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ناامنی بازارها برای سفتهبازان

 8صفحه |  3000تومان

تحلیل کارشناسان از بازار ار ز

جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز

تردید در دالر
15هزار تومانی
|

از زمان ســخنرانی رئیس جمهور در خصوص تالش

رسیدن به دالر  15هزار تومانی البته منوط به آزاد شدن دالرهای

بلوکه شــده ،دالر مســیر ریزش را انتخاب کرده و باید دید این

در هفتــه گذشــته بازارهــای داخلی ســیر
نزولی در پیش گرفتند .بازار ســکه و ســهام
به تبعیت از دالر کاهشــی بــوده و دالر نیز به
دلیــل کاهش ریســکهای سیاســی روند
نزولــی در پیــش گرفته اســت .پیشبینی
میشــود دو مــوج کاهشــی ارزش دالر در
هفتههای آتی رخ دهــد .اوال با آغاز فعالیت
بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریــکا در هفته آینــده ،دالر یک افت دیگر
و احتماال به...

امروز بخوانید
 2محسن هاشمی :نامزد انتخابات نمیشوم

 2ظریف :پس ازمسئولیت واقعیتها را خواهم گفت

کره و نیز همزمان با اتمام ریاســت جمهــوری ترامپ درآمریکا

و امیــدواری به رفع تحریمها در دوره ریاســت جمهوری بایدن

 3معامالت خرما در بورس از سهشنبه

راه دالر در اقتصاد ایران برای رسیدن به افقهای ترسیم شده در

 3ثبت قیمت آگهی ملکی آزاد شد

صورت گرفت.با این حال و به رغم این شــرایط به نظر میرســد

مسیر ریزش تا کجا و چگونه طی خواهد شد؟ دالر در ادامه روند
ً
تقریبا بعد
نزولی خود ،وارد کانال  ۲۲هزار تومان شد .این افت

نرخهای پایینتر ،چندان هموار نباشد.این افت قیمت در حالی

ارز تا ۱۵هزار تومان در صورت آزادســازی منابع ارزی کشــور در

همزمان با تغییرات ریاست جمهوری آمریکا و...

از اظهــارات امیدوار کننده رئیسجمهور در خصوص کاهش نرخ

 4کاهش استقبال مردم از بازار میوه

اســت که برخی ،آن را به خوشبینی بازار به برداشتن تحریمها

 4قیمت هر کیلو مرغ  21200تومان

صفحه3

 5زمستان سخت کرونایی در پیش است

سفر وزیر خارجه سعودی به مسکو

صفحه2

روسیه میانجی ایران
و عربستان میشود؟

حاجی دلیگانی:
وزیر اقتصاد به داد بورس برسد

صفحه8

ارز صادرات را برگردانید
مالیات نمیدهید

مرز تجاری شلمچه بازگشایی شد
معاون توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری

کلینکر (مواد اولیه سیمان) به وسیله ریل

و تــردد زائران عتبات عالیــات از این مرز

شلمچه پس از  ۲۴ساعت تعطیلی از صبح

عراق صادر شــد .موســوی عمده کاالهای

مســاحت  ۳۷هزار و  ۴۰۰۰هکتار در شمال

سازمان منطقه آزاد اروند گفت:مرز تجاری
دوشنبه بازگشــایی شد و مراودات تجاری

با کشــور عراق از ســرگرفته شد.سیدعلی

موســوی اظهار داشــت :روزانه بین  ۲۰۰تا
 ۲۵۰کامیون حامل کاالهــای صادراتی در

مرز تجاری شــلمچه تــردد میکنند و در
حال حاضر بازرگانان  ۲کشور در مرز تجاری

شلمچه مشغول فعالیت هستند.وی اظهار
داشــت :در یک ماه گذشــته  ۱۵۰هزار تن

علیــزاده گفــت :اعمال نرخ صفــر مالیاتی بــه درآمد

آهن به شــلمچه منتقل و از آنجا به کشور

صادراتی به کشور عراق از شلمچه را مصالح

ســاختمانی ،کلینکر ،صیفیجات ،توربین
برقــی نیروگاههای حرارتــی ،مواد غذایی،
مواد شــیمیایی ،معدنی و فوالد اعالم کرد.

وی با بیان اینکه مرز شــلمچه برای تردد

مســافر همچنان بســته اســت ،گفت :با
توجه به شــرایط کرونایی مرز مسافری از
ســوی دو کشــور عراق و ایران بسته است

جاده ای ،ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت

ویژه ای برخوردار است.

صدور بخشــنامه ای ،خاطرنشان کرد :اعمال نرخ صفر

این اســاس منابــع یارانهها به صورت یک جــا  ۴۳۶هزار میلیارد

به درآمد حاصل از صادرات کاال و خدمات برای عملکرد

خواهیــم کرد .همچنین یارانه نقدی در دو ســقف پرداخت خواهد

ســالهای  ۱۳۹۷لغایت  ۱۳۹۹منوط به برگشــت ارز

چرخه اقتصادی کشــور با رعایت مقررات مربوط است.

وی گفــت :صادرات بخش کشــاورزی و خدمات فنی
و مهندســی برای عملکرد ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹از
شمول این حکم مستثنی هستند.معاون حقوقی و فنی

مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح
کرد :اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵

قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشور به سود
تفاوت نرخ تســعیر ارز حاصل از صــادرات در عملکرد

ســالهای  ۱۳۹۷لغایت  ۱۳۹۹منوط به برگشــت ارز

شد ۵۸ ،میلیون نفر یک مبلغ و از  ۵۸میلیون نفر تا  ۸۰میلیون نفر

از جملــه مواد  ۸۱و  ۱۳۲قانون مالیاتهای مســتقیم،

مــاده  ۱۳قانــون چگونگی اداره مناطــق آزاد تجاری-

صنعتی و معافیتهای دانش بنیان و پارکهای علم و

فناوری موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانــش بنیان و تجاری ســازی نوآوریها و اختراعات،
فارغ از برگشــت ارز حاصل از صــادرات آنها ،با رعایت

مقررات مربوط امکان پذیر است.

راه ،نفت ،صمت و برخی نشســتهای دیگر برگزار کردند تا بتوانیم
در ســال آینده یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم و ان شاءهللا در

این باره در صحن کمیسیون تلفیق تصمیم گیری خواهد شد.

کانال  ۴۰هزار دالری کماکان ادامه دارد و برای دومین روز
متوالی بازدهی این ارز منفی باقی ماند .برخی از معامله
گران و کارشناســان معتقدند صعــود ارزهای دیجیتالی
بیــش از حــد بوده و هــر لحظه امــکان ترکیدن حباب

قیمتی آنهــا وجود دارد .به عقیده این دســته از معامله

گران ،ارزهای دیجیتالی هنوز وابســتگی بسیار زیادی به
بیتکویــن دارنــد و اگر این ارز به هــر دلیل دچار ریزش
ســنگین شود ،سرنوشت مشــابهی برای سایر ارزها رقم

خواهــد خورد .در حال حاضــر  ۶۹درصد کل بازار ارزهای

دیجیتالی در اختیار بیتکوین و  ۱۳درصد در اختیار اتریوم

اســت .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از
معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با

کشــور ،مصرف گاز شــبانه روزی و در مواقع

خوش آب و هوای اســتان تهــران از قطع گاز

گاز در کشــور به شــدت افزایش یافته است.

دســتگاهها در این زمینه کافی نبوده است لذا

دیجیتالی در ماههای پایانی ســال قبــل افزایش کامال

اشــاره به مصرف بی رویه گاز در برخی مناطق

واحدهای ویالیــی پرمصــرف غیرضرور خبر
داد .عبدالرضــا چراغعلی در جلســه کارگروه

وی همچنین اظهار داشت :صادرات بخش کشاورزی و

تاکید کرد :اعمال سایر معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی

کمیتههای کمیسیون تلفیق روز گذشــته نشستهایی را با وزرای

کانال  ۳۶هزار دالری قرار گرفت.ناکامی بیتکوین در فتح

ویژه ای در ســطح اســتان تهران بوده ایم؛ به

انرژی ،در تعداد زیــادی از ویالها و خانههای

و  ۱۳۹۹از شــمول این حکم مستثنی هستند .علیزاده

بود از یک میلیون شغل به یک و نیم میلیون شغل در سال آینده،

سی ان بی سی نوشت :بیتکوین در آستانه از دست دادن

 ۲۰۰۹معامــات اولیه آن شــکل گرفت .بــه گفته بانک

حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به

خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸

 ۱۴۰۰برای اولین بار پرداخت خواهد شد.زارع اضافه کرد :در راستای

قطع گاز ویالهای پرمصرف

آلودگی هوا اســتان تهران با اشاره به افزایش

چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعالمی است.

نا کامی پیدرپی بیتکوین
بعد از رکوردهای افسانهای

ظرفیتهای مناســب نظیر حمــل و نقل

به چرخه اقتصادی کشــور است.محمود علیزاده معاون

مالیاتی موضوع ماده  ۱۴۱قانون مالیاتهای مســتقیم

 8وحشت در بازار جهانی طال

بــا کشــورهای عــراق و کویت با داشــتن

پرداخــت خواهــد شــد.رحیم زارع در نشســت خبــری ظهر روز

تومان در نظر گرفته شــد که  ۱۴.۵درصد ســهم نفت را از آن جدا

 7احتمال افزایش وام ازدواج تا  ۲۰۰میلیون تومان

واقع اســت .ایــن منطقــه در همجواری

تعامل با دولت و افزایش میزان اشــتغالی که دولت در الیحه دیده

حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور با

 7کدام بانکها وام ۳۰۰میلیونی میدهند؟

در محل تالقــی دو رودخانه اروند و کارون

حاصل از صادرات کاال و خدمات ،منوط به برگشــت ارز

(دوشنبه) در تشــریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت :بر

 6برای خرید خودرو  ۴۰هزار دالر کنار بگذارید

خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که

ســخنگوی کمســیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت که براساس

حاصل از صادرات طبق مقــررات اعالمی بانک مرکزی

 6تاثیرمتفاوت قیمتهای اینترنتی بربازارخودرو

غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان،

پرداخت یارانه نقدی  ۱۴۰۰در دو سقف
مصوبه این کمیســیون یارانه نقدی این کمیســیون در دو ســقف

 5بازار داغ کنسرتهای  ۳۵۰هزار تومانی در کیش

همچنان ممنوع است .منطقه آزاد اروند با

مبلغ کمتری یارانه دریافت میکنند.به گفته وی یارانه تولید در سال

حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به

ادامه صفحه 3

مصــرف گاز گفــت :به دلیل کــم هزینه بودن
ییالقی در مناطق خوش آب و هوای اســتان

تهران ،شهرســتانها و اســتانهای شــمالی

غیرضروری اســت؛ به همین ســبب مصرف

وی افزود :طبــق مصوبه شــورای امنیت ،در

صورت عدم اصــاح روش مصرف گاز در این
مناطق ،طی مســیر قانونی نسبت به قطع این

انشعابات در سطح کشــور اقدام میشود.وی

ضمن گرامیداشــت  ۲۹دی ماه سالروز هوای
پاک با اشــاره به ۱۲روز هوای ناســالم در دی
مــاه افــزود :از ابتدای این ماه شــاهد هوای

طور کلی در ســالهای اخیــر اقدامات تمامی
موضوع آلودگی هوای استان باید با حساسیت

بیشتری پیگیری شــود.چراغعلی تاکید کرد:

دستگاههای اجرایی تکالیف و وظایف خود در
مورد قوانین هوای پاک را به تفکیک مشخص
و اقدامات موثر خود را به طور خالصه ذکر کنند

و اگر اقــدام موثری نداشــته و در این زمینه

موانعی داشتهاند نیز گزارش دهند.

سازمان آگݠهیها

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

جی پی مورگان جریان ســرمایه ورودی به بازار ارزهای
محسوسی داشــته است و این مساله بدان معنا خواهد
بود که پتانسیل رشــد زیادی برای ارزهای دیجیتالی در

سال  ۲۰۲۱متصور خواهد بود .بزرگ ترین بانک آمریکایی
از احتمال رســیدن ارزش بیتکوین بــه  ۱۴۶هزار دالر در
بلندمــدت خبر داده اســت .در حال حاضــرارزش بازار

بیتکوین  ۷۱۹میلیارد دالر برآورد میشــود که در صورت

تحقق قله پیش بینی شده چی پی مورگان ،این میزان با

رشد  ۴.۶برابری به  ۲.۷تریلیون دالر خواهد رسید.سرگی

نظروف -بنیان گذار موسســه چین لینک -گفت :هر چه

بیشــتر میگذرد اطمینان مردم و معامله گران نسبت به
ارزهای دیجیتالی بیشــتر میشود و فناوری بالک چین
بیشتر و بیشتر وارد زندگی روزمره میشود .شاید به نظر

برخیها بــازار ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش
نداشته باشد اما واقعیت این است که این بازار پتانسیل
رسیدن به ارقام بسیار باالتری را دارد.
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سرلشکر باقری :برای عبور از تحریم
در همه زمینهها باید قوی باشیم
رئیــس ســتادکل نیروهای مســلح گفت :اگر

رئیس قــوه قضائیه گفت :رزمایش موشــکی

زمینههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،

قدرت هســتند .رئیس قــوه قضائیه رزمایش

میخواهیم تحریمها خنثی شــود باید در همه

اقتدارآفرین و ابزار تولید قدرت دانست .آیتهللا

دفــاع مقدس در موزه انقالب اســامی و دفاع

مقدس،گفت  :شهید حاج قاسم سلیمانی مشی

بــه کانال ۲۲هزار تومان و انتظار مشــتریان برای کاهش

ســلیمانی را که ادامه مکتب دفاع مقدس است
مسلح افزود :ییس  :پرواز دو فروند هواپیماهای
بی ۵۲از آمریکا در منطقه و بازگشــت آنها ارزش

عملیاتی قابــل توجهی ندارد .رئیس ســتادکل

سیر نزولی نرخ ارز و چشمانداز مثبت معادالت سیاسی

نیروهای مســلح افــزود :در یک مــاه اخیر ناو

نگه دارنــد .بهگفته فعاالن صنفی تا زمانی که نرخ ارز در

جورجیــا از منطقــه خلیجفارس خارج شــده و

موجب شده اغلب مشــتریان برای خرید خودرو دست

متخصصــان در تولید واکســن ایرانی کرونا را

مدیــران بنیــاد حفظ آثــار و نشــر ارزشهای

به یادگار گذاشــت .رئیس ســتاد کل نیروهای

خــودرو در آغاز هفته جاری شــد .فعاالن بازار میگویند:

اخیر موشکی و پهپادی اخیر و همچنین اقدام

محمد باقری روز دوشنبه در همایش سراسری

باوجود کاهش  ۳تا  ۵۵میلیون تومانی قیـــــمت برخی

بیشتر قیمتها ،موجب قفل شدن بازار و توقف معامالت

و تولید واکســن منابــع اقتدارآفرینی و تولید

فرهنگی و دفاعی قوی باشیم .سرلشکر پاسدار

دفــاع را تا لحظه شــهادت ادامــه داد و مکتب

خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته ،ورود نرخ دالر

رئیسی :توان موشکی و تولید وا کسن
منابع اقتدار هستند

هواپیمابر و ناو بالگرد بر آمریکا و ناو زیرسطحی

سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه

قضائیه هشــدار داد :باید مراقب روایت تفرقه

در شــعاع بیش از یکهزار کیلومتری از ســواحل

افکنانه انگلیســی با کمک دالرهای آمریکایی

مجموعه اقدامات دشمن که آن را نمایش قدرت

برای معرفی شــخصیت حضــرت زهرا (س)

ایران قرار گرفتهاند .سرلشکر باقری تصریح کرد:
نام گذشــتهاند نشان دهنده این است که نسبت
به قدرت دفاعی جمهوری اســامی ایران دچار
ترس و واهمه هستند .وی تاکید کرد :نیروهای

مســلح ایران برای پاسخ دادن به همه تهدیدات
کام ً
ال آماده اســت و نیروهای ما در اوج آمادگی

به سر میبرند.

و خیالپردازیهــای هالیــوودی دشــمنان
و تبیین ســیره اهل بیت بود .رئیسی دفاع از

حقوق زنان را وظیفه همه دســتگاهها در نظام

اســامی دانســت و با تأکید بر اینکه دستگاه
قضائی نیز خــود را موظف به صیانت از حقوق

زنان میدانــد ،تدوین الیحه ارتقــاء کرامت و
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت را که سال

گذشــته تهیه و به دولت ارائه شد ،نمونهای از

این اقدامات دانست .آیتهللا رئیسی بر همین
اســاس به کســانی که در حوزههــای مختلف
در کشور مشــغول کار و تالش هستند ،متذکر

شد :آنچه برای کشــور اقتدار میآفریند ،تولید

قدرت در همه بخشهای تولیدی ،دفاعی ،علم
و فنــاوری و اقتصاد مقاومتــی و دانشبنیان
است و دشــمن از اقتدار ایران در این حوزهها

عصبانی است.

هر محدوده قیمتی برای مدت  ۲تا  ۳هفته تثبیت نشود،
نمیتوان انتظار بازگشــت مشتریان به بازار خودرو و رشد
نسبی معامالت را داشت.

فروش سهام دولتیها برای پرداخت حقوق،
عیدی و سنوات

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه دولت ظرف هفتههای
آینــده بایــد عالوه بــر پرداخــت حقــوق دی ،بهمن و

مصباحی:
اقتصاد ،بیماری ساختاری دارد

فالحی :قوه قضائیه بورس را
دست قماربازان پاک کند
از ِ

اســفند کارمندان ،عیدی و ســنوات آنها را بپردازد گفت:
صندوقهای بازنشستگی در حال فروش سهام هستند.
شــاهین احمدی گفت چند روزی اســت در همه بازارها
از جمله ملــک ،طال و ارز نقد شــوندگی کاهش یافته و
بازار ســرمایه نیز مثل بازار خودرو ،انتظارات آتی را خرید
و فروش میکنــد .وی گفت :اظهارنظــر رئیس جمهور
مبنــی بر کاهش نرخ دالر تا  ۱۵هزار تومــان ،بر بازار اثر
گذاشته است.

ثبت درخواست  209هزار بیمه بیکاری از اول
خرداد

مدیرکل پایداری اشــتغال و بیمه بیــکاری وزارت تعاون

گفــت :تعداد  ۲۰۸هــزار و  ۹۹۹نفــر از متقاضیانی که از
اول خرداد بیکار شــدند یا بیکاری آنها استمرار داشته در
ســامانه بیمه بیکاری ثبتنام و درخواســت  ۱۵۹هزار و
 ۳۹۵نفر رســیدگی شــده و  ۹۷هزار و  ۵۲۷نفر مقرری

اقتصاد ایران با چند مشــکل ســاختاری مواجه

این ثــروت میان خانوارها ،بهبود معیشــت عامه

نماینــده مــردم ایالم در مجلس شــورای

پاک کند .وی گفــت :این قماربازان ،جان،

گرههای دیگری را بگشاید .مصباحی مقدم عضو

یک ضعف نیز مشکالت اقتصاد را بیشتر میکند؛

این اســت که بازار اقتصاد و بــورس را از

سیاســی و اقتصادی خــود باخته اند و ما

است که حل این مشکالت میتواند به همراه خود
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :یکی از این
ً
دائما
مشکالت ساختار بودجه است .بودجه ایران

تمــام امکانات از آب و برق تا حتی شــکر و گندم

نفتی را به صورت قابل توجه داشــته اســت .وی

تمام مشکالت کشور را به تحریمها پیوند بزنیم و

با کسری مواجه است .در شرایطی که درآمدهای
گفت  :ســاختار بودجه باید بگونه ای باشــد که از

دریافت کردند .یکی از تبعات مهم شــیوع بیماری کرونا

کســری بودجه ساالنه جلوگیری شــود زیرا حل

و تعطیلی کســب و کارها مشکالت بیشــماری را برای

را نیز برطرف میکند .مسأله دیگر ،موضوع ثروت

بیکاری بــود که به دلیــل اعمــال محدودیتهای تردد
نیروی کار کشور به وجود آورده است.

محسن هاشمی :نامزد انتخابات نمیشوم

محســن هاشــمی رئیــس شــورای مرکــزی حــزب

مشکل کســری بودجه بسیاری از مشکالت دیگر

افزایی در اقتصاد ایران است .این کیک ثروت در
ایران رشــد چندانی ندارد و روی تولید و امکانات

موجود در کشور به حد کفایت اتکا نمیشود .تولید
رشــد مناســبی ندارد و درآمد ملی ما در  ۴٠سال

کارگزاران ســازندگی گفت  :قصد نامــزدی در انتخابات

گذشــته حتی دو برابر هم نشده است .برای عبور

طلبــان برای حضــور وی در انتخابات  ۲۸خــرداد ۱۴۰۰

ثروت ملی بیشــتر شــود و با توزیع عادالنه عواید

ریاســتجمهوری را ندارم .وی بــا تاکید بر عالقه اصالح

مردم رقــم بخورد .اما در مقابل این دو کاســتی،

از چالش باید ســرمایهگذاری افزایش پیدا کند تا

مسأله بد مصرفی است که امروزه در نحوه مصرف

به چشــم میخورد .مصباحی مقدم گفت  :اینکه
نگاهمان به غرب باشد ،نتیجه بخش نخواهد بود.

این نگرش که پیش از ســالهای جنگ تحمیلی
عــراق با ایران بر کشــور حاکم شــد و مدام این
نگاه را به جامعه داده که مناســبات با غرب تمام

مشکالت اقتصاد ایران را رفع میکند ،نگرشی غلط
اســت .نمونه آن را در کشورهایی مثل پاکستان و

مصر میتوان دید .وی گفت  :کشــورهای زیادی
هستند که رابطه خوبی با غرب دارند اما خبری از

توســعه یافتگی در آنها نیست .واقعیت این است
که مشکالت داخلی بیش از مشکالت خارجی به

اقتصاد لطمه زده است.

اســامی گفت :تقاضای ما از قوه قضائیه
وجود قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک

کند .ســارا فالحی در جلسه علنی مجلس

شورای اســامی طی تذکر شفاهی ،گفت:
مرزهــای مقاومت که قاســم ســلیمانی
رهبــری آن را برعهده داشــت ،از ســفره،

معیشــت و اقتصاد مردم که در آلونکها،
کپرها و حلبی آبادها زندگی میکردند ،آغاز

میشــد و تا فراســوی مرزهای مظلومیت
مظلومــان جهــان گســترش مییافــت.
فالحی افزود :از دستگاه قضا میخواهیم،

شمشــیرش را بــر پیکــر آن  ۲۵۰بدهکار
ارزی فــرود آورد و محکمتر از آن بر پیکر

آن  ۲۰مســئولی که پشت این  ۲۵۰بدهکار
ارزی هســتند ،فرود آورد و بازار اقتصاد و

بورس را از قماربازان سیاســی و اقتصادی

حیثیت و شــرافت مردم را بر سر قمارهای

امــروز از قوه قضائیــه میخواهیم اعتماد
مــردم را بازگرداند و مطمئن باشــد مردم

پشت شمشــیرعدالتخواهانه دستگاه قضا

میایســتند .وی گفت :در گفتمان قاســم
ســلیمانی نه تنها فرزندان ملتش فارغ از

قومیت ،جغرافیا ،زبان و ســایق سیاسی

قــرار میگرفتنــد ،بلکه تمــام مظلومان و
آزادگان جهــان هــم ُســکنی میگزیدند.
نماینــده مــردم ایالم در مجلس شــورای

اســامی تصریح کرد :در گفتمان قاســم
سلیمانی مسئول ،مسئول است و خودش

را به مســلخ مصالح مردم میبرد ،نه آنکه
مردم را به مسلخ مطامع خود ببرد .فالحی

با بیان اینکه مســئول در این گفتمان اهل

مماشات نیست،

ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری ،گفــت :انتخابات
ریاست جمهوری پیشرو بسیار مهم است و باید احزاب
قوی با ارائه برنامه مشــخص برای انتخابات ۱۴۰۰برنامه
ریــزی کنند .وی گفت :اصالح طلبان باید از ایران و آینده
تصویر ســازی کنند .برنامههای خــود را به مردم بگویند
و روشــنگری کنند و تیمی را معرفــی کنند که بتواند این
برنامه را اجرا کنند.

افزایــش  ۴.۵درصدی تــردد در محورهای
برونشهری

براســاس گزارش مرکز مدیریــت اطالعات راهها و حمل

و نقل جادهای کشــور ،تردد در شــبانهروز گذشته نسبت
به روز قبل  ۴.۵درصد افزایش یافته اســت .براســاس
آخرین اطالعات دریافتی از  ۲هزار و  ۲۶۲ترددشمار فعال
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سهام دار بورس هستند

تحریمهای ایران
درس عبرت اروپا شد

با توجه به اینکه هم اکنون بیش از  ۶۰درصد از جمعیت کشور سهامدار بورس هستند ،افت و خیزهای شاخص

اروپاییها با عبرت گرفتن از تحریمهای ایران ،در حال تدوین طرحی هستند که از وابستگی اقتصاد منطقه خود به

انتهای مرداد شاخص با تالطم زیادی روبهرو شد و با افت از ارتفاع نزدیک به  ۲,۱میلیون واحدی به  ۱.۲میلیون

خسته شده است ،بر روی طرحی کار میکند تا از استقالل مالی و اقتصادی خود حمایت کند و از وابستگی این

واحد را نیز از دست داد و دوباره به کانال  ۱.۱میلیون واحد عقبنشینی کرد ،نگرانی و دلهره سهامداران بیش از

میشود .مقامات اروپایی تاکید دارند که «بازارهای مالی جهان بیش از اندازه به دالر آمریکا اتکا دارند».بروکسل

بورس یکی از مهمترین دغدغههای مردم محســوب میشود .پس از بازدهی رؤیایی چهارماهه ابتدایی سال از

واحد ،باعث نگرانی سهامداران بخصوص تازه واردها شد .در روزهای اخیر که شاخص کل بورس کانال  ۱,۲میلیون

پیش شــده است .طی روزهای اخیر عدهای از سهامداران برای جلوگیری از زیان بیشتر خود با ضرر سهام خود
را فروختند و از بازار خارج شــدند .در این شــرایط تحلیلهای بنیادی و ارزندگی سهام شرکتها جای خود را به

نمودارهای تکنیکال داده اســت .بدین ترتیب هم اکنون قیمت سهام بســیاری از شرکتها به زیر ارزش ذاتی

در محورهای برونشــهری ،سهم وســایل نقلیه سنگین

آنها رسیده است ،اما عدم اعتماد بخصوص در میان سهامداران تازه وارد باعث شده هفتههای اخیر بازار با افت

تردد بین ساعتهای سه تا چهار صبح انجام شده است.

است که در آینده بازار به کدام سمت میرود؟ آیا همچنان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد یا دوباره برخواهد

الکســاندر میســنیکوف پزشک ارشــد بیمارستان مسکو

که به طور قطع شرایط اینگونه نخواهد ماند و در آینده دوباره بازار متعادل خواهد شد .البته زمانی که بازار به تعادل

۱۴.۷درصد ،اوج تردد بین ساعتهای  ۱۷تا ۱۸و کمترین

خطر گرسنگی و چاقی بیشتر از کرونا

هشدار داد شیوع گرسنگی و چاقی خطرناک تر از ویروس

دالر کم و موقعیت جهانی یورو را تقویت کنند.کمیسیون اروپا که از تحریمهای یک جانبه آمریکا در دولت ترامپ

بلوک به دالر آمریکا بکاهد.به گزارش روزنامه فایننشــیال تایمز ،این سیاســت به زودی در هفته آینده تصویب
با توجه به درسهایی که از همه گیری کرونا گرفته اســت ،تالش میکند تا راههایی برای تقویت موقعیت یورو

در جهان بیابد .بر اســاس پیش نویس طرح کمیســیون اروپا ،استفاده بیشتر از یورو در بازارهای مالی میتواند

از اقتصاد در برابر شــوکهای مبادالت ارز محافظت کند و انعطاف پذیری سیســتم مالی بین المللی را تامین
کند و از آسیب پذیری اقتصاد جهان بکاهد .اقداماتی که موقعیت یورو را تقویت میکنند شامل بررسی قوانین

شــدیدی مواجه شود.اما در کنار دالیلی که باعث بروز شرایط فعلی شده است ،یکی از مهمترین پرسشها این

شاخصهای مالی اتحادیه اروپا و ترغیب آن به استفاده از یورو به جای دالر است.این طرح قرار است یک روز

گشت؟ در این راستا عمده کارشناسان بازار به تکیه بر تجارب سالهای گذشته و تحلیلهای مختلف اعتقاد دارند

جدید در آمریکا ابراز امیدواری کرده بودند ،اما این طرح نشان میدهد آنها برای بدتر شدن اوضاع آماده میشوند.

خواهد رسید به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل میشود.

نگران است .همانند آنچه در مورد ایران پس از توافق هستهای و اعمال تحریمها علیه این کشور اتفاق افتاد.

پیش از مراسم تحلیف جو بایدن منتشر شود .درحالی که مقامات اروپایی پیش از این از روی کار امدن دولت

این طرح نشــان میدهد بروکسل در مورد آسیب پذیری در برابر محدودیتهای اقتصادی برون مرزی آمریکا

کرونا بشــریت را تهدید میکند .وی از همه گیری چاقی
به عنوان همه گیری نامرئی ولی خطرناک تر از کرونا نام
برد .این پزشک روس افزود :طی یک سال در کنار یک و
نیم میلیون قربانی کرونا ۱۰ ،میلیون نفر از گرســنگی جان
ســپردند ،اما از مشــکالت مرتبط با اضافــه وزن و چاقی
بیــش از  ۲۰میلیــون نفر جان خود را از دســت دادند .به
گفته او تقریبا  ۴۰درصد ســاکنان جهان دچار اضافه وزن

حاجی دلیگانی:
وزیر اقتصاد به داد بورس برسد

بررسی دعاوی زیر  ۵۰میلیون تومان
در شورای حل اختالف

عضو هیات رئیســه مجلس از پیامکهای انبوه مردم درباره نگرانی از ریزش چند روز اخیر بورس

نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســامی با رســیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر  ۵۰میلیون

کند .حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شــاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت :در

شوراهای حل اختالف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال ،برای حصول

هستند .و این به معنی شیوع دیابت ،سکته قلبی و مغزی

خبر داد و گفت :وزیر اقتصاد باید ظرف هفته آینده نســبت به تعیین تکلیف وضعیت بورس اقدام

ظریف :پس از مسئولیت برخی واقعیتها را
خواهم گفت

روزهای اخیر بیش از  500پیامک از مردم به من رسیده که همگی از ریزش روزهای اخیر در ارزش

و سرطان است.

محمــد جواد ظریــف گفــت  :ممکن اســت زمانی که

مســئولیتی نداشته باشــم ،بتوانم از وضعیت فعلی و از

سهام بورس گلهمند هستند و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند .وی افزود :وضعیت حاکم
بر بورس یا معلول ســوء مدیریت اســت و یا اینکه خط نفوذی در بورس شــکل گرفته و به دنبال

ایجاد نارضایتی میان مردم اســت .عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت :امروز شرایط بورس

باعث ناراحتی و نگرانیهای زیادی بین مردم شــده و حتی اختالفات خانوادگی را نیز سبب شده

خود و کارهایی که انجــام دادیم دفاع کنم؛ آن هم نه به

است .حاجی دلیگانی افزود :چنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف سازی و

نگرشی که نسبت به روابط خارجی وجود داشته است.

و تفحص موضوع را مورد پیگیری قرار میدهیم.

دلیــل دفاع از خودم ،بلکه به خاطــر دفاع از یک تفکر و

تعیین تکلیف بورس اقدام نکند ،از ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده  234و تحقیق

تومان در شــورای حــل اختالف موافقت کردند .بــا رای موافق نمایندگان به مــاده  ۱۱الیحه دو فوریتی
صلح و ســازش ،ابتدا به شــورای حل اختالف ارجاع میشــود .بر اســاس تبصره این ماده رئیس قوه

قضائیه میتواند نصاب مذکور را هر ســه ســال یک بار متناسب با شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی
که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود ،تغییر دهد .عباس گودرزی نایب رئیس

کمیســیون اجتماعی با اســتناد به اصل  ۳۴قانون اساســی این ماده را خالف قانون اساسی برشمرد و
گفت :دادخواهی در دادگاه صالحه براســاس قانون اساســی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق
دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند .وی اضافه کرد :ارجاع پرونده به شوراهای حل اختالف
با قانون اساسی مغایرت دارد ،زیرا در صورت تصویب این ماده ،این حق مسلم از افراد گرفته میشود و

مرحلهای را به مراحل دادرسی اضافه کرده و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طوالنیتر میشود.

اقتصاد
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گـــزارش

از زمــان ســخنرانی رئیس جمهور

اقتص ــاد برت ــر

 15هــزار تومانی البته منوط به آزاد

در خصوص تالش رســیدن به دالر

شــدن دالرهای بلوکه شــده ،دالر

مســیر ریزش را انتخاب کرده و باید دید این مســیر
ریزش تا کجا و چگونه طی خواهد شــد؟ دالر در ادامه

روند نزولی خود ،وارد کانال  ۲۲هزار تومان شــد .این
ً
تقریبا بعد از اظهارات امیدوار کننده رئیسجمهور
افت

تحلیل کارشناسان از بازار ار ز

3

مشــابه ماهای گذشته در حال تاثیرگذاری هستند ،اما

تردید در دالر 15هزار تومانی

در این شــرایط متاســفانه به نظر میرسد رقابتهای

سیاسی داخلی عاملی اســت که بر خالف انتظار ،در

جهــت منفی به تاثیرگذاری در بازار مشــغول اســت.

نصرتی تصریح کرد :این رقابتها باعث شــده اســت

که در این روزها اتفاقات مثبتی که میشد انتظارش را
داشت ،در بازار ارز رخ ندهد ،چرا که برخی جریانهای
سیاســی کشــور ،برای تضعیف جریان مقابل و عدم

در خصوص کاهش نرخ ارز تا  ۱۵هزار تومان در صورت

کامیابی طرف مقابل در مدیریت بازار ارز ،سیگنالهای

اتمام ریاست جمهوری ترامپ درآمریکا و امیدواری به

قرار نیســت اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور رخ دهد.

منفی به جامعه میدهند و اعالم میکنند در هر صورت

آزادســازی منابع ارزی کشــور در کره و نیز همزمان با

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد :در شــرایطی که

رفع تحریمها در دوره ریاســت جمهوری بایدن صورت

دولت فعلی ایــران در ماههای پایانی فعالیت خود به

گرفت.با این حال و به رغم این شرایط به نظر میرسد

سر میبرد و عالوه بر تحریمها ،کرونا هم فشار زیادی

راه دالر در اقتصاد ایران برای رسیدن به افقهای ترسیم

بر اقتصاد ایران وارد کرده اســت ،متاسفانه رقابتهای

شده در نرخهای پایینتر ،چندان هموار نباشد.

خوشبینی به رفع تحریمها

انتخاباتی که در ســال آینده برگزار خواهد شــد ،باعث

ایــن افت قیمــت در حالی اســت که برخــی ،آن را

شده تا در مقابل شانس امکان نوعی مذاکره در جهت

بــا تغییرات ریاســت جمهــوری آمریــکا و همچنین

اقتصاد کشور ،نوعی مقاومت وجود داشته باشد .وی

رفع ســریع تحریمهــا و حل معارضــات بینالمللی

بــه خوشبینی بــازار به برداشــتن تحریمها همزمان

برای رفع این معضل سیاســی از دامن اقتصاد کشور

وعده رئیس جمهور در روز چهارشــنبه گذشــته نسبت

اظهــار امیدواری کرد :در چنین شــرایط نامتعارفی اما

میدهند .روحانی در جلسه هیأت دولت اظهار داشت:

این امیــدواری وجود دارد که کلیــت نظام ،برای حل

«اگر صرفا هفت میلیــارد دالر منابع ایران که در بانک

این مســائل ورود کند .در این صــورت انتظار میرود

یکی از کشــورها {کره جنوبی} بلوکه شــده ،در اختیار

که دستاوردهای قابل پیشبینی پیشرفت فرآیندهای

بانک مرکزی قرار بگیــرد ،فردا صبح قیمت دالر از ۲۵

حل تعارضهای بینالمللی کشور در حوزه اقتصادی،

هزار تومان به  ۱۵هزار تومان میرسد»

افت بیشتر آسان هم نیست

به نام کلیت نظام و نه دولت ،دســتگاه ،جریان یا فرد

خاصی ثبت شود .در آن صورت میتوان امیدوار به حل

موضوعی که در میان فعاالن بازار به ســیگنال مثبت از

پایدار بســیاری از مشــکالت امروز اقتصاد کشور بود.

آزادسازی این منابع برداشت شد .با این حال ،به نظر
میرسد برخی واقعیات میدانی موجب شود تا اجما ًال
مسیر رسیدن به افقی که به عنوان مثال رئیسجمهور

باید باور داشــته باشــیم که تنها با حل این مشکالت

است که میتوان شاهد تغییر واقعی و پایدار در شرایط

اجمــا ًال به آن صورت که هــم اینک در برخی محافل و

جلوگیری میکنند » .حاال غرب غیر از عدم تعهداتش

ارزهــای صادراتــی را برنمی گرداننــد و اگر تصمیم به

فعلی بازار ارز باشــیم .وی خاطر نشــان کرد :احتماال

اولیــن نشــانه در این زمینــه را میتــوان در البهالی

خبرگزاری بلومبرگ نوشــت « :مسیر رفع تحریمهای

میکند و میخواهــد آن را به نوعی به پیکر نیمه جان

قیمت باال در بازار آزاد فروخته شود که البته ظاهرا زور

ویــژهای ،قیمــت ارز بین این کف قیمتــی و حداکثر

کرد .وی روز جمعه در یادداشــتی که در ســایت بانک

ایران که شــامل برداشته شــدن تحریمهای صادرات

ترسیم کرده است به این آسانیها نباشد.

سخنان جدید همتی

ســخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی جســت وجو

مرکزی منتشر شــد ،با اذعان به اینکه «انتظار میرود
با فروکش کردن انتظارات ،نرخ ارز نیز به سمت تعادل
و ارزش اقتصــادی آن حرکت کند» و نیز با اشــاره به

ســخنان روحانی مبنی بر اینکه «دسترسی بهتر بانک

مرکزی به منابع مســدودی که امکان مدیریت موثرتر

بــازار ارز را فراهم میکند» ،تصریح کرد« :حفظ قدرت

رقابتپذیری اقتصاد ،به همراه صیانت از ذخایر ارزی،

منابع از آن سخن گفته میشود ،نباشد .به عنوان مثال،
نفتی ایران مســیری طوالنی اســت… ایجاد روابط با

نفت این کشــور اســت ،در اولویتهــای آخر وی قرار
دارد و زمان بیشــتری خواهد بــرد ».این گزارشها به
همراه نوســان نرخ دالر در بازار ارز با خبرها و جو روانی
حکایــت از آن دارد که تا برطرف شــدن موانع بنیادین

برای افت نرخ دالر از جمله تسهیل انتقال ارز از مبادی

ورودی نمیتوان ســخن قطعی از افت قابل توجه نرخ
ارز حداقل در کوتاه مدت داد.

برجام در وضعیت خوبی نیست

در برجــام ،مدام بحــث مذاکرات موشــکی را مطرح

برجام پیوند بزند که این تنشهای سیاسی ،خوشبینی
بــه برجام و فــروش نفت را در هالــه ای از ابهام فرو

میبرد.

صادرکنندگان رضایت به ارز ارزان ندارند

دارد تفــاوت  ۴هزار تومانی بین نرخ بــازار آزاد و بازار
نیمایی است که صادرکننده ترجیح میدهد برای سود
بیشــتر گواهی صادراتی خود را در بازار آزاد بفروشد و

قدرت رقابتی اقتصاد ایران نسبت به ارزهای خارجی و

خوبی نیســت .دلیلش هم این اســت کــه برخی از

ارزپاشی و از دست دادن منابع ارزی نمیپذیرد.

رفع سریع تحریم متصور نیست

از سوی دیگر ،به نظر میرســد چشمانداز رفع تحریم

برجامــی و قطعنامه  ۲۲۳۱توســط بقیه کشــورها هم

هشدار نسبت به قیمتگذاری دستوری ارز

خود یعنی کنترل و تثبیت قیمت ارز موفق نمیشــود.
دولتی بویژه در بخش فلزات و پتروشــیمی که ساالنه

بیــش از  ۱۵میلیــارد دالر درآمد صادراتــی دارند و از

بســیاری از یارانهها و سوبسیدها نیز استفاده میکنند

ســقف  ۳۰هزار تومان نوســان خواهد داشت و البته

رفتــن ترامپ میتوانــد  ۱۰الی  ۲۰درصــد این ارقام
را کاهش دهد.

مهدی نصرتی ،دانشآموخته رشته اقتصاد و تحلیلگر

ثبات خوب است ،نه ارز گران و ارزان

سیاســی در تحوالت بازار ارز اشــاره میکند و درباره

تصریح کرد :وقتی نرخ دالر بــه دلیل انتظارات تورمی

سایر واردکنندگان بفروشــند .اینجا مشکلی که وجود

همچنین بســیاری از شــرکتهای خصولتی و شــبه

این تعهــدات را انجام ندادند بلکــه از اجرای تعهدات

انتخابات  ۱۴۰۰یکی از موانع کاهش قیمت ارز

عوامل موثر بر بازار ارز خاطرنشــان کرد :میتوان پنج

دالرهــا برای واردات مورد نیاز خود بخش دیگری را به

بــرای بانــک مرکزی اهمیــت دو چنــدان دارد».این
ســخنان ،اجما ًال میتواند به این معنی باشد که بانک

اعضــای برجام به تعهدات خــود پایبند نبودند .نه تنها

خود دولتی هستند با آنها مماشات میکنند.

صادرکنندگان میتوانند عالوه بر اســتفاده بخشــی از

تختروانچی ،ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان

مرکزی افت نــرخ ارز را به هر قیمت ولو برهم خوردن

کســی هم به آنها نمیرسد و یا دستگاههای متولی که

بــازار ارز ،در همیــن رابطه به تاثیــر منفی رقابتهای

بدین صورت بانک مرکزی در رســیدن به هدف نهایی

ملل متحد در نیویــورک میگوید« :برجام در وضعیت

برگرداندن ارز داشــته باشند ترجیح میدهند این ارز با

در یکــی دو ماه آینــده در صورت عدم رخــداد اتفاق

عامل را بر تحوالت این بازار موثر دانســت ،که شــامل

انتظــارات تورمی موجــود در جامعه ،اثــرات واقعی

تحریمهــا ،ویــروس کرونــا ،تدابیر سیاســتگذاران

اقتصــادی و رقابتهــای سیاســی درون ســاختار
حاکمیتی کشور است.وی در ادامه با اشاره به کاهش
نســبی انتظارات تورمی در پی اعالم نتیجه انتخابات
آمریکا ادامه داد :در حقیقت از پنج عامل موثر بر بازار
ارز ،تنها عامل انتظارات تورمی بوده که در دو هفته اخیر

تغییر محســوس داشته است و عوامل دیگر همچنان

معامالت خرما در بورس از سهشنبه

وحید شقاقی شهری ،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

و شــرایط روانی ،نوسان زیادی داشــته باشد مانعی

برای سرمایهگذاری و تولید است .باید توجه داشت که
نوســان نرخ دالر بسیار بدتر از نرخ باال یا پایین است.

از همین رو بهترین سیاســت بانــک مرکزی میتواند

این باشــد که نرخ دالر را در محــدودهای حفظ کند تا
متغیرهای اقتصاد کالن به ثبات برسد .به عنوان مثال

بانــک مرکزی میتواند این محــدوده را بین  20تا 22
هزار تومان تعیین کند تا ســرمایهگذار و مصرفکننده

اقدام به خرید کننــد .بنابراین بانک مرکزی برای رفع

شبهات ،تعیین محدوده برای نرخ دالر را متصور شود.

ثبت قیمت آ گهی ملکی آزاد شد

بر اســاس آخرین آمــار و اطالعات

پــس از  ۸مــاه ممنوعیت درج

دولــت از ســال  ۹۷که سیاســت

از  ۲۳دی مــاه ســایتها و

قیمــت در آگهیهــای ملکــی،

منتشر شــده از سوی بانک مرکزی،

ســامانههای فعــال در بخــش

نرخگذاری دســتوری دالر آغاز شده

امالک میتوانند همچون گذشته

و قیمــت آن بدون هیچ پشــتوانه

در کنار مشخصات امالک آگهی

کارشناسی و علیرغم انتقادات بسیار،

شــده ،قیمت آن را نیز منتشــر

 ۴,۲۰۰تومان تعیین شــده اســت،

کنند .گفتنی است حذف قیمتها

چیزی حــدود  ۳۱.۵میلیارد دالر ارز

عالوه بر اینکه مزایایی برای حوزه

رانتی توزیع کرده که نه تنها ثمره آن

امالک نداشــت ،باعث تشــدید

به اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه

افزایــش نرخ مســکن در  ۹ماه

نرســیده اســت؛ بلکه اختالف نرخ

آن ،به طور مســتقیم و غیرمستقیم

گذشــته و کاهش شــفافیت و

بسیاری از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ،واردکنندگان ،اقشار آسیبپذیر و حتی دولتمردان

مدیریت توســعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران از گشایش نماد معامالتی

افزایش زمان انجام فرآیند معامالت شــد.در این بازه زمانی که تورم با ســرعت

جواب میداد ،هیچگاه کشــور شاهد جهشهای ارزی و اختالفات نرخی که تجربه شده،

 ۳۰دی ماه خبر داد.بر اســاس اعالم مدیریت توســعه بــازار فیزیکی بورس

ملک مناســب بســیار حائز اهمیت اســت .چرا که با در نظر گرفتن میزان رشد

را تحت فشــارهای بسیار سخت قرار داده اســت؛ پس اگر سیاست ارزپاشی به درستی

نبوده اســت .ابراهیم بهادرانی ،کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از ارزپاشیهای دولتها
طی سنوات گذشته و به خصوص تداوم پرداخت ارزهای رانتی با قیمتهای دستوری در
اقتصاد ایران گفت :تجربه نشــان داده که سیاست قیمتگذاری دستوری نرخ ارز هیچگاه
جــواب نداده اســت و این موضوع ،چیزی بــه جز فرار به جلوی دولــت از واقعیتهای
اقتصادی بازار ارز نبوده است.وی افزود :اکنون بالغ بر دو سال است که ارز  ۴۲۰۰تومانی،
پاشــنه آشیل اقتصاد و کشور شده؛ در حالیکه دولتها هیچگاه از سرکوب نرخ ارز و قیمتها

نتیجه نگرفته و ثمره این عدم توجه به فرآیندهای اقتصادی در تعیین نرخ ارز ،چیزی جز

سرکوب بیشتر اقتصاد نبوده است.بهادرانی معتقد است که کشور طی سالهای گذشته در

هر مقطعی که قیمتگذاری دستوری در مورد نرخ ارز صورت داده ،نتیجه نگرفته است؛ در
حالیکه باید با پرداخت یارانه نقدی به جای سرکوب نرخ ارز و یا انجام مانورهای تبلیغاتی

کاهش نرخ ارز ،از اقشار آسیبپذیر کشور حمایت نماید.

گواهی ســپرده کاالیی مربوط به انبار رطب اســتان کرمان از روز ســه شنبه

کاالی ایــران دومین انبار رطب جهت انجام معامالت گواهی ســپرده کاالیی

از شــنبه  ۲۷دی ماه بازگشایی شــد.مدیریت توســعه بازار فیزیکی بورس
کاالی ایران در اطالعیه بازگشــایی این انبار از گشایش نماد معامالتی گواهی
ســپرده کاالیی مربوط به این انبار از روز ســه شــنبه  ۳۰دی مــاه خبر داد.

بر این اســاس انبار رطب مضافتی اتحادیه تعاون روســتایی اســتان کرمان

فعال شــده و با نماد «رطب ۰۰۰۲پ »۰۲و نام «رطب مضافتی  ۰۰۰۲اتحادیه
کرمــان (پ)» آماده پذیرش محصول مشــتریان و آخریــن روز معامالتی

نماد مذکور ۲۲ ،اردیبهشــت ماه خواهد بود.در همین راســتا نخســتین انبار

رطب مضافتی نیز در روز  ۱۰دی ماه بازگشــایی شــده بود که زمان بازگشایی
نمــاد معامالتــی گواهی ســپرده کاالیــی مربوط بــه این نماد نیــز  ۱۴دی

بوده است.

ناامنی بازارها برای سفتهبازان

دی ماه با افت  6.2درصــدی از مرز  1میلیون 230

پایین تــر از  24هــزار تومان را

شاخص کل در روز سه شنبه حاکی از افزایش شدید

ماه باقی مانــده دولت دوازدهم

شــاخص هموزن در دو روز پایانی هفته نیز نشان

ادامه

دیدگاه
اقتصادبرتر

تجربه خواهــد کرد .ثانیا در چند

احتمال تزریق منابع ارزی قابل

توجه و کاهــش قیمتها وجود

دارد .برخــی تحلیل گران معنقدند بــا توجه به باال

بــودن نرخ حواله درهم و ارزش دالر در کشــورهای

همســایه و همچنیــن عــدم گشــایش واقعی در

وضعیت اقتصادی کشور ،احتمال یازگشت قیمتها
به مســیر صعودی وجود دارد.شاخص سهام نیز در

باالیی قیمت تمام کاالها از جمله مســکن را افزایش میدهد ،تسریع در انتخاب
قیمت امالک در ماههای گذشــته ،امکان افزایش چندصد میلیون تومانی قیمت
یک واحد مســکونی صد متری در مناطق شمالی تهران وجود دارد.این افزایش

ســرعت در تمام فرآیندهای معامالت ملکی که شــامل جســتوجو ،مذاکره و

تصمیــم نهایی میشــود ،مدتها امکان پذیر نبود و حذف قیمتها از ســامانههای
ملکــی ،باعث هدر رفتن زمان متقاضیــان و عرضه کنندگان برای تبادل اطالعات

اولیه میشد .منتها خوشــبختانه پس از بازگشت قیمتها ،شاهد افزایش نسبی
معامالت خواهیم بود.همچنین آزاد شــدن انتشار قیمت در آگهی ها ،یک مزیت

مهم و اساســی دارد که در تمام بازارهای پویا ،به عنوان اولویت شمرده میشود.
شــفافیت و مبارزه با سوداگری ،دستاوردی است که این مهم به حوزه مسکن و

مشاورین امالک میافزاید و باعث میشود نظارت بر فرآیند قیمت گذاری توسط
خود مردم صورت بگیرد.

ادامه مســیر کاهشــی خود ،در هفته منتهی به 26

آینده اقتصاد جهانــی و تقاضای نفت اندکی تعدیل

در آمریکا منجر به افت شــاخص دالر به پایین تر از

و احتمــال ریزش قیمت بیت کویــن وجود دارد .از

هزار واحد نــزول کرد .افت بیش از  40هزار واحدی

احتمال تصویــب تدابیر محرک مالــی میتواند بر

احتمال تصویب بســتههای محرک مالی جدید در

رشــد تورم انتظاری و ریســک بازارها را در پی دارد

فروش از ســوی سرمایهگذاران حقیقی است .افت

از ســنگینی صفهای فــروش در نمادهای کوچک

تر و تشــدید جو نااطمینانی در بازار اســت .کاهش
ارزش دالر و ادامــه سیاســتهای خلــق الســاعه
دولتی از مهم ترین عوامل ریزش شاخص سهام در

ســومین هفته متوالی بوده است.در هفته منتهی به
 15ژانویه سرعت رشد قیمت انواع نفت در پی اعالم
قرنطینه در کشــورهای اروپایی و چین و نگرانی از

شد.پیروزی دموکراتها در انتخابات سنا و افزایش
تحریک تقاضا و رشد قیمت نفت موثر باشد.از سوی

دیگر انتشار گونههای جهش یافته ویروس کرونا و
سرعت پایین واکسیناسیون در کشورهای مختلف،

نگرانیهــا را از بهبود اقتصاد جهانــی افزایش داده

و میتوانــد کاهش قیمت نفت را به دنبال داشــته
باشد.در هفته گذشته ارزش جهانی طال با افت 4.4

درصدی به رقم  1830دالر رســید .رشــد بازده اوراق
خزانه و رشد شــاخص دالر به باالی سطح  ۹۰واحد
از دالیل کاهش بهای طال بوده اســت .امضای توافق

تجاری برگزیت و تصویب بسته کمک مالی کرونایی

 90واحد شــد .افزایش مبتالیان به ویروس کرونا و

آمریکا میتواند بر رشد قیمت طالی جهانی تاثیرگذار
باشــد .بســیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به

گســترش سیاستهای پولی انبســاطی در سراسر
جهان و اثرات تورمی آن احتمال جهش قیمتی طال

بســیار محتمل اســت .بیت کوین که در هفتههای
اخیر رشــد بی ســابقه ای را به ثبت رسانده بود در

هفته منتهی به  15ژانویه مجددا از مرز  39هزار دالر

سوی دیگر احتمال تصویب بستههای مالی بیشتر،
و در نتیجــه امکان جهش تقاضــای بیت کوین دور

از انتظار نیســت.در هفته منتهی بــه  8ژانویه همه
فلزات اساســی رشــد مثبت به ثبت رساندند اما در

هفته گذشــته برخی فلزات روند اصالحی در پیش
گرفتند .افزایش مبتالیان به ویروس کرونا و جهش
این ویروس و اعالم قرنطینه در کشــورهای اروپایی

و چین عامل اصــاح قیمت برخی فلزات پایه بوده

عبور کرد .این در حالی اســت که روز دوشــنبه تن

اســت .تقویت احتمال تصویب بســته -های مالی

تحلیل گران بخشی از ارزش این دارایی حباب بوده

تداوم رشد قیمت فلزات پایه را در پی داشته باشد.

بــه اصالح  8هزار دالری داده بــود .به عقیده برخی

و ادامه تزریق نقدینگی از ســوی دولتها میتواند

4

تولید  -تجارت

گـــزارش

بررســی آمارهــای تولید تــا پایان

اقتص ــاد برت ــر

حجــم تولید لوازم خانگی نســبت
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چرخ تولید در پاییز سرعت گرفت

پاییز امســال نشاندهنده افزایش
به مدت مشــابه سال پیش است.

تن به حدود  ۴۰هزار تن کاهش یافته است.

محصوالت شیمیایی ،بدون کاهش تولید

آمــار مقدماتی تولیــد کاالهای منتخب شــیمیایی و

پتروشیمی نیز نشان میدهد حجم تولید این گروه در

تولید ماشــین لباسشــویی بیش از  ۵۹درصد ،تولید

پایان پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،

تلویزیون بیش از  ۵۷درصد و تولید یخچال و فریزر نیز

افزایش  ۸.۶درصدی را تجربه کرده است.حجم تولید

بیش از  ۲۸درصد رشــد داشته است.گزارش وضعیت

کل در هر دو گروه پلیمری و شیمیایی افزایش یافته؛

شاخصهای صنعت ،معدن و تجارت در  ۹ماه نخست

بیشــترین رشــد تولید محصوالت پلیمری مربوط به

امســال نشان میدهد تولید  ۳۳قلم کاال رشد داشته،

اپوکســیرزین با بیش از  ۸۱درصد اســت .بسیاری از

تولیــد  ۱۷قلم کاال کاهش داشــته و تولیــد یک کاال

افراد اپوکســیرزین را با کاربرد آن در تولید محصوالت

صنعــت ،معدن و تجــارت ،حجم تولید در ســه گروه

به دلیل مقاومت در برابر خوردگی ،کاربرد گستردهای در

بدون تغییر بوده اســت.معاونت طرح و برنامه وزارت

هنری و زیورآالت میشناســند اما این ماده شیمیایی

کاالی صنعتی ،معدنی و شــیمیایی و پتروشیمی را تا

صنایع از ساختمانسازی گرفته تا صنعت هوایی دارد.

پایان پاییز منتشــر کرده است .بررسی این شاخصها

در میان کاالهای منتخب گروه شیمایی و پتروشیمی،

به ترســیم تصویری از بخش حقیقی و تولید کشور در

تولید  PVCتا پایان پاییز امسال نسبت به مدت مشابه
ً
تقریبا بدون تغییر بوده است.بیشترین کاهش
پارسال،

۹ماه نخست امسال کمک میکند.

پازل تولید در بخش صنعت

تولید محصوالت شیمیایی مربوط به پلی کربنات بوده

در بین  ۲۷کاالی منتخب گروه صنعتی ،بیشترین نرخ

کــه کاهش حدود  ۱۷درصدی را نشــان میدهد .این

الیاف اکریلیک اســت .الیــاف اکریلیک یکی از انواع

پلیکربنات در خودروسازی و لوازم الکترونیکی کاربرد

ماده عالوه بر بطریهای شفاف بستهبندی مواد غذایی،

رشد نســبت به  ۹ماه نخست ســال  ۱۳۹۸مربوط به

دارد.با وجود کاهش حجــم تولید برخی از محصوالت

الیــاف مصنوعی اســت که به دلیل خــواص خود در

پتروشیمی ،رشــد تولید اقالم منتخب گروه شیمیایی

صنایع مختلفــی از جمله نســاجی و قالیبافی مورد

مثبت بوده اســت .تولید آمونیاک رشد  ۶.۲درصدی و

اســتفاده قرار میگیرد .تولید الیاف اکریلیک با بیش

تولید اوره رشــد  ۵.۴درصدی را تجربه کردهاند و سایر

از  ۴۰۸درصد رشــد از  ۸۰۰تن در  ۹ماه نخســت سال

محصوالت شــیمیایی نیز رشــد حدود  ۱۰درصدی را تا

گذشــته به  ۳۸۰۰تن در مدت مشــابه امسال رسیده

پایان پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت

اســت.بدترین عملکــرد تولید صنعتی نیــز مربوط به

روغن نباتی است که در  ۹ماه نخست امسال با ۲۶.۵

درصد کاهش نســبت به مدت مشابه سال گذشته از

حدود یک میلیون و  ۴۵۰هزار تن به حدود کمتر از یک

میلیون و  ۶۴هزار تن رسیده است.

افزایش تولید لوازم خانگی

ســایر لوازم خانگی در  ۹ماه نخست امسال نسبت به

درصدی به بیش از یک میلیون و  ۴۸۰هزار دســتگاه

 ۷۷۰هزار دســتگاه ماشــین لباسشــویی تولید شده

رشد تولید  ۶قلم کاال در گروه صنایع معدنی

مدت مشابه ســال پیش هستیم.تا پایان پاییز حدود
که نســبت به مدت مشابه پارســال رشد بیش از ۵۹

در گــروه کاالهــای منتخب صنعتی ،آمــار تولید انواع

درصدی را نشــان میدهد .تولید تلویزیون نیز با رشد

آبی دیده میشود که به جز کولر آبی ،شاهد رشد تولید

رســیده؛ تولید یخچال و فریزر نیز با رشد بیش از ۲۸

تلویزیون ،یخچال و فریز ،ماشــین لباسشویی و کولر

بیــش از  ۵۷درصدی بــه بیش از  ۹۰۰هزار دســتگاه

افزایش یافته است.

با نرخ رشد بیش از  ۵۱درصدی به بیش از ۳۰۰۰تن

مورد بررســی در این گزارش به این نتیجه رســید که

مانند خودروسازی ،بســتهبندی ،ساختمان ،تولید

بیشتری پیدا کرده و همچنین تا اندازهای ،شوک کرونا

رســیده؛ شــمش آلومینیوم در صنایــع گوناگونی

بررسی آمار تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع

لوازم خانگــی و صنعت برق کاربــرد دارد.بدترین

بیشترین رشــد تولید مربوط به شمش آلومینیوم

مربوط به تولید ظروف چینی است که حجم تولید

معدنی در  ۹ماه نخست امسال بیانگر آن است که
خالــص بوده که حجم تولید آن از بیش از  ۲۰۰۰تن

کردهاند.شــاید بتوان از افزایش تولیــد در اغلب موارد

عملکــرد در گــروه معدنــی و صنایــع معدنی نیز
آن با کاهش حــدود  ۱۱درصدی از حدود  ۴۵هزار

اقتصــاد ایران نیز در برابــر تحریمها مقاومت و کارایی
را پشــت ســر گذاشــته و واحدهای مختلف تولیدی

توانستهاند عالوه بر بازگشتن به روال عادی تولید خود،
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته تولیدات خود را

افزایش دهند.

کاهش استقبال مردم از بازار میوه

رشد 35درصدی صادرات زعفران

قیمت هر کیلو مر غ  21200تومان

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی با اشــاره به اینکه در گرانی قیمت میوهها

نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت :بنابر آمار گمرک صادرات زعفران

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی جوجه ریزی شب عید را منوط به تصمیمات

با اشــاره به اینکه قیمت میوه نیز مانند سایر کاالها در سالجاری افزایش داشته است،

غالمرضا میری از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت :قیمت

متناسب با هزینههای تولید باید اصالح کند.عظیم حجت از افزایش قیمت مرغ در بازار

بحثی نیست ،گفت :اســتقبال مردم نیز از خرید میوه کاهش یافته است.اسدهللا کارگر

گفت :در اینکه میوه گران شــده بحثی نیست اما تقاضای مردم نیز برای این محصوالت

کاهش یافته است و اســتقبال کمتری از خرید میوه میکنند.وی کاهش قدرت خرید

 ۲۰درصد رشــد داشته که تا پایان ســال این رشد به  ۳۵درصد میرسد.

کنونی هر کیلو زعفران دســته  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار تومان تا  ۷میلیون و

 ۵۰۰هزار تومان ،زعفران پوشــال  ۸تا  ۸میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،زعفران

مردم را یکی از دالیل این مساله عنوان کرد و افزود :در کنار این امر ،الگوی خرید مردم
نیز اصالح شده است .قب ً
ال وقتی فردی به میوه فروشی مراجعه میکرد چندین کیلوگرم

زعفران نگین  ۱۰تا  ۱۵میلیون تومان است.او با اشاره به اینکه بازار داخلی

االن هر کس به اندازه نیاز خود خرید میکند که این اتفاق خوبی اســت اگرچه افزایش

و عــدم برگزاری مهمانیها ،مصرف زعفران کاهش یافته اســت.میری با

میوه خریداری میکرد که گاه بخشــی از آن نیز در یخچال میماند و فاســد میشد اما
قیمتها نیز در این امر بی تأثیر نبوده اســت.کارگر دربــاره دالیل گرانی میوه نیز اضافه
کرد :افزایش هزینههای تمام شــده تولید در کنار افزایش هزینههای زندگی کشاورزان

ســرگل  ۸میلیــون و  ۵۰۰هزار و تومان تا  ۹میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان و
زعفران در رکود به ســر میبرد ،افزود :با توجه به شرایط اقتصادی مردم
اشــاره به اینکه صادرات زعفران در  ۸ماهه امســال  ۲۰درصد رشد داشته

است ،بیان کرد :برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال رشد صادرات

و باغداران از جمله دالیل این مســاله اســت.وی گفت :به عنوان مثال هزینه بذر ،کود،

به  ۳۵درصد برســد.نایب رئیس شــورای ملی زعفران حداقل مثقال هر

میخواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند آنها را گرانتر از قبل تهیه میکند بنابراین او

ادامه داد :با توجه به آنکه محصول قابل توجهی در سطح بازار وجود دارد،

ســم ،حمل و نقل ،بســته بندی و… چندین برابر شده است ضمن اینکه وقتی کشاورز
نیز باید توان خرید مایحتاجش را داشــته باشد.کارگر در بخش دیگری از سخنان خود

با اشــاره به اینکه طی سالهای اخیر مغازهها به دست چین کردن میوهها روی آورده اند

بسته طالی سرخ را  ۴۵هزار تومان و حداکثر  ۷۰هزار تومان اعالم کرد.او
از این رو با رفع موانــع و چالشهای پیش روی صادرکنندگان ،صادرات
رشد خواهد داشت.این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قیمت زعفران

و مشــتری با انتخاب خود محصول را خریــداری میکند ،افزود :این کار عالوه بر اینکه

برخالف ســایر اقالم خانوار نســبت به ســال قبل تغییری نداشته است،

میوه و خراب شــدن آنها میشود .بنابراین اگر درهم فروشی اتفاق بیفتد عالوه بر اینکه

زعفران جوابگوی هزینه کشــاورزان نیست که انتظار میرود با رفع موانع

بهداشــتی نیســت و چندین نفر با میوهها تماس پیدا میکنند منجر به آســیب دیدن

بهداشــتیتر است در خروجی نیز قیمتها  ۱۵درصد کاهش خواهد یافت.وی همچنین
قیمــت هر کیلوگرم موز را در حال حاضر بین  ۲۸تــا  ۳۱هزار تومان اعالم و اضافه کرد:

قیمت موز بستگی به عرضه و تقاضا دارد.

تصریــح کرد :با توجه بــه افزایش هزینههای تولیــد ،قیمتهای کنونی
صادراتی ،قیمت زعفران به نرخ منطقی خود برســد تا کشــاورزان به امر
تولید دلگرم شــوند چرا کــه تولید زعفران کیفی در رونــق صادرات تاثیر

بسزایی دارد.

چرا با وجود تعطیلیها مصرف گاز افزایش یافت؟

ســتاد تنظیم بازار دانست وگفت :ســتاد تنظیم بازار هر چه سریعتر نرخ مصوب مرغ را
خبــر داد و گفت :امروز متوســط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغــداری  ۱۵هزار و ۱۰۰

تــا  ۱۵هــزار و  ۲۰۰تومان و مرغ گرم در خرده فروشــیها  ۲۱هزار و  ۱۰۰تا  ۲۱هزار و ۲۰۰
تومان اســت ،هر چند در برخی مغازهها با نرخهای باالتری هم مرغ عرضه میشود.وی
با اشــاره به اینکه قیمت فعلی مرغ با هزینه تمام شــده تولید یک هزار تومان اختالف

دارد ،افزود :علی رغم افزایش قیمت مصوب نهادههای دامی در ســه ماه اخیر ،ســتاد

تنظیم بازار نرخهای جدید را اعالمنکرده است ،درحالی که مرغدار گوشتی حداقل  ۲دوره
پرورش است که قیمت نهاده را با نرخ جدید پرداخت میکند.حجت ادامه داد :با وجود

پیگیریهای مکرر ،کمیسیون کشاورزی مجلس باید به این امر ورود کند که چرا قیمت
مصــوب مرغ همزمان با نهادههای تولید افزایش نمی یابد تا مرغدار از بالتکلیفی خارج

شــود.به گفته این مقاممسئول ،در مواقعی که قیمت مرغ همانند شرایط فعلی کمتر از
نرخ تمام شده تولید اســت ،مسئوالن امر به تولیدکننده کاری ندارند ،اما در مواقعی که

باال میرود همه دستگاهها به سراغ مرغدار میآید که این یک بام و دوهوای در صنعت

مرغ گوشــتی باعث میشــود که مرغداران زیادی از دور تولید خارج شوند.عضو هیأت
مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر اصالح قیمت مصوب مرغ بیان کرد :از ستاد

تنظیم بازار تقاضا داریم که برمبنای هزینه تمام شده قیمتی را اعالم کند تا مرغدار تکلیف

خود را بداند چرا که در شــرایط فعلی بالتکلیفی به زیان صنعت تمام میشود.وی درباره

آینده بازار مرغ گفت :با توجه به شــرایط مناســب جوجه ریزی پیش بینی میشود که
نوســان چندانی در بازار مرغ رخ ندهد و علی رغم اختالف قیمت نسبت به هفته گذشته
در بازار مرغ ،اما هنوز به نرخ تمام شده تولید نرسیدیم.

مراقب کالهبرداران بنزینی باشید!

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت :مصرف گاز در بخش خانگی

حاضر بین  90الی  100میلیون مترمکعب آن توســط شرکت ملی گاز

شــاید برای شما هم پیش آمده باشــد که با ورود به جایگاه

نفتی این اســت که ســوخت توزیعی نیازی به مکمل ندارد،

یافته است .همچنین نسبت به سال گذشته  3میلیارد مترمکعب گاز

میکند .یعنی حدود  35میلیون لیتر مازوت و مابقی ســوخت مورد

و یا توصیه به اســتفاده از مکملها روبرو شده باشید اما باید

خارجی میشــود و عرضه مواد افزودنی و مکملهای بنزین

از روزانه  570میلیون متر مکعب به  615میلیون متر مکعب افزایش
بیشتری به نیروگاهها ارســال کردهایم.محمدرضا جوالیی با اشاره به

تأمین میشــود و مابقی آن را نیز شــرکت پاالیش و پخش تأمین

نیاز نیز گازوئیل تأمین میشــود.مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز

توجه کنید تا با رد و بدل شــدن چند کارت و یا اســتفاده از

نیســتیم ،در نتیجه الزم نیست صد درصد ظرفیت نیروگاهی ما فعال

بنزین ایــن امکان را برای برخی از افراد بــه وجود آورد تا از

میزان تولید و مصرف گاز در کشور گفت :در حال حاضر مجموع تولید

اظهار داشــت :البته بنده تأکید کنم که مــا االن در پیک مصرف برق

 830میلیون مترمکعب آن گاز متان بوده و به شــبکه خطوط لوله گاز

باشــد و نیازی به تأمین روزانه  190میلیون مترمکعب ســوخت برای

گاز غنی در کشــور  930میلیون متر مکعب در روز است .از این مقدار
طبیعی تزریق میشــود.وی اظهار داشت :به طور متوسط روزانه 615

میلیــون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف میشــود.

بیــن  90الی  100میلیون مترمکعب گاز نیز روزانه در نیروگاهها مصرف

میشــود و مابقی گاز در صنایع عمده مثل شرکتهای سیمان ،فوالد

و پتروشــیمیها به مصرف میرسد.جوالیی گفت :ما سال گذشته از

نیروگاهها نیست .در تابستان در پیک مصرف حدود  58هزار مگاوات
روزانه برق تولید میشــود ،ولی االن نیاز برق کشــور روزانه حدود 40

کاهش یا افزایش مصرف گاز در کشــور نیست .ضمن اینکه مدارس

گرمایش از گاز استفاده میکنند.جوالیی گفت :یکی از دالیل افزایش

در بخش خانگی نیز مصرف گاز در فصل زمســتان ســال گذشته به

و شــو باال رفته اســت و همچنین مردم برای تهویــه هوا پنجرهها را

حــدودا  530میلیون مترمکعب گاز بیشــتری بــه نیروگاهها تحویل
دادیم .تولید گاز امسال نسبت به سال گذشته هم حدودا  60میلیون

مترمکعب در روز افزایش داشته است.جوالیی افزود :تأمین سوخت

نیروگاهها تماما به عهده وزارت نفت است ،نیاز کل نیروگاههای کشور

به ســوخت ،حدودا  190میلیون مترمکعب در روز اســت که در حال

ملی پخش فرآوردههای نفتی در خصوص اتفاقاتی که در این

جزئی است .یعنی شاید معادل تنها  3درصد از کل مصرف گاز بخش

کردهایم.مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز اظهار داشت :در صنایع

تا به االن نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته به صورت تجمعی

پخش ،تولید و توزیع میشود.فاطمه کاهی سخنگوی شرکت

اگــر فرض کنیم که اپراتور در هر ســوخت گیــری که به طور

مصرف گاز مربوط به اجرای پروژههای گازرســانی جدید است .دلیل

مترمکعب در روز افزایش یافته اســت.وی ادامــه داد :از اول آذرماه

تــر از  ۳۰۰۰تومان میفروشــد و اپراتور نیز با کمی ســود به

سوخت کشور مطابق با استانداردهای شرکت ملی پاالیش و

موضوع اســتفاده از چند کارت ســوخت نیز مورد توجه قرار

بخش عمومی و آموزشی مانند مساجد ،دانشگاهها و مدارس خیلی

متر مکعب گاز به نیروگاهها تحویل داده شــده است .یعنی نسبت به

طور متوســط  570میلیون مترمکعب در روز بوده که امســال به 615

که فرد کارت ســوخت خود را به جایــگاه دار به قیمت پایین

نمیشود؛ چراکه بنزین عرضه شده در تمام جایگاههای عرضه

هــزار مگاوات اســت.وی ادامه داد :مصرف گاز مــورد نیاز مربوط به

و دانشــگاهها هم اکنون باز هســتند و کادر اداری ایــن مراکز برای

عمده میزان مصرف گاز نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

طریق فروش ســهمیه خود ســودجویی کننــد ،بدین ترتیب

استفاده از مکملهایی که اســتاندارد کافی نیز دارند ،توصیه

همــان قیمت مصوب یعنی هر لیتر  ۳۰۰۰تومان ،ســوخت را

ابتدای ســال تا بازه زمانی فعلی 53 ،میلیارد متر مکعب گاز تحویل

ســال گذشــته  3میلیارد مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاهها ارسال

مکملهای قالبی ســرتان کاله نرود.دو نرخی شــدن قیمت

در جایگاههای ســوخت مورد تأیید این شرکت نیست.حتی

راســتا در جایگاهها میافتد ،به ایسنا گفت :در بازرسیهایی

خانگی و تجاری باشــد .در نتیجه ایــن موضوع عامل تاثیرگذاری در

نیروگاهها داده بودیم ،ولی امسال از ابتدای سال تاکنون  56میلیارد

سوخت با کارت سوختهای متعدد از سمت متصدی جایگاه

ایــن موضــوع مربوط به تمــام خودروها حتــی خودروهای

دیگر ناظر به بحث کروناســت که مصرف آب گرم مردم برای شست

باز میگذارند.مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز افزود :توجه داشته
باشید که بحث افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به ناگهان پیش

نیامده است ،بلکه در سالهای گذشته نیز ما در نقطه سر به سر قرار
داشتیم و حاال امسال با افزایش مصرف گاز ناشی از پروژههای جدید
گازرسانی و تحت تأثیر شیوع کرونا با کمبود گاز مواجه شده و مجبور

شــدیم بخشــی از ســوخت نیروگاهها را با مازوت و گازوئیل تأمین
کنیم .این موضوع را ناظر به این قضیه گفتم که مردم فکر نکنند بحث

کمبود گاز به ناگهانی در سال جاری رخ داده است.

به متقاضی به فروش میرســاند.در یک حساب سرانگشتی
میاگیــن  ۳۰لیتر اســت  ۱۵هزار تومان ســود کند و در طول

که به صورت دورهای از جایگاههای ســوخت انجام میشود

میگیرد و اگر موردی مشــاهده شــود قطعا بــا آن برخورد

روز بــرای  ۲۰نفر نیز این کار را انجام دهد ،حداقل در یک روز

خواهد شد.وی با بیان اینکه افراد نیز میتوانند این مساله را

مساله اقداماتی را همچون پیمایش میزان مصرف تاکسیها

زمینه افراد دچار مشــکل شدند و اپراتورها کارت جایگاه را در

 ۴۵۰هزار تومان ســود خواهد کرد .دولت برای مقابله با این

و خودروهای حمل بار که ســهمیه بیشتری دارند انجام داده

اســت اما بعضا بازهم دیده میشــود که این کار در برخی از

جایگاههای سوخت رواج دارد.گاهی نیز ممکن است متصدی
جایگاه پیشــنهاد اســتفاده از مکملهای سوخت را بدهد اما
حاضر نباشد حتی قوطی خالی مکمل سوخت را به مشتری
نشان دهد یا حتی دیده شده که قوطیهای خارجی با موادی
نامعلوم از قبل پر شــده و به مشــتری با قیمت باال فروخته

میشود و این در حالی است که مسئوالن بارها اعالم کرده اند
که هیچکدام از خودروهای موجود به مکملهای بنزینی نیاز
ندارند و الزم نیست که افراد از این مواد افزودنی و مکملهای

بنزین استفاده کنند.تاکید شــرکت ملی پخش فرآوردههای

با ســامانه  ۰۹۶۲۷در میان بگذارند ،اظهار داشت :اگر در این
اختیار آنها قرار ندادند میتوانند شکایت خود را به این سامانه
اعالم کنند و مطمئن باشــند که شــکایت آنها قطعا پیگیری

خواهد شــد.کاهی با تاکید بر اینکه جایگاهها موظف هستند
کارت ســوخت جایــگاه را در اختیار افرادی کــه قصد دارند
بــه صــورت آزاد بنزین بزنند قرار دهند ،گفــت :روی عملکرد

اپراتورها نیز نظــارت ویژه وجود دارد اما با این حال افراد نیز

میتوانند هرگونه تخلف در پمپ بنزینها را گزارش دهند.وی
در خصوص استفاده از مکملهای بنزین نیز گفت :استفاده از

این مکملها برای هیچ خودرویی توصیه نمی شــود و عرضه
مواد افزودنــی و مکملهای بنزین مورد تأیید شــرکت ملی

پخش نیست.
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چرا هزینه وکیل گران است؟
گــزارش

تصویری که در شــبکههای

مواجه شوند.نمونه این قبیل پرداختها تحت عنوان

اقتصــاد برتر

وکالت منتشر شده به خوبی

دریافت میشود ،باعث بحثهای فراوانی شده است
و تصویــری از یک نمونه از ایــن قبیل پرداختهای

گویــای یک واقعیــت تلخ

تحمیلی به مردم ،در شبکههای اجتماعی مربوط به

اســت.واقعیتی درباره اینکه چرا مردم در دادگاهها

مشاغل حقوقی و وکال دست به دست میشود .در

کمتر وکیل میگیرند.سخنگوی قوه قضائیه با ارائه

این تصویر ،یکی از وکال با اشتراک گذاشتن مبلغی

گزارشــی از ثبت الکترونیک قراردادهای بین وکال

کــه دفتر خدمــات قضایی از او گرفته میپرســد

و مــوکالن ،اعالم کــرد ایــن کار فایدههای زیادی

چرا باید برای ثبت شــکایت کیفری از صدور چک

از جمله واقعی شــدن دســتمزد وکال و همچنین

بالمحل تنهــا  ۴۱هزار تومان باید هزینه دادرســی

جلوگیــری از فرار مالیاتی آنها دارد.هر چند طبیعی

گرفته شود ولی زمانی که وکیل ،اقدام به ثبت این

اســت زمانی که یک قرارداد خصوصی بین وکیل و

شکایت از طرف موکل خود میکند ،باید هزینه ای

موکل در قوه قضائیه ثبت شــود ،امکان محاســبه

بیــش از  ۵۰برابر هزینه دادرســی را بپردازد ،یعنی

حقوق مالیاتی آن هم راحتتر خواهد بود ولی نکته

بیــش از یک میلیون و  ۱۰۰هــزار تومان!این مبالغ

اینجاست چرا با وجودی که بنا به گفته رئیس قوه

که در قانون بودجه ســنواتی جایگاهــی ندارند و

قضائیه ســاالنه حدود  ۹میلیون پرونده در محاکم

به دلیــل آیین نامهها و بخشــنامههای مالی قوه

باز میشــود ،از زمان اجرای طرح اجباری شــدن
پرونده ورود کرده اند؟به بیان دیگر جای پرســیدن

این ســئوال وجود دارد که چرا بســیاری از مردم،

تمایلی برای اســتفاده از خدمات وکال ندارند و به
قــول معروف تا زمانــی که کارد به استخوانشــان
نرســد ،سراغ وکیل نمی روند .در حالی که مراجعه

به وکیل حتی قبــل از دعوا و منازعه و مثال هنگام

بســتن قرارداد با شرکای تجاری و مدنی ،میتواند

جلوی بســیاری از اختالفــات بعــدی را گرفته و
دوســتیها را پایدار کند.شــاید راحتترین پاسخی

که به ذهن میرســد این اســت که دستمزد وکال
گران اســت و اصوال کســی تا مجبور نباشد ،برای
استفاده از خدمات وکال اقدام نمی کند .این پاسخ

تا حدودی درست است ولی روی دیگر قضیه این

اســت که قوه قضائیه با دســتورالعملهای اخیر
خود ،حضور وکال در پروندهها را به شدت گران کرده

زمستان سخت کرونایی
در پیش است

هزینه مرکز یا کانــون وکال و تمبر مالیاتی از مردم

اجتماعی مربوط به مشاغل

ثبــت قرارداد وکالت ،وکال تنهــا در حدود  ۲۲۰هزار

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط
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قضائیه بــه پروندههایی که دارای وکیل هســتند،

است .به بیان دیگر ،دستورالعملها و بخشنامههای

از مــردم داده نشــده اســت .این نکتــه بارها از

تحمیل میشــود ،در نهایت ،باعث افزایش هزینه

است هزینههای زیادتری به موکالن تحمیل شود.

بــرای دادخواهی بردن پیش حاکم و درخواســت

میشوند.در این نمونه ،چنانچه فرد خود ،اقدام به

قوه قضائیه درباره مســائل مالی وکال ،باعث شده
نمونه خروجی این دســتورالعمل هــا ،اخذ مبالغ

کالن در پروندههایی است که هزینه اصلی دادرسی
آن (الصاق تمبر) بســیار پایین اســت ولی حضور

وکیل باعث میشود خدمات قضایی بسیار گرانتر و
بعضا تا  ۳۰برابر هزینه اصلی دادرسی افزایش پیدا
کنــد و اگر مبلغ دســتمزد وکال را به این پروندهها

اضافه کنیم بعضا هزینه ای که برای موکل تراشیده

میشود ،صدها برابر خواهد شد.

دستورالعملهایی که هزینه مردم را
افزایش میدهد

واقعیت این اســت که در شــرع انــور ،هرگز برای
دادرســی و دادخواهــی ،مجوزی بــرای اخذ وجه

ســوی آیات عظام مورد تاکید قــرار گرفته که فرد

قضــاوت -که در اســام از اختیــارات اختصاصی
معصومیــن(ع) و نایبان آنها اســت -نباید وجهی
بپردازد.با این حال ،تشــکیالت مدرن دادگستری،

اقتضا میکنــد که به حکم قانون ،مبالغی با عنوان
هزینه دادرسی از کسی که قصد مراجعه به قاضی
دارد ،اخذ شود .هزینههایی که عموما در تبصرههای
مربوط به قوه قضائیه در قانون بودجه ســاالنه ،بنا

به پیشــنهاد رئیــس قوه قضائیــه ،امضای هیات
دولــت و تصویــب نهایی مجلس ،طبــق قانون از

مراجعان به دستگاه دادگســتری گرفته میشود.

ولی برخی هزینههای دیده نشــده ،باعث میشود
که مردم عمال در مقام مــوکل ،با پرداختهای کالن

دادرسی موکل و دور شدن مردم از خدمات قضایی

شــکایت علیه طرف مقابل کند بایــد تنها  ۴۱هزار
تومان بپــردازد و در صورتی که وکیل بگیرد و فرضا

وکیــل هیچ پول و دســتمزدی مطالبه نکند ،حتما
باید حدود یک میلیــون و  ۱۲۰هزار تومان بپردازد.

عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا با

اشاره به احتمال ورود ایران به پیک بعدی گفت:

اپیدمیولوژیســتها در دنیا گفتهاند که زمســتان
ســختی در پیش داریــم و باید مراقب باشــیم

چــون موجهای بعــدی میآید.مینو محرز گفت:
آمریکا واکسیناســیون را از همه زودتر شروع کرد

اما  ۳۰۰میلیــون جمعیت دارد و باید حداقل ۲۰۰

میلیون نفر تزریق کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله
با احتمال مرگ و میر مشــخص شود .او افزود:

آمریکا هنوز به صورت سراســری این واکســن را

تزریق نکرده و از سوی دیگر این بیماری در آن جا

خاموش میشود و بعد دوباره شیوع پیدا میکند
کــه در پــی آن میزان مرگ و میر زیاد میشــود
بنابرایــن تــا همه افراد یــک جامعه واکســینه

با توجه به اینکه سند تحول نظام قضایی کشور که

نشــوند و مصونیت نســبی پیدا نکنند نمیتوان

تاکید بر در دســترس قرار دادن خدمات وکالت و

میزان مــرگ و میر صحبت کــرد.او در خصوص

اخیرا از سوی ریاست قوه قضائیه ابالغ شده است،
برخورداری طرفهای پرونده از وکیل دارد ،بجاســت

این قبیل هزینههای جانبی و حاشــیه ای که چند
برابر هزینه اصلی دادرســی شــده اســت در آیین

نامههــای مالی قوه قضائیه اصالح شــود تا مردم
هم تمایل بیشتری برای گرفتن وکیل نشان دهند.

در خصــوص اثرگــذاری این واکســن بر کاهش

انواع واکسنها در دنیا گفت :هر کشوری هر نوع
واکســن تاییده شدهای که دارد موثر است و باید
تزریق کرد چرا که باید سطح ایمنی دنیا باال برود

و این واکســنها گرچه انــواع مختلفی دارند اما
همگی باعث افزایش ســطح ایمنی در برابر کرونا

میشوند .محرز در پاسخ به این سوال که چگونه
برخی شرکتها سطح ایمنی را  ۹۴درصد و برخی

افتتاح اولین خانه امداد
در تهران

اتصال فاضالب دنارت به شبکه
جمعآوری محور شرق اصفهان

بازار داغ کنسرتهای
 ۳۵۰هزار تومانی در کیش

 ۹۰درصد عنوان میکنند ،اظهار داشــت :متاسفانه
بیزینــس واکســن و دارو در دوران کوویــد خود

را نشــان داد اما یکــی از متخصصین آمریکایی

اپیدمیولــوژی میگویــد هر نوع واکســنی بزنید
مهم نیست فقط باید ایمنی را باال ببرید .او ادامه

داد :هیچ کدام از این واکســنها با یکدیگر فرق
ندارند و باید بیش از ۷۰درصد ســطح تاثیرگذاری

فاضالب محله دنارت به شبکه جمعآوری محور شرق

داشته باشند.

اصفهان متصل میشــود ،در این راستا در برنامههای
امســال و ســال  ۱۴۰۰شــرکت آب و فاضالب استان

خرید  2/6میلیون دوز وا کسن
چینی و روسی

اصفهان ،فاضالب شــهری منطقه دنــارت پیشبینی

شــده است.سید اکبر بنیطبا سخنگوی شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان با بیان این مطلب اظهارداشت:

یکی از محورهایی که در کالن شــهر اصفهان در ارتباط

با شــبکه جمعآوری فاضالب هنوز باقی مانده ،محور
شــرق اصفهان است که شامل مناطق ارغوانیه ،سه راه

رئیس کمیته امداد امام (ره) از افتتاح اولین خانه امداد در تهران خبر

داد.مرتضی بختیاری در حاشــیه مراسم افتتاح خانه امداد در راستای
آغاز طرح توانمندســازی محالت تهران اظهارکــرد :یکی از برنامههای

خوبی که انجام میگیرد محله محوری اســت؛ به تعبیری امدادرسی
را مردمی کردن .برای اینکه بتوانیم امدادرسانی را مردمی کنیم باید از

محالت شروع کنیم.وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره
به محله امامزاده یحیی گفت :این محله باســابقه اســت و نیروهای
انقالبی زیادی داشــته اما به هر دلیلی نیاز بــه این دارد که به صورت

ویژه به این جا رســیدگی شود.بختیاری ادامه داد :جلسات تخصصی
زیادی برگزار شد و دستگاههای مختلفی مانند سپاه ،نیروی انتظامی،

ســتاد اجرایی فرمان امام ،هالل احمر ،بهزیســتی و نهادهای مردمی

و دســتگاههای دیگر در این زمینه مشــارکت کردند امــا رکن اصلی
مــردم محله امامزاده یحیی هســتند که امید اســت بتوانند با کمیته

امــداد و همراهیهایی که کمیته به عنوان ماموریت انجام میدهد در
جهت توانمندســازی افرادی که در این محله هستند قدمهای اساسی
را بــردارد .در همین راســتا خانه ای تحت عنوان خانــه امداد در نظر

گرفته شد.رئیس کمیته امداد امام (ره) با بیان اینکه امروز به صورت

رســمی آیین افتتاح خانه امداد اعالم شــد ،گفت :امید است با کمک
مردم و به عنوان پایلوتی که کار ســنگینی روی آن انجام شده در حوزه

توانمندسازی به توفیقات خوبی برسیم .به نظر میرسد در کنار کارهای
بزرگی که کمیته امداد در بحث اشتغال در سراسر کشور انجام میدهد،

رویکــرد محله محوری نیــز میتواند از رویکردهای موثری باشــد که
مردم گرداننده کار شــوند و کمیته امداد نیز در کنار مردم ماموریتهای
توانمندســازی خود را انجام دهد.بختیاری در پاســخ به این سوال که

قرار اســت چه تعداد از محالت دارای خانههای امداد باشــند ،گفت:

بر اســاس گزارشهای دریافتی در سراســر کشور بیش از  ۲۰۰۰محله
اینگونــه ای داریــم البته باید بیشــتر کار کنیم و اطالعات بیشــتری

دریافت کنیم.

پینارت ،شهرک زایندهرود ،ردان و دنارت است .انتقال

بهنــام بانی و محســن ابراهیــمزاده از خوانندگان موســیقی

کلکتور اصلی این خط بود و اکنون کلکتور اصلی از محور
ً
تقریبا
خیابان شــریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان

پس از اعالم برگزاری کنســرت رضا بهرام و مسعود صادقلو از

تازهترین کنســرتهای خود را در جزیره کیش برگزار میکنند.

رودخانه زایندهرود احداث شــده تا بتوانیم با توجه به

هم به جمع خوانندگانی پیوستند که قرار است در جزیره کیش

دهیم و از آنجا به این خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود،

گرفته محســن ابراهیمزاده خوانندهای که طی سالهای اخیر

ماه گذشته افتتاح شد .بنیطبا با اشاره به اینکه منطقه

به همراه آورده اســت ،روز دوشــنبه ششم بهمن ماه کنسرتی

یک و  ۶اصفهــان در قالب اجرای پیمان با پیمانکاران

بلیتهای آن از  ۱۳۰تا  ۳۵۰هزار تومان قیمت گذاری شدهاند.

مناطق را اجرا میکنیم و پساب را به تصفیهخانه شرق

ســالها از طیف وســیعی از مخاطب برخوردار شده و به مدد

دولتی و بودجههای عمرانی ندارد و اجرای شبکههای

موسیقی به حســاب آمده ،روزهای اول و دوم بهمن ماه طی

توجــه به محدودیت منابع مالــی ،باید از محل درآمد

برگزار میکند .قیمت بلیت این کنسرتها نیز  ۲۲۰تا  ۳۵۰هزار

فاضالب به تصفیهخانه شرق اصفهان مستلزم اجرای

پاپ کشــورمان هم روزهــای آغازین بهمن ماه ســال جاری

به اتمام رسیده است .ایســتگاه پمپاژ که در مجاورت

خوانندگان موســیقی پاپ ،محســن ابراهیمزاده و بهنام بانی

شرایط توپوگرافی زمین ،فاضالب را به آن نقطه انتقال

میزبان طرفداران خود باشند.بر اساس برنامهریزیهای صورت

با حضور وزیر نیرو بــه صورت ویدئو کنفرانس در چند

آورده اقتصــادی خوبی را برای تهیهکنندگان و برنامهگذارانش

دنارت نیز از همان شرایط برخوردار است ،گفت :منطقه

را در تاالر شــهر جزیــره کیش برگــزار میکند .کنســرتی که

مشخص شــده و به مرور زمان شبکه جمعآوری این

بهنام بانی دیگر خواننده مطرح موســیقی پاپ هم که در این

اصفهان انتقال میدهیم .شبکه فاضالب اصفهان منابع

همین موضوع کنســرتهای او اغلب جزو اجراهای پرفروش

فاضالب مســتلزم تأمین منابع مالی زیاد اســت و با

دو نوبت کنســرتهایی را در تاالر کنســرت هال جزیره کیش

خود کالنشــهر اصفهان هزینههای آن تأمین شود .در
حال حاضر با محدودیت منابع مالی مواجه هســتیم

امــا این عامــل منجر بــه توقف شــبکههای اجرای
فاضالب نشــده و تنهــا زمان کار طوالنیتر میشــود.
سخنگوی شرکت آبفا اســتان اصفهان افزود :در حال

حاضر به دلیــل تعارضات محلی ،این عملیات با وقفه

مواجه گردیده و امید اســت با مســاعدت مسئولین
ذیربط در استان اصفهان ،شرایط و تمهیدات الزم برای

اجرای عملیات لوله گذاری فراهم گردیده و خواســته

شهروندان در حداقل زمان ممکن تامین گردد.

تومان تعیین شــده است.در روزهای پیش رو عالوه بر حضور

کمدینهای معروف از جمله حســن ریونــدی ،حامد آهنگی
و اکبر اقبالی در کنســرتهای خنده جزیره کیش ،مســعود
صادقلو و رضا بهرام هم کنســرتهایی را در این منطقه برگزار

خواهند کرد.داغ شــدن بازار برگزاری این کنســرتها و امکان

تأثیر احتمالــی آن بر افزایش مســافرتهای غیرضروری به
جزیــره کیش ،همزمان با برخی نگرانیها بابت افزایش دامنه
شــیوع ویروس کرونا در کشور ،با انتقاداتی مواجه شده است

که هنوز مســئوالن ذیربط چه در وزارت ارشاد و چه در ستاد
ملی کرونا نسبت به آن واکنشی نشان ندادهاند.

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ،در ارتباط با

تازه ترین تصمیمات برای دسترســی به واکســن
کرونــا در کشــور ،توضیحاتــی ارائــه داد.علیرضا
رئیســی از در دســترس قرار گرفتن  ۴واکســن
جدید تولید ایرانی تا تابســتان سال آینده خبر داد

و افــزود :هدف اصلی ما این اســت که اول برای

گــروه پر خطر (کادر درمان ،ســالمندان پر خطر و

جانبازان شــیمیایی) بتوانیم قبل از ســال جدید
تهیه واکســن را انجام دهیم.سخنگوی ستاد ملی

مقابلــه با کرونا از همکاری و ایجاد مســیر جدید
تهیه و تولید واکســن میان ایــران و کوبا خبر داد

و افزود :واکســنی که تهیه آن بــا انعقاد قراردادی
میان ایران و کوبا به تولید رســیده ،فاز اول انسانی
خود را در کوبا طی نمــوده بنابراین و طبق قرارداد

فی مابیــن ،تکنولوژی این واکســن از کوباییها

است ولی این واکســن ایرانی محسوب میشود

از این رو میتوانیم فاز  ۳این واکســن را تا پایان
سال جاری در کشور خودمان شروع کنیم.رئیسی
در خصــوص تزریقهــای صورت گرفته واکســن

کرونا بر روی مسئولین کشورهای همسایه یادآور

شــد :بسیاری از این واکســنها در مرحله  ۲و ۳
قــرار دارند این در حالی اســت که اصرار ما بر این

تبدیل مترو
به شهر هوشمند

کمبود نقدینگی روبرو هستیم با استفاده از امکانات

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

حومه خاطرنشان کرد :کرونا در کنار تمام مشکالت و

شرایط مطلوب و بهتری را احساس کنند.وی با تاکید

مطالعه و اقدام شد محقق کردن شعارتهران هوشمند،

داشــت فرصتیهایی را ایجاد کرد تا گامهای سریع

دیگر تالش کردهایم راه کاری ارائه دهیم تا مسافران
بر اینکه نباید مشکالت موجود را به مردم انتقال داد،

گفت :برای رســیدن به وضعیت مطلــوب تر تمامی
تالش خود را میکنیم.نوبخت افزود :یکی از اقداماتی

مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری متــروی تهران و

که شــرکت بهره بــرداری متروی تهــران و حومه در

زمینی پایتخت به شــهری هوشمند خبر داد.فرنوش

و ابزاری برای مشــاهده میزان مســافران در خطوط

حومه از ایجاد زیرســاختها برای تبدیل شــهر زیر
نوبخــت درباره تبدیل شــهر زیر زمینــی پایتخت به

شهری هوشمند اظهارداشــت :در شرایط فعلی که با

این شــرایط انجام داد اســتفاده از هوش مصنوعی

است با این ابزار شهروندان میتوانند با انتخاب زمان
مناسب سفر ،سفری با آسایش بیشتر را تجربه کنند.

گفت:یکی از اصلی ترین برنامههایی که در این دوره
در شهر زیر زمینی است که دو بخش عمده سنجش

میزان مســافر و تهیه بلیت عملیاتی شده است.وی
با اشــاره به اینکه زیرســاختهای نرم افزاری برای
متروی هوشــمند تا حدودی فراهم شده و وضعیت
قابل قبول است ،افزود :تهیه بلیت از طریق نرم افزار
«تهران من» که سعی شده ،همه ارتباطات بین مردم

و شهرداری دیجیتال باشد و سرویس عمومی را ارائه

دهد.مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و

تهدیداتی که برای حمل و نقل عمومی بخصوص مترو
تری برای رسیدن به شهرزیر زمنی هوشمند برداشته
شــود .از تهدید به وجود آمــده به عنوان یک فرصت
اســتفاده کردیم تا در شــرایطی که نمی توانیم تعداد

ناوگان را اضافه کنیم با اســتفاده از حوزه  itشرایطی
را مهیاکنیم تا شهروندانی که مجبور به خارج شدن از

خانه و اســتفاده از حمل و نقل عمومی مترو هستند
با مدیریت زمان سفر خود از حضور در ساعات شلوغ
خودداری کنند تا زنجیره انتقال قطع شود.

اســت که واکســن ایرانی و تولید داخلی به مردم

کشورمان تزریق شود.وی با اشاره به پرداخت ۵۲
میلیون دالر برای خرید واکسن کواکس ،افزود :با
ً
حدودا  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز
پرداخت این مبلغ

برای  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار نفر واکســن خریداری

شده که البته به رغم کارشکنیهای بسیار از سوی
آمریکا این مبلغ انتقال و در حســاب نشســت و

در حــال حاضــر در انتظــار دریافــت  ۱۶میلیون

و  ۸۰۰هزار دوز واکســن تا  ۲ماه آینده هســتیم.

ایــن میزان دوز به ما کمک میکند تا قبل از تولید
میزان مورد نیاز واکسن داخلی ،پاسخگوی شبکه

درمان کشورمان باشیم.
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پاسخ متناقض مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو آمریکایی
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

مکاتبات صورت گرفته از شــهریورماه امسال بین

آزاد ارائــه نکرده اند» حتی در مورد اینکه آیا اشــخاص درخواســتی

حکایت داشــت که مناطق به اســتناد تفاهمنامه

شــد که «اصوال موضوع ترانزیت ،ارتباطی با دبیرخانه شــورای عالی

شــورایعالی مناطــق آزاد و گمرک ایــران از این
منعقده در آبان ماه ســال گذشته با پلیس راهور
ناجا خواســتار ترانزیت خودرو بین خود هستند

ولی ظاهرا با موانعی از ســوی گمرک مواجه و درخواست حل و فصل

موضوع را مطرح کردند.این در حالی اســت کــه در تفاهمنامه مذکور
اعالم شــده که در خصوص نقل و انتقال خودروهای بین مناطق آزاد

در صورت موافقت ســازمانهای متبوعه با رعایت شــرایط و ضوابط
مرتبط با شــمارهگذاری اقدام الزم انجام شــود .امــا ارونقی ،معاون
فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ســال جاری بخشــنامه ای صادر

و ترانزیــت خودرو را به رعایت پنج مورد مشــروط میکند که در یکی
از آنها نقــل و انتقال خودروهای لوکس و آمریکایی را ممنوع کرد؛ به

طوری که تاکید شــد «انتقال خودرو با برندهای المبورگینی ،فراری،

پورشه ،هامر ،مازراتی و بوگاتی همچنین سایر خودروهای دارای برند

آمریکایی ،ســاخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست ».در شرایطی

که به نظر میرســید اختالف نظری بین مناطق آزاد و گمرک ایران در
مورد ترانزیت خودروهای آمریکایی یا لوکس وجود داشــته و مناطق

در جابجایی این خودروها به مشــکل خورده باشند ،پیگیری موضوع

از شــورای عالی مناطق آزاد در دی ماه امســال بــا این اعالم همراه
بود که «نــه دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و نه ســازمانهای

مناطق درخواســتی برای جابجایــی خودرو آمریکایــی بین مناطق

بــرای جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق داشــته اند هم تصریح

مناطــق آزاد نــدارد و توافق ســازمانهای دو منطقــه مقصد و مبدا
برای جابجایی شــرط اصلی اســت؛ با این حال تاکنون درخواســتی

بــرای جابجایی خودروهای آمریکایی از یــک منطقه به منطقه دیگر

به دبیرخانه شــورای عالی واصل نشده اســت» .اما بررسیها نشان

میدهــد در آذرماه امســال ،مرتضــی بانک ،رئیس شــورای عالی
مناطق ویژه و آزاد طــی مکاتبه ای با جنیدی ،معاون حقوقی رئیس
جمهــوری موضوع ترانزیت خودرو بیــن مناطق آزاد و عملکرد گمرک

درایــن رابطــه را مطرح کــرده و به طور خاص بر رفع مشــکل نقل و

انتقال خودروهای آمریکایی تاکید داشته است .بانک در نامه خود به

تفاهمنامه منعقده بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا و دســتورالعمل
نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشاره کرده و گفته که «اما گمرک

ایــران به عنوان نهاد مجری و نه سیاســتگذار ،با صدور بخشــنامه
ای ترانزیــت خودرو بیــن مناطق را با محدودیتهایــی مواجه کرده
اســت» .جریان ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در حالی با ابهاماتی

دراین رابطــه پیش میرود و حتی گالیه از عملکــرد گمرک ایران در
این رابطه به معاونت حقوقی رئیس جمهوری کشــیده شــده که این
سازمان تاکنون ،موضع خود درباره چرایی ممنوعیت نقل و انتقال این
خودروها و البته سایر خودروهای لوکس را اعالم نکرده و دلیل صدور

این بخشنامه مشخص نیست.

برای خرید خودرو  ۴۰هزار دالر کنار بگذارید

بوگاتی  57با قیمت  ۷میلیون دالر حراج میشود

در پایان ســال  ۲۰۲۰بــا اینکه دنیا با همه گیر شــدن ویروس کرونا

پرفروش ترینهای بازار خودروهای پرتجمل آمریکا هم مرسدس بنز

بهزودی یکی از کمیابترین خودروهای کالســیک دنیا در حراجی

گرفتند .مدلهای مختلفی از بوگاتی تایپ  ۵7در دنیا وجود دارد که

باالترین حد خود تا به امروز رسید و حاال به طور متوسط برای خرید

بیشتر در بخش کراس اور موفق بود تا اس یو وی و خودروی کراس

حدود  ۵۰سال دور از معابر عمومی بوده است.در کالس خودروهای

بوگاتی (فرزند اتوره بوگاتی بنیانگذار شــرکت سازنده) طراحی شد

مواجه بود ،قیمت خودروها در بازار آمریکا ســر به فلک کشــید و به

یک خودرو باید  ۴۰هزار دالر کنار گذاشــت .این در حالی اســت که

متوسط قیمت خودرو در پایان سال  ۲۰۱۹به  ۳۴هزار دالر رسیده بود.
این افزایش متوســط قیمت خودرو به طور مســتقیم باعث میشود
خریداران مجبور شــوند هم قیمت پیــش پرداخت را باال ببرند و هم

وام بزرگتری بگیرند .یک خریدار متوســط در بــازار آمریکا در فصل

چهارم سال ۲۰۲۰باید هنگام خرید حداقل  ۴,۷۳۴دالر را نقد بپردازد

و حداقــل  ۳۵,۳۷۳دالر باقی مانده را قســط بندی کند .نکته دیگر

 GLCو لکسوس  RXبودند .کادیالک هم در بین خودروهای پرتجمل
اور اندازه متوسط کادیالک  XT5بهتر از اسکالید فروش داشت .روند
گرایش مردم به خودروهای شاسی بلند همچنان ادامه دارد و همین
موضوع باعث باال رفتن متوســط قیمت خودروهای نو شده است .در

بین محصوالت فورد هم شاســی بلند اسکیپ بهتر از سایر مدلهای
ســدان این خودروساز طرفدار داشته است .آنکور هم پرفروش ترین

برند بیوک بوده است.

فروخته خواهد شــد .این نمونه از بوگاتــی تایپ 57Sمدل ۱۹۳۷

کالسیک ساختهشده در دوران پیش از جنگ جهانی دوم ،محصوالت
بوگاتی دارای ارزش بسیار باالیی هستند .سالهای ۱۹۰۰تا  ،۱۹۴۰اوج

همگی بیش از یک میلیون دالر ارزش دارند .این خودرو توسط ژان

تا یک خودرو لوکس اســپرت دودر باشــد .در مجموع  ۷۱۰دستگاه

بوگاتــی تایــپ  ۵۷با بدنههای مختلف تولید شــد که سرنوشــت

زیبایی و شــکوه مدلهای ســاخت برندهای فرانسوی ،انگلیسی و

بسیاری از آنها نامعلوم اســت .تا امروز نسخههایی از این خودرو

دههی  ۱۹۵۰به بعد ،خودروهای کالسیک ساخت ایتالیا از برندهای

خاص از تایپ  57Sحراج خواهد شــد .این مدل ،بدنه و تجهیزات

آلمانی محسوب میشود .بعد از پایان جنگ جهانی دوم و از ابتدای
فراری ،آلفارومئو و مازراتی ،بیش از رقبا مورد توجه کلکسیونرها قرار

اینکه در ســال  ۲۰۲۰نســبت به ســال ماقبل ،همه خودروســازان با

بــا قیمت  ۲۰میلیون دالر نیز معامله شــدهاند .بــهزودی یک نمونه
سفارشــی دارد که به ســلیقه خریدار توسط یک کارگاه ساخت بدنه

( )Coachbuilderدر انگلستان ساخته شده است .اولین خریدار،

ســهامدار یک شرکت کشتیرانی و مالک فعلی ،مجری مشهور رادیو

کاهش تولید و فروش مواجه بودند برای مثال شرکت ژاپنی تویوتا در

در بریتانیاست .این نمونه از  ، 57Sبا اتاق چهار سرنشینه و پیشرانه

 ۳/۳لیتری  ۱۳۵اسببخار تولید شد .خودرویی که ماه آینده حراج

بازار آمریکا در سال  ۲۰۲۰نسبت به سال قبل  ۱۱.۹درصد افت فروش

خواهد شــد ،یکی از ســه نمونه بوگاتی تایپ  57Sدنیا محسوب

داشــت .با نگاهی دقیق تر ،مشخص میشــود که خودروهای فوق

میشود که دارای شاسی سبکوزن هستند .دیگر عاملی که قیمت

الکچری مثل بنتلی و المبورگینی در حال باال کشــیدن رقم متوســط
قیمتها هســتند و معمو ًال قیمت این خودروها  ۶رقمی اســت .در

این مدل را افزایش میدهد ،مدارک موجود از مالکان قبلی و سابقه

داشــت .در عوض سال گذشته ،ســال رونق و بهبود فروش وانتها

مالک قانونی خودرو ثابت بوده اســت .ارزش کلکســیونی بوگاتی

مســتندات  ۸۳ســاله است .طی ۵۱ســال اخیر ،محل نگهداری و

مجموع فروش خودروهای پرتجمل هم در ســال  ۲۰۲۰روند کاهشی

تایــپ  57Sدر حراجی بونهامز  ،۲۰۲۱حدود  ۷تا  ۵/۹میلیون دالر

و خودروهــای اس یو وی بود برای مثــال در بین مدلهای مختلف

برآورد میشود.

ب ام و ،مــدل  X3پرفروش ترین محصول این برند بود .مقام دوم

جک  iEV7Lآماده فروش شد

استالنتیس چهارمین غول خودروسازی دنیا شد

بــرای این خــودرو از یک موتــور الکتریکی  50کیلوواتی اســتفاده

با  35.2کیلووات ساعت دارد که برد حرکتی  302کیلومتر را در اختیار

شرکتهای خودروســازی پژو فرانسه و فیات -کرایسلر ایتالیا و آمریکا

میشــود گروه خودروسازی اســتالنتیس به چهارمین خودروساز بزرگ

ظرفیتــی برابــر بــا  35.2کیلــووات ســاعت دارد که بــرد حرکتی

اعالم شده اســت .بیشینه ســرعت این خودرو  120کیلومتر است!

جهــان تبدیل شــوند.پس از مذاکرات طوالنی بر ســر آینده این دو غول

میلیــون و  ۷۰۰هــزار خودرو تولید کند .به این ترتیب اســتالنتیس پس

شــده و گشــتاور نیز برابر با  215نیوتن متر اســت .باتری لیتیومی

302کیلومتــر را در اختیار کاربر قرار میدهــددر ادامه مطلب نگاهی
بــه یکــی دیگــر از این خانواده الکتریکی با نــام  iEV7Lخواهیم

داشــت که در بازار چین با قیمت پایه  12780دالر عرضه و با آپشن

تا  13700دالر بــاال میرود .این محصــول در طراحی بدنه جزئیات

کاربر قرار میدهد .زمان الزم برای تکمیل ظرفیت باتری 6ســاعت
در بخش جعبه دنده از نمونه تک ســرعته کــه نیرو را به محور جلو

انتقال میدهد ،اســتفاده شده اســت .کابین طراحی معمولی و در
سطح یک محصول کامال اقتصادی قرار دارد .از امکانات این محیط

میتوان به سیســتم تهویه غیر اتوماتیک ،پشــتیبانی از فرمانهای

مشترکی با کراس اوور مورد اشــاره دارد زیرا هر دو در یک خانواده

صوتی ،بلوتوث ،نمایشــگر اصلی سیســتم سرگرمی ،نمایشگر چراغ

 1710میلیمتــر در عــرض و  1515میلیمتر در ارتفاع توســعه یافته

گرمکن و تهویه صندلیهای ردیف جلو و عقب ،اســتراحتگاه دست

تولیــدی قرار دارنــد .از منظر ابعاد برابر بــا  4320میلیمتر در طول،

اســت .فاصله بین محورهــای آن نیز برابر با  2500میلیمتر اســت.

ارتفاع خودرو از زمین  125میلیمتر و وزن خالص آن  1340کیلوگرم

ال ای دی به عالوه یک نمایشــگر کوچک در قسمت نشانگر آمپر،

هر دو ردیف ،پاور ویندوز عقب و جلو(آپشن) ،گرم کن آینه(آپشن)،

آینههــای الکتریکی و ...اشــاره کرد .در بخش ایمنــی نیز مواردی

محاسبه شده است .رینگها در حالت استاندارد  15اینچی هستند.

ماننــد :رادار پــارک جلــو و عقب ،دوربین دید عقــب ،ای بی اس،

گشتاور نیز برابر با  215نیوتن متر است .باتری لیتیومی ظرفیتی برابر

و ...قابل اشاره هستند.

برای این خودرو از یک موتور الکتریکی  50کیلوواتی استفاده شده و

ای بی دی ،دســتیار حرکت در ســرباالیی ،دی الیــت ،ایزوفیکس

تاثیر متفاوت قیمتهای اینترنتی بر بازار خودرو

به صورت رســمی با یکدیگر ادغام شدند تا به چهارمین خودروساز بزرگ

بزرگ خودروسازی اروپا ،طرفین رســما به توافق رسیدند تا گروه جدید

خودروســازی به نام «استالنتیس» را راهاندازی کنند .خبرگزاری فرانسه
گزارش داده ،سهام گروه خودروسازی جدید قرار است در بازارهای بورس
میالن و پاریس عرضه شود .پس از آن عرضه سهام این شرکت در بورس

اوراق بهادار نیویورک آغاز خواهد شد .کارلوس تاوارز ،رئیس هیأت مدیره

شرکت پژو که بعد از این به عنوان مدیرعامل شرکت استالنتیس فعالیت

خواهد کرد قرار است  ۱۹ژانویه در یک نشست خبری از برنامههای خود

و همچنین چشــمانداز فعالیت گروه خودروســازی جدید رونمایی کند.
پژو و فیات  -کرایســلر تخمین میزنند که این ادغام باعث خواهد شــد

ســاالنه  ۵میلیارد یورو در هزینههای این دو شــرکت صرفهجویی شود.
این کاهش هزینه هم در هزینههای تولید و هم در تحقیقات خواهد بود.
ادغام این دو شــرکت که ارزش  ۵۰میلیارد دالری خواهد داشــت باعث

جهان تبدیل شــود .گروه خودروســازی جدید قرار اســت ساالنه هشت
از فولکس واگن ،تویوتا و شــرکت فرانســوی -ژاپنی رنو -نیسان که هر

کدام در ســال بیش از  ۱۰میلیون خودرو تولید میکنند به چهارمین گروه
خودروســازی بزرگ جهان بدل خواهد شد .این پیوند همکاری میان دو

خودروساز ایتالیایی و فرانســوی در حالی آغاز میشود که پیشتر فیات
به شــرکت رنو پیشــنهاد ادغام داده بود ،اما مذاکرات دو طرف در نهایت

بی نتیجه باقی ماند .مداخله دولت فرانســه که حدودا  ۱۵درصد ســهام
رنو را در اختیار دارد ســبب شــد تا طرفین به نتیجه نرســند و شــرکت

ایتالیایی -آمریکایی فیات -کرایســلر از ادامــه روند مذاکرات منصرف
شــود .فیات ،اوپل ،پژو ،آلفا رومئو ،کرایسلر ،داج ،جیپ و مازراتی از زیر
مجموعه برندهایی هســتند که در گروه خودروسازی استالنتیس حضور

دارند14 .برند این گروه با فروش  ۸میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۹
حدود  ۹درصد از بازار جهانی خودرو را به خود اختصاص داده بودند.

سیستم هشدار دهنده جاماندن کودک در خودرو

تصمیم متولیان امر برای کنترل بازار خودرو با نشان ندادن قیمت

خودرویی ،معموال در شــرایطی انجام میشــود کــه قیمتها رو

از سال ۱۹۹۸تاکنون بیش از  ۸۰۰کودک در آمریکا به دلیل

یک دقیقه بعد از آن است و هشدار نهایی نیز مجموعهای

به همراه نداشت.اردیبهشت ماه امسال بود که درج قیمت خودرو

ایجاد شــود ،اصوال موضوع شفافسازی بیشتر مطرح خواهد شد

کننــد ،جان خــود را از دســت دادهاند ،حال اســتارتاپ

را والدیــن از طریق برنامه به آن اضافه کردهاند .به افراد

جلوگیری از این حوادث ناگوار طراحی کرده اســت .این

کــودک را نیز ردیابی کنند .اگر تلفــن و کودک هر دو در

خودروها در آگهیهای خرید و فروش اینترنتی ،هیچ تاثیر مثبتی
و مســکن در ســایتها ممنوع اعالم شــد .روند افسارگسیخته

قیمتهای پیشــنهادی در بازارهای خودرو و مســکن ،مسئوالن
قضایی کشــور را وادار کــرد تا تصمیم بگیرند بار دیگر (در ســال

 ۹۸نیز قیمتها از ســایتهای خرید و فروش حذف شــده بود)
قیمتهای پیشــنهادی برای فروش خودرو و مسکن را با هدف

بــه کاهش باشــد .در واقع زمانی که رقابت بــرای کاهش قیمت

و درج قیمتها به منظور شــفافیت انجام میشــود .وی افزود:
زمانــی که رقابت برای افزایش قیمتها وجــود دارد و به عبارتی

تورم آتی بدبینانه و رو به باالســت ،سیاســتگذار خودرویی مانع

شفافسازی خواهد شد؛ چراکه با درج قیمتها نوعی رقابت برای
افزایش ایجاد میشود .اما بالعکس تورم آتی خوشبینانه است و

کنترل قیمتها و مدیریت بازار ،از ســایتها حذف و درج قیمت

پیشبینی میشــود که شرایط به نحوی شود که فروشنده بیشتر

ممنوعیــت ،مجدد قیمت خودرو به ســایتهای خرید و فروش

برداشــت میکند که با شفافسازی قیمتها ،ممکن است رقابت

در آگهیهــا ممنوع اعالم شــود ۱۸ .دیماه پس از هشــت ماه
اینترنتی این حوزه بازگشت .ممنوعیت درج قیمتها در سایتها
در حالی صورت گرفت که از اردیبهشــت تا نیمه دی ماه امســال،

قیمت خــودرو نزدیک به  ۳۵درصد افزایش پیدا کرد .در رابطه با
این موضوع و تاثیر آن بر بازار ،حسن کریمی سنجری ،کارشناس

صنعت خودرو اظهارداشــت :بحث بازگشت قیمت به سایتهای

از خریدار وجود داشــته باشــد ،سیاســتگذار خودوریی اینگونه

آنکه والدینشــان فراموش کردهاند آنها را از خودرو خارج

ایتالیایــی  Filoیــک سیســتم هشــدار دهنــده برای
سیســتم روی تاتا پد که یک بالشتک متصل به بلوتوث
اســت ،قرار گرفته و ســپس در زیر صندلی کودک تعبیه

میشود و زمان نشستن کودک روی صندلی را تشخیص
میدهد .اگر ارتباط حســگر موجود در پد یا بند در حالی
که کودک هنوز در اتومبیل اســت با تلفن کاربر قطع شود،

کاربران یک هشــدار در تلفن هوشــمند خــود دریافت

بــرای کاهش قیمت در ســایتها انجام گیرد ،لــذا اجازه به درج

خواهند کرد کــه به آنها یادآوری میکنــد از ترک کودک

بیانگر این باشــد که باتوجه به روند به نســبت آرام بازار طی این

یک هشــدار دریافت نخواهند کرد .اولین هشــدار ارسال

ماههای پیشرو است.

اتصال ،ارســال خواهد شد و مورد دوم یک تماس تلفنی

قیتها میدهد .در حال حاضر بازگشت مجدد قیمتها میتواند

روزها ،پیشبینی سیاســتگذار خودرویی ،کاهش قیمتها طی

خودداری کنند .نکته جالب این اســت کــه کاربران تنها

شده برای تلفن هوشمند کاربران سه دقیقه پس از قطع

از تماسها با تلفنهای اضطراری است که این شمارهها
هشــدار داده شــده این امکان داده میشود تا موقعیت

ماشــین جا مانده باشند ،سیستم تاتا همچنین میتواند
هشدارها را به مخاطبین اضطراری شما ارسال کند .عالوه

بر آن سیستم مذکور دارای ویژگیهایی برای بررسی عمر
باتری تلفن و اتصال بلوتوث نیز اســت .هر دو دستگاه

به گونهای طراحی شــده اند که به راحتی تمیز میشــوند
و با طیف گستردهای از صندلیهای ماشین کار میکنند.
اگرچه سیستم یاد شده هنوز به طور گسترده در دسترس

نیســت ،اما شــرکت  Filoدر حال حاضــر بیش از یک
میلیون عدد از این دستگاه را در ایتالیا فروخته و امیدوار
اســت که به زودی فروش ایــن محصول در در آمریکا را

نیز آغاز کند.

بانک و بیمه
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وام جعاله مسکن به منظور

اقتص ــاد برت ــر

مســکن و ســایر بانکهای

شرایط دریافت وام بانکی

تعمیــرات منــزل در بانــک

دوضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق کافی

کدام بانکها وام ۳۰۰میلیونی میدهند؟

تجاری پرداخت میشــود .از

میان  ۹بانکی که شــرایط آنها را بررسی شده
تســهیالت  ۵تا  ۳۰۰میلیون تومانی عموما با
بازپرداخت ســه ســاله و نرخ سود  ۱۸درصد

را تعمیــر کنیــد؛ از رفــع خرابیهایــی چون

در بانک ســپه برای دریافت این تســهیالت

شبکه بانکی اســتفاده کنید .از طرفی ممکن

با ســود  ۱۸درصد و بازپرداخت ســه ساله

اســت در حال ساخت مســکنی باشید که در

میتوانید به پشــتوانه ســند و مدارک ملک

میانه ساخت آن ،هزینههای الزم از بودجهای

خود اقدام کنید.بانک مسکن هم نرخ سود

که برای ســاخت مسکن در نظر گرفته بودید،

تســهیالت را  ۱۷٫۵درصــد و حداکثر مدت

بیشتر شده باشد در این حالت هم میتوانید

بازپرداخــت را  ۵ســال (بازپرداخت به دو

برای دریافت این تســهیالت از بانکها اقدام

روش ساده و پلکانی سالیانه) در نظر گرفته

کنیــد .از گفتههــای کارمنــدان بانکها هم

اســت .ســفته ،ترهین اموال شــش دانگ

بر میآیــد در خصــوص لزوم مصــرف این

غیرمنقول ،حساب قرضالحسنه پسانداز،

تســهیالت در تعمیرات مســکن نیــز چندان

ســپرده بلندمدت و کوتاهمدت ویژه سپرده

سختگیری از سوی بانکها وجود ندارد .یعنی

کوتاهمدت عادی ،سپردههای ممتاز و اوراق

ممکن اســت شما موفق شوید این تسهیالت

بهــادار را نیز به عنوان پشــتوانه تســهیالت

را دریافــت کنیــد و آن را به شــکل دیگری

میپذیرد.

مصرف کنید.

اما مبلغ و شرایط بانکها برای این نوع
وام چیست؟

با مبلغ  ۱۰میلیون تومان پرداخت میکنند.برای
دریافت تســهیالت بانک گردشگری در صورتی

که دارای تسهیالت با اقساط سررسید گذشته و

بانک اقتصادنوین و ســامان بــا پرداخت مبلغ

امکان دریافت تسهیالت حداکثر به میزان ۳۰۰

تیتر 2
اقتص ــاد برت ــر

وام  ۱۰میلیون تومانی

دو بانک ملی و گردشــگری تسهیالت جعاله را

از میان  ۹بانک که شــرایط آنها بررسی شده دو

در گروی بانــک خواهد بود.بانک ســامان که

ملکی ســفته و یا سپردههای سرمایهگذاری

مبلــغ  ۴۰میلیون تومان در نظــر گرفتهاند.

بخورید میتوانید از تســهیالت جعاله مسکن

تسویه نگه میدارد .اما سند شش دانگ ملک

تعمیــر و تکمیل مســکن ،میتوانــد وثیقه

ســپه و مســکن وام جعاله را بــا حداکثر

شــرایطی اگر در تامین هزینهها به مشــکل

تسهیالت را نیز به شــکل سپرده تا پایان زمان

 ۲ســال است .پشــتوانه تســهیالت جعاله

وام  ۴۰میلیون تومانی

نوســازی منزل و رنگ زدن دیوارها .در چنین

 ۵ســاله با  ۱۸درصد سود میدهد و  ۲۵درصد

میلیــون تومان و مــدت بازپرداخت حداکثر

بانک باشد.

نشســت دیوارها گرفتــه تــا تعمیراتی برای

نوین حداکثر  ۲۰۰میلیــون تومان وام جعاله را

بانک صادرات در قالــب وام جعاله مبلغ ۵۰

مشــارکت مطابق با آخرین دستورالعملهای

باشید که الزم باشــد خانه و یا آپارتمان خود

بیشترین مبلغ پرداختی را دارند .بانک اقتصاد

اســت .حداکثر سقف تســهیالت تعمیرات

مــدتدار ،گواهی ســپرده مــدتدار و اوراق

داده میشود.شــاید در موقعیتــی قرار گرفته

حداکثری  ۲۰۰و  ۳۰۰میلیون تومان وام جعاله
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تعیین کرده است ،به متقاضیان میپردازند.

ابتــدا باید تســویه حســابهای الزم را انجام
حداکثر  ۳ساله است.بانک ملی هم تسهیالت

میلیون تومان و امکان دریافت تسهیالت خرید

ملک در بانک سامان وجود دارد.

بــه میزان  ۷۰درصد ارزش ملــک را دارد ،برای

ســقف وام تعمیــرات یــا جعاله مســکن

تومان با پرداخت حداکثر  ۳ســاله و با سود

کشور۴۰میلیون تومان تعیینشده .اما گاهی

هم برای مبالــغ باالتــر از  ۲۰میلیون تومان

مسکن در کنار تســهیالت تعمیر ملک حداکثر

بازپرداخت تســهیالت بازهای حداکثر  ۵ساله
در نظر گرفته است.امکان دریافت تسهیالت به
پشتوانه سپرده ،گواهی سپرده ،اوراق مشارکت

دولتی و اوراق مشــارکت بانک مرکزی و سند

وزارت امورخارجــه آلمــان اعــام کرد کــه کانال
تجاری اروپا با جمهوری اســامی ایران ،موسوم
به اینســتکس “تا حد زیادی بیاثر” بوده است.

وام  ۵۰میلیون تومانی

بــا ضامن رســمی معتبــر در شــبکه بانکی

بانکها با استفاده از منابع داخلی ،بیشتر از
سقف رســمی وام تعمیرات که بانک مرکزی

معوق و یا دارای ســابقه چک برگشتی هستید

بانک ســینا سقف تســهیالت را  ۵۰میلیون
 ۱۸درصد تعیین کرده است.در بانک صادرات

بهجای ضامنهای رســمی ،ســند ملک در
رهن بانک مــیرود .برای وام زیر  ۲۰میلیون

اعتراف آلمان؛ اینستکس بیاثر بود

دهید .نرخ ســود نیز  ۱۸درصد بــا بازپرداخت
جعاله مســکن را با همیــن مبلغ و همین نرخ

ســود و با بازپرداخت ۳ساله میدهد .پشتوانه

این تسهیالت نیز یک یا چند ضامن مورد تایید

بانک است.

آلمان ،امید نوریپور دولت آلمان را متهم به کمکاری در نجات برجام

کرده و گفته اســت :دولت آلمان برای جلوگیری از کارشــکنی ترامپ

در توافق هســتهای باید همراه با کشورهای اروپایی زودتر ،قاطعانهتر

به گــزارش دویچه ولــه ،وزارت امورخارجه آلمان

و اساسیتر عمل میکرد.این نماینده ایرانیتبار مجلس آلمان ،نجات

این کشــور اعالم کرده که ســاز و کار مالی اتحادیه اروپا موســوم به

تهران و روی کار آمدن رئیسجمهور جدید در آمریکا “بســیار دشوار”

توافق هســتهای را در شــرایط کنونی با توجه به برخی مخالفتها در

در پاســخ به پرســش امید نوریپور ،نماینده حزب سبزها در پارلمان

دانســته اســت .به گزارش ایســنا ،این در حالی اســت که مقامات

“اینستکس” برای مبادله تجاری با ایران همچنان بیاثر بوده و از زمان

جمهوری اســامی ایران بارها تاکید کرده اند که کشورهای اروپایی در

تأســیس آن در دو سال پیش تا کنون فقط یک مبادله موفقیتآمیز

راه اندازی موثر ســاز و کار اینستکس کم کاری کرده و اعالم کرده اند

از طریق آن انجام شــده اســت.در پی خروج آمریکا از برجام ،کانال

که اگر اروپا برای تسهیل مبادالت تجاری و مالی با ایران تالش نکند،

مالی اینستکس در ژانویه ســال  ۲۰۱۹با هدف ایجاد امکان مبادالت

تهران به روند کاهش تعهدات برجامــی خود ادامه خواهد داد.مجید

تجاری محدود با ایران به رغم تحریمهای آمریکا ،توســط فرانســه،

تختروانچی ،نماینده دائم جمهوری اســامی در سازمان ملل حدود

آلمان و انگلیس تأســیس شــد.اما این کانال در عمل موفقیتآمیز

یک ماه پیش در نامهای به دبیرکل این ســازمان از برآورده نشــدن

نبــوده و تنها  ۱۴ماه پس از تأســیس ،ایران و اروپا موفق شــدند از

وعده کشورهای اروپایی برای تضمین روابط اقتصادی با ایران و ایجاد

طریق اینســتکس اولین مبادله تجاری و تراکنش مالی خود را انجام

سامانه اینستکس شکایت کرده و خواستار اثبات کارایی این سازوکار

دهنــد؛ مبادلهای کــه طی آن محمولهای از اقالم پزشــکی از اروپا به
ایــران صادر شــد.خبرگزاری آلمان در گزارشــی که روز یکشــنبه ۲۸
دی ( ۱۷ژانویه) منتشر شــده ،آورده است :آنتیه لندرتزه ،یک مقام

وزارت خارجــه آلمان در پاســخ خود به امید نوریپور ،مدعی شــده

که جمهوری اســامی ایران مســئول عمکرد ناموفق اینستکس بوده

شده بود.همچنین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان امروز

است.بنابر ادعای این مقام آلمانی پس از راهاندازی اینستکس ،شمار

پاســخ خود تحقق یک مبادله تجاری را وابســته بــه عوامل “زیاد و

(یک شنبه) در یک پیام توئیتری با تاکید بر اینکه طرفهای اروپایی

اینســتکس ابراز عالقه کردند و وارد مذاکره شــدند.لندرتزه در ادامه

هیچکدام از معامالت بعدی موافقت نکرده است.به گزارش خبرگزاری

کرد :برجام به دلیل تالشهای ایران زنده است ،نه سه کشور اروپایی.

زیادی از شــرکتهای اروپایی نســبت به همــکاری تجاری از طریق

 ۲۵میلیون بدهید  ۲۴۰میلیون وام بگیرید

اغلب بســیار پیچیده دانســته و ادعا کرده که طــرف ایرانی تاکنون با

برجام برای حفظ این توافق هیچ کاری انجام نداده اند ،خاطر نشــان

احتمال افزایش وام ازدواج تا  ۲۰۰میلیون تومان

قیمت اوراق مســکن نســبت به اوایل ماه جــاری تغییر چندانی

اوراق تسهیالت مســکن بانک مسکن در تیر سال  ۱۳۹۹با قیمت

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰

به گونه ای تصویب شود که بتواند در راستای سیاستهای تشویقی در امر

ایــن اوراق باید  ۲۴میلیــون و  ۹۱۲هزار تومــان پرداخت کنند.به

در شــهریور با قیمت  ۵۶هزار و  ۸۰۰تومان داد و ســتد میشــود.

میلیون تومان برای هر یک از زوجین مطرح شده است.سید احسان قاضی

قاضی زاده هاشــمی همچنین درباره وام فرزندآوری جوانان اظهار داشت:

نداشــته و بر اســاس آخرین قیمت ها ،متاهلهای تهرانی برای
گزارش بانک اول تســه (اوراق) فروردین سال گذشته  ۵۲هزار و

۱۰۰تومان ،تســه اردیبهشت ماه سال گذشته  ۵۳هزار تومان و تسه

خردادماه ســال گذشــته نیز  ۵۲هزار تومان قیمت دارند .هر برگ

اوراق تســهیالت مسکن در تیر با قیمت  ۵۳هزار و  ۴۰۰تومان ،در
مــرداد بــا قیمت  ۵۱هزار و  ۴۰۰تومان و در شــهریور با قیمت ۵۲

هزار و  ۹۰۰تومان داد و ســتد میشود.قیمت اوراق مهر ،آبان و آذر

سال گذشته نیز  ۶۵هزار و  ۹۰۰تومان ۵۴ ،هزار و  ۳۰۰تومان و ۵۳

هزار و  ۲۰۰بوده و هر برگ اوراق تســهیالت مســکن در دی ،بهمن
و اســفند ســال گذشــته نیز با قیمتهای  ۵۳هزار و  ۲۰۰تومان،

 ۵۴هــزار و  ۹۰۰تومان ،در مــرداد با قیمت  ۵۴هزار و  ۲۰۰تومان و
ایــن اوراق در مهرمــاه  ۵۲هزار و  ۵۰۰تومان ،در آبان ماه  ۵۰هزار و

 ۸۰۰تومان و در آذرماه  ۵۱هزار و  ۹۰۰تومان قیمت داشته اند .این
گزارش نیز بر اساس قیمت تســه در آذرماه نوشته شده است.بر
این اســاس ،با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران میتوانند تا

 ۱۴۰میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل  ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۴۰میلیون تومان جعاله میشود؛

بنابراین برای دریافت  ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت باید  ۲۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه

 ۵۱هزار و  ۹۰۰تومانی برابر با  ۱۰میلیون و  ۳۸۰هزار تومان میشود

گفت که پیشــنهاداتی در کمیســیون تلفیق برای افزایش وام ازدواج تا ۱۰۰
زاده هاشــمی ،اظهار داشــت :دولت در الیحه بودجه کماکان وام ازدواج را

ازدواج برای جوانان مفید باشد و مشوق واقعی برای جوانان محسوب شود.

یکی از نکات مهم که در کمیســیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی

بــه مبلغ  ۵۰میلیون تومان برای هر یــک از زوجین در نظر گرفته که جمعا

خانواده مطرح شده و دغدغه همه ما نیز است سیاستهای تشویقی برای

درصد که دولت این حکم را برای ســال آینده تکرار کرده اســت.وی ادامه

نظر داریم چون با کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه هستیم که خطر جدی

 ۱۰۰میلیون تومان میشــود .وامی با بازپرداخت  ۱۰ســاله و با کارمزد چهار

فرزندآوری اســت .ما سیاستهای تشویقی متنوعی برای فرزند آوری در

داد :پیشــنهاداتی برای افزایــش وام ازدواج در کمیســیون تلفیق مطرح

محسوب میشــود با این وضعیت در آینده روز به روز نسل جوان ما کمتر

پیشنهادی تا دو برابر شدن این میزان یعنی به ازای هر یک از زوجین وام

وی توضیح داد :یکی از سیاستهای تشویقی در بودجه سال  ۱۴۰۰آمده که

شــده ،برخی پیشنهاد کردند این میزان به صورت پلکانی زیاد شود و حتی
ازدواج  ۱۰۰میلیون تومانی مطرح اســت .البتــه باید در این باره بحثهای

کارشناسی جدی صورت گیرد که بتوان کارآمد ،موثر و اجرایی شود .هنوز در

خواهد شد لذا نیازمند سیاســتهای تشویقی در عرصه جمعیت هستیم.
براساس آن کســانی که در سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰صاحب فرزند سوم شوند

به آنها وام مســکن  ۷۰میلیون تومانی با بازپرداخت  ۱۰ســاله و با کارآمد

 ۵۴هزار و  ۱۰۰تومان و  ۵۴هزار تومان داد و ســتد میشود.تســه

کــه با در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید

این باره در کمیســیون تلفیق بحثی صورت نگرفته و احتماال از موضوعاتی

چهار درصد پرداخت میشــود .این وام برای آن است که افراد محدودیت

ســال جاری نیز  ۵۴هــزار و  ۵۰۰تومان قیمــت دارند.هر برگ از

رقم آن به  ۱۴میلیون و  ۵۳۲هزار تومان میرسد.

کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد که بسته پیشنهادی در کمیسیون تلفیق

مسکن است تا افراد صاحب فرزند سوم شوند.

فروردین سال جاری  ۵۶هزار تومان و تسه اردیبهشت و خردادماه

 ۸۰ورق بــه مبلغ چهار میلیون و  ۱۵۲هــزار تومان خریداری کنند،

خواهــد بــود که دربــاره آن بحث و بررســیهای زیادی باشــد.این عضو

خودداری برخی بانکها نسبت به اعطای تسهیالت کرونا
بررسیهای میدانی عدم همکاری برخی از بانکها در اعطای تسهیالت
کرونایی را نشــان میدهد .در شــرایطی که در روزهای گذشــته اعالم
شــده بود مهلت ثبتنام کســبوکارها برای دریافت تســهیالت کرونا

فضای سکونت با تعداد فرزندان بیشتر دارند .این تسهیالت تشویقی در امر

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی
نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی،

دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر

نامــه مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی

ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام

بر اســاس «قانون اصالح قانون صدور چک» ،اعالم شد .به استناد

دولتی دارنده چک

تمدید شده است ،اما بررسیهای میدانی نشانگر عدم همکاری برخی

بانک مرکزی ج.ا.ا ،نحوه رفع ســوء اثر از چک برگشتی در سامانه

نظیر سپردهگذاری  ۵۰درصد تسهیالت تا انتهای بازه زمانی بازپرداخت

واریز کســری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه

خصوص چک

کمکهای دولت به کســبوکارها شــده و با هدف اولیه این سیاست

ارائه الشه چک به بانک محال علیه

پرداخــت ،مشــروط به عدم طــرح دعــوای حقوقی یــا کیفری

از بانکها در اعطای این تســهیالت اســت.همچنین بعضا شرطهایی

اقساط تعیین شده است .اعالم چنین شرایطی عمال باعث بیاثر شدن

یعنی جبران بخشی از خسارتهای ناشی از کرونا در تضاد است.

یکپارچه بانک مرکزی مستلزم تحقق یکی از شرایط زیر است:
و ارائه درخواست مسدودی

ارائه رضایتنامه رســمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از

عملیات اجرایی درخصوص چک

ارایــه حکــم قضایی مبنی بــر برائت ذمه صاحب حســاب در

ســپری شدن مدت ســهســال از تاریخ صدور گواهینامه عدم

درخصوص چک توسط دارنده
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وحشت در بازار جهانی طال

بلومبرگ :روی لغو تحریم صادرات نفت ایران حساب نکنید

بلومبرگ نوشت ،زمانی که جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا

سریع از سربگیرد ،همانطور که این کار را زمان لغو تحریمها

وحشت در بازار طال بیداد میکند و بسیاری از تحلیلگران به افزایش مبتالیان به

جریان استیضاح ،وی چه موفقیتی خواهد داشت؟ اگر تدابیر محرک مالی به

روابط با ایران که شــامل لغو تحریمهای صادرات نفت این

این اتفاق حســاب کرد.مجلس ایران ماه گذشته به پایان

کرونایی  ۱.۹تریلیون دالری پیشنهادی جو بایدن ،رئیس جمهور منتخب آمریکا

شود و ابهام بیشتری ایجاد کند و باعث حرکت بیشتر به سمت نقدینگی شود.

چشــم انداز اقتصادی کوتاه مدت همچنان نگران کننده به نظر میرسد .مردم

شون السک ،یکی از مدیران شرکت والش تردینگ به کیتکونیوز گفت :موضوع

شود ،مســائل بســیاری برای حل و فصل دارد ،اما ایجاد

کشــور اســت ،در اولویتهای آخر وی قرار دارد.بلومبرگ
طی گزارشی نوشــت ،مســیر رفع تحریمهای نفتی ایران
مسیری طوالنی است که دامهای بر سر راه آن وجود دارد.

در ســال  2016انجام داد اما نباید به این زودیها بر روی
دادن بازرســیهای بین المللی از ســایتهای هسته ای
این کشــور درصورتی که آمریکا تحریمهای اصلی بر بخش
نفت و بانکداری ایران را لغو نکند ،رای داد.به نوشــته این

زمانی که جو بایدن در این هفته ،چهل و ششــمین رئیس

گزارش ،انتخابات ریاست جمهوری ایران در  18ژوئن (28

فصل خواهد داشــت و احتماال موضوع ایران به زودی حل

جمهور ایران که انتخاب شــدن خود را به توافق هسته ای

جمهور آمریکا شــود ،مسائل فشــرده بسیاری برای حل و
نخواهد شــد.به نوشته این گزارش ،رئیس جمهور منتخب

آمریکا پنهان نکرده اســت ،تمایــل دارد تا توافق نامههای

بینالمللی نظیر به توافقنامه پاریس و برنامه جامع اقدام

مشــترک یا همان توافق هستهای ایران بازگردد ،اما ایجاد
روابط با ایران که شامل برداشته شدن تحریمهای صادرات

نفت این کشور اســت ،در اولویتهای آخر وی قرار دارد و
زمان بیشــتری خواهد برد.در زمان مذاکرات ســال ،2015

مخالفتهای شــدیدی در رابطه با توافق هســته ایران هم
از ســوی جمهوری خواهان و هم از ســوی دموکراتها در
آمریکا وجود داشــت که مانع تصویب آن در ســنا شــد.

ایــن مخالفتها همچنان وجــود دارد.و اکنون هم آمریکا
و هــم ایران شــرایط توافق را نقــض کردهانــد :آمریکا با

اعمال تحریمهای بســیار بیشــتر و ایران با افزایش غنی
ســازی اورانیوم به  20درصد.بلومبرگ نوشت ،ساده ترین
راه بازگشــت ،این اســت که هر دو طــرف گامهای خود را
بردارند و مانند چهار ســال پیش بــه توافق بازگردند ،قبل

از اینکه به دنبال رفع ســایر نگرانیها باشــند .اگر آمریکا،

کاهــش تحریمها را به پایــان دادن حمایت ایران از حزب

هللا ،حماس و حوثیهای یمن مشــروط کند ،دشوار است
که ببینیم دو طرف چگونه در نهایت بر اختالفات شان فائق

میآیند.اگــر تحریمها علیه صادرات نفت ایران برداشــته
شود ،جمهوری اســامی ایران میتواند سطح تولید قبلی
خــود که نزدیک به  4میلیون بشــکه در روز بود را نســبتا

خرداد  )1400برگزار خواهد شــد و حسن روحانی ،رئیس
گره زده بود ،با رئیس جمهور جدید جایگزین خواهد شــد.

ممکن اســت مذاکرات سخت تر شــود و یا حتی تا نیمه

دوم ســال  2021آغاز نشود.از این رو بیشتر خریداران نفت
ایران بــرای مدت قابل پیش بینــی کاری انجام نخواهند

داد .دشوار است که تصور کنیم ،پاالیشگاههای اروپا ،ژاپن،
کره جنوبی یا هند آشــکارا نفت ایــران را بخرند ،درحالی

کــه اقدامات مجازاتــی احتمالی آمریــکا همچنان برقرار
باشــد؛ مگراینکه ضمانتهای معتبری دریافت کنند که با
عواقــب آن مواجه نخواهند شــد که این امــر به مثابه لغو

تحریمها خواهد بود.به نظر میرســد چیــن تمایل دارد تا
واردات نفــت خام از ایران را برای جبــران کاهش موقتی
تولیــد یک میلیون بشــکه ای عربســتان ،افزایش دهد.

امــا حجم قابل توجــه نفت ایران کــه در ماههای اخیر به
چین ارسال شده اســت ،هنوز در انبارهای گمرک،پاالیش

و فروخته نشــده است.موسسه انرژی اسپکت مستقر در
انگلیــس ،رقم این محمولهها را  30میلیون بشــکه اعالم
کرده اســت .هرگونه افزایش تقاضــا در چین فقط موجب

تســکین موقتی شــرکت ملی نفت ایران میشود و حتی

حجم چندان زیاد نباشد.

ریاض را بــه ایران منتقل کند.اظهــارات وزیران خارجه

روسیه و عربستان زمانی اهمیت مضاعفی پیدا میکند
که مســکو از سفر قریب الوقوع « محمد جواد ظریف»

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به روسیه خبر
داد.ناظران میگویند که مســکو بارها تالش کرده است
بانــی گفت و گو میــان ایران و کشــورهای عرب حوزه

هانتر ،اقتصاددان آمریکای موسسهکپیتال اکونومیکس دراین باره اظهارداشت:
مشــاهده کاهش دوباره خرده فروشی به دلیل آمار ابتال و محدودیتهای وضع

زبان مشــترکی برای صلح میان پادشاهایهای عرب و

منطقه خلیج فارس هم در همین راستا به سازمان ملل
ارائه شــده اســت .در این دیدار هم سرگئی الوروف به

همتای سعودی خود گفت که روسیه عالقه مند به گفت
و گو بین ایران و کشــورهای عربی است و آماده کمک

به آنها در این مســیر اســت.الوروف میزبان فیصل بن

فرحان همتای عربســتانی خود به عنوان اولین مهمان

تورم را نمی توان امســال نادیده گرفت .بازار نگران چاپ پول است .تورم بانک

مرکزی آمریکا ســالهای بســیاری اندک بوده و اگر سرانجام به نرخ دو درصد
صعود کند ،یکی از شرایطی خواهد بود که کنترل آن دشوار است و این امر برای

طال خوب خواهد بود.جروم پاول ،رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی که

پنج شنبه گذشته در دانشگاه پرینســتون داشت ،درباره تورم اظهار داشته بود

شده در سراسر آمریکا ،عجیب نیست .به نظر میرسد که رشد مصرف در انتهای

بانــک مرکزی در خصوص میانگین تورم جدیدی کــه هدف گرفته ،خود را به

رقم زد.به گفته هاگ ،ابهام باعث ریزش بازار طال و سهام شده زیرا افراد بیشتری

افزوده بود رشد تورم در کوتاه مدت ممکن است تسریع شود .یک نکته که پاول

سال گذشته به میزان چشمگیری آهسته شد و چنین اوضاعی را در ابتدای سال

فرمول ریاضی خاصی محدود نکرده و تورم بسیار اندک ،خطرناکتر است .وی

در بحبوحه رشد ارزش دالر آمریکا و بازده اوراق خزانه به دنبال نقدینگی هستند.

اشــاره کرد ،انتظار برای رشد چشمگیر تورم مبنا و تورم کل در ماههای آینده به

عالوه بر آمار اقتصادی بد ،بازارها با دالر قویتر و رشــد بازده اوراق خزانه دست و

تحوالتمهم

فیلیپ استرایبل ،استراتژیست ارشد بازار درشرکت بلو الین فیوچرز اظهار داشت:
پنجه نرم میکنند .شاخص دالر باال رفته و بازده اوراق خزانه باالتر میرود و مردم
به وحشت افتاده اند.بهای هر اونس طال برای تحویل در فوریه در معامالت روز

دلیل افت شدید قیمتها در سال گذشته بود.

برگزاری مراسم تحلیف بایدن درروزچهارشنبهکه ممکن است با ناآرامی طرفداران

ترامپ همراه شود و جلسه استیضاح ترامپ دو رویداد سیاسی مهمی هستند

جمعه بازار آمریکا  ۲۱دالر و  ۵۰سنت معادل  ۱.۲درصد کاهش یافت و در ۱۸۲۹

که بازارها در هفته جاری مورد توجه قرار میدهند .به گفته تحلیلگران ،احتمال

برنامهمحرکمالیبایدن

مهم دیگر ،جلسه تایید جانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا در روز سه

دالر و  ۹۰سنت بسته شد و برای کل هفته  ۰.۳درصد کاهش ثبت کرد.

به گفته تحلیلگران ،واکنش بازارها به پیشنهاد کمک کرونایی  ۱.۹تریلیون دالری

ناآرامی اندک است و تاثیر چندانی روی قیمت طال نخواهد گذاشت.یک رویداد
شنبه خواهد بود .بازارها انتظار دارند در این جلسه اظهارنظری درباره دالر آمریکا

بایدن که بتازگی رونمایی شــد ،منفی بود .هاگ در این باره گفت :پیشنهاد ۱.۹

مطرح شود.همچنین نشست سیاســت پولی بانک مرکزی اروپا و بانکهای

قدرت را تحویل بگیرد و بســته کمک کرونایی را درمجلس و ســنا به تصویب

و فروش خانه در آمریکا از جمله آمارهای اقتصادی مورد توجه خواهند بود.

آشفته میشود .وی خاطرنشان کرد بخشی از سوال این است که بایدن چقدر

به گفته دنیل گالی ،استراتژیست ارشد کاال در شرکت تی دی سکیوریتیز ،ضعف

تریلیون دالری بایدن کمــک خواهد کرد اما اندکی زمان میبرد .وی ابتدا باید
برســاند .همزمان بایدن در تالش برای اســتیضاح ترامپ است و اوضاع کمی

مرکزی کانادا ،ژاپن و نروژ هفته جاری برگزار میشود.آمار مجوز ساخت مسکن

سطوحقیمتطال

سریع میتواند پیشــنهادهای مالی خود را به تصویب برساند .رئیس جمهور

بیشتر در طال هفته جاری به دلیل شلوغ شدن صف فروشندگان متحمل است.

ایالتها میرود و این موضوع در گذشته مانعی برای توافق جمهوریخواهان بوده

دالر خواهد بود.هاگ پیش بینی کرد اونس طال در معامالت هفته جاری سطح

نخســت حضورش در کاخ ســفید چه دســتاوردی خواهد داشت .با توجه به

هم مالقاتی نداشته بودند اگرچه صحبت تلفنی داشتند.

امید اعراب به میانجیگری روسیه برای حل
اختالفات با ایران

اگر طال از محدوده معامالت  ۱۸۰۰تا  ۱۹۰۰دالر نزول کند ،ســطح بعدی ۱۷۷۵

 ۱۸۲۵دالر را حفظ میکند اما اگر این ســطح شکســته شود ،سطح حمایتی

بعدی  ۱۸۰۰دالر و پس از آن  ۱۷۷۵دالر خواهد بود.

جهان دارد.باتیوک گفت :رفع تنشها و اختالفات فقط

برخالف غرب به رهبــری آمریکا در پی جنگ افروزی

اختالفات خود با ایران دیگر کشــور بزرگ اسالمی در

بــه گفتــه رئیس مرکــز تحقیقــات ابعــاد منطقهای

آمریکای روسیه،رهبران عربســتان سعودی برای رفع

مرکز تحقیقاتی روســیه به توانمندی مسکو برای رفع

سیاســتهای نظامــی آمریــکا در انســتیتو کانادا و
تنشهــا در منطقــه خلیج فارس بویــژه حل و فصل
اختالفات با ایران به روســیه امید بســته اند.والدیمیر
باتیوک در مسکو خاطرنشــان کرد :عربستان سعودی

ســاالنه میلیاردها دالر از ثروت خود را به همین دلیل

تا قبل از این ســفر ،الوروف و فیصل بن فرحان هرگز با

سیاســتهای نظامــی آمریــکا در انســتیتو کانادا و

سعودی و سه کشــور عربی دیگر با قطر صورت گرفت.

آمریکا روســیه گفت که عربستان سعودی نیاز به رفع

بین المللی ازجمله ســازمان ملــل میتوانند در آن به

از راه مذاکره امکانپذیر اســت و ایران در گذشته اعالم

عالــی رتبه خارجی در ســال جاری میــادی بود .این
ً
تقریبا بالفاصله پس از آشــتی صریح عربســتان
دیدار

بازار جهانی موبایل
 ۹درصد آب رفت

داستانتورم

روسیه میانجی ایران و عربستان میشود؟

عربســتانی خود بود،حال تحلیلگران احتمال میدهند

طرف ســعودی گفت که روسیه آماده است نگرانیهای

زیرا تدابیر قرنطینه بیشتری اجرا شده و احیای اقتصادی را متاثر کرده اند.اندرو

ماههای آینده رو به افزایش باشد ،اما انتظار میرود که این

جمهوری اســامی ایران است .طرح امنیتی روسیه در

مذاکرات با فرحان که پنجشــنبه گذشــته انجام شد به

آمار اقتصادی به کندی قابل توجه در ابتدای سال میالدی جدید اشاره میکند

اســت.هفته جاری بازارها به این موضوع متمرکز میشوند که بایدن در هفته

تصفیه شــده پنهانی از ایران خارج شده است ،احتماال در

«ســرگئی الوروف» وزیرخارجه روسیه درآستانه خروج

پیامهای منطقه ای باشــد.وزیر خارجه روسیه در پایان

به وحشــت افتاده اند و نقدینگی جمع میکنند .بازار آسیب پذیر مانده است.

ممکن است ،این افزایش ،با انتقال بشکههایی که ذخیره
میشــود ،کام ً
ال بــرآورده شــود.حجم فرآوردههای خام و

خلیج فارس باشــد برهمین اســاس امیدوار به یافتن

اســتقبال مســکو از « فیصل بن فرحان» حامل برخی

اشاره میکنند.پیتر هاگ ،مدیر معامالت جهانی کیتکومتالز به کیتکونیوز گفت:

منتخب آمریکا با مقاومت ســنا روبرو خواهد شــد زیرا بخشی از این پول به

سفر وزیر خارجه سعودی به مسکو
ترامپ از کاخ ســفید و تحلیف بایــدن میزبان همتای

کووید  ،۱۹وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا و احتمال به تاخیر افتادن بسته کمک

دلیل استیضاح به تاخیر بیافتند ،ممکن است برای بازارهای سهام مسأله ساز

به شدت در باتالق یمن که خود ایجاد کرده گرفتار شده

بر باد میدهد.رئیس مرکــز تحقیقات ابعاد منطقهای

سقوط  2/6درصدی
اقتصاد انگلیس

کرده کــه برای گفتوگو با ریاض آماده اســت.رئیس
اختالفــات و تنشزدایی در عرصه بینالمللی اشــاره
و اظهار داشــت :طرح امنیت گروهی خلیج فارس در

راستای همین سیاســت ارائه شده است.طرح امنیت
گروهی خلیج فارس که اط ســوی روســیه دو ســال

پیش به ســازمان ملل ارائه شــده اســت بر مشارکت

همه کشــورهای منطقه در تامین امنیت آن تاکید دارد
و پنج عضو دائمی شورای امنیت و برخی سازمانهای

ذخایر ارزی روسیه
 ۶۰۰میلیارد دالر شد

عنوان ناظر حضور داشــته باشند.باتیوک گفت :روسیه

در منطقه نیســت و میخواهد با کشورهای این منطقه
روابط دوســتانه داشته باشد و منافع خود را در صلح و

آرامش این منطقه میبیند .برخی تحلیلگران معتقدند
تا آشــتی بین ایران و عربســتان سعودی هنوز فاصله
زیــادی وجود دارد با این حال ســرگئی الوروف قصد

تســلیم شــدن ندارد چون او بر انجــام مذاکرات بین
تهران و ریاض و چند کشــور عرب دیگــر تاکید کرد و

حداقل قول داد که نگرانیهای ریاض را به محمدجواد

ظریــف وزیر امور خارجه ایران منتقل کند .قرار اســت
ظریف هفته آینده (  7بهمن) به مسکو سفر کند.

رکورد شکنی
بدهی ایتالیا

تحقیقات شرکت دیجیتایمز ریسرچ نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰

بدهی ایتالیا در سال جاری میالدی به رکورد جدیدی پس

آب رفته است.به گزارش راشــاتودی ،تحقیقات شرکت دیجیتایمز

داخلی میرســد که نتیجه طرحهای کمــک کرونایی به

از جنگ جهانــی دوم یعنی  ۱۵۸.۵درصد تولید ناخالص

با فشار پاندمی کرونا بر اقتصاد جهان بازار گوشی هوشمند  ۹درصد

کسب و کارهای تعطیل شده و بخش خدمات بهداشتی

ریسرچ نشــان میدهد که در سال  ۲۰۲۰با فشــار پاندمی کرونا بر

اقتصاد جهان بازار گوشی هوشمند  ۹درصد آب رفته است.طبق این

است .به گزارش رویترز ،ایتالیا پیشبینی میکند بدهی

افتاده و در آن صادرات گوشــی هوشمند در جهان با سقوط سنگین

جهانی دوم یعنی  158.5درصــد تولید ناخالص داخلی

آن در سال جاری میالدی به رکورد جدیدی پس از جنگ

گزارش ،شدیدترین سقوط بازار موبایل در سه ماهه اول  ۲۰۲۰اتفاق

 ۲۰درصدی روبرو شده است.طبق گزارش دیجیتایمز ریسرچ ،در سه
ماهه دوم ســال گذشته بازار تلفن هوشــمند شاهد سقوط  ۲رقمی
بود ،اما در بازه جوالی تا سپتامبر سقوط بازار موبایل تک رقمی شد
اما باالخره در سه ماهه پایانی سال بود که بازار ریکاوری خود را آغاز

کرد.طبــق این گزارش در کل  ۲۰۲۰شــرکتهای تولیدکننده موبایل

 ۱.۲۴گوشــی موبایــل فروختهاند که این  ۸.۸درصد کمتر از ســال

گذشته است.علیرغم سقوط کل بازار ،تلفنهای هوشمند با قابلیت
 ۵جی ،با توســعه تکنولوژی اینترنت فوقسریع در جهان ،تقاضای

باالیی داشتهاند و فروش آنها به حدود  ۲۸۰تا  ۳۰۰میلیون دستگاه

برســد و از هدف  155.6که در ماه سپتامبر تعیین شده

اقتصاد انگلستان با وضع محدودیتهای جدید قرنطینهای برای

طبق دادههای جدید بانک مرکزی روســیه ،ذخایر ارزی و طالی

بخش خدمات بهداشــتی و تأمین هزینه کمک به کسب

بار از ماه آوریل ســقوط کرد و  ۲.۶درصد کوچک شــد.به گزارش

اســت.به گزارش راشــاتودی ،طبق دادههای جدید بانک مرکزی

ویروس کرونا تعطیل شــوند و همچنین پوششی خواهد

مقابله با موج جدید کرونای جهش یافته در ماه نوامبر برای اولین

سیانبیسی ،اقتصاد انگلســتان با وضع محدودیتهای جدید

قرنطینهای برای مقابله با موج جدید کرونای جهش یافته در ماه
نوامبر برای اولین بار از ماه آوریل سقوط کرد و  ۲.۶درصد کوچک

شــد.البته این افت تولید ناخالص داخلــی از آنچه اقتصاددانان

روســیه تا  ۸ژانویه امســال به  ۵۹۷.۴میلیارد دالر افزایش یافته
روســیه ،ذخایر ارزی و طالی روسیه تا  ۸ژانویه امسال به ۵۹۷.۴
میلیارد دالر افزایش یافته است.بانک مرکزی اعالم کرد میزان این

ذخایر از  ۲۵دســامبر تا  ۱ژانویه  ۵میلیارد دالر یا  ۰.۸درصد رشــد
داشتهاند و از آن پس تا  ۸ژانویه عم ً
ال بدون تغییر باقی ماندهاند.

افزایش یافته است.تنها دو شرکتی که سال گذشته علیرغم پاندمی

شــرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند بسیار کمتر بود.

شرکت که برای به دست آوردن جایگاه سومین فروشنده برتر تلفن

آب برود.بانک انگلستان هم پس از انتشار این گزارش پیشبینی

ارزش ارزهای ذخیرهشده اســت.در سالهای اخیر میزان ذخایر
ً
دائما در حال رشد بوده و از سطح هدف  ۰.۵تریلیون
ارزی روسیه

خواهد رفت .البته با وضع مقررات قرنطینهای جدید در ماه ژانویه

ارزی روســیه  ۴۳میلیارد دالر رشــد کرد ،در حالی که در  ۲۰۱۹و

کرونــا عملکرد قدرتمندی داشــتند اپل و شــیائومی بودند .این دو

همراه هوشــمند رقابت میکردند هر کدام فروش خود را  ۱۰درصد
افزایش دادند در حالی که فروش دو تولیدکننده برتر ،سامسونگ و

هوآوی ،با سقوط دو رقمی روبرو شد.

بود ،بگذرد.بســیاری از هزینههــای ایتالیا برای کمک به

آنها پیشبینی کرده بودند اقتصاد انگلیس در این ماه  ۵.۷درصد

کرد اقتصاد این کشور در  ۳ماهه پایانی  ۲۰۲۰بیش از  ۱درصد آب
اقتصاد انگلستان انتظار دارد با یک سقوط ثانویه روبرو شود.

علت اصلی این رشــد ،افزایش قیمت جهانی طال و رشــد مثبت

و کارهایی اســت که مجبور شــدهاند طــی قرنطینههای

بــود برای به تعویق انداختن مهلــت پرداخت مالیاتها.

بدهی عمومی رم پس از یونــان باالترین بدهی عمومی

در منطقه یورو اســت.علیرغم پیش بینی بدهی باال برای

 ،2021رقــم بدهی در  2020پایینتــر از از حد انتظار بود.

رم حاال انتظار دارد نســبت بدهــی آن در  2020به تولید

ناخالص داخلی  156.5درصد باشــد یعنی کمتر از هدف

دالری بانک مرکزی هم فراتر رفته اســت.در سال گذشته ذخایر

 158درصدی که در سپتامبر مشخص شده بود .این رقم
بدهی قبــ ً
ا باالترین رقم بعد از جنــگ جهانی دوم بود.

 ۲۰۱۸به ترتیب  ۸۶میلیارد دالر و  ۳۳میلیارد دالر افزایش داشت.

تولید داخلی تعیین شده است.

کســری بودجه ایتالیا در  2020بین  10.5و  10.8درصد از

