پالک ایران نیز منتشــر میشــود اظهار داشــت :اینها هیچ کدام

جدید نیســت و مربوط به سالهای گذشته است .اما گاهی مثال تصویری از یک پورشه

احتماال در محدوده قیمتی  ۸۰۰میلیون تومان یا کمی باالتر عرضه خواهد شــد .آخرین
واردکننده ســابق خودروهای هیوندای ،کیا و جیلی تولید خواهد شــد و فردا  SX5نام

دارد .این خودرو یک کراساوور کوچک اســت که از لحاظ ابعاد شباهت چشمگیری با

منتشــر میشــود که پالک آن شــماره جدید خورده اســت .این از قبل بوده و شماره

چانگان سیاس( ٥محصول سابق سایپا) دارد و رقیب خودروهاییمانند جک اس ٥و

دریافت کرده اســت .اما این پالک با شماره جدید به معنای جدید بودن خودرو یا تازه

گفته میشود ورود این سه کراساوور به بازار ایران قطعی است و در نیمه نخست سال

گذاری شــده و حاال چند دســت چرخیده و صاحب جدیدش پالک جدیدی برای آن

شمارهگذاری شدن آن نیست.

چریتیگو  ٥خواهد بود .حضور یک رقیب جدید میتواند برای آنها چالشبرانگیز باشد.
آینده تولید و به بازار ایران عرضه خواهند شد.

بانک و بیمه
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می شود جلوی فرار مالیاتی را گرفت؟

ایران به اندازه کل اروپا کارتخوان دارد!
گـــزارش

پــس از فراگیرشــدن کارتهــای

جالــب توجه اســت .براســاس آمارهای سیســتم

اقتص ــاد برت ــر

عمــوم افراد از ایــن کارتها ،نظام

و  480هزار و  451دســتگاه  POSموجود در کشور،

شــاپرک در آذرماه ســالجاری از مجموع  9میلیون

عابربانــک میان مردم و اســتفاده

اســتان تهران با یک میلیون و  933هزار دســتگاه

بانکی کشــور به فکر تسریع در امور

در رتبــه اول ،خراســانرضوی با  727هزار دســتگاه

بانکی و چرخه اقتصادی مبادالت گرفت .از این روز در

در رتبــه دوم ،اصفهان با  663هزار دســتگاه در رتبه

سال  1376تعداد  600دســتگاه پوز ( )POSیا همان

ســوم ،فارس با  589هزار دســتگاه در رتبه چهارم،

کارتخوان توسط یکی از بانکهای کشور مورد استفاده

خوزســتان با  495هزار دســتگاه در رتبه پنجم قرار

قرار گرفت .به گزارش بنکر ( ،)Bankerبا ورود شبکه

دارند .مازندران ،آذربایجانشــرقی ،آذربایجانغربی،

شــاپرک به سیســتم بانکداری ایران در ســال ،1390

البــرز و گیالن نیز دیگر اســتانهایی هســتند که به

دستگاههای  POSدر کشور بهیکباره رشد چشمگیری

بهخود گرفته و تا پایان آذرماه سالجاری این تعداد به

ترتیــب در رتبههای ششــم تا دهم جــای گرفته و

می شود جلوی فرار مالیاتی را گرفت؟!

بــا  68هــزار دســتگاه ،کهگیلویهوبویراحمــد با 75

بیشــترین تعداد دســتگاههای  POSرا دارند .ایالم

حدود  9.5میلیون دستگاه رسیده است.

در کشور ما براساس قانونی که در بیستویکم مهرماه

هزار دســتگاه و خراســانجنوبی با  87هزار دستگاه

و ســامانه مودیان» به تصویب مجلس رسیده ،بحث

دســتگاههای  POSرا دارند .نکته جالب توجه این

ســه اســتانی هســتند که به ترتیب کمترین تعداد

سال  1398تحت عنوان «قانون پایانههای فروشگاهی

اســت که تعداد دســتگاههای  POSاســتان تهران

محوری آن ،تشکیل پرونده مالیاتی برای کلیه صاحبان

دقیقا با کل دستگاههای  POSکشور اسپانیا برابری

کارتخوان یا دســتگاههای  POSاســت .اجرای کامل

میکند و همچنین دســتگاههای  POSاستان تهران

ایــن قانون تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی در اصناف

در مقایســه با هر یــک از  28کشــور اروپایی که در

اســت که تعداد آن بههمــراه نهادهای خدماتی دولت

بیــن آنها نام کشــورهایی همچون ترکیه ،لهســتان،

بیش از  4میلیون واحد برآورد میشــود .اما براساس
آنچــه در این گزارش میخوانید ،تعداد دســتگاههای
 POSدر کشــورمان حدود  9.5میلیون دستگاه است
کــه نه بــا میانگین جهانی آن و نه بــا تعداد اصناف و

مشــاغل فعال در کشور همخوانی دارد .بهنظر میرسد
سیاســتگذار بدون برنامه و رویکــرد خاصی اقدام به

توزیع افراطی دســتگاههای  POSدر کشــور کرده که

همیــن عامل بهجای شــفافیت ،میتوانــد عامل فرار
مالیاتی و هرچه غیرشفافشــدن اقتصاد ایران شود.
اســتفاده از چندین دســتگاههای  POSدر هر واحد
صنفی امری که اغلب شــهروندان در واحدهای صنفی

مشــاهده و مالحظــه کردهاند .بر این اســاس وقت
آن رســیده که در قوانین اعطای دســتگاههای POS
و همچنیــن تعداد آنهــا بازنگری جدی شــود ،وگرنه

جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شــفافیت در اقتصاد

بیشتر شبیه به شوخی خواهد بود.

تعداد کل دستگاههای اروپا

ایتالیــا با  2میلیون و  14هزار دســتگاه در رتبه ســوم،

قبــرس برابری میکند که کل آنها در مجموع  9میلیون و

یافتــه و از حدود  10میلیون و  63هزار در ســال 2013

رومانی ،جمهوریچک ،بلژیک ،مجارســتان ،فنالند،

ترکیه با یک میلیون و  692هزار و  134دســتگاه در رتبه

2برابر هند دستگاه  POSداریم

 30میلیون و  892هزار دســتگاه تا پایان سال  2019و

بیشتر است.

اسپانیا با یک میلیون و  941هزار دستگاه در رتبه چهارم،

پنجم ،لهستان با  907هزار دستگاه در رتبه ششم ،آلمان
با  858هزار دســتگاه در رتبه هفتم ،یونان با  735هزار

دستگاه در رتبه هشتم ،هلند با  379هزار دستگاه در رتبه
نهم و پرتغال نیز با  376هزار دســتگاه در رتبه دهم قرار

دارند.نکته قابلتامل اینکه کشورهای آلمان و ترکیه دقیقا

درحالی که جمعیتشــان به تعداد جمعیت کشــورمان

اســت اما در آلمان  858هزار دستگاه  POSو در ترکیه
یک میلیون و  692هزار دستگاه وجود دارد و این درحالی
است که تعداد دستگاههای  POSدر ایران تقریبا نزدیک

به  9.5میلیون دستگاه یا بهعبارتی  11برابر آلمان و 5.6
برابر ترکیه اســت .همچنین مقایسه دادههای ارائهشده
از ســوی انجمن معامالت امن اروپــا ( )EASTو بانک

 470هزار و  134دستگاه  POSدارند.

براساس آمارهایی که بانک ذخیره هند ( )RBIمنتشر

به  5میلیون و  394هزار و  177دســتگاه رسیده است

دســتگاههای  POSدر ســال  2019بهدلیــل اشــباع

که این تعداد در مقایســه با مدت مشــابه اکتبر 2019

تدریجی بازار و تغییرات عمده سیاســتهای دولت و

ترکیه که جمعیت یکسانی با ایران دارند ،مشخص شد.

دستگاههای  POSارائه نشده اما تعداد نزدیک به 5.4

آمارهای ارائهشــده ،تعداد دستگاههای  POSبه ازای

کرده تا پایان اکتبر  2020تعداد دستگاههای  POSهند

رشد 30درصدی را نشــان میدهد .گرچه سرانه تعداد
میلیون دســتگاه  POSدر هند با جمعیت یک میلیارد

و  353میلیون نفری درحالی اســت که در کشورمان

بــه ازای جمعیت  84میلیونی ،نزدیک به  9.5میلیون
دســتگاه  POSصادر شــده اســت .بهعبارتی ایران با

جمعیت  84میلیونی حدود  1.7برابر هندیها دستگاه
 POSدارد .گرچه توسعه زیرساختهای پرداخت امر

در نیمه اول ســال جاری تعداد دســتگاههای  POSدر

در سیستم شــاپرک ایران تقریبا با کل تعداد POSهای
پرتغال ،سوئیس ،سوئد ،رومانی ،جمهوری چک ،بلژیک،

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی چین ،از سال 2013

 31کشــور اروپایی (عضو و خارج از اتحادیه)  15میلیون

و  168هزار دســتگاه بوده اســت .در بین این کشــورها،
انگلســتان با  2میلیون و  694هزار دستگاه در رتبه اول،

فرانســه با  2میلیون و  592هزار دســتگاه در رتبه دوم،

مجارســتان ،فنالند ،نروژ ،دانمارک ،اتریش ،کرواســی،
ایرلند ،بلغارستان ،لیتوانی ،اســتونی ،لتونی ،اسلوونی و

3میلیون واحد صنفی داریم

 2020رســیده است .الزم به ذکر اســت کاهش تعداد

بدون رویکردهای تنظیمی به حال خود رها شده است.

 25کشــور اسپانیا ،ترکیه ،لهســتان ،آلمان ،یونان ،هلند،

نروژ ،دانمارک ،اتریش و کرواســی دیده میشــود،

وجــود تعداد زیاد دســتگاههای  POSدر کشــور در

براســاس آمارهایــی که انجمــن معامالت امــن اروپا

تعداد  9میلیون و  480هزار و  451دستگاه  POSموجود

به  34میلیون و  148هزار دســتگاه تا سال  ،2018به

به  33میلیون و  312هزار دســتگاه تا نیمه اول سال

مرکزی اروپا با آمارهای شــاپرک در ایران نشان میدهد

( )EASTو بانــک مرکزی اروپا اخیرا منتشــر کردهاند،

آلمــان ،یونــان ،هلند ،پرتغال ،ســوئیس ،ســوئد،

قابلتقدیری در کشورمان است ،اما مقایسه این اعداد
و ارقام نشــان میدهد سیســتم مالی و بانکی کشور

سرانه کارتخوان در ایران  6/6برابر چین

تا  2018تعداد پایانههای  POSدر چین بهطور میانگین
هر ساله بیش از  2میلیون و  800هزار دستگاه افزایش

قطع برخی دسترسیها بوده است .درحالحاضر طبق
هــر  10هزار چینی بزرگســال (باالی  18ســال) 237

مقایسه با دیگر کشورها و ازجمله با کشورهای آلمان و
اما این ســؤال وجود دارد که تعداد دستگاههای POS

آیا ســنخیتی با تعداد واحدهای صنفی دارند یا خیر؟

براســاس آمارهایی که وزارت صمــت اعالم کرده و در

دســتگاه است که در مقایســه با حدود  1561دستگاه

اظهارات سعید ممبینی ،رئیس اتاق اصناف (در تاریخ

 POSدارنــد .گرچه تعداد دســتگاههای  POSقابل

واحــد صنفی وجود دارد که از این تعداد ،نزدیک به ۲۰

در ایران ،ایرانیها  6/6برابر بیشــتر از چینیها دستگاه

اول تیرماه  )98اعالم شــده ،در ایران حدود  ۳میلیون

احصا نیســت ،اما آنچــه از آمارهای قابل دســترس

درصد از این واحدهای صنفی در حوزه تولید مشــغول

نفری در تعداد POSها رتبه دوم جهان پس از کشــور

حوزه توزیع فعال هســتند و مابقــی در دیگر زمینهها

میتــوان فهمید ،اینکه ایران بــا جمعیت  84میلیون
چین با جمعیت  1.4میلیارد نفری را داشته و حتی از
هنــد با جمعیت یک میلیارد و  353میلیون نفری نیز

تعداد POSهای بیشتری دارد.

POSهای تهران از ترکیه و آلمان بیشتر
است!

تصویر استانی تعداد دســتگاههای  POSنیز بسیار

به کار هســتند ،حدود  ۵۰درصــد واحدهای صنفی در
فعالنــد .اگر تعداد فعالیتهای نیازمند دســتگاههای

( POSهمچون فعالیتهای غیررسمی و فعالیتهای

رســمی در ادارات دولتی ،بیمارســتانها و )...را نیز به
این تعداد اضافه کنیم ،نیاز به این دستگاهها بیش از 4
میلیون نخواهد بود؛ عددی که با  9.5میلیون دستگاه

 POSفاصله  5میلیونی دارد.

افزایش حداقل سابقه
بازنشستگی مشاغل سخت

سود سهام عدالت برخی
استانها به زودی واریز میشود

سقوط  ۱۲درصدی
بیتکوین

بر اســاس رأی هیــأت عمومی دیوان عدالت اداری ،برای قانون نحوه بازنشســتگی

معــاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراســان جنوبی از

روز دوشــنبه ارزهای رمزنگاری شده سقوط کردند ،بیت کوین بیش از  ۱۲درصد افت

داد.بهروزی معاون اقتصــادی اداره کل امور اقتصــادی و دارایی
خبــر
ُ

ایاالت متحده باعث افزایش دالر و آســیب رساندن به داراییهای ایمنی شد که هیچ

جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت

و زیان آور و تبصره  ۱ماده  ۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشــوری ،شــرط سابقه برای

بازنشســتگی در مشاغل سخت و زیانآور از  ۲۰ســال به  ۲۵سال افزایش یافت.بر
اســاس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،برای جمع بین حکم تبصره  ۳ماده
واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین

عادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیان آور و تبصره  ۱مــاده  ۱۰۳قانون مدیریت

خدمات کشــوری ،شرط سابقه برای بازنشســتگی در مشاغل سخت و زیانآور از ۲۰
سال به  ۲۵سال افزایش یافت

واریز سود سهام عدالت ســهامداران به سهامداران در آینده ای نزدیک

اســتان در طبس گفت :ســهامداران اســتان که روش غیر مستقیم را
انتخاب کرده اند باید هرچه ســریعتر نســبت به تعیین تکلیف شرکت

ســرمایه گذاری ســهام عدالت اقدام کنند.از مجموع سهامداران سهام

عدالت استان ۴۶۲هزار نفر روش غیرمستقیم و  ۱۸۰هزار نفر هم روش
مستقیم را انتخاب کرده اند.

بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطالعات مودیان مالیاتی

کرد و به پایین ترین حد یک هفته ای رســید ،در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه

درآمدی ندارند.به گزارش رویترز بیت کوین تا  ۳۳۴۴۷دالر ســقوط کرد ،که کمترین

میــزان از  ۶ژانویه اســت .اتریوم که اغلب همراه با بیت کویــن حرکت میکند ،تا ۲۰
درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح یک هفته ای  ۱۰۰۷.۵۱دالر رسید.این سقوط

بســیار بیشتر از افت  ۱درصدی اســت که قیمت طال را به پایین ترین سطح یک ماه
گذشــته رساند ،اما بازتاب بیشتر دالر در برابر ارزهای اصلی را نشان میدهد در حالی
که احتمال افزایش نرخ بهره ایاالت متحده امیدها در برابر دالر را تعدیل میکند.

روال پذیرش چک بعد از اجرای اجباری قانون جدید

بانک مرکزی به منظور اســتقرار ســامانههای ســنجش

( )۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم ،دســتگاههای

معــاون اداره نظامهــای پرداخت بانک مرکزی تاکیــد کرد :از

اطالعات را در سامانه ثبت کند هم گیرنده باید استعالم کند و در

بــه دادههای موجود در پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی

بــا تصویب هیات وزیران و حفظ طبقــه بندی مربوط ،از

عملیاتی خواهیم داشــت.نادعلی زاده افــزود :در ابتدای اجرای

او افزود :برای پیشگیری از مشکالت اجرایی باید فرهنگ سازی

اعتبار و شناســایی روابط اشخاص ،درخواست دسترسی

و دارایــی مودیــان مالیاتی را به هیات دولــت ارائه کرد.

بانک مرکــزی جمهوری اســامی براســاس آیین نامه
پیشگیری از انباشــت مطالبات غیرجاری بانکی ،متولی

استقرار ســامانههای ســنجش اعتبار و شناسایی روابط
اشخاص (ذینفع واحد) است.یکی از سازمانهای تامین
کننده اطالعات قید شــده در آیین نامه مذکور ،ســازمان

امور مالیاتی اســت که نقش مهمــی در تامین اطالعات

موردنیاز این ســامانهها دارد .براســاس تبصره ( )۴ماده

اجرایــی که مطابق قانون نیاز بــه اطالعات دارند ،مجازند

دادههــای موجود در پایگاه اطالعــات هویتی ،عملکردی
و دارایــی مودیان مالیاتــی موضوع مــاده مذکور در حد
نیاز اســتفاده کنند.طبق اعالم پایگاه اطالع رســانی دفتر

هیات دولت ،بانک مرکزی درخواســت صدور مجوز الزم
جهت دسترســی به اطالعات موجــود در پایگاه فوق را به

هیات دولت ارائه کرده اســت .گفتنی اســت ،درخواست

مذکــور در حــال طــی مراحل بررســی در کمیســیون
اقتصاد هیأت دولت است.

ابتدای ســال  ، ۱۴۰۰قانــون جدید چک را به صــورت اجرایی و
قانــون ،چک هــای قدیمی به روال خود پذیرش می شــوند و

بانک مرکزی فرجه زمانی مناســب در اختیار مشتریان قرار می
دهد.نادعلــی زاده گفت :پس از آن چک هــای جدید روانه بازار
می شــود و رنگ چک ها هم تغییر می کند .چک صیادی فعلی

قابلیت ثبت در ســامانه صیاد دارد و توصیه می شود افراد برای

آشنایی با این سامانه اطالعات چک را از همین االن وارد سامانه
کنند.این مقام مسئول بیان کرد :تاریخ اعتبار سه ساله برای چک
در نظر گرفته می شود .با اجرای قانون جدید هم صادرکننده باید

صورت وارد نشــدن اطالعات در سامانه چک قابل وصول نیست.
و اطالع رســانی الزم در راســتای اجرای این قانون انجام گیرد.

معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد :در قانون
جدید چک نگاه سیســتمی وجود دارد و یک سری کنترل هایی
انجام می شود که به کاهش جعل چک می انجامد.او ادامه داد:
در قانون جدید هم اگر موجودی در حساب نباشد چک برگشت

می خورد اما برخورد با چک برگشــتی شدیدتر است  .در صورت

صدور چک برگشتی تمامی حسابهای فرد مسدود می شود و
نمی تواند دسته چک جدید بگیرد.
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روسیه پیروز جنگ نفتی با عربستان
گـــزارش

پایــگاه خبری-تحلیلــی اویل

ترجیح داده میشــود.با کاهش تولیــد یک میلیون

در این دور روسیه پیروز شده است.

اقتص ــاد برت ــر

به اعــام غافلگیرانه عربســتان

دو چیز واضح میشــود )1 :سعودیها کسادی بازار
را احســاس میکنند واحتما ًال علت آن فصل تعمیر

آژانــس بیــن المللی انــرژی عقیــده دارد بهبود

تقاضای نفت در  ۲۰۲۱آهستهتر از حد انتظار و برابر

تعطیلیهای ناشی از شیوع بیماری کووید_ 19است

اس پی گلوبال پلتس سطح تقاضا را  ۵.۳میلیون

پرایــس در گزارشــی با اشــاره
مبنی بــر کاهش داوطلبانه تولید

نفــت به میزان یک میلیون بشــکه در روز و افزایش

همزمــان تولید نفت روســیه تأکید کــرد که در این

جنگ نفتی ،روسیه پیروز شــده است.اویل پرایس
نوشت :قیمت نفت پس از اعالم غافلگیرانه عربستان

سعودی در نشست ماهانه وزرای اوپک پالس مبنی
بر کاهش داوطلبانه تولید نفت این کشــور به میزان
یک میلیون بشــکه در روز ،به باالترین ســطح خود

از فوریه  2020رســیده اســت.این کاهش تولید نفت
توســط تنها تولید کننده واقعی نوســان در این گروه

افزایش تولید روســیه و قزاقستان را جبران میکند
و نتیجــه ای کامال متفاوت با آنچــه که تحلیلگران و

کارشناســان صنعت انتظار داشــتند به همراه داشته

است.عربســتان و روســیه ،دو عضو قدرتمند ائتالف

اوپک پــاس در مورد نحوه واکنش به تغییرات بازار
نفت و کاهش تقاضا اختالف نظر داشــته اند.روسیه
نگران اســت که نفت شیل ایاالت متحده از هر گونه

توافق کاهش تولید توسط اعضای اوپک پالس ،بهره

ببرد .روســیه کامال هم در اشتباه نیست چرا که این
کشور متمرکز بر سهم خود از بازار است.از طرف دیگر،

عربستان سعودی روی قیمت متمرکز است .اگرچه
کلمه «قیمت» هرگز اســتفاده نمی شود .در عوض،
عبــارت «تعادل بازار» یا «بازگرداندن تعادل به بازار»

بشکه نفت در روز توسط ســوی عربستان سعودی،

و نگهــداری پاالیشــگاهها در آســیا و مــوج جدید
و اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان دیگر نیز نه توانایی
(و نه تمایل به) ادامه کاهش تولید خود دارند )2.در

حالی که عربستان ســعودی همچنان قدرتمندترین

عضو اوپک است ،روسیه قدرت آن را کم میکند .در
عین حال ،ورود روســیه به این گروه قدرت بیشتری

به کل ســازمان اوپک میبخشــد.برای عربســتان
ســعودی ،این کاهش تولید هزینههای زیادی را در
ً
تقریبا  3دالر
بر خواهد داشت .در حالی که قیمتها

سمت و سوی بازار جهانی نفت در 2021

با  ۵.۷میلیون بشکه در روز خواهد بود.تحلیلگران

بشــکه در روز پیشبینی کردهاند .به گزارش اویل
پرایس ،کاهش شگفت انگیز تولید نفت عربستان

و خوشبینی نســبت به واکسیناســیون کرونا در
سراســر جهان باعــث افزایش قیمت نفت شــده

ولی خبر همهگیری نوع جدیــد ویروس کرونا به
دورنمای بهبود تقاضا در اروپا آسیب رسانده است.

در حال حاضر بزرگترین ســوال بــرای تحلیلگران

این اســت که در  2021چه اتفاقــی برای بازارهای

هواپیمــا خواهد بود .تحلیلگــران اس پی گلوبال

پلتس عقیده دارند تقاضا  2.4میلیون بشــکه در
روز کمتــر از ســطح  2019و برابر بــا  5.3میلیون

بشکه در روز خواهد بود .تحلیلگران همچنین اشاره

بین آمریکا و چین یک عامل حیاتی برای عملکرد

در هر بشــکه افزایش یافت ،این کشور با صادرات 1
همچنان ضــرر خواهد کرد .بنابراین بعید اســت که

انتظار خواهد بــود .این آژانس پیش بینی خود از

رو به افزایش اســت در حالی کــه میزان حمل و

و  5.7میلیون بشکه در روز اعالم کرده است .خبر

در مرکز توجه قــرار دارد .تولید نفت لیبی افزایش

میلیون بشــکه کمتر ،حــدود  34میلیون دالر در روز
عربستان ســعودی فکر کند قیمتها به اندازه کافی
افزایش خواهد یافت تا کمبود صادرات خود را جبران

کند.اینکه روســیه تمایلی به کاهــش تولید همراه با
عربســتان ندارد و اینکه حتی مجوز افزایش تولید به
این کشــور داده شد نشــان دهنده قدرت تازه کشف

شــده روســیه در بازارهای نفت اســت.اکنون هیچ
کشــوری توانایی تحمل تکرار نبرد بین عربســتان و

روسیه بر سر کاهش تولید نفت که به شدت قیمتها
را در مارس  2020کاهش داد ،ندارد .به نظر میرســد

تقاضای نفت را  170هزار بشکه در روز پایین آورده

قرنطینههای جدید در اروپا تقاضا در بخش حمل
و نقــل را پایین میآورد و وضــع محدودیتهای
جدید پرواز از طرف انگلیس ،تقاضا برای ســوخت

هواپیما را هم تحت فشار بیشتری قرار میدهد .در
واقع ،طبق گــزارش آژانس بین المللی انرژی80 ،
درصد از کاهش مصرف ســوخت در  2021نسبت

به ســطح  2019مربوط به مصرف پایین ســوخت

ادامه داشته باشــد.چین و سالمت اقتصاد آن در
ً
تقریبا
 2021هم در صدر خبرهــا خواهد بود .چین
به تنهایی بازارهــای کاال را طی بحران کرونا نجات

نفــت میافتد؟ آژانس بیــن المللی انرژی عقیده
دارد بهبود تقاضای نفت در  2021آهســتهتر از حد

اضافــه کردند .انتظــار میرود این رونــد در 2021

میکنند ذخایر شناور نفت در دریای شمال و اروپا
نقــل نفت هم باال رفته اســت .اوپک هم در 2021

یافته و به  1.2میلیون بشــکه در روز رسیده است.

داد ولی روند واردات آن کند شــده اســت .روابط

اقتصاد چین در  2021خواهد بود.تولید نفت شیل
آمریــکا عامل مهــم دیگری بــرای بازارهای نفت

در  2021اســت .دولت جدید بایــدن رابطه چندان

گزارشات نشان میدهد اوپک بیشترین تولید را در
نوامبر  2020داشته ولی روسیه و عربستان احتما ً
ال

تصمیم عربستان برای تمدید کاهش تولید از آغاز

بین ،کشــورهای معاف از قرارداد اوپک پالس در

صنعت شــیل آمریکا هنوز هم در شــرایط سختی

بیش از پیش تولید خود را پایین میآورند .در این
حال افزایش تولید خود هســتند .لیبی ،ونزوئال و

ایران  600هزار بشــکه نفت در ماه گذشته به بازارها

دوستانهای با صنعت نفت و گاز ندارد .جدیدترین
 2021خبر خوبی بــرای حفاران آمریکایی بود ولی

قرار دارد چون مشکل همهگیری کرونا حل نشده و

تقاضای نفت بهسرعت افزایش نمییابد.

تولید وا کسن کرونا
در برزیل

رونمایی بایدن از بسته چند
تریلیون دالری کمک کرونایی

نرخ تورم در کشورهای
همسایه چقدر است؟

رشد دو برابری صادرات
گاز روسیه

یک شــرکت دارویی برزیلی اعالم کرد که تولید واکسن روسی

رئیس جمهــور منتخب ایاالت متحده با بیــان اینکه مردم این

تریدینگ اکونومیکس نوشــت :نــرخ تورم هم در گرجســتان و هم در

صادرات گاز روســیه به ترکیه و اروپا از طریق خط لوله

آغاز میشود.ســرویس مطبوعاتی شــرکت دارویــی «یونیائو

کرد که بــزودی طرحی را با بودجه تریلیونهــا دالر ارائه خواهد

دســامبر با  ۰.۳۵درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل

بزرگ گازپروم روسیه اعالم کرد :با گذشت یک سال از

کرونا موسوم به «اسپوتنیک وی» در این کشور در آینده نزدیک

کوئیمیکا»  ،Uniao Quimicaیکی از شرکای صندوق سرمایه

گذاری مســتقیم روسیه ،RDIFبه خبرگزاری تاس گفت :تولید
واکســن روسی کرونا موسوم به اســپوتنیک وی Sputnik V

در برزیــل در آینده نزدیک آغاز میشــود.این شــرکت برزیلی
گفــت :پس از آنکه مواد اولیه از روســیه دیروز ( 6ژانویه) وارد
شــد ،یونیائو کوئیمیکا تولید واکســن را طی چند روز آینده در

چارچوب (توافقات) انتقال فناوری با صندوق ســرمایه گذاری

مستقیم روسیه آغاز خواهد کرد.شرکت دارویی یونیائو کوئیمیکا
روز چهارشــنبه گــزارش داد که مواد ســلولی بــرای تولید این

واکســن وارد برازیلیا ،پایتخت این کشور شده است.سرویس

مطبوعاتی این شــرکت همچنین اعالم کرد که قرار اســت هفته

آینده گفتوگوها در مســکو در مورد تولید "تعداد قابل توجهی از
دوزهای واکســن اسپوتنیک وی” در برزیل از اوایل ژانویه انجام

شود.این شرکت با اشاره به عدم امکان افشای تمام جنبههای
فنی و تحقیقاتی به دلیل تعهدات قراردادی ،خاطرنشان کرد :ما
در حــال برنامه ریزی برای ارســال تحقیقات اضطراری در چند

روز آینده هستیم زیرا شــیوع بیشتر این بیماری همه گیر همه

طرفها را ملزم به اقدام سریع میکند.اواخر ماه دسامبر ،یونیائو
کوئیمیکا به آژانس تنظیم مقررات بهداشــتی برزیلANVISA
درخواســت مجوز برای انجام آزمایشات بالینی فاز سه واکسن
روســی در این کشــور را داد .این پیش شــرط ثبت هر دارویی

در برزیل اســت.در همان زمان گزارش شد که تولید اسپوتنیک

وی در ژانویه  2021در کارخانههای یونیائو کوئیمیکا در برازیلیا و

گوارولوس آغاز میشود.

کشــور اکنون نیاز بــه کمکهای کرونایی بیشــتری دارند اعالم
کرد.به گزارش رویترز،اظهارات اخیر جو بایدن که با معرفی چند
نفر از اعضای تیم اقتصــادی خود همراه بود ،پس از آن صورت

گرفت که دادههای رسمی آمریکا نشان داد که اقتصاد این کشور
در ماه دســامبر برای اولین بار طی هشــت ماه متوالی شــاهد

نابودی مشاغل زیادی از جمله رستورانها بوده است.وی گفت:

این طرح پیشــنهادی شامل کمک مالی برای دولتهای محلی
و ایالتــی که بــا بیماری همه گیر کووید_ 19دســت و پنجه نرم

میکنند و همچنین کمکهای جدید برای افرادی که شغل خود
را از دســت داده انــد و یا توانایی پرداخت اجــاره را ندارند ،نیز

میشود.بایدن همچنین خواستار افزایش حداقل دستمزد به 15
دالر (در ساعت) که وعده مبارزات انتخاباتی او نیز بود و همچنین

پرداخت مســتقیم و نقدی  2000دالر برای کمکهای کرونایی به
مردم آمریکا شــد.بر اساس این گزارش ،دموکراتها در آخرین
الیحه کمک کرونایی که در ماه دســامبر تصویب شــد ،به دنبال

پرداختهای نقدی بودند اما توانستند جمهوریخواهان را تنها به
پرداخــت  600دالر متقاعد کنند.بایدن گفت :ما باید پرداختهای
مســتقیم بیشــتری به خانوادههــا و کســب و کارهای کوچک

پاکستان کاهش یافت.متوســط نرخ تورم پاکستان در  ۱۲ماه منتهی به

به  ۸.۰درصد رســید که این نرخ ،کمترین تورم ثبت شــده در پاکســتان
طی چهار ماه اخیر محسوب میشــود.در بین بخشهای مختلف ،تورم
در بخش مواد غذایی و نوشــیدنی  ۱۴.۹درصد ،بهداشــت و درمان ۷.۲

درصد و لوازم منزل  ۲.۵درصد بوده است .از سوی دیگر کمترین تورم در

بخش حمل و نقل با منفی  ۴.۵درصد بوده است .بر مبنای ماهانه ،نرخ

تورم پاکســتان در این ماه  ۰.۷درصد اندازهگیری شده که  ۰.۱درصد کمتر
از تورم ثبت شــده در ماه قبل بوده است.متوســط نرخ تورم پاکستان در

بازه زمانی  ۱۹۵۷تا  ۲۰۲۰معادل  ۷.۶۱درصد بوده اســت که باالترین نرخ
تورم ثبت شــده مربوط به دسامبر  ۱۹۷۳با  ۳۷.۸۱درصد و کمترین تورم
ثبت شــده نیز مربوط به فوریه  ۱۹۵۹با منفی  ۱۰.۳۲درصد بوده است.از
ســوی دیگر نرخ تورم در گرجستان کاهشــی بوده است .تا پایان  ۱۲ماه

منتهی به دسامبر ،نرخ تورم در گرجستان با  ۱.۴درصد کاهش نسبت به

ماه قبل به  ۲.۴درصد رسیده است که این نرخ ،کمترین نرخ تورم در ۱۴
ماه اخیر محسوب میشود.مواد غذایی و نوشیدنی با  ۶.۸درصد افزایش

قیمت ،بزرگترین محرک قیمتها در این کشــور بوده است و پس از این
بخش ،رســتوران و هتلداری با تورم  ۵.۹درصد در رده بعدی قرار دارد.از
ســوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با تورم منفی ۵.۲

داشــته باشیم که شامل پرداخت مستقیم آن  2000دالر به مردم
میشود 600 .دالر اص ً
ال کافی نیست.این نماینده حزب دموکرات

دارد .بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در این ماه منفی یک درصد

سنای آمریکا در جورجیا سربلند بیرون آمد .انتخاب وی اکثریت

قبل اســت .متوسط نرخ تورم در گرجســتان در بازه زمانی  ۱۹۹۶تا ۲۰۲۰

که از  20ژانویه کار خود را آغاز میکند ،این هفته در دو انتخابات
ســنا را به دموکراتها داد تا با کنترل مجلس نمایندگان تکمیل
شود .اکثریت دموکراتها به بایدن اجازه میدهد که الیحههای
بیشتری را برای بودجه تصویب کند.

درصدی و فرهنگ و آموزش با تورم منفی  ۲.۸درصدی در رده بعدی قرار
اندازهگیری شده که  ۱.۹درصد کمتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه

ترک استریم دو برابر شد.به گزارش راشا تودی ،شرکت

راهانــدازی خط لوله انتقال گاز روســیه به ترکیه و اروپا
موســوم به ترک اســتریم ،میــزان گاز صادراتی از این
خط لوله به ترکیه و اروپا دو برابر شــده است.الکســی
میلــر ،مدیرعامل گازپروم گفته که این روزها ســالگرد

بهرهبرداری از این پروژه اســت و ایــن خط لوله از روز
 8ژانویــه ســال  2020عملیاتی شــده و گازپروم میزان
صــادرات گاز از طریق این خط لولــه را  2.2برابر کرده

اســت .این خط لوله  930کیلومتری بــا عبور از دریای
ســیاه ،گاز روسیه را به ترکیه و سپس برخی کشورهای

اروپایــی نظیر یونــان ،مقدونیه ،بلغارســتان ،رومانی،
صربستان و بوســنی و هرزهگوین منتقل میکند.میلر

میگوید :طی ســال گذشــته ترکیه ،یونــان و مقدونیه
واردات گاز از روسیه را افزایش دادند .صربستان آخرین

کشــوری اســت که واردات گاز از روسیه به وسیله خط

لوله ترکاســتریم را آغاز کرده اســت .شیوع ویروس
کرونا تقاضای انرژی در بازار جهانی را به شدت کاهش

داده و صادرات گاز روســیه به کشورهای غیر از اعضای

ســابق شوروی در سال  2020نســبت به سال 10 ،2019

درصد کاهش داشــته اســت .البته برخی کشــورهای

اروپایــی همچنان در فکر افزایش خرید گاز از روســیه

هســتند.میلر میگوید 9 :کشــور اروپایی در سال 2020

معادل  ۷.۱۷درصد بوده اســت که باالترین تــورم مربوط به آوریل ۱۹۹۶

خرید گاز از روسیه را افزایش داده به گونهای که هلند و

 ۳.۳درصد بوده است.

گاز روسیه به ثبت رساندند.

بــا  ۵۹.۳۱درصد و پایینترین نرخ تــورم نیز مربوط به می ۲۰۱۲با منفی

اسلواکی در سالی که گذشت رکورد جدیدی را در خرید

پیشبینی رشد  7/9درصدی
اقتصاد چین

درآمد میلیاردی سازندگان بازی موبایل
در چین

صادرات نفت عربستان
به آمریکا صفر شد

صنــدوق بینالمللی پول در گزارش جدید خــود پیشبینی کرد اقتصادچین به

یک شــرکت تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به برنامههای تلفن همراه اعالم کرد که  ۳۰ناشر

آمار سازمان اطالعات انرژی آمریکا نشان میدهد ،برای نخستین بار در  35سال گذشته طی هفتههای

و تــداوم عادی شــدن فعالیتهای اقتصادی ۷.۹ ،درصد رشــد کند.به گزارش

جهان درآمد کســب کردند.به گزارش شینهوا ،سنسور تاور  ،Sensor Towerیک شرکت تجزیه

آمریکا اعالم کرد که به شکلی بیسابقه در  35سال گذشته ،طی هفتههای اخیر هیچ نفتی از عربستان

دنبال رشد  ۱.۹درصدی در سال  ،۲۰۲۰در سال  ۲۰۲۱با تحت کنترل ماندن کرونا

برتر بازیهای موبایل در چین طی ماه دسامبر سال گذشته  ۲.۱۶میلیارد دالر آمریکا در سراسر

شــینهوا ،صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود پیشبینی کرد اقتصاد

و تحلیل دادههای مربوط به برنامههای تلفن همراه ،اعالم کرد که  30ناشر برتر بازیهای موبایل

مانــدن بحران کرونا و تداوم عادی شــدن فعالیتهــای اقتصادی ۷.۹ ،درصد

کردند.به گفته این شــرکت ،این مبلغ  29درصد از کل درآمــد بازار جهانی بازیهای موبایلی را

ســاالنه بررســی اقتصاد چین اعالم کرد :اقتصاد چین به ریکاوری سریع خود

درآمد فروش  30غول برتر بازیهای موبایل  45درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است

چین به دنبال رشــد  ۱.۹درصدی در ســال  ،۲۰۲۰در ســال  ۲۰۲۱با تحت کنترل

رشــد کند.هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در بیانیه خود در پایان اجالس
ادامه میدهد .اقتصاد چین در این مســیر از کنترل قدرتمند شــیوع بیماری و
سیاستگذاریهای تشویقی ســریع و به موقع کمک گرفته است.در ادامه این
بیانیه آمده است :سیاستگذاران مالی چین مشوقها و حمایتهای مالی خود

را به آسیبدیدهترین شــرکتها تخصیص دادند و در عین حال پایداری مالی
این کشور را حفظ کردند.

در چین طی ماه دســامبر سال گذشــته  2.16میلیارد دالر آمریکا در سراسر جهان درآمد کسب
در این مدت به خود اختصاص داده است.شــرکت سنسور تاوز اضافه کرد که در سال  ،2020کل

و در مقابــل ،کل پرداخت کاربران بازیهای تلفن همراه در فروشــگاههای برنامه App Store

و  Google Playتنها  27.8درصد رشــد ســاالنه داشته است.این شرکت گسترش سریع این
سازندگان بازیهای موبایل را ناشی از درک استراتژیک آنها از بازار و نوآوری در محصوالت خود
اعالم کرد.طبق اطالعات منتشر شده توسط سنسور تاور ،شرکتهای تنسنت ،نت ایز ،میهویو،
لیلیت گیمز و فانپالس پنج توسعه دهنده برتر بازیهای تلفن همراه چینی بودند.

اخیر هیچ نفتی از عربستان به آمریکا صادر نشده است.به گزارش راشا تودی ،سازمان اطالعات انرژی

به آمریکا صادر نشــده است .در واقع این مسأله نشــان میدهد ،وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه

دیگر آن گونه که در گذشــته سابقه داشت نیســت .اطالعات این سازمان نشان میدهد ،در ماه اکتبر
آمریکا  8.54میلیون بشکه نفت از عربستان وارد کرده است .این در حالی است که در ماه ژوئن رقم

واردات نفت آمریکا از عربســتان  36میلیون بشکه بود.در سالهای دهه  2000میالدی ،آمریکا ماهانه

 45میلیون بشــکه از عربســتان نفت وارد میکرد .البته واردات نفت آمریکا فقط از عربستان کاهش

نیافته ،بلکه آمار ماه اکتبر نشان میدهد که واردات نفت این کشور به طور کلی از خلیج فارس کاهش
چشــمگیری داشته است و این در حالی است که در دهه  2000میالدی آمریکا روزانه  3میلیون بشکه

از حوزه خلیج فارس نفت وارد میکرد .در اکتبر ســال  2020اما این رقم به کمتر از  500هزار بشــکه در

روز رســیده است.این آمار نشان میدهد که آمریکا روز به روز وابستگی خود به واردات نفت را کاهش

میدهد که این مسأله بویژه در مورد واردات نفت از خلیج فارس بیشتر خود را نشان میدهد.

