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

 ۳محور چالشی بورس تهران
مسعود میرزاباقری
کارشناس بازار سهام
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ریســک اقتصــاد کالن؛ مســأله درســت یا غلط

بودن نــگاه قیممآبانه دولت و حاکمیت بر حوزههای

 8صفحه |  3000تومان

مختلــف اعم از اقتصاد نیســت ،فقــط موضوع این

است که چنین رویکردی باعث ایجاد تفاوتهایی با

سایر کشورهای جهان میشود که نشانههایش را در
بازار سرمایه هم به روشنی میتوان دید .برای مثال،

وقتی منابع در ایران ...

ادامه صفحه 3

صفحه2

وا کنش ایران به وعده وعیدهای آمریکا

برای حفظ برجام ،عمل الزم است

بــرف و بــاران کار را ســخت کرد

امروز بخوانید

عکس :ایرنا

مصائب زلزلهزدگان سیسخت

 2افزایش خرید قسطی مردم ازسوپرمارکتها

 2سرمایه گذاری آلمان ،ایتالیا و ژاپن در قشم
 3حداکثر حقوق سال آینده مشخص شد

صفحه5

 3دسترسی متخلفان بورسی مسدود شد

اقتصاد به اسفند رسید

بازارها درتب و تاب شب عید
| هنوز تا آغاز ســال نو و عید باســتانی نوروز یک ماه باقی است

هفته بهمن بازار ارز وسکه نوسان اندک داشت و شاخص بورس روند نزولی

روزهای بعدی با ُافت همراه بود به طوری که در  ۲۵بهمن  ۹۹شــاخص کل

فروش و سرمایه گذاری یا سرمایه برداری در بازارهای پایه است .در آخرین

طرف دیگر شــاخص بازار ســرمایه نیز به جز اولین روز هفته که رشد کرد در

گرفت و در آخرین روز معامالت هفته شاخص کل بورس...

اما بازارها شــاهد تکاپوی مردم برای حضور در تبادالت اقتصادی ،خرید و

داشــت .در همین هفته نرخ طال و ســکه به میزان اندکی کاهش یافت از

ساز و کار دولت برای کنترل قیمت و تامین کاال
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :در جلسهای با حضور رئیسجمهور و

آجیل برگزار شــد ،سازوکاری مطرح شــد.واعظی گفت :وزرای جهاد

بــرای کنتــرل قیمت و تامین کاالهــای مورد نیاز شــب عید ،مطرح

وی افــزود :در بخش نظارت وزارت صمــت نیز حدود  ۳۷۰۰تا ۳۸۰۰

وزرای کشاورزی و صمت و قائم مقام جدید امور بازرگانی ،سازوکاری

شد.محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور از ساز و کار دولت برای
کنترل قیمت و تامین کاالهای شب عید خبر داد و گفت :در جلسهای

کــه با حضور رئیسجمهور و وزرای جهاد کشــاورزی و صمت و قائم
مقام جدید امور بازرگانی و بــازار برای پایین آمدن قیمتهای فعلی
مــرغ و تخم مرغ و تامین کاالهای مورد نیاز شــب عید مانند میوه و

کشــاورزی و صمت قول دادند با جدیت ایــن موضوع را دنبال کنند.

نفر حضور دارند که قرار اســت تجهیزات مورد نیاز آنها برای نظارت نیز

بیشتر شود.رئیس دفتر رئیسجمهور درباره کمک به افراد کم درآمد،
گفت :طبق قرار قبلی ،کمکهای  ۴ماهه دولت تا فروردین ادامه دارد،

اما هنوز تصمیم خاصی برای تامین ســبد کاالی این افراد برای شب

عید در نظر گرفته نشده است ،چون همه امکانات را پیش خور کردیم.

فعالیت ماینرهای مجاز ،آزاد شد
سخنگوی صنعت برق ایران درباره وضعیت

داد.وی گفت« :ما تا این لحظه موفق شدیم

بیتکویــن در چالــوس خبرهایی منتشــر

که اخیرا با توجه به کمبود برق اعمال شــده

که در اســتخراج رمزارز فعالیت میکردند،

برق غرب مازندران ،در این رابطه گفته است

فعالیت ماینرهــای مجاز بعد از محدودیتی
گفت :با عادی شدن شرایط تأمین سوخت،

نیروگاهها به شرایط اولیه برگشتند و فعالیت
خود را ادامه میدهنــد .فعالیت ماینرهای
مجاز نیز از ســرگرفته شــده و اکنون اجازه

فعالیت دارند.رجبی مشــهدی از شناسایی
چندین مشترک غیرمجاز برق برای استخراج

بیتکوین خبر داد .مصطفی رجبی مشهدی
به کســانی که درباره این گونه فعالیتهای
غیرمجــاز خبررســانی کنند ،وعــده پاداش

حداقــل  ۱۰میلیــون تومانــی داد.مصطفی
رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق ایران

از شناســایی  ۱۱۰مگاوات استفاده غیرمجاز
برق از سوی ماینرها (اســتخراجکنندگان)

بیتکوین (رمزارز) در یک ماه گذشــته خبر

حدود  ۳۰۲مگاوات از مشترکان غیرمجاز را
شناســایی و تحویل مراجع ذیربط قضایی

دهیم» .رجبی مشهدی به ماینرهایی که به
صورت غیرقانونی از برق اســتفاده میکنند

هشــدار داد که دچــار خســارت و جریمه
سنگین خواهند شد .او همچنین به کسانی

که ایــن گونه فعالیتهای غیرمجاز را اطالع
دهند گفت ،در صورت خبررســانی پاداشی

 ۱۰تــا  ۲۰میلیون تومانی نصیبشــان خواهد

شد.رجبی مشــهدی از اســتخراجکنندگان
غیرمجاز رمزارز خواســت ،بــرای اخذ مجوز
از وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت و خرید

انشــعاب از شــرکتهای برق منطقهای و
توزیع اقدام کنند تا دچار مشــکل نشــوند.

همزمان از کشــف  ۱۲۴دســتگاه غیرمجاز

شد.کیوان فرحزاد ،مدیرعامل شرکت توزیع
که ایــن دســتگاهها با فعالیــت  ۵۸گروه
عملیاتی فنــی در قالب اجرای طرح فراگیر

شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور
بــا هدف تعدیل ،تنظیم روشــنایی و مقابله

با فعالیت اســتخراج غیرمجــاز بیتکوین

کشف شــد.فرحزاد گفت« :از زمان اجرای
طــرح تاکنون  ۲۸هــزار و  ۳۷۸دســتگاه
چراغ معابر با ظرفیــت  ۷مگاوات تعدیل و

 ۶مزرعه اســتخراج رمز ارز با  ۴۳۶دستگاه
بیت کوین غیرمجاز در منطقه غرب مازندران

کشف شده است».او در ادامه از جمعآوری
 ۱۵هزار و  ۷۲۱مورد انشــعاب غیرمجاز برق
در این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون

خبر داد.

بررسی موضوع سفرهای نوروزی در ستاد کرونا
معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه

مقابله با کرونا با ســفرهای نوروزی  ،۱۴۰۰گفت :موضوع به این شــکل

جزئیات تســهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی کرونا در دست بررسی

تعطیالت آخر ســال و نوروز برخی ســفرهای ضروری انجام شود.وی

فعال موافقتی برای ســفرهای نوروزی  ،۱۴۰۰صورت نگرفته است ،گفت:
اســت و جزئیات آن روز شنبه (دوم اسفند) مشخص میشود.محسن
فرهادی درباره اخبار منتشــر شــده مبنی بر اعالم موافقت ســتاد ملی

نبوده اســت که موافقتی صورت گرفته باشــد بلکه قرار است با توجه به

تاکید کرد :پروتکلی با جزئیات دقیق برای این منظور تهیه شــده است
که البته هنوز به تصویب ستاد ملی کرونا نرسیده است.

سازمان آگݠهیها

0 9 3 7 7 3 0 0 3 9 6
0 2 1 7 7 2 7 5 1 1 4

info@eghtesadbartar.com

بورس با رشد ۳۴هزار واحدی روی پله یک میلیون و  ۲۴۹هزار واحدی قرار

صفحه3

 4ماسک نزدن در پمپ بنزین جریمه ندارد
 4رهن امالک با  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون تومان
 5سریا لهای نوروز ۱۴۰۰
 5شیوع کرونای انگلیسی در همه کشور
 6توافق ایران و آلمان برای تولید کامیون بنز
 6شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذفشد
 7جزئیات وام  ۵میلیونی بدون ضامن
 7پایان رسمی دفترچه بیمه
 8اوراسیا ،دروازه ورود ایران به تجارت جهانی
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روحانی :اروپا نقش مهمی در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا دارد
رئیس جمهور گفت  :مســئول سیاســت خارجی اتحادیه

میان ایران و اتحادیه اروپا در ســطوح عالی در زمینههای

نقــش خود را بهتــر ایفا کند .دکتر روحانــی در گفت و گو

زیســت ،بهداشت و درمان ،گردشــگری و حمل و نقل از

مختلــف از جمله مقابله بــا قاچاق مواد مخــدر ،محیط

اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام باید در طراحی گامها

استمرار گفت و گوهای هدفمند با کمیسیون اروپا با هدف

با رئیس شــورای اروپا با اشــاره به اهمیت نقش شورای

ایستگاه خبر
ظریف :کابینه منصوب به من شــبیه داستان
کارتونی است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به احتمال

کاندیدا شــدنش برای انتخابات ریاست جمهوری  1400و

کابینه منصوب به وی گفت  :این موضوع بیشــتر شــبیه

داســتانهای کارتونی اســت .ظریف تلویحا نامزد شــدن
برای انتخابات ریاســت جمهــوری  1400را رد کرد .ظریف

در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره
احتمــال کاندیداتوری خود گفت  :از محبتی که دوســتان
به من دارند متشــکرم ولی جدیت لیست کابینه منسوب

به من همان اندازه اســت که یک کابینه از شخصیتهای
کارتونی در همین فضای مجازی منتشــر شده بود .ظریف
گفت  :تصمیم من همان اســت کــه اعالم کرده بودم و نه
دشــمنی با خدا و نه مردم دارم اما هنوز تصمیم من همان
اســت که اعالم کرده بــودم .دو ماه و نیــم پیش ظریف
در پاســخ به این ســوال که آیا کاندید انتخابات ریاســت

جمهوری میشود یا خیر گفته بود «دیگر با چه زبانی باید
بگویــم که نمی آیم؟» من بارهــا گفتهام نه چنین قصدی
دارم ،و نه برای خودم چنین موقعیتی قائل بودهام.

برف و باران در راه است

از روز شــنبه با ورود موج بارشــی جدید به کشور در شمال
غرب و غرب کشــور شــاهد بارش برف و بــاران خواهیم

بود .بگزارش ســازمان هواشناسی از روز شنبه دوم اسفند

دمای هوا در 16اســتان کشور زیر صفر خواهد رفت .صادق

ضیائیــان کارشــناس هواشناســی گفت  :روز شــنبه در
بخشهایی از استانهای کرمان ،هرمزگان و فارس بارش
پراکنده و وزش باد شــدید پیش بینی میشود .ضیائیان
گفت  :روز یک شنبه ســوم اسفند در غرب و شمال غرب

همچنین سواحل غربی خزر و استانهای خراسان جنوبی،
کرمان ،فارس ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و

گسترش همکاریها استقبال کرد« .شارل میشل» رئیس

اروپا در تعیین جهت گیریهای کلی سیاســی و ترســیم

شــورای اروپا نیز در این تماس تلفنی با اشــاره به مواضع

اولویتهای اتحادیه اروپایی ،گفت :اتحادیه اروپا به عنوان

اروپــا در حمایت از برجام بعد از خروج یکجانبه آمریکا بر

یــک بازیگر مهــم در عرصه جهانی بایــد در مقابله با یک

ضرورت حفــظ برجام به عنوان یک توافــق بینالمللی و

جانبه گرایی آمریکا نقش مناســبی ایفا کند .دکتر روحانی
در گفت و گوی تلفنی با «شــارل میشــل” رئیس شورای

اروپا ،از برجام به عنوان یک دســتاور مهم برای دیپلماسی

از قــدرت گرفتن دوباره داعش در منطقه بعد از شــهادت

روابط ایران و اتحادیه اروپا به جایگاه اصلی خود بازگردد.

میشــل گفت  :با توجه به شــرایط جدید ایجاد شــده در

افزایش تنش دانســت و بر تامیــن امنیت ،صلح و ثبات

برای کشــورهای جهان و با ابراز امیــدواری برای برطرف

از فرصت ایجاد شــده برای حفظ و اجرای کامل برجام از

سردار سلیمانی ،حضور نیروهای بیگانه در منطقه را موجب

چنــد جانبه نام برد و با تاکید بر اینکــه نباید اجازه دهیم

این دســتاورد بزرگ به راحتــی از بین برود .دکتر روحانی

توســط کشورهای منطقه تاکید کرد .دکتر روحانی با تاکید

با تاکید بر ضرورت مقابله با تروریســم و افراطی گری به

بر ضرورت توسعه روابط با اتحادیه اروپا بویژه در زمینههای

عنوان دو مشــکل مهم منطقه و جهان ،خاطرنشــان کرد:

تجاری و اقتصادی ،خاطر نشــان کرد :با توجه به تحوالت

آماده ایم با اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم و افراطی

اخیــر در عرصه بیــن المللی و ایجاد شــرایط جدید برای

گری همکاری نمائیم و در این راه از تعامل و همکاریهای

توســعه همکاری بین کشــورها ،باید تالش کنیم ســطح

منطقه ای استقبال میکنیم .رئیس جمهور با ابراز نگرانی

اجرای کامل آن از ســوی همه طرفها تأکید کرد .شــارل

رئیس جمهور با اشــاره به مشکالت ناشی از پاندمیکرونا
شــدن این مشــکل در آینده نزدیک ،تاکید کرد :حل این

مشکل مستلزم تالش همه جانبه و جهانی است و کشورها

میتوانند با به اشتراک گذاشتن تجربیات و موفقیتهای

خود در مقابله با ویروس کرونا به حل نهایی این مشــکل

عالمگیر کمک کنند .دکتر روحانی با اشــاره به گفت وگوها

جهانگیری :در روزهای پایانی
جنگ اقتصادی هستیم

سوی همه طرفین تالش کنیم و اتحادیه اروپا در این زمینه
نقش خود را ایفا خواهد کرد .رئیس شورای اروپا با اشاره

به مشــکالت ایجاد شــده برای ایران ناشی از تحریمهای

اقتصادی آمریکا ،تأکید کرد :طبیعی است که ایران باید از

مزایای اقتصادی برجام بهرهمند شود.

ظریف :اقدامی از طرف مقابل ببینیم
به تعهداتمان باز می گردیم

معاون اول رئیس جمهــوری گفت  :در روزهای پایانی

وزیر امــور خارجه در واکنش به وعــده و وعیدهای

معــاون اول رئیس جمهور گفــت :از طرفی این روزها

آمریکا و اروپا به منظور اجرای تعهداتشــان ببینیم ما

جنگ یک طرفه اقتصادی هستیم .اسحاق جهانگیری

عرصه بینالمللی و تغییر دولت در آمریکا باید با اســتفاده

آمریکا و اروپا گفت :به محض اینکه اقدامی از طرف

هم بالفاصله واکنش نشان میدهیم و به تعهداتمان

متعلق به روزهای ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی

باز میگردیم .جواد ظریف در واکنش به درخواســت

اســت و از طرف دیگر به نظر میرسد ما در ایام پایانی

برخی کشورهای اروپایی مبنی بر کاهش فعالیتهای

جنگ اقتصادی هستیم که علیه کشورمان به راه انداخته

هســتهای ایران افزود :ما اعالم کردهایم که اقدامات

بودند .جهانگیری توضیح نداد به چه دلیل در آســتانه

پایــان جنگ اقتصادی هســتیم .تحلیلگران معتقدند،
ممکن است ایران توافقاتی با غرب برای کاهش یا لغو

نه دور از انصاف و نه اغراق آمیز از عملکرد سیاستهای
ً
خصوصا در این ســه سال اخیر انجام
اقتصاد مقاومتی

تحریمها داشته که هنوز اعالم نشده است .جهانگیری

گفت  :امیدوارم همه دوســتان در مسئولیت و رسالتی
که در تولید و ایجاد اشتغال و توسعه کشور دارند بتوانند

گفــت  :قاعدتا خوب بود که یک ارزیابی واقع بینانهای،

عنوان اقدامات جبرانی بوده است .وزیر خارجه گفت:

اروپائیهــا میدانند که ما یک ســال به آنها فرصت

میگرفت .من به عنوان کسی که مسئولیت بیشتری در

دادیــم تا اقدامات جبرانی را انجــام دهند ،اما کاری

مقاومتی کشور هستم شــاید بهتر از دیگران بتوانم در

و برغم آنکه اعالم کرده بود سیاست فشار حداکثری

اقتصاد مقاومتی دارم و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد

کارهای بزرگ و مهم و مفیدی انجام دهند .جهانگیری

جمهوری اســامی در اجــرای مــاده  ۳۶برجام ،به

این ارتباط اظهار نظر کنم.

نکردند .وی گفت  :آمریکا هم به تعهداتش بازنگشت

شکســت خورده اســت اما کماکان این سیاست را

ادامه میدهد .ظریف تاکید کرد :اروپاییها باید توجه
کنند که فشــار به ایران کارســاز نیست و اظهارات بی

ارزش هم فایدهای نــدارد .وزیر امور خارجه تصریح
کرد :به محــض اینکه اقدامی از طرف آمریکا و اروپا
به منظور اجرای تعهداتشــان ببینیم ما هم بالفاصله

واکنش نشان میدهیم و به تعهداتمان باز میگردیم.

بویراحمد بارش خواهیم داشت.

تحقیق و تفحص مجلس از حقوقهای نجومی

میرتاجدینــی نایب رئیس کمیســیون برنامــه ،بودجه و
محاســبات مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت ،تعدادی

از همــکاران در مجلــس خواســتار تحقیــق وتفحص از

حقوقهای نجومی شدهاند که بعد از تصویب در کمیسیون

برنامــه و بودجه و صحن علنی ،هیاتــی برای پیگیری آن
انتخاب خواهد شــد .میرتاجدینی نوشــت ،براساس آمار

کوچ سهامداران
به بازار بیت کوین

اعالم آمادگی آمریکا برای حضور
در نشست گروه  ۵+۱با ایران
آمریکا روز پنجشــنبه  ۳۰بهمن اعالم کرد ،آماده است

هم میگوید ،مشــخص نیست ،آیا دولت ایران حاضر

سهامداران بازار سرمایه که معتقدند ،بازار بورس

و ....برخی از تحلیلگران میگویند ،دامنه نوسان

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است ،ایاالت

دولت ایران میگوید ،آمریکا باید پیش از بازگشــت به

از بازار سهام به خرید بیت کوین روی آورده اند.

بازاری که  80درصد فعالین آن عمر بورســی کم

در نشســت گــروه پنج به عــاوه یک و ایــران جهت

تحریمها کند و پس از آن ایران شــروع به بازگشت به

شــده بســیاری از مــردم که از طریــق خرید و

محورهای برونشــهری حاکی اســت ترددهــا روز جمعه

درباره برنامه هســتهای ایــران را میپذیرد .یک مقام

ارشد آمریکایی گفته است ،دولت جو بایدن حسن نیت

براســاس تصاویــر دریافتــی از دوربینهــای نظارتــی،

در صورت برگزاری نشســت  ۵+۱در آن شــرکت کنیم.

کشور طی شــبانه روز پنجشــنبه از ۲۲۹۴ترددشمار فعال

حضور وزیران خارجه آمریکا ،آلمان ،بریتانیا و فرانســه

بیشــتر حقوقهای نجومی در شــرکتهایدولتی است،
چراکه این افراد برای خودشــان ضوابط مالی اختصاصی

درنظر میگیرند.
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در جلســه گروه  ۵+۱با ایران شــرکت کند .ند پرایس،
متحده دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا برای شرکت

آخریــن اطالعــات دریافتی از  ۲۲۹۴ترددشــمار فعال در

گفتوگو در خصوص دســتیابی بــه راهی دیپلماتیک

نســبت به پنجشــنبه  ۸.۹درصد کاهش نشــان میدهد.

آمریکایی پیــش تر به رویترز گفته بــود ،ما آمادهایم

سامانههای تردد شمار وگشتهای شعب راهداری سراسر
در محورهای برونشــهری ،نســبت به روز قبل  ۸.۹درصد

کاهش تردد را نشان میدهد .همچنین سهم وسایل نقلیه
ســنگین  ۱۵.۷درصد ،اوج تردد بین ساعات  ۱۶الی  ۱۷و

کمترین تردد بین ســاعات  ۳الی  ۴صــورت پذیرفته که

هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ســاعات
مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.

تجهیز شرکت پست به هواپیما و بالگرد

پســت ایــران»  9ســرویس هوایــی دایر میکنــد و با

ایــن ســرویسها بیــن تهــران و  9مرکز پســتی بزرگ

نــد پرایس این اظهارات را پس از نشســت مجازی با
به میزبانی پاریس انجام شــد ،مطرح کرده است .به

گزارش رویترز ،تونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا،

خواهد شــد که با آمریکا رو در رو مذاکره کند یا خیر.

برجام یا همزمان با بازگشــت بــه برجام ،اقدام به لغو

تعهدات برجامی خود میکند .در همین حال ،یک مقام

تا پایان ســال وضعیت بی ثباتی خواهد داشت،
رشــد بیت کوین طی یک ســال گذشته ،باعث

فروش در بازارهای پایــه امرار معاش میکنند،

دهند .یک کارشــناس بازار سرمایه ضمن انتقاد

میدانــد .مجلس ایران دولــت را موظف کرد که اگر تا

بــدون دادن آگاهی به مردم گفــت :این روزها
افــرادی که در بورس ضرر کردنــد درحال خرید

اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی را متوقف کند .طی

بیت کویین هســتند! تحلیلگران بــازار با تاکید

صدراعظم آلمان و رئیس کمیسیون اروپا درباره پرونده

رابطه دولت و مجلس بســتگی دارد ،میگویند،

در گفتوگو بــا اعضای اروپایی برجــام اعالم کرد که

چند روز گذشته رئیسجمهوری سوئیس ،آنگال مرکل،

بازگشت دو کشور به توافق هستهای  ۲۰۱۵گفتوگو کند.

هســتهای تهران با حســن روحانی ،رئیسجمهوری

اتفاقات مختلفی همســو بــا یکدیگر درحال رخ

تعلیق پروتکل الحاقی هشــدار دادند .یک مقام ارشد

بــا رئیسجمهــوری ایران خواســتار «ارســال عالئم

و فضای بازار را منفــی کند .باید ابهامات بورس

سازی این نشست را به عهده بگیرد .خبرگزاری فرانسه

دیپلماتیک مناقشه هستهای» شده بود.

دولت جو بایدن آماده اســت تا بــا ایران در خصوص

آمریــکا و اعضای اروپایی برجام به ایران درباره عواقب
اتحادیه اروپایی به رویترز گفت ،آماده اســت که زمینه

ایران ،تلفنی گفتوگو کردهاند .خانم مرکل در گفتوگو
مثبت برای ایجاد اعتماد و افزایش شــانس برای حل

دامنه نوســان به جا بوده است .این کارشناسان

اشــتباه اســت .اما مردم دعوت شدند و نتیجه

از دعوت مردم به بازار ســرمایه در ابتدای ســال

نشــود ،بازرسان آژانس از کشــور اخراج شوند و ایران

فروش میشناسند ،حرکت سازمان درمورد تغییر

فضای کســب و کاری خود را بــا رویکرد خرید

خود را نشــان میدهد و این نشست را به مثابه «یک

ســوم اســفند ،تحریمهای مالی ،بانکی و نفت حذف

تر از یک ســال دارند و فقط صف خرید و صف

میگویند :اوایل سال هشدار دادیم دعوت کردن

بیــت کوین بــه جای ســهام ،طــا و ارز تغییر

مســیر طوالنی» برای احیا و ساختن توافق هستهای

نباید باشد که بازار نقد شونده معامله کند اما در

بر اینکه آینده بورس بــه عوامل زیادی از جمله

دادن اســت که میتواند روی بازار سایه انداخته
برطرف شود .ابهاماتی از جمله نتیجه انتخابات،
بودجه ،فروش نفت ،ورود ارز به کشــور ،برجام

مردم بــه بورس بــدون اینکه آمــوزش ببینند،
اش زیــان فراگیر مردم شــد .اکنون افرادی که
در بورس ضرر کردنــد درحال خرید بیت کویین

هســتند .آماری خواندم مبنی بر اینکه روزی دو

هزار میلیارد تومان گردش مالی رمزارز است .چرا
باید ســرمایه گذاری ای که منجر به خروج ارز از
کشور میشــود انقدر راحت در کشور تبلیغ شود؟

این روزها همه درحال جســت و جوی اطالعات
درمورد بیت کویین هســتند درحالی که یک روز
این جســت و جــو درمورد بورس بــود .هرچند

خوشــحال کننده بود اما این نتیجه برای بورس

برای هیچ فردی خوشایند نیست.

در سراســر ایــران ارتباط ســریع برقرار خواهد شــد .این

مراکز در تهران ،مشــهد ،زاهــدان ،کرمان ،اهواز ،شــیراز،

اصفهــان ،همدان و تبریز قــرار دارند .طبق اظهار مقامهای

پســت این طــرح یکــی از مهمترین طرحهایی اســت
کــه تاکنــون در وزارت پســت و تلگراف بــه مرحله اجرا

درآمده است.

سرمایه گذاری آلمان ،ایتالیا و ژاپن در قشم

ژاپن ،آلمان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که آمادگی
کامل خود را برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم اعالم

کردهاند .علی شمس اردکانی ،مدیرعامل منطقه آزاد قشم

کرونا 8 ،میلیون آمریکایی
را در فقرمطلق قرار داد

آغاز همه گیری ویروس کرونا در آمریکا ،هنوز به نظر

کمکی اقتصادی مشــکالت را در این کشــور برطرف

قومی و نژادی و فقیر فایده خاصی نداشــته اســت.

چندین سال تحت تاثیر قرار دهد .ملیسا کرنی ،استاد

گذاران در حال سود هستند؛ باقی افراد ،مانند کارگران

ما هر ســاله میلیونها کــودک داریم که در فقر دچار

کارشناســان آمریکایی هشــدار داده انــد ،طرحهای
نکرده است .بگزارش بلومبرگ بیش از  ۸میلیون نفر

در آمریــکا ،از جمله بســیاری از کودکان در نیمه دوم

ســال گذشــته میالدی به فقر افتاده و نابرابریهای

بخشهایی که به دلیل محدودیتهای ناشی از کرونا

مشکل میشوند ،ما را به عنوان یک کشور ،عقب نگه

همواره تشــدید کرده است .بیش از یک سال پس از

حال مبارزه با این وضعیت هستند .کارشناسان هشدار

صرف هزینه بیشــتر در مبارزه با فقــر کودکان وجود

نــژادی و درآمدی موجود در آمریــکا این وضعیت را

میرســد ،طرحهای کمک اقتصادی برای اقلیتهای

برخی از آمریکاییها مانند صاحبان خانهها و سرمایه

بسته شــده اند سخت آسیب دیده اند و همچنان در

داده انــد که طرحهای کمکی اقتصادی مشــکالت را

برطرف نکرده و میتواند رشــد اقتصادی آمریکا را تا
اقتصاد در دانشگاه مریلند میگوید «این واقعیت که

میدارد؛ یک بحث قــوی اقتصادی و اجتماعی برای
دارد که واقعا گیج کننده است که ما این کار را اولویت

قرار نمیدهیم ».برنی ســندرز دربــاره تاثیر کرونا بر
فقر مــردم آمریکا گفت  :نیم میلیــون آمریکایی در

خیابانها میخوابند و بیــش از  ۱۶درصد کودکان در
آمریکا در ماه دسامبر در فقر بوده اند.

گفت :برای ایجاد اسکله شبکه راهنما ،فضاهای آموزشی و

دیگر پروژههای زیربنایی در سال  71حدود  20میلیارد ریال

ســرمایهگذاری میشــود .رئیس منطقه آزاد قشم گفت:

شرکتهای خارجی پروژههایی را در رشتههای مختلف به

خصوص صنایع انرژیبر ارائه دادهاند که در راس آنها صنایع
متالوژی بهویژه مجتمع  5واحدی احیای آهن که هر واحد
آن به ظرفیت یک میلیون تن و سرمایهگذاری  300میلیون

دالر اســت .طرح مجتمع عظیم شــیمیایی ،پتروشــیمی
ژاپنی – نروژی از دیگر طرحها است.

قیمت گذاری خودرو توســط هیــات مدیره
خودروسازان

افزایش خریدهای قسطی مردم از سوپرمارکتها
فشــار اقتصادی به مردم در شــرایط کرونا ،باعث شــده خریدهای قسطی

نیاز هفتگی خود را هم قسطی یا نسیه ای میخرند .در برخی از فروشگاهها

کارشناســان پیش بینی میکنند ،نزدیک شــدن به ایام نوروز و احتمال افزایش

بســیاری از کسب و کارها که فشــار اقتصادی و معیشتی به مردم افزایش

اقتصادی مردم دارد .برخی از فروشــگاهها که این تابلو را در گذشــته جلوی

خواهــد داد .فعاالن بازر معتقدند ،عدم توافق ایران و آمریکا بر ســر برجام نیز از

روزانه مردم از ســوپر مارکتها افزایش یابد .در شرایط گرانی و تعطیل شدن
یافته اســت ،رفتار خرید مردم نیز تغییر کرده اســت .این روزها خریدهای
مــردم رنگ و بوی دیگری گرفته اســت .به طوری که بســیاری از مردم به

طور قســطی از ســوپرمارکتها خرید میکنند .خریدهای قسطی به امری
عادی برای مردم و فروشــگاهها تبدیل شــده و خریدار و فروشــنده هر دو
پذیرفته اند که این موضوع امری طبیعی در شــرایط بد اقتصادی این روزها

معمارباشــی مدیــرکل صنایع حمل و نقــل وزارت صمت

اســت .خرید نســیه ای جنس از فروشــگاهها به امری رایج تبدیل شده و

نیســت ،بلکه قصد دارد ،قیمتگذاری خــودرو را پس از

مردم تحت فشــار را ترغیب به خرید از فروشــگاه خود میکنند .علت اصلی

خودرو ســازان واگذار کند .در مورد خودروهای پرتیراژ نیز

و گرانی اجناس خصوصا در ایام شــب عید باز میگردد .تا پیش از این مردم

گفــت️:وزارت صمت بــه دنبال آزادســازی قیمت خودرو

بســیاری از فروشــگاههای محلی نیز با تبلیغ فروش قســطی یا نسیه ای،

تعیین قیمت در ســازمان حمایت به اعضای هیات مدیره

این موضوع به شرایط بد اقتصادی ،افزایش تورم ،کاهش قدرت خرید مردم

همچنــان قیمتگذاری وجــود دارد تا مــردم از افزایش

کاالهای حجیم و بزرگ نظیر یخچال ،اجاق گاز ،ماشــین لباسشویی و ...را

قیمتها متاثر نشوند.

پیشبینی افزایش تدریجی نرخ دالر

فقط قسطی میخردیدند اما این روزها مردم گوشت و مرغ و خواروبار مورد

هم مشــاهده تابلوی «فروش نسیه ممنوع!» نشــان از اوضاع خراب وضع
چشم مشتری گذاشته بودند حاال تابلو را برداشته اند و تن به فروش قسطی

داده اند .مالک فروشگاه خواروبار فروشی ای در منطقه نارمک میگوید ،این

روزهــا با افزایش قابل توجه قیمت کاالهای اساســی فروش اقالم ضروری

مردم دفتری و اقساطی انجام میشود .به گفته برخی از فروشندگان ،اقالم
ضروری مردم در ســر رسیدها ثبت میشود و فروشــندگان ،مواد غذایی را

به متقاضیان نســیه میفروشــند! به گفته رئیس اتحادیه سوپر مارکتها،
کاســبهای قدیم که نسبت به مردم محله آشــنا هستند ،اقالم ضروری را
به مردم نســیه میفروشــند .این اقالم از فروش سیگار است تا محصوالت
دیگر .ســعید درخشانی میگوید :قدیمها فروش اقساطی یا نسیهای کاالی
اساســی زیاد بود حاال با افزایش قیمت کاالها نمیتوان این موضوع را انکار

کرد .مردم کاالهای اساســی مورد نیازشــان را میخرند و سر ماه با کاسب

محل تصفیه حساب میکنند.

ســفرها و خرید ،قیمــت دالر در بازار تهران را در روز پنجشــنبه  30بهمن افزایش
دالیــل افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر به حســاب میآید .کاووس آزادمنش
یک فعال بازار ارز گفت  :افزایش نرخ دالر در روند معامالت روز چهارشــنبه تا حد

زیادی محسوس است و بررسی اجمالی روند رشد نمودارهای قیمتی در بازار دالر

و دیگر ارزهای شــاخص بازار نشــان میدهد نزدیک شدن به ایام عید نوروز تأثیر
مستقیمی بر افزایش ســرعت باال رفتن نرخ ارزهای شاخص دارد .وی گفت  :در

معامالت آخر هفته گذشــته ،دالر بیش از  ۱۹۲تومان افزایش قیمت را تجربه کرد
و به کانال  ۲۵هزار تومان که پیش تر در خصوص بروز آن گمانهزنیهایی از ســوی
کارشناســان و فعاالن اقتصادی شده بود ،رســید .این فعال بازار دالر خاطرنشان

کرد :دولت در حال حاضر با کســری شدید بودجه برای ادامه فعالیت اقتصادی و

عمرانی خود در ســال  ۹۹مواجه شده و راهکاری به جز افزایش نرخ دالر برای باال

بردن میزان ارزش درآمدهای نفتی خود در گذشته ندارد؛ به نظر میرسد با توجه به

راهبرد اقتصادی مذکور ،نرخ دالر تا پایان سال به بیش از  ۲۷هزار تومان نیز برسد.

اقتصاد
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گـــزارش

هنوز تا آغاز سال نو و عید باستانی

اقتص ــاد برت ــر

بازارها شــاهد تکاپوی مردم برای

نــوروز یــک مــاه باقی اســت اما
حضــور در تبــادالت اقتصــادی،

خرید و فروش و ســرمایه گذاری یا ســرمایه برداری

در بازارهای پایه است.

وضعیت بازارهای پایه

در آخریــن هفته بهمن بازار ارز وســکه نوســان اندک

اقتصاد به اسفند رسید

کشــور در ایامپایانی سال آماده کشتار خواهند شد که

بازارها درتب و تاب شب عید

با این وجود نوسان چندانی در بازار نخواهیم داشت.

احتکار خانگی و صنوف منجر به کمبود
عرضه روغن شد

یــک منبع آگاه به باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت :از

افزایش تولید روغن نســبت به مدت مشابه سال قبل

خبــر داد و گفــت :با توجــه به زمزمه حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی ،صنوف اقدام به خرید روغــن حلب خانوار در
فروشــگاه ها کردند که این امــر زمینه را برای کمبود در

داشت و شاخص بورس روند نزولی داشت .در همین

بازار فراهم کرده اســت.وی نگرانی مردم از آینده بازار و

هفته نرخ طال و ســکه به میــزان اندکی کاهش یافت

احتکار خانگی را از دیگر دالیل التهاب بازار روغن برشمرد

از طرف دیگر شــاخص بازار ســرمایه نیز به جز اولین
روز هفته که رشــد کرد در روزهای بعدی با ُافت همراه

و افزود :با توجه به تقاضا برای خرید روغن آن ســوی

مرزها ،قاچاق بر گرانی دامن زده اســت.مجتبی شادلو

بود به طوری که در  ۲۵بهمن  ۹۹شــاخص کل بورس

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشــاره به دالیل

با رشــد  ۳۴هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۹

گرانی اخیر خیار اظهار کرد :سرمازدگی اخیر در مناطقی

هزار واحدی قرار گرفت و در آخرین روز معامالت هفته
شاخص کل بورس با ُافت هزار واحدی روی کانال یک

از اســتان فارس ،جهرم و جنوب کرمان خسارت هایی

دالر به کانال  ۲۵هزار تومانی رسید

در ایــن مقطع زمانی منجر به کمبــود عرضه و افزایش

بــه مزارع جالیزی وارد کرد کــه در نهایت کاهش تولید

میلیون و ۲۴۴هزار واحدی ایستاد.

در چهارمین هفته بهمن نرخ ارز روند صعودی داشت،

قیمتمحصول در بازار شد .وی افزود :با توجه به کشت

به طوری که نرخ دالر از قیمت  ۲۴هزار و ۹۸۰تومان به

روز آینده شاهد متعادل شدن قیمت در بازار باشیم.

خیار در ســایر مناطق پیش بینی می شود که ظرف ۱۰

اما افزایش قیمت آن از نوســان شدیدی برخودار نبود

کمبودی در عرضه پرتقال نداریم

مبلغ  ۲۴هزار و  ۱۷۰تومان رســید و یورو نیز در اولین

روز هفتــه با قیمت  ۳۰هزار و  ۲۷۰تومان معامله شــد

شادلو با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه پرتقال نداریم،

که در آخر هفته بــا نرخ  ۳۰هزار و  ۳۰۰تومان خرید و

بیان کرد :اواخر پاییز پرتقال برداشت می شود که به سبب

فروش شد.

هزینه های نگهداری محصول در سردخانه و ضایعات قابل

سکه به پله  ۱۲میلیون تومانی نزدیک شد

توجــه ،تا حدودی بر قیمت تمام شــده اضافه می شــود

بازار طال و ســکه در آخرین هفتــه بهمن  ۹۹با کاهش

که بــا این وجود افزایش قیمت تا حدی طبیعی اســت.

 ۱۲میلیــون و  ۵۰هزار تومان به نرخ  ۱۱میلیون و ۸۷۰

در فروش محصول ســودهای نامتعارفی دریافت میکنند

نایب رئیس اتحادیه باغــداران ادامه داد :برخی مغازه ها

اندکــی در نرخ همراه بود به طوری که ســکه از قیمت

که دستگاه های ناظر باید پاسخگوی این موضوع باشند.

تومان رســید و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز از قیمت یک

میلیــون و  ۱۷۹هزار تومان بــه نرخ یک میلیون و ۱۴۱

کاهش یافت.

افزایش تقاضا ،در بازار طال و سکه به افزایش
حباب دامن میزند

شــب عید خبــر میدهند .طبــق روال طبیعــی بازار

پیشنهاد میکنند اگر فروشــندگان تصمیم به فروش

در حق مصرف کننده اســت.کمالی سروستانی درباره

معامالتــی اختصاص دارد کــه اصطالحا عنوان معامله

پیشــنهادی خود بازنگــری کنند .قیمت پیشــنهادی

خانوار و سرانه مصرف نسبت سال های  ۹۷و  ۹۸پیش

کرد و گفت :با توجه به ســرمای اخیر ،قیمت محصول

معامالت مسکن ،یکی دوماه پایانی هر سال به انجام

محمد کشــتی آرای نایب رئیــس دوم اتحادیه طال و
هفته بهمن  ۹۹گفــت:در این هفته نرخ اونس جهانی

نــو ،قرارداد خود را منعقد و بــه خانه جدید نقل مکان

روند نزولی داشــته است و به طور متوسط حدود ۳۷

دالر کاهش یافته اســت .او افزود:قیمــت ارز در این
هفته افزایش داشــته اســت و از طرف دیگر شــاهد

افزایش تقاضا در بازار طال و ســکه بــوده ایم ،البته با
توجــه به اینکــه کاهش قیمت اونــس جهانی در این
هفته مشــهود بود قیمت ســکه به این میزان کاهش

نیافته اســت و به بیان دیگر به میزانی که تقاضا برای

خرید ســکه در بازار افزایش یافته اســت سبب ایجاد

حباب سکه شده است.

بازگشت معاملهگران شب عید به بازار
مسکن

مشاوران امالک در برخی مناطق شهر تهران از افزایش
تعداد مراجعات بــه بنگاهها برای خرید و فروشهای

اینگونه معامالت سعی دارند تا پیش از رسیدن سال
کنند .از این رو هر سال در این بازه زمانی اندکی حجم

معامالت با افزایش روبه رو میشوند.اکنون نیز اگرچه
مشــاوران امالک میگویند حجم این گونه مراجعات
نسبت به سالهای گذشته کمتر است ،اما ورود حجم
اندکــی از متقاضیــان به بــازار در ایــن مقطع طبیعی

اســت .به گفته مشاوران امالک گروهی از فروشندگان
که تصمیم قطعــی برای فروش ملک خــود تا پایان

سال دارند ،بیشــتر پای معامله حاضر به ارائه تخفیف

میشــوند.فعاالن بازار مســکن عنوان میکنند هرچند

قطعی تا شــب عید دارند باید نســبت به قیمتهای

آپارتمانهای نوساز تا  ۲۰سال ساخت در برخی مناطق
شــهر تهران ارائه شدهاند .بخشــی از قیمتهای ارائه

شده با قیمت پیشــنهادی آپارتمانهای مشابه مناطق
همخوانی زیادی ندارد.

بازار کاالی اساسی
بازار مرغ مجدد ملتهب شد

و  ۴۰۰تومان و در خرده فروشــی  ۲۷هزار تومان است.
وی افزود :در شرایط فعلی که قیمت مرغ روبه افزایش

نوســاز قیمتهای پیشــنهادی خود را بسیار متفاوت

بازار باال رفته که در چنین شــرایطی خرده فروشان بی
تومان عرضه می کنند که این ام ر گرانفروشی و اجحاف

رحیم زارع گفت :در بررسی الیحه اصالحی
برای سال آینده مشخص شد که  ۱۵برابر

تــا  ۳۲میلیون تومان  ۳۰درصد مالیات و

حداقل حقوق در نظر گرفته شــده است.

رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیق
بودجه افزود :در بررســی الیحه اصالحی

بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان
برای سال آینده مشخص شد که  ۱۵برابر

حداقل حقوق در نظر گرفته شــده است.

 ۲۵درصــد افزایــش حقوق بــرای همه

صورت میگیرید .سقف معافیت مالیاتی

تا  ۴میلیون تومان اســت.وی با اشاره به
اینکه با تصویب کمیسیون تلفیق در الیحه

اصالحی بودجه میــزان معافیت مالیاتی
برای حقوق بگیران نیز مشــخص شــد،
گفت :در ســال آینده به جز اعضای هیأت

علمی و قضــات که از پرداخــت مالیات
معاف خواهنــد بود تا ســقف  ۴میلیون

تومان معافیــت مالیاتی به حقوق بگیران
تعلق میگیرد ،بین  ۴تا  ۸میلیون تومان

 ۱۰درصد مالیات ،از  ۸تا  ۱۲میلیون تومان
 ۱۵درصــد مالیــات ،از  ۱۲تــا  ۱۸میلیون

بازنشســتگی ،رد بخشــی از بدهی دولت

میلیون تومان  ۲۵درصــد مالیات ،از ۲۴

باالی  ۳۲میلیون تومان حقوق  ۳۵درصد

دســتگاههای اجرایی ،رتبه بندی معلمان،

کرد :همچنین براساس مصوبه کمیسیون

تلفیق جهت اجابت درخواست دولت مبنی
بر مانده مبالغ اســتفاده نشده از صندوق

توسعه ملی ،تبصره  ۴در قانون بودجه ۹۹
برای استفاده برای همان طرح ،درخواست

استعالم از مقام معظم رهبری کردیم .وی
همچنین افزود :با درخواست دولت جهت

کاهش انتشار اوراق مالی اسالمی (ارزی

 ریالی) به میزان  ۵۰هزار میلیارد توماننیز موافقت شد.زارع همچنین درباره دیگر

مصوبات کمیسیون تلفیق در قالب الیحه
بودجه افزود :مشــترکان برق روستایی و

عشــایری مجاز و برق چاههای کشاورزی

مجــاز ،از عــوارض  ۱۰درصــد مبلغ برق
مصرفی در سال آینده معاف شدند.رئیس

کمیسیون تلفیق گفت :همچنین در مصوبه

دیگــری به منظور کمک بــه صندوقهای

بخشــی از پاداش پایان خدمت کارکنان

تأمین بخشــی از مطالبــات ایثارگران و

بیمههای تکمیلی ،تأمین پاداش خدمت
و ذخیــره مرخصــی شــهدا و ایثارگران
بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و

متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته

علمی ،مطالبات قانــون حمایت از حقوق
معلوالن ،تأمین نظــام اجتماعی فراگیر و
تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت

اعضای صندوق ذخیره بسیجیان به دولت
اجازه داده شــد تا ســقف یک میلیون و

 ۵۰۰هــزار میلیارد ریــال از محل ارائه حق
االمتیاز ،واگذاری سهام و حقوق مالکان،

واگــذاری طرحهای تملــک داراییهای

غیر منقول مازاد تأمین کند.

اقتصادبرتر

همه امورازجمله فعالیتهای

نمیتواننــد نرخ را همگام بــا آن تنظیم کنند

احاطــه دولت در بخشهــای گوناگون مانند
مدیریت منابع انــرژی و نیروی کار خودش

را در جایگاهــی میبیند که به محصوالت این
واحد تولیدی نیز هم از نظر کیفیت و هم نرخ

سوی دامداران و نبود دام کافی در میادین علت اصلی

ناشــی از عوامل متعدد انتظار میرود که مسئوالن امر

گرانی های اخیر اســت و این موضوع هیچ ارتباطی به
قاچاق دام ندارد.ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده

را  ۵۵هــزار تومان اعالم کرد و گفــت :با توجه به آنکه
مقــدار زیادی دام در مناطق گرمســیری داریم ،پیش
بینی می شــود که اگر شــرایط بارندگی همانند هفته

اخیر باشد ،به علت صحرای مناسب ،دام های جنوب

معاون ســازمان امور مالیاتــی از مقابله با

شــرکتهای صوری متعلق بــه دارندگان
کارتهــای بازرگانــی یکبــار مصــرف و
بررســی تراکنشهــای بانکی مشــکوک
بــرای جلوگیری از فــرار مالیاتی خبر داد.

محمد مسیحی اظهار داشت :فرار مالیاتی

حــدود  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان برآورد

میشود که بخش عمدهای از آن مربوط به
تراکنشهای مشــکوک بانکی شرکتهای

بــا توجه به افزایــش قیمت مــوز در هفتههای اخیر
تدابیری برای رفع این بحران بیندیشــند تا قیمت موز
به نرخ قبل برســد .حال باید به روز های پایانی سال

نیز اندیشــید ،بازاری میوه که اصلی ترین قسمت نیاز

شب عید اســت .نیز نظارت بیشتری را می طلبد .اما
همچنان در ســردرگمی تعیین قیمت و نظارت بر این

قسمت به سر می برد.

صوری و یــا کارتهــای بازرگانــی یکبار
مصرف است.وی با بیان اینکه کوتاه کردن

فرآیندهــای مالیاتی نیــز در کاهش فرار
مالیاتی موثر بوده اســت ،افزود :امســال

میزان پروندههــای مالیاتی در هیأتهای

حــل اختــاف  ۲۵درصد کاهش داشــته
است.مسیحی گفت :همچنین در  ۱۰ماهه

امسال ،همه درآمدهای مالیاتی پیشبینی
شده محقق شده است.معاون درآمدهای

مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی همچنین
درباره دریافــت مالیات از امالک لوکس و
خودروهای لوکس ،افزود :در صورت نهایی
شــدن این موضوع در بودجه ســال آینده

زمینه را برای اجــرای آن فراهم میکنیم.

وی گفت :سازمان امور مالیاتی با اتصال به

بانکهای اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی
و نیــروی انتظامــی برای اجــرای مصوبه
اقدام خواهد کرد.

دسترسی متخلفان بورسی مسدود شد
تذکرات ناظر بازار سهام به سهامداران

ماده  12دستورالعمل اجرایی معامالت

مواردی از جمله ورود سفارش خرید

رضا شــاه نظــری ،مدیریــت نظارت

به تأثیر قابل مالحظه برخی اقدامات

دیگــر ،حــذف نامتعارف ســفارش،

در هفته گذشته تشــریح شد.محمد
بــازار بــا صــدور اطالعیــه ای اعالم

همچنیــن واگذاری امــوال و داراییهای

دیدگاه

در کشور شــروع به فعالیت میکند ،بهدلیل

کارگر رئیس اتحادیه میوه و ســبزی قیمت کنونی هر

کننده عرضه می شود.وی قیمت گوشت در بازار را تابع

حقوق ســهامداران و با توجه به ماده

متعلــق به دولت و شــرکتهای دولتی و

در اختیــار دولــت اســت،

مشــکالت اســت .مثال وقتی تولیدکنندهای

آتی ،بازار به تعادل میرسد.

کیلو مــوز را  ۳۵تا  ۴۵هزار تومــان اعالمکرد و گفت:

ســرمایهای و طرحهای ســرمایه گذاری

سازمان حمایت از مصرفکنندگان اشاره کرد.

کند که این امر ســرآغازی برای سربرآوردن

اکنون هر کیلو شــقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۱۱۵

موز تدبیر می خواهد

کــرد :به منظور ارتقای ســامت بازار

 ۳محور چالشی بورس تهران

بخش خصوصی نیز دخالت

 ۱۰تا  ۱۶هزار تومان و خیار گلخانه را  ۱۱تا  ۱۶هزار تومان

و همســان ســازی حقوق اعضای هیأت

برای اعمــال محدودیت در بخشهای تولید

خودش را محق میداند در

گران فروشــی ندارد.وی قیمت هر کیلو خیار رسمی را

رصد شرکتهای صوری برای جلوگیری از فرار مالیاتی

بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،تأمین

مالیات اخذ خواهد شــد.زارع خاطرنشان

در مبدا دچار التهاباتی شده که این موضوع ارتباطی به

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی از

امروز متوســط نرخ هر کیلو مــرغ زنده درب مرغداری

 ۱۶هزار و  ۵۰۰تومان ،مرغ الشــه در کشتارگاه  ۲۲هزار

اخیر را علت اصلــی افزایش قیمت خیار در بازار اعالم

اعالم کرد و افزود :با ازدیــاد عرضه خیار در هفتههای

عرضه و تقاضا دانســت و افزود :تاخیر در عرضه دام از

گوشتی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت:

انصافی مــی کنند و بعضا مرغ را با نرخ باالی  ۳۰هزار

تومــان  ۲۰درصــد مالیــات ،از  ۱۸تا ۲۴

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به  ۱۳۰هزار
تومان رسید

محمد علی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران

وضعیت رشــد قیمت در بازار نسبت به ماههای گذشته

از میانگیــن قیمت منطقه عنوان میکنند .مشــاوران

بینی می شود که جهش خاصی در بازار رخ ندهد.

افزایش قیمت گوشــت در بازار خبــر داد و گفت :هم

اســت ،میزان تقاضا به ســبب نگرانی خانوارها از آینده

متفاوت شــده ،اما همچنــان مالــکان آپارتمانهای

آینده بازار مرغ بیان کرد :با توجه به کاهش قدرت خرید

هزار تومان به مغازه دار و  ۱۲۵تا  ۱۳۰هزار تومان مصرف

حدا کثر حقوق سال آینده مشخص شد
بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان

خیار را سرما زد

اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی  ،سرمازدگی

شب عید اطالق میشود .هر دو طرف تقاضا و عرضه در

جواهر درباره تغییرات قیمت ســکه و طال در چهارمین

ادامه
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ســرمایه و در راســتای صیانــت از

 7دســتورالعمل انضباطی کارگزاران و

اعمال نظر کند .از جمله سازکارهایی که دولت

و تولیدکننــدگان را خرید و فروش میکنیم.

استفاده میکند میتوان به سازمان تعزیرات و

پس از یک دورهای نشــانههای این ریسک

در حالیکه با وجود تورم بــاال تولیدکنندگان
و این مســأله باعث سرکوب نرخها میشود.

به همین دلیل است که تولیدکنندگان معموال

ســرخورده و متضرر میشــوند که شــواهد
زیــادی برای ایــن ادعا وجــود دارد که از آن

جمله میتوان به صنعت خودروسازی اشاره
کرد .مجموعه این ریســکها باعث میشود
بازار سهام نیز تحتتاثیر قرار بگیرد ،باید توجه
داشت که ما در بورس سهام همین شرکتها

وقتی هــم چنین ریســکهایی وجود دارند

برخط ،مدیریت نظــارت بازار با توجه

معاملهگران بر روند معامالت اقدام به
مسدود کردن  7ایستگاه معامالتی و
 37مورد دسترسی برخط سهامداران

در هفتــه جــاری از  25بهمن تا 29
بهمن (هفته جاری) کرده اســت که

اگر منطقیترها وزن بیشــتری داشته باشند،

که بازار ســهام محل ضد و خــورد خریداران

میــل خواهد کــرد .البته به مــرور زمان و با

بورسهای جهان وجود دارد و جزیی از ذات

میتوان امیدوار بود که رفتار آنها نیز منطقیتر

فعالیت هســتند و همین امر نیز باعث بروز
رفتارهای احساســی و غیرمنطقی از ســوی

برخی از آنها میشود .از سویی هم بورس در

نیز بــه کارگزاران مربوطــه تذکر داده

شده است.

بهعنوان ریســک مهمی برای سرمایهگذاری

ریســکهای اجتماعی؛ باید توجه داشت

بازار با ســطوح مختلفی از آگاهی مشغول به

این اقدامات بــوده و در برخی موارد

مالیرفتاری آشنا شــوند که بحث روز جهان

به بلوغ رفتاری نرســیدهاند و این مسأله نیز

بهطور قطع نوسان شــاخصها به سمت آنها

بازار اســت .در این بین ،اقشــار گوناگون در

معامله متفاوت با جریان بازار از دالیل

ایران بازار نوپایی است و سهامداران آن هنوز

اقتصاد کالن در صورتهای مالی شــرکتها

و فروشــندگان اســت و ایــن امــر در تمام

ســفارشهای متعــدد کــم حجم و

سهامداران ضمن کســب آگاهی از مناسبات

در بورس شــناخته میشــود .در این میان،

قابل مشاهده است.

یا فروش و اقدام معامله در ســمت

کسب تجربیات بیشــتر از سوی سهامداران،

شود اما درحالحاضر این مسأله یک ریسک

مهم بهشمار میرود.

دانش مالیرفتاری ،کلید کاهش ریســک؛

بــا توجه به ریســکهایی که افــراد در بازار
ســهام با آنها مواجه هستند ،توصیه میشود

بــازار ،بــا دانــش جدیــدی بهنــام دانش

است .بهعبارتی آگاهی از نوع رفتار سهامداران
در برابر ســهمهای گوناگون بســیار مهمتر از
دانستن میزان سوددهی شرکتهای بورسی
اســت .برای مثال ،تفکر و نوع نــگاه بازار به

سهام شرکتی مانند شرکت ملی مس بسیار

مهمتــر و تعیینکنندهتــر از آگاهی نســبت
به میزان ســوددهی این شــرکت در ســال

بعد اســت .مهم درک بازار نســبت به میزان
سوددهی این شرکتهاست ،چراکه در نهایت
این عرضه و تقاضا خواهد بود که تعیینکننده

وضعیت سهمهای گوناگون است.
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تولید  -تجارت

گـــزارش

پتانسیل باالیی در کشور برای تولید

اقتص ــاد برت ــر

به دلیل نبود بذر مناســب داخلی و

علوفه دامی وجود دارد اما این امر

مشکالت ترخیص بذرهای وارداتی
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چالشهای پیشروی تولید نهاده دامی

عملکرد و کیفیت باالی محصول یونجه ،کشــاورز نمونه

کشوری معرفی شده است.او از نبود برنامهریزی دقیق

و کاشــت بذر در زمــان نامناســب و موانعی که باعث

کشــت این محصول علوفه ای میشــود گله داشت و

گفت :هماهنگی بین دســتگاههای مربوط ،مشــکل

به کندی پیش میرود.از سال زراعی  ۹۴-۹۵معاونت

پیش آمده را حل خواهد کرد و کشاورزان بیشتر از این

زراعت وزارت جهاد کشــاورزی برای افزایش بهره وری

آسیب نخواهند دید.

در مزارع دیم ،تنوع زراعی و تولید علوفه دامی تصمیم

چرا کیفیت بذرهای تولید داخل مطلوب
نیست؟

به تولید بذر علوفه دامی در اراضی شور به منظور تامین
نیاز کشــور گرفت.ایــن اقدام از آن ســال با همکاری
بخــش خصوصی انجام شــد اما امســال و در ادامه

قاســم پور محقق و پژوهشــگر تولیدات علوفه دامی

این مســیر بذرهایی که هر ســال در اختیار کشاورزان

در خصــوص کیفیت بذرهــای تولید داخــل گفت :به

بــرای تولید علوفه دامی قــرار میگرفت ،با تصمیمات

دلیــل اینکه بــر روی اصالح و گواهــی بذرهای علوفه

غیر کارشناســی بانک مرکزی مبتنی بر پرداخت مابه

دامی داخلی تحقیق نشــده است و نسبت به آفات و

التفــاوت ارز ترجیحــی تا نیمایی بــرای ترخیص این

بیماریها مقاوم سازی نشده اند؛ راندمان تولید باالیی

نهــاده ،در انبار گمرک امام خمینی(ره) رســوب کرده

ندارنــد.او افزود :برای افزایش کیفیت و راندمان تولید

است.

محصــوالت علوفه ای؛ اصالح نــژاد بذرهای علوفه ای

واردات بذر علوفه دامی گرفتار گمرک

داخلی ضروری است اما تا اصالح بذرهای داخلی باید

رضــا حاتم زاده تامین کننده بــذر علوفه دامی تصریح

نسبت به واردات بذر علوفه ای اقدام شود تا زمینهای

ارز  ۴۲۰۰تومانی یا ترجیحی برای ثبت ســفارش بذرها

مشکل بذرهای مانده در گمرک حل میشود

آماده به کشت علوفه خالی نماند.

کرد :در حالی کــه واردکنندگان بذر علوفههای دامی با
و قبل از اعالم بانک مرکزی برای دریافت مابه التفاوت

اما معاون توســعه صنایع تبدیلی و کســب و کارهای

ارز ترجیحی تا نیمایی اقدام به واردات کرده بودند؛ وارد

کشاورزی در این خصوص گفت :بنابر مکاتبات صورت

کنندگان بذر علوفههای دامی برای ترخیص این نهاده

گرفته حداکثر ظرف یک هفته آینده مشکل بذرها حل

در گمرک با مشکل مواجه شــده اند.او افزود :از آنجا

میشود.امید گیالنپور با اشاره به آخرین وضعیت هزار

که این اتفاق باعث آسیب به وارد کنندگان این نهاده و

و  ۲۰۰تن بذر پایه علوفه مانده در گمرک اظهار داشــت:

کشــاورزان تولید کننده علوفه دامی شده است؛ وزارت

با هماهنگیهای صورت گرفته با بانک مرکزی و وزارت

جهاد کشاورزی مکاتباتی با کارگروه تنظیم بازار و بانک

صمت ،بذرها از گمرک خارج شــده و در اختیار بخش

مرکزی برای تخصیص و تامین ارز به نرخ رسمی بابت

ثبت ســفارشهای مذکور انجام داده اســت.او ادامه
داد :امــا بانک مرکزی با توجه به معافیت این نهاده از

پرداخــت مابه التفاوت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی خود

را موظف به اجرای مصوبات ســتاد تنظیم بازار میداند
و ستاد تنظیم بازار هم تابع نظر وزارت جهاد کشاورزی
اســت و این پاســکاری نهادهای دولتی باعث شده تا

از  ۱۵۰۰تــن بذر علوفه دامی فقــط  ۵۰۰تن ترخیص و
 ۱۰۰۰تن آن باقــی بماند.حاتم زاده در پایان گفت :این
بذرها چندین ماه است که در انبار گمرک دپو شده اند

تولیــد قرار میگیــرد.او افزود :بنابــر مکاتبات صورت

که هنوز تکلیفشــان مشخص نشده است و در حال از

ســال سابقه کشاورزی و دامداری ،عمده محصولی که

ما آماده کشت است اما بذرهای اصالح و گواهی شده

کار کارگــروه تنظیم بازار قرار میگیرند و مشــکل حل

اراضی دیم و شوره زارها پتانسیل خوب برای
کشت علوفه

او در خصوص مشکالت کشت علوفه دامی گفت :اکثر

پایان نرســیده باید بذر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

به توزیع بذر اقدام میکنند.معاون وزیر جهاد گفت :در

کشــاورزان مختلفی در سراسر کشــور به کشت علوفه

ندارنــد و مملــو از علفهای هــرز هســتند بنابراین

و کیفیت تولید علوفه با بذرهای اصالح شــده ،گفت :با

تبدیل شــده ،مابه التفاوت آن باید پرداخت شود .هر

که اکنون با مشــکل مواجه شــده اند.علیرضا رنجبرها

برای تولید علوفه استفاده کنند.او کشت علوفه دامی را

دست دادن قوه نامیه هستند.

دامی در اراضی دیم و شــوره زارها مشــغول هســتند

کشــاورز بهبهانی از جمله کشــاورزانی است که با ۳۵

کشــت میکند یونجه با انواع بذرهای این گیاه است.

بذرهایی که در کشــور تولید میشــود کیفیت مناسبی
کشــاورزان ناگزیرند از بذرهای وارداتی اصالح شــده
برای دامداران اقتصادی دانست و ادامه داد :زمینهای

انباشت  ۳۰۰هزار راس دام سنگین در دامداریها
رئیــس شــورای تامینکننــدگان دام از

بر بخش تولید وارد شده به طوریکه حدود

ســالیانه یک میلیون تن گوشت در کشور

مورد اســتفاده قرار میگیــرد ،گفت :بنابر

آمار از ابتدای امســال تاکنون  ۴۰۰هزار تن
گوشت در کشــور مورد استفاده قرار گرفته
اســت که با این وجود مــازاد قابل توجهی

 ۱۰۰میلیون

 ۱۰میلیون

۱۳۳متر

ونک

 ۲۰۰میلیون

 ۱۲میلیون

۱۵۰متر

ولیعصر ،مهیار

 ۱۶۰میلیون

۳میلیون

۵۴متر

صادقیه

 ۱۰۰میلیون

۱۵میلیون

۹۰متر

قلهک

 ۱۰۰میلیون

 ۱۰میلیون

۱۳۰متر

جردن

 ۲۰۰میلیون

 ۹میلیون

۱۰۹متر

بلوار ابوذر ،بهنام

 ۱۵۰میلیون

 ۴.۵میلیون

۱۰۰متر

شهران ،کوهسار

 ۲۰۰میلیون

 ۱۲میلیون

۱۳۰متر

ظفر ،عطاری مقدم

میلیون تومــان در نظر بگیرید.اگر

 ۱۰۰میلیون

 ۷میلیون

۸۵متر

شریعتی ،قدوسی

بــه دنبال اجاره ماهانــه کمتر از ۱۰

 ۲۰۰میلیون

 ۱۳میلیون

 ۱۲۷متر

ولنجک

 ۲۰۰میلیون

 ۵میلیون

۷۰متر

پاسداران ،فرخی یزدی

 ۲۰۰میلیون

 ۳میلیون

۹۰متر

لویزان ،فرشادی

 ۲۰۰میلیون

 ۱۲میلیون

۱۳۵متر

ظفر،بلوار آرش

 ۱۵۰میلیون

 ۲میلیون

۶۴متر

سردار جنگل

 ۲۰۰میلیون

 ۹.۵میلیون

۹۰متر

میرداماد

تومــان و رهنــی بیــن  ۱۰۰تا ۲۰۰

دامداریها انباشــت شــده اســت.پوریان
در بخش گوشــت بــه صــورت انجماد در

در بــازار اعالم کرد و افزود :با توجه به مازاد

تامیــن کننــدگان دام در واکنش به قیمت

گوشــت گوســفند در خرده فروشیها ۱۱۰

ســردخانهها موجود اســت.رئیس شورای
گوشــت در بازار بیان کرد :علی رغمکاهش
مصرف و مازاد تولید در بخش دام و گوشت

با نرخهای غیرمنطقی گوشــت گوسفند و
گوســاله در ســطح خرده فروشیها روبرو

هســتیم که با واقعیت همخوانی ندارد.وی

واردات  ۳۳هزار تن گوشت با نرخ  ۱۲۰هزار
تومان را یکی از دالیل اصلی قیمت گوشت

تولید در بخش دام ،قیمت منطقی هر کیلو

هزار تومان و گوشت گوساله  ۱۰۰هزار تومان

اســت.پوریان در پایان قیمت هر کیلو دام

ســنگین درب دامداری را  ۳۸هزار تومان و

دامسبک را  ۴۵تا  ۴۸هزار تومان اعالم کرد
و گفت :قیمت هر کیلو الشــه دام سنگین

 ۷۳هزار تومان و الشــه دام سبک  ۹۵هزار

تومان است.

حمایت هستیم تا تولید استمرار یابد.

میزان رهن

باید ماهانه بیــن  ۱۰تا  ۱۵میلیون

 ۶تــا  ۷میلیون راس در بخش ســبک در

این شــرایط را ندارند ،حداقل در کوتاه مدت مجبور به

میزان اجاره ماهانه

قلهک ،ولنجــک ،زعفرانیه و ...نیز

 ۳۰۰هــزار راس دام در بخش ســنگین و

چند برای برخی نهادههای کشاورزی که قابلیت تحمل

متراژ

بپردازیــد.در محدوده جردن ،ظفر،

شیوع ویروس منحوس کرونا ،فشار زیادی

شرایطی که ارز  ۴۲۰۰تومانی نداریم و ارز نهاده به نیما

محدوده

رهن یــک آپارتمــان  ۱۳۳متری

توجــه به گرانی نهاده ،نبود بازار مناســب و

میشود .با پرداخت مابه التفاوت ارز ،شرکتها نسبت

رهن امال ک با  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون تومان

اجــاره و  ۱۰۰میلیــون تومانی بابت

نگهداری و پروار روبروســت.وی افزود :با

یافته است.این مقام مسئول با بیان اینکه

راد از فاریاب یکی دیگر از کشاورزانی است که به دلیل

بایــد ماهانــه  ۱۰میلیــون تومان

اســت به طوریکه دامدار با شــرایط سخت

مدت مشــابه ســال قبل  ۵۰درصد کاهش

گواهی شده تا  ۵۷۰۰تن علوفه برداشت کردم.کاظمی

میشــود.برای اجاره خانه در ونک

در حــال حاضــر دامداریها مملــو از دام

سوی پر مصرف ها ،میزان خرید نسبت به

بذرهای غیر گواهی شــده نهایتا  ۳تا  ۳.۵تن و با بذر

است که موجب حیرت مستاجران

دامداریها خبر داد.منصــور پوریان گفت:

گفت :بنابر آمار امســال با کاهش تقاضا از

یک کشاورز خوزستانی هم با اشاره به افزایش راندمان

مناطق و محالت آنچنان رقم باالیی

ســنگین و  ۷میلیون راس دام ســبک در

دام به پایین ترین حد خود رســیده است،

در اختیارمان نیســت و تا تاریخ کشت این محصول به

میــزان اجــاره امــاک در برخی

انباشــت  ۳۰۰هــزار راس دام در بخــش

بــا بیان اینکه تقاضا برای خرید گوشــت و

گرفته حداکثر ظرف یک هفته آینده بذرها در دســتور

میلیون تومان هســتید ،میتوانید
فایلهای امــاک در محدودههای
صادقیــه ،بلــوار ابــوذر منطقه ،۵
شهران و کوهســار ،لویزان ،سردار
جنگل ،میرداماد ،پاســداران و ...را
جســتوجو کنید ،در این محدوده
حداقــل اجارهها مبلغــی بین  ۲تا
 ۹.۵میلیون تومان است.

 ۲۰۰میلیون

 ۱۱میلیون

۱۰۰متر

زعفرانیه

ایران ایر
 ۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

رانندگان بدون ماسک
در پمپ بنزینها جریمه نمیشوند

افزایش  1/3درصدی تخلیه و بارگیری
کاالی اساسی در بنادر

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت :ایرانایر طی  ۱۱سال گذشته زیان انباشته

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه جریمــه رانندگان با دوربینهای

بر اســاس آمار ســازمان بنادر و دریانوردی تخلیه و بارگیری کاال در بنادر کشــور طی دیماه

انباشــته هواپیمایی جمهوری اســامی ایران طی  11سال گذشــته حدود  820میلیون دالر

جعلی است.فاطمه کاهی افزود :پیامکهای منتشر شده در فضای مجازی که حاوی پیام جریمه

و  877هزار و  767تن انواع کاال در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شده که در

اینکه جریمه رانندگان با دوربینهای جایگاههای ســوخت ،امکان پذیر نیســت ،گفت :انجام این

میدهد.در بخش کاالی اساسی تخلیه و بارگیری  1.3درصد رشد داشته است .در ماه مورد

حدود  ۸۲۰میلیــون دالری ( ۲۰هزار میلیارد تومان) دارد.علیرضا برخور اظهار داشــت :زیان

( 20هزار میلیارد تومان) اســت.وی با اشــاره به حمایتهای وزیر راه و شهرسازی از صنعت
هوانــوردی و ایرانایر افزود :بــرای اینکه هما از این وضعیت خارج شــود نیازمند یک کار

جهادی از سوی دولت است.مدیرعامل ایرانایر تصریح کرد :درآمد هما کفاف پرداخت حقوق
پرســنل و بازنشستگان را نمیدهد ،واقعیت این است که درآمدهای ما به گونهای نیست که
بتوانیم حقوق ماهانه را پرداخت کنیم.برخور ادامه داد :اکنون ایرانایر  23هزار حقوقبگیر دارد

که  13هزار نفر آنها بازنشســته هســتند .به عالوه اینها چند صد نفر شرکت اقماری هستند
به صورت پیمانکاری برای هما کار میکنند و ما باید حقوق آنها را پرداخت کنیم.وی در پاسخ
به این پرســش که حقوق ماهانه پرسنل ،بازنشستگان و شرکتهای پیمانکاری چه میزانی
است ،اظهار داشت :ماهانه حدود  163میلیارد تومان باید برای حقوق پرداخت کنیم.

جایگاههای ســوخت ،امکان پذیر نیســت گفت :پیامکهای جریمه راننــدگان در پمپ بنزینها

رانندگان بدون ماســک در پمپ بنزینهاســت جعلی و غیرقابل استناد است.کاهی گفت :با بیان

کار نیاز به زیرساختهایی دارد که هنوز چنین زیرساختهایی فراهم نیست.وی افزود :اکنون در
جایگاههــا فقط دوربینهای امنیتی وجود دارد که بــرای رصد کردن حوادث و اتفاقاتی که ممکن

امسال در مقایسه با دیماه گذشته  ۱۰.۵درصد کاهش یافته است.در دیماه امسال  10میلیون

مقایسه با  12میلیون و  147هزار و  522تن دیماه سال گذشته  10.5درصد کاهش را نشان
اشاره  2میلین و  232هزار و  508تن کاال تخلیه و بارگیری شده است.مطابق آمار سازمان
بنادر و دریانوردی ،در بخش کاالی فلزی رشد  30درصدی ،کاالی ساختمانی و مواد معدنی

اســت در جایگاهها رخ دهد ،استفاده میشــود که با دوربینهای ثبت تخلف تفاوت دارد.به گفته

رشد منفی  18درصدی ،ماشین آالت رشد  11.2درصدی ،کود و مواد شیمیایی رشد منفی 10

پروتکلهای بهداشــتی را رعایت نمیکنند در جایگاهها مطرح نشده است.وی گفت :مردم نگران

درصدی ،کاالی کانتینری رشد منفی  78.2درصدی و فرآوردههای نفتی رشد 26.3درصدی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تا کنون هیج طرحی مبنی بر جریمه رانندگانی که
این مساله نباشند و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد قطعا از قبل اطالع رسانی خواهد شد ،,اما

در حال حاضر چنین برنامهای در دستور کار نیست و زیرساخت اجرای آن نیز اکنون وجود ندارد.

درصدی ،منســوجات چرم رشد منفی  13.5درصدی ،خرده بار و متفرقه رشد منفی 74.7
را ثبت کرده اســت.طی دیماه امسال  2میلیون و  144هزار و  504تن کاالی اساسی تخلیه
و در مقابل  88هزار و  4تن کاالی اساسی بارگیری شده است.
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برف و باران کار را سخت کرد

مصائب زلزلهزدگان سیسخت

ایستگاه خبر
کرونا
روی خط

5

حاال که هیجان و شــوک اولیه ناشــی از وقوع زلزله  ۵.۶ریشتری

نیز به همین مســاله باز میگرددِ .
مســئوالن برای سرعت و نظم

گیرد و این شــهر با همه مشکالت و خسارات تنها رها شود .بارش

مردم را ســخت تر و آنها را نگران کرده اســت.با اینکه مســئوالن

مکان واحد برپا میکنند اما مردم ترجیح میدهند اگر قرار اســت

بارندگی تا شــب ،ترس و نگرانی را برای ســخت تر شــدن شب

شیوع کرونای انگلیسی
در همه کشور

در همه جای دنیاســت که ســی ســخت نیز از این شایعات دور

معاون کل وزیر بهداشــت با بیان اینکه کرونای انگلیسی در

شــهر ســی ســخت فروکش کرده اســت برخی کمبودها شرایط

بالفاصلــه اقدام به راه اندازی  ۲کمپ اســکان بــرای زلزله زدگان

کردنــد اما این کمپها با اســتقبال مردم روبه رو نشــده و خالی
مانده اســت این در حالی اســت که منازل مسکونی در این زمین

لرزه آســیب جدی دیده اند و وسایل درون ساختمانها نیز از بین

رفتــه اند.در واقع ایــن عدم تمایل مردم به حضــور در کمپهای

اسکان موضوعی کامال طبیعی است.از یک سو ازدحام در کمپها
خطر شــیوع ویروس کرونا را افزایش میدهد و از سوی دیگر در
هیچ بحرانی مــردم حاضر به ترک خانههای خود نیســتند چون

همیشــه با همه تمهیدات امنیتی و انتظامی که اندیشیده میشود
بــاز هم مردم نگران هســتند که با رها کــردن خانه و زندگی خود

مورد ســرقت قرار گیرند.برخی نارضایتیها به روند امداد رســانی

بخشــیدن به روند امداد رســانی چادرهای هــال احمر را در یک

در چادر مستقر باشــند به خانه هایشان نزدیک باشند.اما یکی از

مشکالتی که پس از هیجانات و شوک اولیه مردم را اذیت میکند
تعطیلی تمامی نانوایی ها ،سوپرمارکت ها ،رستوران و به طور کلی

فروشگاهها است .در شرایطی که ساعتهای زیادی از زلزله گذشته
و مــردم همچنان جرات حضور در خانهها را ندارند دسترســی به

فروشگاههایی که بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند میتواند
بار و فشــار روانی ناشی از خســارات را کمتر کند.ترس از کوچک

نمایی زلزله و خســارتهای ناشی از آن نیز یکی از مسائلی است
که هم در سطح شهر و هم در فضای مجازی مطرح است .ساکنان
این شهر نگران هستند گزارشهای رسانه ملی مبنی بر جزئی بودن

خســارتها مبنای تصمیم و اقدام مســئوالن در سطح ملی قرار

حدود  ۵۰میلیمتری باران و برف و در شــهر ســی سخت و تداوم
بیشــتر کرده است.رواج شــایعات همواره بخش الینفک حوادث

نمانده اســت و این شایعات به دغدغههای مردم دامن زده است.

همه نقاط کشــور شیوع پیدا کرده اســت ،گفت:نوجوانان و

زمینلرزهای به بزرگی ۵.۶دهم ریشــتر ،ســاعت  ۲۲و  ۵دقیقه و

جوانان عامل پخــش این ویروس و انتقال به دیگر افراد و

اســتان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند.مرکز لرزه نگاری کشــور اعالم

فرض کنیم ویروس کرونا انگلیســی در همه جای کشــور

 ۳۴ثانیه؛چهارشنبه شب شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا را در
کرد این زمین لرزه در عمق  ۸کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

زلزله در فاصله  ۱۰کیلومتری سیســخت در کهگیلویه و بویراحمد،

بویژه سالمندان هســتند.ایرج حریرچی اظهار داشت :باید

وجود دارد.وی گفت :همه باید نسبت به این موضوع هوشیار

۱۹کیلومتری کمه در اســتان اصفهان و  ۲۴کیلومتری یاسوج مرکز

باشند و این یک هشداری است و به محض مشاهده عالئم
ً
ســریعا به پزشک مراجعه کنند.معاون کل
کرونا مردم باید

شهرهای یاسوج ،گچساران و دهدشت هم احساس شد.

کــرده و این بســیار خطرناک اســت و اینکه بایــد از افراد

اســتان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده اســت .ایــن زمین لرزه در

وزیر بهداشت تاکید کرد :مردم باید از خوددرمانی خودداری

مجرب استفاده کرده و از مراجعه یا مشاوره نیروهای خارج

از سیستم درمانی خودداری کنند.وی افزود :بیش از  ۸هزار

سریالهای نوروز  ۱۴۰۰

اجرای گروه آلمانی در جشنواره موسیقی فجر

دو ســریال کمدی و یک ملودرام عاشــقانه برای

گروه آلمانی قطعه «فجر» را که برای سی و ششمین

هستند.ســریالهای «نــون.خ» «همبــازی» و

اجرا کرد.در دومین شب از سی و ششمین جشنواره

به روی آنتن رفتن در نوروز  ۱۴۰۰در حال ســاخت

اســت« ،تمام تالش ما این است که سریال «نون
خ» در فصول جدیدش جذاب تر و مخاطب پسندتر
باشد و بتواند مردم را در ایام عید نوروز بیشتر شاد

و خوشــحال کند».به گفته آقاخانی داستان فصل
سوم ســریال «نون .خ» ،ادامه فصل دوم است و

در این فصل عالوه بر نمایش زیباییهای اســتان
کرمانشاه و اســتان کردستان ،جلوههایی از مهاباد

و بخشهای کردنشین اســتان آذربایجان هم به
تصویر کشــیده خواهــد شــد.بازیگران این فصل

همان بازیگران دو فصل گذشــته هســتند با این

تفاوت که چند بازیگر به این مجموعه اضافه شــده
اند و در فصل سوم تمرکز بر روی تولید محصوالت
دارویی است و این شغل را معرفی و بارز کرده اند.

در فصل جدید سریال «نون.خ» بازیگران با ماسک

مقابل دوربین میروند؛ سعید آقاخانی در توضیح
این شــرایط هم عنوان کرده است :از آنجا که یکی

از شــخصیتهای این ســریال بر اساس قصه به
کرونا مبتال شده است بنابراین ما عالوه بر اینکه به

موضوع کرونا پرداختیم ،تمام صحنهها را با ماسک
مقابــل دوربین رفته ایم«.نــون خ» این روزها در

اطراف تهران در حال تصویربرداری است و تاکنون

حدود  ۹۷درصد از تصویربرداری فصل سوم انجام

شده است.سعید آقاخانی ،علی صادقی ،سیروس
میمنت ،شقایق دهقان ،ســیدعلی صالحی ،پاشا
جمالی ،یدهللا شــادمانی ،ندا قاســمی ،نســرین
مرادی ،هدیه بازوند ،شیدا یوسفی ،صهبا شرافتی،

هدی اســتواری ،آتنــا مهیاری ،کاظــم نوربخش،

ماشاهللا وروایی ،سیروس سپهری ،یوسف کرمی،
رضا رشــیدی ،سیدحســین موســوی ،سیروس

حســینیفر ،علی اخوان ،افشــین ملکــی ،نارین
ایوبی و شقایق فتاحی بازیگران سریال «نون.خ»

هستند.

«پایتخت» :از منتقی شدن فصل جدید
تا پایان سری ناتمام

پخش فصل شش «پایتخت» ناتمام ماند و ما بر

شفیعی کدکنی نیز تصانیفی بودند که با آهنگساز علی

فرهاد جوادی (خواننده) بود.

«پایتخــت »۶را تولیــد و پخش کنیم تــا پرونده

این فصل بســته شــود.این خبــر در حالی اعالم

میشود که زمزمههایی مبنی بر ساخت «پایتخت
 »۷هم مطرح شــده بود اما طــرح مطالبی درباره

دســتمزد میلیاردی برخی عوامل از سوی رسانهها
و همچنیــن ممنوع التصویری برخی بازیگران این
سریال ،باعث شــد که در نهایت محسن تنابنده با

انتشار مطلبی ساخت سری جدید این مجموعه را

فعال منتفی اعالم کند.

«هم بازی» :ملودرامی عاشقانه با
مافیابازها

سوی شــبکه اعالم نشــده اســت.الهام غفوری،

تهیهکننده این ســریال درباره ساخت دو قسمت

حقشــناس اجرا شدند .محسن تقیپور (نوازنده تار

و سهتار) ،علی حقشــناس (خواننده) ،مازیار عارف

(نوازنــده کمانچه) و بابک صارمــی (نوازنده تنبک)

تشکیل میدادند.گروه خاوران در سال  ۱۳۹۶توسط

اجرا اشــرف زاده از حضور خود در این جشنواره ابراز

محســنتقیپور و علی حقشــناس تأسیس شده
است .علی حقشــناس خواننده این گروه ،آواز را از
شــش سالگی نزد پدرش آغاز کرده و پس از آن نزد

خرسندی کرد و قطعه «عطر تو» را به یاد خسرو آواز

ایران (محمدرضا شــجریان) اجرا و تقدیم کرد.این

خواننده که با همراهی ارکستر خود با عنوان «ماهیما»

تصویربــرداری ســریال نوروزی «هم بــازی» به
نوید محمودی در تهران در حال انجام اســت.آتیال

کالس آواز دارد .محسن تقیپور نیز موسیقی را از -۱۰

پســیانی از بازیگرانی اســت که در این سریال به

ایفای نقــش میپردازد.با توجه به اینکه ســریال
«هــم بازی» برای پخــش در ایام نــوروز در نظر
گرفته شــده است ،دو گروه تصویربرداری در تهران

و اطراف گرمسار مشغول ضبط تصاویر هستند.دیبا

زاهدی ،کامران تفتی ،حسین مهری ،مریم مومن،

علیرضا اســتادی و امیر کاظمــی از دیگر بازیگران
این ســریال هستند.حسین مهری ،مریم مومن و

کامران تفتی از جمله شــرکت کنندگان «شبهای
مافیا»ی ســعید ابوطالب بودند کــه اتفاقا در این
بازی خوش درخشیدند«.هم بازی» سعی دارد با

فیلمنامه ای از وحید حســن زاده و مریم اســمی
خانی با طراحی نوید محمودی ،به روابط ،اشتغال
جوانان و هویت نگاه ویژه ای داشته باشد.

بوتیمار :سریالی کمدی با حمید لوالیی

خود قطعه معروف خود با نام «ماه و ماهی» را به یاد

رئیس ســتاد مقابلــه با کرونا در کالنشــهر تهران از رشــد

و ماهی» خود را به مخاطبان موســیقی معرفی کرد

درمانی اســتان تهران در هفته جاری خبر داد.علیرضا زالی

 ۱۱سالگی نزد حمید سماعی شروع کرده و در دو دوره

جــای خود را در میان مخاطبــان مجکم کند ،در این

تهران را حاکی از شکل گیری امواج جدید بیماری برشمرد و

تریوی َجز فولبرشت (آلمان)

پرداخت و با اجرایی قابل قبول توانست مخاطبانش را

با کرونا در کالنشــهر تهران خاطرنشان کرد:تغییر آمار مرگ

جان منی ،سفر نرو ،رفیق ،عاشق توام ،چشم تو ،عزیز

میشود .وی تشخیص اینکه چه میزان از بیماران بستری و

«دوســتان» و «فضا» اجــرا شــدند و آهنگهای

میخواد ،برف آمد ،پرسون پرسون ،ماه بیتکرار من و

دانســت؛زیرا از نظر بالینی عالیم افتراقی بین ســوشهای

ســایر آهنگهایی بودنــد که این گروه متشــکل از

به یاد استاد(ساز و آواز)

بــدو ورود نیاز به مراقبتهای ویژه دارند و یا مراجعان گروه

تریوی جز نواختند .اجرای تریوی جز فولبرشــت به

و حســام اینانلو از ســاعت  ۲۳به اجرای ساز و آواز

دیده است .محمدمهدی یوسفیان و محمد معتمدی

آنها را کرده است .حقشناس در حال حاضر خودش

رشــد شــاخصهای آماری بیماران ســرپایی و بستری در

کنسرت نیز به اجرای گلچینی از قطعات محبوب خود

شرایط تهران را کماکان بحرانی ذکر کرد.رئیس ستاد مقابله

در بخــش ابتدایی این کنســرت قطعــه «فجر» که

راضی کند.ماه و ماهی ،مهدخت ،بی خبر از تو ،عطر تو،

و میــر بیماران نیــز بین دو تا چهارهفتــه دیگر پیش بینی

شــده بود ،اجرا شــد .در ادامه قطعههای «گرداب»،

بشــین به کنارم ،آتشم باش ،از یادها رفته ،دلم گریه

ســرپایی مبتال به ویروس جدید انگلیسی هستند را دشوار

پائیزیام قطعات اجرایی این برنامه بود.

جدید و قبلی وجود ندارد .به خصوص بیماران بدحالی که در

در آخرین کنســرت روز دوم جشنواره ،مظفر شفیعی

سنی نوجوان که ظن بالینی ابتال به این نوع را بر میانگیزد.

پرداختند.اجرای شفیعی و اینانلو در قالب بداههنوازی

بهداشتی گفت :متاســفانه در روزهای اخیر و نزدیک شدن

و همایون ،قطعاتی را روی اشــعار ســعدی و عطار

کاهش رعایت شــیوه نامههای بهداشتی هستیم که بسیار

تصنیف «شــب جدایی» یکی از ساختههای مجید

افرادی که در تهران با تشــخیص کرونا بســتری میشوند

اینانلــو در رابطه با تجربه اجرای کنســرت به صورت

چرخش جدید یا فعالتر شــدن ویروس در تهران است که

جشنواره موسیقی جوان برگزیده شده است.

توسط گروه آلمانی برای جشنواره موسیقی فجر آماده

«بادکنکها»« ،رانندگی در ســاوتوود» و «مرثیه»

تیمو فولبرشــت ،تئو بلکمان و بن موندا در قالب یک

خاطر محدودیتهای کرونایی برای سی و ششمین

و بداههخوانــی بود و آنها در دســتگاههای ســهگاه
نیشــابوری اجرا کردند .در بخشــی از این کنســرت

نگران کننده است.به گفته وی به صورت میانگین  ۴۷درصد

وفادار نیز توســط این دو هنرمند اجرا شــد .حسام

دارای تســت  pcrمثبت هســتند که این امر نشان دهنده

این کنسرت ،بن موندا نیز تیمو فولبرشت و تئو بلکمان

آفالیــن گفت :این اولین بار اســت که چنین اتفاقی
میافتد و ما قب ً
ال تجربه اجرای کنسرت بدون تماشاگر

میتواند همان ویروس قبلی یا نوع جهش یافته باشد.

گروه وحید اسداللهی

در آن مخاطــب را تصور کنیــم .مخاطب در ذهن ما

عالئم کرونای جهش یافته انگلیسی

وحید اســداللهی از هنرمندان صاحب سبک نقاره در

مخاطب باشد ولی با این حال شرایط متفاوتی نسبت

عضو کمیته علمی و مشورتی ســتاد مقابله با کرونا با بیان اینکه

در شروع با اجرا در دستگاه چهارگاه آغاز شد و سپس

ســتونهای فرم آوازی در موسیقی دستگاهی است

همین منــوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج چهارم

جشنواره موســیقی فجر در آلمان ضبط شده است.
تیمو فولبرشــت ساکسوفونیست و آهنگساز آلمانی،
نوازندهای است که موسیقی جز را با عناصر موسیقی

ســعید جاللی ،دیگر ســریال جدیدی است که از

جایزه گرمی را دارد ،بداههنوازی زبردســت است .در

علیرضــا نجــف زاده ـ کارگردان ســریال بوتیمار ـ

نوروز  ،۹۸ســریال «زوج یا فرد» را در شــبکه سه
سیما روی آنتن برد« .بوتیمار» هم برای پخش از

شبکه ســه سیما در حال ساخت است و کارگردان
و تهیه کننده از گروهــی از بازیگرانی بهره برده اند

که پیش از این بارها در کارهای کمدی جوابشــان
لوکیشــن و نوع روایت قصــه در نوروز ،مخاطب را
بعد از سه ماه تصویربرداری در ساحل دریای خزر

و لوکیشنهای مختلف اســتان مازندران ،مجددا
در تهــران پیگیری میشــود و گروه دوبــاره برای
ضبط چند ســکانس باقیمانده راهی شمال و شهر

نوشهر خواهند شد.

آموزش کسبو کار  ۴۰درصد از زندانیان

زالی بــا وجود نظارتهای جدی بر رعایت شــیوه نامههای

به روزهای پایانی سال شــاهد افزایش ترددهای شهری و

«بوتیمار» با نام قبلی «ویال» به کارگردانی علیرضا

گزینههای پخش در ایام نوروز محسوب میشود.

۲۳درصدی مراجعان ســرپایی به بخشهای بهداشــتی و

و در ادامه با انتشــار تک آهنگهای خوب توانســت

جدید ،پســت راک ،الکترونیک و ترانهســرایی ساز

نجف زاده ،تهیه کنندگی مهران مهام و نویســندگی

رشد  ۲۳درصدی مراجعان سرپایی

حجت اشــرف زاده اختصاص داشت.در ابتدای این

هم سایر اساتید آوازی بودند که حقشناس شاگردی

کارگردانی ســروش محمــدزاده و تهیــه کنندگی

را بستری کرده و میتواند در ظرف  ۲تا  ۳روز زیاد شود.

چهارمین اجرا از دومین روز سی و ششمین جشنواره

موســیقی فجر به اجرای گروه ماهیما به خوانندگی

اعضای گروه موســیقی «خاوران» را در این کنسرت

یادآور شــد :این ویروس ظرف چند روز میتواند بیمار خود

گروه ماهیما(حجت اشرف زاده)

مادران ســرزمین خواند.اشرف زاده که با آلبوم «ماه

ســیروس مقدم و تهیهکنندگی الهــام غفوری در

تلویزیــون بــرود؛ البته پخش قطعــی آن هنوز از

حضرت موالنــا و تصنیف "غبار" با شــعری از دکتر

(باغالما) ،رضا فرســاد (کالرینت) ،شهاب میرزایی و

آقایان ســیدرضا طباطبایی و ناصر رمضانی آموزش

پای تلویزیون نگه میدارد یا نه.ساخت این سریال

قرار اســت این قســمتها عید نــوروز روی آنتن

بیات ترک را اجرا کردند و در پایان به ســراغ دستگاه

رضااسدالهی (پرکاشــن) ،ماندانا غفاری (پیانو) ،تارا

در این جشنواره حضور پیدا کرده است در ادامه اجرای

تصویربــرداری دو قســمت پایانی فصل ششــم

مازندران آغاز شــده اســت .به گفتــه تهیه کننده

از وحید اســدالهی (نقاره) ،مراد اسدالهی (گارمون)،

نوا رفتنــد .تصنیف «فوارههای فرود» با شــعری از

را پس داده اند .حال باید دید این سریال با تغییر

از مجموعــه تلویزیونی «پایتخت» بــه کارگردانی

تقیپور آغاز شد .اعضای گروه موسیقی خاوران از آواز

تهران از  ۴درصد به  ۱۱درصد افزایش پیدا کرده اســت.وی

موسویان (پرکاشن) ،افشار نامور (تار) ،فرامرز جوادی

پخش از شــبکه یک ســیما در نوروز  ۱۴۰۰در حال

میشوند .اما کارگردان در این زمینه اطمینان داده

در ســن  ۵تا  ۱۷سال افزایش یافته؛ به طوری که در استان

پایانی این سریال عنوان کرده است :سال گذشته

خود وظیفه دانســتیم که حتما دو قسمت پایانی

مخاطب و تکرار موفقیــت فصلهای قبلی ،همراه

ســنی افراد مبتال به کرونا در کشور ،تصریح کرد :موارد ابتال

افشاری شروع کرده و بعد در قسمتی از کنسرت آواز

فصل سوم از سریال کمدی «نون خ» به کارگردانی

بــاال اغلــب بــا نگرانیهایی چون جلــب رضایت

بزرگساالن را به کام مرگ برسانند.حریرچی با اشاره به هرم

ابتدا با پیش درآمد «عطش» به آهنگسازی محسن

به دلیل شــیوع و گسترش ویروس کرونا ،تولید و

میشود که معموال سریالهایی با تعداد فصلهای

کرونای انگلیســی هســتند و میتوانند افــراد دیگر و ویژه

اجرای گروه موسیقی خاوران پخش شد.این کنسرت

سوی تلویزیون تایید نشده است.

ساخت است .این سریال ادامه دار در حالی تولید

شــده اســت،اضافه کرد :نوجوانان و جوانــان عامل پخش

در نخستین اجرای روز دوم جشنواره موسیقی فجر،

است ،اما پخش نوروزی آن تاکنون به طور قطع از

ســعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی برای

در اســتانهای تهران ،البرز ،خوزستان و قزوین بیشتر دیده

اجرای گروه خاوران

اعالم شــده ،از سوی ســازندگانش در حال انجام

بازیگرانی که با ماسک مقابل دوربین
میروند

بیشــتر مبتال میشــوند.وی با بیان اینکه کرونای انگلیسی

تریوی کشور آلمان و ساز و آواز پخش شد.

ساخت دو قســمت پایانی «پایتخت» طبق وعده

وزیر بهداشــت با تاکید بر این نکته که مردم باید رعایت سه

کرد :جوانــان و کودکان به این نوع ویــروس جهش یافته

فزاده ،گروههای خاوران ،وحید اسداللهی،
حجت اشر 

پخــش نــوروزی بــه حســاب میآیند.همچنین

که این ویروس در همه جای کشــور وجود دارد.معاون کل

رعایت فاصله گذاری اجتماعی را داشــته باشند ،خاطرنشان

موســیقی فجر ،اجرای گروه ماهیمــا به خوانندگی

و سه ســیما آماده میشــوند از گزینههای اصلی

ثبت تستهای مثبت ما نیز افزایش یافته ،باید فرض کنیم

گانه بهداشــت شامل استفاده از ماسک ،شستن دستها و

جشنواره موســیقی فجر آماده کرده بود ،در جشنواره

«بوتیمــار» که برای پخش از شــبکههای یک ،دو

مبتالی جدید به کرونا داشــتیم کــه با توجه به اینکه درصد

ترکیب میکند .تئو بلکمان نیز که ســابقه نامزدی در

را همراهی میکرد .بن موندا یکی از برجســتهترین
گیتاریستها در بداههنوازی است.

در ســومین اجرای روز دوم جشــنواره ،اجرای گروه
ایران و جمهوری آذربایجان پخش شد .این کنسرت
سولوی گارمون نواخته شد .در ادامه آنا من غریبم با

صدای فرهاد جوادی در میان نوای ســازها ،شنیدنی

را نداشتهایم .در واقع این تجربه تازهای است که باید

حضور دارد چون میدانیم این برنامه قرار است برای

به کنســرت حضوری دارد .مظفر شفیعی که یکی از
نیــز درخصوص پخش اجرا در فضای مجازی عنوان

کــرد :اجرا با حضور تماشــاگر شــور و حال دیگری

شد تا اینکه نوبت به اجرای قطعه ماندگارو خاطرهانگیر

دارد ولی ما در حــال حاضر چارهای نداریم .به نظرم

به نوازندگی افشار نامور شنیده شد و در نهایت بهعنوان

و ششــمین جشنواره موســیقی فجر در بخشهای

فرهاد جوادی اجرا شــد .اعضای این گروه متشکل

دبیری حسن ریاحی برگزار میشود.

«کوچلره» رسید.در قسمتی از این برنامه سولوی تار
حســن ختام برنامه ،آهنگ «آذربایجان» با صدای

اجرای مجازی نیز در این شــرایط خوب است.سی

رقابتی وغیررقابتــی  ۲۸بهمن تا چهارم اســفند به

رتبهبندی معلمان در بهار ۱۴۰۰

میزان بیماری در کشور رو به افزایش است ،هشدار داد که اگر به
بیماری در کشــور باشــیم و به هر حال هر موجــی از بیماری که
ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و بیماران

بدحال همراه اســت.دکتر مینو محرز گفــت :عالئم این ویروس

جهشیافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی ندارد .صرفا قدرت
ســرایتش بسیار باالتر اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر در

آســتانه تعطیالت نوروز هستیم و مردم از خانهها بیرون آمدهاند

و رفــت و آمد دارند و همین موضوع منجر بــه افزایش بیماری

شده است ،گفت :به محض اینکه مردم کرونا را فراموش میکنند

و پروتکلهای بهداشــتی را جدی نمیگیرند ،کرونا افزایش پیدا

میکنــد .توصیه ما این اســت که مانند گذشــته عمل کنند.این
متخصص عفونی ادامه داد :خواهشم از مردم این است که اصال

از حاال برای عید برنامه ریزی نکنند؛ چراکه اصال مشخص نیست

رئیــس ســازمان زندانهــا گفت :تــا امروز

دیده اند و قرار اســت تا پایان سال  ۵۰درصد

معــاون وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به اینکه

که ساخت مسکن برای فرهنگیان را آغاز کرده است و

که وضعیت بیمــاری به چه صورت پیش مــیرود .تنها اقدامی

قرار اســت تا پایان ســال  ۵۰درصد زندانیان

حــاج محمــدی در ادامه با ارائه گزارشــی از

گفت :امیدواریم در بهــار  ۱۴۰۰رتبهبندی را به معلمان

مســکن فرهنگیان آمده است :دولت موظف است در

فیزیکی ،اســتفاده از ماسک و ...اســت.محرز تاکید کرد :اگر به

کشور گفت :توجه به اشتغال و حرفه آموزی،

قانون تأسیس مسکن فرهنگیان سال  68تدوین شده

خانوادههــا از اهــم فعالیتهــای اصالحی و

باید بدون مسکن باشــند ،اظهار داشت :البته از آقای

۴۰درصد زندانیان کشــور آمــوزش دیده اند و

حرفههــای کســب و کار را فراگیرنــد .حاج
محمــدی رئیس ســازمان زندانهــا با بیان

اینکه آموزش حرفههای تولید برای کســب و
کار زندانیان از برنامههای این ســازمان است

گفت :تا امروز ۴۰درصد زندانیان کشور آموزش

زندانیان حرفههای کســب و کار را فراگیرند.

فعالیتهای اصالحی و تربیتی در زندانهای

ســامت جســم و روح زندانیان و مراقبت از
تربیتی در زندان هاست.

اعتبارات رتبهبندی معلمان باید در بودجه لحاظ شــود،
هدیه دهیم.قاســم احمدی الشــکی با اشاره به اینکه
اســت ولی چرا اجرا نشــده تا تعداد زیادی از معلمان

حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش تشــکر میکنم

43هزار واحد در حال ساخت است.وی افزود :در قانون

شــهرها ،بخشها و روستاها که امکان واگذاری زمین

دارد 40 ،درصــد اراضی و مجتمعهای مســکونی را با
اولویت به آموزش و پرورش دهد و  90درصد اعتبارات

الزم در قالب وام 25ســاله با ســود 4درصد براساس
سوابق در اختیار فرهنگیان قرار بگیرد.

که باید انجام شــود ،رعایت پروتکلها مانند حفظ فاصلهگذاری
همین منــوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج چهارم

بیماری در کشــور باشــیم و به هر حال هر موجــی از بیماری که
ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و بیماران

بدحال همراه اســت .باید سعی کنیم که موج جدیدی از بیماری

در کشور ایجاد نشود.
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شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذفشد
گـــزارش
اقتص ــاد برت ــر

طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع

اصرار بر حذف شــورای رقابت تمایل بــه تعیین قیمت

پروســه قیمتگذاری خودرو کنار

تولیدکنندگان داشــت .با این حــال وزارت صمت هنوز

پایه خودرو توســط ســازمان حمایت مصرفکنندگان و

و معادن مجلس ،شورای رقابت از

موافقت کامل خود را با طرح مجلس اعالم نکرده است.

گذاشــته شد.کمیســیون صنایع و

مخالفــت دولت با عرضه خــودرو در بورس با اظهار نظر

معــادن مجلس در نشســت روز

وزیــر صمت در این زمینه علنی شــد ،وی با بیان اینکه

سهشنبه خود ،ماده  ۴طرح تحول صنعت و بازار خودرو

کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در

اعاده شــده از شــورای نگهبان را با حضــور نماینده این

بورس کاال را پذیرفته ،عنوان کرد عرضه خودرو در بورس،

شــورا اصالح کرد که بر اساس آن مقرر شد خودروهای

نظر برخی نمایندگان مجلس بود اما در کمیته خودرو با

تولید شــده داخلی در بورس عرضه شــوند .نمایندگان

حضور نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،در نهایت به

این کمیســیون اما در پروسه عرضه خودرو در بورس که

این جمعبندی رسیدیم که بازار خودرو باید خود به خود

طرح اولیه آن در بهار امســال در دستور کار قرار گرفت با

تنظیم شــود و عرضه محصوالت خودروسازان در بورس

اصرار بر حضور شــورای رقابت در تعیین قیمت خودرو،

کاال منطقــی نیســت .اظهارت رزم حســینی با واکنش

این شــورا را در فرآیند قیمتگــذاری موظف به تعیین

برخــی از نماینــدگان مجلس روبهرو شــد؛ بهطوریکه

قیمت پایه محصوالت خودروســازان کــرده بودند؛ این

اعضای کمیســیون صنایع با نقض صحبتهای وزیر بر

در شــرایطی است که در نشســت روز سهشنبه ،اعضای

تداوم بررســی طرح عرضه خــودرو در بورس کاال تاکید

کمیســیون صنایع مجلس رای به حذف شورای رقابت

کردند .در این زمینه بســیاری از کارشناســان معتقدند

در پروســه قیمتگــذاری خودرو دادهانــد .با این حال

کــه به دلیل تورم و اعمــال تحریمهای بینالمللی علیه

عرضــه هر محصولــی در بورس کاال باید بــا قیمت پایه

ایــران ،قیمت نهادههــای تولید افزایش چشــمگیری

انجام شود که در این زمینه نمایندگان مجلس ،سازمان

یافته بنابراین نباید انتظار داشــت که با این نوع مکانیزم

حمایــت را جایگزین شــورای رقابت کردهانــد .بنابراین

فروش ،قیمتها روند کاهشی پیدا کند .با این حال آنچه

اگــر فروش خودرو از مســیر بــورس کاال در مجلس و

در طــرح مجلس خودنمایی میکند این اســت که این

شــورای نگهبان نهایی شود شــورای رقابت دیگر دخل و

طرح میتواند دسترسی مشتریان به خرید خودروی نو

تصرفی در قیمتگذاری محصــوالت خودرویی نخواهد
داشت .اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم شورای
اسالمی در روزهای آغازین این دوره از مجلس بار دیگر

طرح خودرویی مجلس دهم را که با مخالفت شــورای
نگهبان بــا برخی از بندهای آن مســکوت مانده بود در

دســتور کار قرار دادند و طرح «ساماندهی بازار و صنعت
خــودرو» مجلس دهم را به طرح «تحول صنعت و بازار

را تسهیل کند و با حذف دالالن از بازار ،زیان خودروسازان

خودرو» تغییر نام دادند .بر این اساس یکی از مهمترین

کاالی سرمایهای به یک کاالی مصرفی تبدیل میکند تا

قیمت پایه انواع خودرو توســط شورای رقابت بود .آنچه

را کاهــش دهد .به این ترتیب با اقتصادی شــدن تولید

خــودرو در بورس» بود که طبق پیشبینی مجلســیها

کند وموجبات خــروج دالالن از بازار را نیز فراهم خواهد

در بورس کاال امیدوار بودنــد که از طریق طرح مجلس،

تولیــد کنند و بــا افزایش عرضــه به بــازار قیمتهایی

حذف شــود .از سوی دیگر سیاســتگذار خودرو هم با

حذف خواهد شد.

بندهای این طرح «تغییــر روش قیمتگذاری و عرضه
این بند موجب کاهش زیان خودروســازان خواهد شــد

و با ممانعت از قیمتســازی در بــازار ،خودرو را از یک

مصرفکننده واقعی به راحتی به خودرو دسترســی پیدا
کرد .از نکاتی که در طرح مذکور مورد نقد فعاالن صنعت

خودرو و سیاســتگذار خودرویی قرار داشــت ،تعیین

موانع برای واردات کامیون های دست دوم

مشخص است خودروسازان با استقبال از عرضه خودرو

خودرو برای خودروسازان آنها میتوانند اقدام به افزایش

شورای رقابت برای همیشه از چرخه قیمتگذاری خودرو

کــه اکنون بــه عنوان قیمت حاشــیه بازار وجــود دارد،

پیشبینی کاهش شدید قیمت خودرو در 1400

آن طور که علیرضا رزم حســینی عنوان کرده ،وزارت صمت بسته

گفته می شــود در صورتی که در بودجه 1400ردیف بودجهای برای اخذ

زودی تدوین میکند؛ در این بسته ،وزارت صمت بهعنوان عرضه

با شوک کاهش نرخ روبهرو خواهد شد.برخی خبرها از مجلس ،حکایت

مالیات از واردات خودرو پیشبینی شود ،به این معناست که بازار خودرو

پیشــنهادی خود را در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به

از زمینهسازی برای آزادی واردات خودروهای خارجی در سال آینده دارد.

کننده و وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متقاضی تعریف شدهاند

اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،نرخ خودرو در کشور به شدت کاهش مییابد.

تا برخی از نیازهای کشــور در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل
از محل ســاخت داخل تامین شــود.اما در حالی یک طرف این

علی جدی نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس آزادسازی واردات

بســته وزارت صمت ،وزارت راه قرار دارد که این وزارتخانه چندی

خودروهای خارجی را تنها راه نجات بازار در شــرایط فعلی دانسته است.

پیش اقدام به واردات کامیونهای دست دوم خارجی کرد .این

نایب رئیس دوم کمیســیون صنایع مجلس اظهار داشــت :برای نجات

کامیونها که گویا حداکثر ســه سال ساخت هستند ،در راستای
نوســازی ناوگان حمل و نقل باری کشور وارد و انتقادات زیادی

نیز از سوی خودروســازان به این اقدام وارد شــد .طبق آنچه از
این بســته بر میآیــد ،وزارت صمت بنا دارد نیــاز ناوگان باری
کشور (طبق آنچه مدنظر وزارت راه است) را از مسیر تولید داخل
تامین کند تا وزارت راه و دیگران سراغ واردات به ویژه مدلهای

دســت دوم نروند .این البته در حالی است که تجاری سازان با

مشــکالت زیادی در عرصه تولید مواجه هستند ،از جمله تحریم
و مشــکالت مالی .این عوامل ســبب شــده تولید خودروهای

تجاری در کشــور طی دو ســال و نیم گذشــته افت سنگینی را
تجربه کند .همین تحریم و مشــکالت مالی بــود که اجازه نداد

بازار خودرو دو راهکار مد نظر است .یکی ورود بخش خصوصی و رقابت

موثــر با خودروســازهای دولتی و دیگــری واردات خودروهای خارجی

ابرپروژه اسقاط دولت طبق برنامه پیش برود .این پروژه عظیم

دســتکم تا حدی که بتواند قیمتهای موجود در بــازار را کاهش دهد.

آن از ســوی رئیسجمهوری اعالم شــد .بر این اساس قرار شد

ایران با خودروســازان جهانی شد ،تا کنون بازار خودروهای خارجی قفل

دوازدهم در مرداد  ،۱۴۰۰اســقاط و خودروهای نو جایگزین آنها

است .در صورتی که در بودجه  ۱۴۰۰ردیف بودجهای برای اخذ مالیات از

خارجی نیز حضور داشــتند و دولت نیز میخواســت با استفاده

کاهش نرخ روبهرو خواهد شــد .واردات خودرو در ســال آینده نه فقط

فرسوده سنگین بردارد.

با افت نرخ روبهرو خواهد کرد .همین موضوع باعث شــده اســت تا در

در اواخر ســال ( ۹۶دوران پســابرجام) تدوین و مراحل اجرایی

از ســال  ۱۳۹۷و با خروج آمریکا از برجام کــه باعث لغو همکاریهای

بیش از  ۲۰۲هزار دستگاه کامیون فرسوده سنگین تا پایان دولت

شــده و بــه همین دلیل قیمتهــا در بازار به گونــهای عجیب باال رفته

شــوند .در آن مقطع ،خودروسازی کشــور تحریم نبود و شرکای

واردات خودرو پیشبینی شود ،به این معناست که بازار خودرو با شوک

از فضــای موجود ،گام بلندی در راســتای اســقاط خودروهای

نرخ خودروهای خارجی را کاهش میدهد ،که خودروهای داخلی را نیز

پیشبینی مدیر عامل تویوتا :کمبود شدید انرژی در تابستان

سالهای اخیر مقاومتهایی جدی در برابر واردات خودروهای خارجی،

حتی واردات خودروهای دســت دوم شکل بگیرد و باید دید که طلسم
واردات در ســال آینده شکسته خواهد شــد یا خیر .با توجه به شرایط

کنونی و روند عرضه و تقاضای بازار خودرو ،بهنظر میرسد در کوتاه مدت
بنابر مدل و نوع خودرو کمکم با توقف روند رشد و کاهش قیمت برخی

خودروها مواجه شــویم و در برخی دیگر از خودروها سیر نزولی قیمت

ادامه خواهد یافت .با این شرایط در بازار خودروهای گرانقیمت وارداتی
و مونتاژ داخلی تا ابتدای تابســتان و انتخابات ســال ۱۴۰۰نیز همچنان

شاهد سیر نزولی قیمتها خواهیم بود.

محصوالت فورد از سال  2030در اروپا الکتریکی می شود

هســتهای و منابع ژئوترمــال بهطور تصاعدی افزایــش پیدا میکند

فورد کام ً
ال مشــغول پیشــبرد برنامههای الکتریکی خود بوده و به

بــا قوای محرکــه تمام الکتریکــی و پالگین هیبریــدی نیز عرضه

خودروهای برقی در آینده دارد .در حال حاضر ،دولت بایدن در آمریکا

گرانتر از انرژیهای فســیلی هســتند و مهمتریــن عامل بازدارنده،

آینده اســت .بله این خودروســاز آمریکایی از ســال  ۲۰۳۰به بعد

فورد ســرمایهگذاری یــک میلیارد دالری در کارخانــه خود در کلن

آغاز کرده که  ۶۴۳هزار دســتگاه خودرو را شامل میشود و از جیب

دنیا به کاهش آالیندگیهای کربنی ،بتدریج باعث رونق شرکتهایی

و بنابراین دیگر خبری از نسخههای درونسوز خودروهایی همچون

فورد نامگذاری شــده و اقدام به تولید یک خودروی الکتریکی (نام

ارزشگذاری مردم برای ســهام خودروســازان جدید مثل تســا و

پیشرفتهای ســه رقمی برای سهام این شــرکتها ،نشان از رونق

هــم حمایت همــه جانبه خود را با تغییر خودروهــای ناوگان دولتی
دولــت تامین خواهد شــد .اما ظاهرا تویوتا بــرای خودروهای برقی

آمادگی نــدارد ،از همین رو بر طبل مخالفــت میکوبد .آکیو تویودا،
مدیر عامل گروه خودروســازی تویوتا ،میگوید :اگر خودروهای برقی
به ســرعت جایگزین خودروهای بنزینی و گازوئیلی شــوند ،ممکن
اســت ژاپن توانایی تامین انرژی این خودروها را نداشــته باشد و به
احتمال زیاد این کشــور در تابستان با خاموشی و کمبود برق مواجه

خواهد شــد .او حتی هشــدار داده که اگر با همین سرعت و همین

فرمان به فرآیند جایگزینــی خودروهای برقی به جای بنزینی ادامه

دهیم« ،مدل کســب و کار کنونی صنعت خودرو با فروپاشــی مواجه

میشــود» .در اینکه دوران گــذار از بنزینی به برقی یک تغییر بنیادی
اســت و نیاز به انرژیهای تجدیدپذیر مثل انرژیهای باد ،خورشید،

شــکی نیســت .اما در موقعیت کنونی ،این نوع انرژیها هنوز بسیار

ظرفیتهای ذخیرهسازی انرژی برق است .اما توجه سیاستگذاران
خواهد شــد که ایــن دوران گذار را تســریع ببخشــند و انرژیهای
تجدیدپذیر را متداول و رایج کنند .آکیو تویودا اولین کســی نیست که

ابراز نگرانی میکند؛ ایالن ماسک مدیر تسال هم در ماه دسامبر سال

 ۲۰۲۰در مصاحبهاش گفته زمانی که اســتفاده از خودروهای برقی به
یک موضوع عادی تبدیل شــود ،مصرف برق دنیا هم حداقل دو برابر

خواهد شد .شرایط از این هم دشوارتر میشود ،چون دیجیتالی شدن

زندگی انسانها فقط به خودرو خالصه نخواهد شد و بقیه امور زندگی
نیز به برق بیشــتری نیاز دارند .بدون راه حلهای جدید ،در ســاعت
اوج مصرف برق همیشــه احتمال قطعی و خاموشی باال خواهد بود.

بنابرایــن تغییر ناگهانی به ســمت خودروهای برقی ،نیاز به ارائه یک

راه حل عاجل دارد.

حمله سایبری به کیا و درخواست  20میلیون دالر باج

دنبال خاتمه عرضه محصوالت درونســوز خود در اروپا طی  ۹سال

فقــط خودروهای الکتریکی را در قاره همیشهســبز ارائه خواهد کرد
فیستا و فوکوس نخواهد بود .اولین قدمها به سوی سبد محصوالت

الکتریکی تا اواســط سال  ۲۰۲۶برداشــته خواهد شد .همچنین از

حاال تا  ۵ســال بعد شــاهد عرضه محصــوالت پالگین هیبریدی و
تمــام الکتریکی فورد در اروپا خواهیم بود و  ۴ســال بعد از آن نیز

دیگر خبری از پیشرانههای درونسوز نخواهد بود .فرایند الکتریکی
سازی محصوالت این کمپانی قب ً
ال با موستانگ مک ای و مدلهای

خواهند شــد .به منظور دســتیابی به چنین اهداف جاهطلبانهای
آلمــان انجام خواهد داد .این کارخانه مرکز الکتریکی ســازی کلن

آن اعالم نشــده) برای بازار اروپا از سال  ۲۰۲۳خواهد کرد .دومین
خودروی الکتریکی نیز در همین کارخانه تولید خواهد شد .با وجود

برنامههایــی برای الکتریکی ســاختن خودروهای عرضه شــده در
اروپــا تا پایان دهه جاری میالدی ،نســل بعدی فیســتا و فوکوس

فاقد پیشــرانههای درونسوز خواهند بود .انتظار میرود موندئو هم
اواخر امســال به یک استیشــن قدبلند با قــوای محرکه هیبریدی

هیبریدی متعدد شروع شده اســت .برنامههای مشابهی نیز برای

تبدیل شود و در نهایت پیشرانه درونسوز را در نسل بعدی از دست

خواهد بــود .فورد تخمین میزند تا ســال  ۲۰۳۰دوســوم فروش

تولید میکند اما تنها پوماســت که از قوای محرکه هیبریدی مالیم

تشــکیل دهد .تا ســال  ۲۰۲۴محصوالتی همچون ترانزیت و تورنئو

آینده روشنتری خواهد داشت.

خودروهــای تجاری وجــود دارد اما الکتریکی شــدن آنها زمانبر

خودروهای تجاریاش را مدلهــای پالگین هیبریدی و الکتریکی

بدهد .فورد هنوز هم اکو اسپورت را به همراه پوما در کارخانه رومانی

اســتفاده میکند .از میان این دو کراس اوور به نظر میرســد پوما

توافق ایران و آلمان برای تولید کامیون بنز

گروهی از هکرها به کیا موتورز آمریکا حمله کرده و ظاهر ًا سرویسهای مهمی

با انتشار بیانیهای در  ۱۷فوریه هرگونه حمله و باجگیری هکرها را تکذیب کرده

شرکت اتومبیلسازی مرسدسبنز آلمان با همکاری شرکت خاور در

نمایندگیهــای این شــرکت را از کار انداختهاند .هکرهــا طی این حمله باج

و درخواســت باج آگاه هســتیم .در این لحظه میتوانیم تائید کنیم که هیچ

ایران در آلمان گفت :قرارداد مربوط به این امر حدود دو ماه قبل به

خب ارزش این میزان بیت کوین درخواستی در حال حاضر حدود  ۲۰میلیون
ً
ســریعا این مبلغ را پرداخت نکند میزان باج درخواستی
دالر اســت .اگر کیا

به نظر نمیرسد هیوندای تحت تأثیر حملهای باج افزاری قرار گرفته باشد اما

همچون برنامههای  UVOلینک ،سیستم پرداخت و سایتهای مورداستفاده

افزاری درخواست  ۴۰۴.۵۸۳۳بیت کوین را برای رمزگشایی دادهها کردهاند و

اســت .کیا گفته است :ما از گمانهزنیهای مجازی درباره حمله هکرها به کیا

ایران کامیونهای سنگین تولید میکند .مهندس موسویان ،سفیر

مدرکی از حمله به دادههای کیا وجود ندارد .اما موضوع عجیب اینکه نامه به
هیوندای موتور آمریکا که ارتباط نزدیکی با کیا دارد اشــاره داشته است .فع ً
ال

گرفت .کامیونهای سنگین و جدید مرسدس بنز که در ایران مونتاژ

هکرهــا به  ۶۰۰بیت کوین یــا حدود  ۳۰میلیــون دالر افزایش خواهد یافت.

با این شــرکت نیز تماس گرفته میشــود تا به اطالعات بیشتری دست پیدا

اظهار داشت :توافقهایی نیز در مورد تولید موتور جدید مرسدس بنز

این خودروســاز تالشــی برای تماس با هکرها طی  ۳روز انجام دهد بخشی

کار میکنند بنابراین حمالت باج افزاری ریسک بزرگتری برای ایجاد اختالل

بلیپینگ کامپیوتر گزارش داده هکرها نامهای به کیا فرســتاده و گفتهاند اگر

از دادههای به دســت آمده منتشــر خواهند شد .البته هکرها نگفتهاند که در

حمله خود به چه نوع دادههایی دســت پیدا کردهانــد .موتور یک با کیا برای
دریافت اطالعات بیشــتر دراینباره تماس گرفته است .این خودروساز کرهای

شــود .از آنجایی که خودروسازان بیش از پیش روی تکنولوژیهای شبکهای
در کســب و کارشان محسوب میشــود .برای مثال یک حمله باج افزاری در

ســال  ۲۰۱۷رنو را مجبور کرد تولید خود در فرانسه را بهصورت موقت متوقف

کند .همین اتفاق برای نیسان در بریتانیا نیز افتاده است.

امضا رسید و جزئیات آن نیزدیروزمورد توافق مسئوالن دو شرکت قرار

و تولید خواهد شد  19تا  26تن ظرفیت دارند .سفیر ایران در آلمان
در ایران حاصل شده و شــرکت «ایدم ایران» که با سرمایهگذاری

مشــترک ایرانی و آلمانی تاســیس شده است به ساخت این نوع
موتورهــا اقدام خواهــد کرد .در توافقهای بین ایران و مرســدس

بنز پیشبینی شــده است که این شــرکت  30درصد از تولیدات را

خریداری کند.

بانک و بیمه
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گـــزارش

در جهان هنوز به طور گســتردهای

اقتص ــاد برت ــر

پذیرش نیســتند و بیشتر به عنوان

اقتصــاد و رمز ار زها

به عنوان یک واســطه معامله مورد

یک ســرمایهگذاری یا یک فضایی

برای ســفته بازی مــد نظر قرار گرفتهاند .بر اســاس

7

به دنبال طرح بودجه مناسبتر و مدیریت کارآمدتر
در درآمد و مخارج باشد.

موانع جهانیشدن

سیســتم مالی یکی از اســتراتژیک ترین بخشهای
اقتصاد هر کشــور است که اغلب با نظارات و وسواس

اعالم سایت  Investopediaکشورهای ایالت متحده

بیشــتری در مورد کارکرد آن در اقتصاد کشــورها مورد

آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،اتحادیه اروپا و فنالند (در برخی

توجه قرار میگیرد .متمرکز نبود و خارج از دایره کنترل

از کشــورها بیتکوین حتی در بعضــی از مراکز خرید

دولتهــای مرکزی بــودن این سیســتم(پول) قطعا

قابل استفاده است) باالترین استقبال را در سال 2019

نگرانیهایی را برای هر دولتی بر میانگیزد .دولتها با

از این ارزهای مدرن داشــتهاند و در مقابل کشورهایی

تحت سلطه داشتن نظام بانکی و مالی خود میتوانند

کــه از پذیــرش آن امتناع کردهاند را ویتنام ،روســیه،

دســت به اجرای تصمیمات وســیع تری بزنند .همان

چین ،بولیوی و اکوادور معرفی کردهاست .در ایران نیز

طور که در دورههای جنــگ برخی دولتها با افزایش

هم اکنون بستر خرید و فروش رمزارزها توسط برخی

حجم پــول برای پوشــش هزینهها اقــدام کردند .از

صرافیهای پیشــرو و حتی توســط پلتفرمهای بومی

این رو پذیرش و تســلط باالی ایــن ارز برای دولتها

مهیا شده است اما هنوز اســتفاده از این ارز مدرن به

نمیتواند زیاد خوشایند باشد؛ چرا که سیستمی خارج

عنوان یک واســط معامله رایج نیست .جواد صرف جو

از کنترل کامل آنها اســت .پس یکی از موانع گسترش

کسمائی ،کارشــناس اقتصادی رمزارزها ،اقتصاد این

این ارزها میتواند دولتها باشــند .امــا از این رو که

سرمایه جدید را تشریح می کند.

این سیســتم پولی ،جهانی است و مردم در تمام دنیا

پشتوانه

میتوانند از آن اســتفاده کننــد و محدودیتهای زیاد

حال سؤال این است که با خرید یک واحد از این گونه

بخش مالی را برطرف میکند ،یک نوآوری تحقق یافته

چیست؟ آیا مانند ارز رســمی پشتوانه آن نهاد رسمی

از اینکه مجبور شوند ،به استقبال این فناوری رفتهاند و

و غیر قابل چشــم پوشی است .از این رو در چین قبل

ارزها ما دقیقا چه چیزی را خریده ایم؟ پشــتوانه آن

بر روی یک نوع از رمز ارزها مطابق با ویژگیهای مورد

یک کشــور ،یک بانک مرکزی یا چیزی شبیه به این

نظر خود که سیســتم با اهمیت مالی کشورشــان را با

است؟ یا مانند سهام ما صاحب سرمایه در یک شرکت

تهدید مواجه نکند ،کار میشود .طرح انتشار این رمز ارز

و کارخانه و ..شــدهایم؟ پشتوانه این رمزارزها یک نهاد

توسط بانک مرکزی چین هدایت میشود.

یا نیروی متمرکز نیســت .این ارز بر روی یک سیستم

نوساناتزیاد

نوین ،شفاف و دقیق کار میکند و هر لحظه که هر یک
از ایــن رمز ارزها بتواند با اقبال عمومی بیشــتر مردم

جهــان به عنوان یک پول ،یک واســطه مبادله مواجه

شــود ارزش آن میتواند باالتر رود .که البته تا بدینجا
نســبت به رقبای خود مانند ســهام یا طال با نوسانات

بیشتر و قاعدتا ریسک باالتر همراه بوده است.

فناوری اطالعات و سیستم مالی

به طور کلی نوسانات زیاد این رمزارزها در حال حاضر،

مردم و حتی کارشناسان وجود دارد و چه بسا بسیاری

که این خود باعث محدود تر شــدن جدی فسادهای

یک حد باالیی دارد و باالتر از آن مقدار ،امکان رشــد

مبادالت و برنامهریــزی تجاری(صادرات و واردات) را

جدید باشد .اما مســأله این است که حتی این نقاط

کسری بودجه و تورم

باید از داخل خود سیستم با صرف انرژی برق قابل

شــده برای آینده کار را بــرای برنامهریزی کردن جهت

از این ترسها معقول و جز ضعفهای این سیســتم
ضعف هــم در بلندمدت نمیتوانــد جلوی تحولهای

مالی میشود.

حق سلطه ناشر بدین معنی است که حق انتشار پول
این رو این حق امکاناتــی را برای صاحب آن ایجاد

محدود اســت .در این صورت ایــن امکان که دولت

الزم به ذکر اســت که سیستم مالی یکی از بخشهای

تکنولوژیــک را بگیرد و متخصصان امــر برای برطرف

نحو مطلوبی به ســمت فعالیتهای اقتصادی هدایت

شفافیت

میکند و در واقع منتشرکننده ،صاحب قدرت خرید

میکند و تضمین کننده طراوت اقتصاد است .بنابراین
عــدم توازن بین بخش مالی و حقیقی میتواند منجر

به بروز مشــکالت عدیدهای حتی در قامت یک بحران

شبیه به آنچه در سال  ۲۰۰۸رخ داد ،شود .بنابراین این
بخش برای هر اقتصادی جایگاه بســیار استراتژیکی
دارد .در ایــن بین فناوری اطالعــات همانطور که تا به
حال بارها سیستم مالی را در جهت مثبت متحول کرده

است ،این بار هم فناوری شــگرف بالکچین افقهای

جدید و وسیعتری را پیش روی سیستم مالی اقتصاد
در ابعاد جهانی ترســیم میکند .بر طبق سنت ،باز هم

ترسها و عدم اعتماد به کارکرد یک فناوری جدید بین

تیتر 2
اقتص ــاد برت ــر

کردن این نقایص احتمالی روز به روز قویتر میشوند.
یکــی از ویژگیهای ذاتی این سیســتم غیر متمرکز

میشــود .اما آثار این تصمیم برای جامعه در قالب

میشــود .عدم تمرکز قدرت این سیســتم در دست

نمایان میشود .در این قسمت در یک حالت حدی

بودن اســت که باعث کاهش عدم شفافیت و فساد

نهادهــای حکومتــی یا هــر نهاد صاحــب قدرتی از

ایــن جهت کــه نمیتواننــد بر روی ثبــت اطالعات،
دســتکاری و شــفافیت اطالعات را بــه دلیل منافع
خود منحرف کنند از ویژگیهای مناسب این فناوری
اســت .از طرفی فرآیند نظارات هــم غیر متمرکزتر و

آزادتر از حالــت قبل در سیســتمهای متداول ثبت
اطالعاتی اســت و حتی مردم هــم میتوانند بر روی
اطالعات ثبت شــده نظارت بیشــتری داشته باشند

حجم پول ممکن نیســت .بــرای افزایش عرضه آن
توجه و امکانات ســخت افزاری خــاص ،اصطالحا

رایج یک کشــور تنها در دست بانک مرکزی است .از

مهم هر اقتصادی اســت .کارکرد صحیح آن وجوه را به

اســتفاده موثر از این رمزارز (بیــت کوین) برای انجام

یک مالیــات پنهان با آثار تورمی یا تولیدی یا هر دو
فــرض کنیم که این نوع پول(رمــز ارز)تنها نوع رایج

و مســلط پول در داخل یک کشــور باشد .میدانیم

که سیاســتهای پولی از طریق افزایش حجم پول
در برهههای مختلف توســط دولتهــا برای نیل به
اهداف و اغلب برای پوشش کسری بودجه هایشان

استفاده شده اســت .اما در مورد ارزهای رمزنگاری
شــده افزایش حجم آن رونــد متفاوتی دارد .حجم
این پول دارای محدودیت کلی اســت بدین معنا که

اســتخراج رمــ ز ارز صــورت گیرد که مقــدار آن هم
بتواند به راحتی هر مقداری که کسری بودجه دارد بر
حجم پول بیافزاید تا جبران مدیریت غیرکارآمد خود

شود ،از دولت سلب میشود یا در خوش بینانهترین
حالت با محدودیتهای اساسی روبه رو خواهد شد.
از ایــن رو افزایش حجم پول که از دالیل مهم ایجاد

تورم اســت به میزان باالیی محدود میشود .در این

حالت فرضی ،دولت مجبور اســت تالش بیشــتری
برای مدیریت درآمد و مخارج خود داشــته باشد تا
با کســری بودجه مواجه نشــود .به طور کلی انتظار

میرود با محدود شدن عرضه پول که از دالیل ایجاد
تورم است دولت برای راه حل کسری بودجه به جای
اخذ مالیات پنهان با آثار تورمی(افزایش حجم پول)

جزئیات وام  ۵میلیونی بدون ضامن

با توجه به ارزش  ۱۰٫۸میلیون برگههای ســهم

عدالت  ۵۰۰هزار تومانی و اعالم اینکه متقاضیان

میتواننــد حداقــل  ۵۰درصد ایــن ارزش وام

دشوار میکند .درجه پایین اطمینان نرخ ارز پیش بینی

مبادالت تجاری و ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای

تجاری ســخت میکند .این مشــکل باعث میشــود
ً
ترجیحا تجارت از راههــای متداول قبلی صورت گیرد.

همچنیــن امکان فعالیت شــرکتهای بیمهای جهت

تســهیل مبادله برای فعاالن تجاری از طریق مدیریت

ریسک ناشــی از تغییر نرخ ارز ،بهدلیل نوسانات زیاد
در کوتاه و بلند مدت نســبت به دیگر ارزها با مشکالت

جدی مواجه شود.

مبادالتخطرنا ک

از بین بــردن محدودیتها در سیســتم مالی جهانی
به تســهیل انجام مبادالت و تراکنشها کمک شایانی

کرده اســت امــا از طرف دیگر این سیســتم میتواند
باعث ایجاد شــریانی ســهل الوصولتر برای مبادالت

زیر زمینی ،پولشویی و به طور کلی تراکنشهای مالی

مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی شود.

دو بانک ملی و تجارت به صورت الکترونیکی به سهامداران عدالت

کارت اعتبــاری ارائه میدهند».همچنین  ۲۶بهمن ماه نیز نماینده
وزارت اقتصاد گفت :همه کسانی که سهام عدالت دارند ،میتوانند

درخواســت خود را برای دریافت تســهیالت بهصورت غیرحضوری

بگیرند،صاحبان ســهام عدالت میتوانند برای

از درگاههای تعیینشــده ارسال کند.موســوی یادآور شد :مدارک

دریافــت وام حداقل پنج میلیــون تومانی خود اقــدام کنند .اما

مورد نیاز مدارک هویتســنجی اســت و بر اساس هماهنگیها با

چگونه؟هرچند هنوز صاحبان ســهام عدالت امــکان فروش این

سازمان بورس ،این کارتها حداکثر ظرف یک هفته قابل استفاده
خواهد بود.وی تأکید کرد :فعــ ً
ا دو بانک آماده ارائه این خدمات

سهام را ندارند و وعده آزادسازی سومین مرحله سهام عدالت هم

عملی نشد ،اما توزیع کارت اعتباری با اتکا به سهام عدالت از هفته

هســتند و در روزهای آتی برای سایر بانکها اطالعرسانی خواهد

اخیر کلید خورده اســت.با توجه بــه ارزش  ۱۰٫۸میلیون برگههای

شــد ضمن اینکه کســانی هم که در این دو بانک حساب ندارند،

ســهم عدالت  ۵۰۰هزار تومانی و اعــام اینکه متقاضیان میتوانند

حداقــل  ۵۰درصد این ارزش وام بگیرند،صاحبان ســهام عدالت

میتوانند با افتتاح حساب از این تسهیالت استفاده کنند.موسوی

کنند .این رقم برای کســانی که سهام عدالت یک میلیون تومانی

هم استفاده نشود و خرید از طریق کیوآرکد انجام شود.وی با اعالم

ادامه داد :تمهیداتی در نظر گرفته شــده است که از کارت فیزیکی

میتوانند برای دریافت وام حداقل پنج میلیون تومانی خود اقدام

اینکه بازپرداخت این تسهیالت سهساله است ،گفت :نرخی که در

دارند دو برابر و معادل  ۱۰میلیون تومان اســت.در این وامها ،اگر

نظر گرفته شــده  ۱۸درصد است ،اما اگر مصرفکننده آخر هر ماه

ســهامداری نتواند ظرف مدت یک ماه این مبلغ را پس بدهد باید

تسویه کند ،هیچ سودی از او هم گرفته نمیشود.موسوی با اشاره

ظرف  ۳۶ماه آن را تســویه کند و ســود آن را هم بپردازد.حسین

به متغیر بودن میزان اقساط تصریح کرد :ارزش کارتهای اعتباری

فهیمی ،مدیر عامل شــرکت ســپردهگذاری مرکزی گفته است :با
کارت اعتباری ســهام عدالت ،امکان خرید وجود دارد و در صورت

برگشــت مبلغ استفاده شــده تا  ۲۹روز ،سود به آن تعلق نخواهد

گرفت .در غیر این صورت پول دریافت شــده به وام ســه ســاله

تبدیل میشــود که سود آن هم باید پرداخت شود.به گفته او برای
کســانی که نیازهای فوری و ضروری در حد  ۵تا  ۱۰میلیون تومان

دارند یک کارت اعتباری یا کارت خرید صادر شــود.عباس معمار

نژاد ،معاون وزیر اقتصاد نیز در این خصوص گفته اســت« :امروز

 ۵۰یا  ۶۰درصد میزان دارایی ســهام عدالت افراد است و سازمان
بورس میتواند آن را بهعنوان وثیقه بگذارد ،از این رو پرداخت این
تسهیالت نیاز به ضامن ندارد.

پایان رسمی
دفترچه بیمه

تمدید مهلت باز پرداخت
وامهای بانکی

درخواست وام سهام عدالت
غیرحضوری است

با توجه به اعالم قبلی ســازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف صدور دفترچههای کاغذی ،از روز

بانک مرکزی مهلت بازپرداخت وام واحدهای تولیدی را که بدهی غیر جاری ندارند تا شهریور

یک مقام مسئول در نظام بانکی اعالم کرد :همه مراحل دریافت تسهیالت با

درخواست میشــود برای دریافت دفترچه جدید سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکنند.با توقف

مهلت اســتفاده از مصوبه این شــورا در خصوص تعیین تکلیــف بدهی غیرجاری واحدهای

میشــود.به گزارش بانک اول یک مقام مســئول در نظام بانکی اعالم کرد:

شــنبه دوم اســفند دفترچههای کاغذی از طریق شــعب و کارگزاریها صادر نمیشود و از مردم

صــدور دفترچههای کاغــذی ،اوراق دفترچههای دراختیار بیمه شــدگان تأمین اجتماعی معتبر و
قابل اســتفاده اســت ولی پس از اتمام اوراق دفترچهها دیگر نیازی بــه دریافت دفترچه جدید
نیســت.بیمه شــدگانی که اوراق دفترچه آنها به اتمام میرســد میتوانند در مراجعه به پزشکان و

مراکز درمانی کارت ملی ،شناســنامه و یا جلد دفترچههای بیمه را ارائه داده و از خدمات درمانی
مورد نیاز با پوشــش تأمین اجتماعی استفاده کنند.پزشکان ،داروخانهها و تمامی مراکز درمانی و

پاراکلینیکی میتوانند از طریق کدهای دســتوری  ،USSDپیامک و سامانههای اینترنتی که طی
ماههای گذشته به آنها اعالم شده است ،بیمه شدگان تأمین اجتماعی را شناسایی کنند و خدمات
مورد نیاز آنها را براســاس ضوابط ارائه دهند .ســهم ســازمان تأمین اجتماعی از هزینههای تحت

پوشــش در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از سررسید مهلت قانونی به حساب مراکز طرف قرارداد

واریز میشود.با توجه به ایجاد سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی و تمهیدات فراهم شده
برای استفاده از این سامانه انتظار میرود که پزشکان و تمامی درمانگران به مرور استفاده از این

ســامانه را جایگزین روشهای سنتی نسخه نویسی و نسخه پیچی کنند تا اوراق کاغذی در آینده

نزدیک از تمامی فرآیندهای مرتبط با حوزه درمان حذف شود .با توقف صدور دفترچههای کاغذی
تأمین اجتماعی مراجعات غیرضروری مردم به شعب و کارگزاریها و ازدحام در این مراکز کاهش

مییابد و در کنار آن با توجه به ایجاد ســامانه نســخه الکترونیک تأمیــن اجتماعی زمینه تحول
اساسی در مدیریت خدمات درمانی فراهم میشود.

 ۱۴۰۰تمدید کرد.بانک مرکزی در بخشــنامه ای مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید
تولیدی تا پایان شهوریور ماه  ۱۴۰۰را به شبکه بانکی ابالغ کرد .به گزارش روابط عمومی بانک

مرکزی ،در متن بخشنامه شماره  ۹۹.۳۸۲۵۲۹مورخ  ۱۳۹۹.۱۱.۲۹آمده است:پیرو بخشنامه

شــماره  ۹۸.۴۳۱۳۵۳مورخ  .۱۳۹۸.۱۲۱۲موضوع ابالغ مصوبه جلســه مورخ .۱۳۹۸.۱۱۲۹
شــورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهــال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای

بدهی غیرجاری میباشــند ،به استحضار میرساند ،شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و
ســیصد و نهمین جلسه مورخ  ،۱۳۹۹.۱۱.۲۱با هدف مساعدت به بنگاههای تولیدی در سالی
که مزین به نام «جهش تولید» است ،با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی
بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت کرد و بدینترتیب مهلت مذکور در

تبصره ( )۲ذیل بند «الف» بخشنامه فوقالذکر ،تا پایان شهریور ماه سال  ۱۴۰۰تمدید شد.بر

وثیقه ســهام عدالت و ارائه کارت اعتباری ،غیرحضوری و الکترونیکی انجام

همه مراحل دریافت تســهیالت با وثیقه سهام عدالت و ارائه کارت اعتباری،

غیرحضــوری و الکترونیکی انجام میشــود.محمدعلی محمــودزاده ،یک

مقام مســئول در نظام بانکی اظهارکرد :امکان ارائه تســهیالت به سهامداران

عدالــت تا ســقف  ۵۰درصد ارزش این ســهام در بانکهــای عامل فراهم
شــده است که بر این اســاس این تســهیالت حدود  ۵تا  ۱۰میلیون تومان
خواهــد بود.وی افزود :افرادی که حســاب بانکهای عامل تعیین شــده را
به عنوان حســاب مرتبط با ســهام عدالت خود معرفی کردهاند ،میتوانند از

طریق نرم افزار طراحی شــده برای ثبت نام و دریافت تسهیالت اقدام کنند.

ایــن مقام مســئول گفت :در این فرآیند ،احراز هویــت از طریق تصویر زنده

این اســاس ،مؤسســه اعتباری موظف است بنا به درخواســت واحدهای تولیدی مشمول،

فــرد ثبت نامکننده انجام میشــود و تصویر کارت ملی نیــز باید در برنامه

مدت پنج ( )۵ســال ،با أخذ میزان ( ۷.۵درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس ششماهه

مربــوط به تســهیالت به صــورت الکترونیکــی ،مراحل ثبت نــام تکمیل و

مطالبات از آنها را که تمام یا بخشــی از آن غیرجاری شــده اســت ،برای یکبار و حداکثر به
در چارچوب «دســتورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» ،امهال کند.با توجه به

موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه

شماره  .۹۶۱۴۹۱۵۳مورخ  ۱۳۹۶.۵.۱۶به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری
غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بارگــذاری شــود.محمودزاده افزود :بعــد از امضای فرمهــا و قراردادهای

کارت اعتبــاری نیز به صورت مجازی صادر میشــود.وی با بیان اینکه افراد

میتوانند با مراجعه به فروشــگاههای منتخب از اعتبار خود اســتفاده کنند،
گفت :پرداخت در فروشــگاهها نیز از طریق گوشی تلفن همراه و بارکد خوان
انجام میشود.
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اوراسیا ،دروازه ورود ایران به تجارت جهانی
گـــزارش

اتحادیــه اورآســیا یــک بلــوک

عنوان شــاخصی برای ورود اقتصاد ایــران به بازارهای

اقتص ــاد برت ــر

ارمنســتان ،روســیه ،قزاقستان،

کـــه پس از قانون اساســی مهمترین سند باالدستی

جهانی بهره جســت.بر اساس سند چشــم انداز ۱۴۰۴

اقتصــادی متشــکل از  ۵کشــور

در کشــور به شمار میآید« ،ایران کشوری توسعه یافته

قرقیزســتان و بالروس است که با

با جایــگاه اول اقتصــادی علمی و فناوری در ســطح

برخــورداری از حدود  ۱۸۳میلیــون نفر جمعیت فعال،

منطقــه با هویتی اســامی و انقالبی الهــام بخش در

دارای یک هزار و  ۹۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی،

روابط بین الملل ،کــــــشوری دست یافته به جایگاه

رتبه اول در تولید نفت ،رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم

در تولید برق اســت که یکی از پــر رونق ترین بازارهای

اول اقتصادی ،علمی و فناوری در ســطح منطقـــــــه

جــاری برای عضویت در این بلوک اقتصادی مجوزهای

خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنـــــبش

آســیای جنوب غربی(شامل آسیای مرکـــزی ،قفقاز،

سرمایهگذاری در جهان به شمار میآید.در دی ماه سال

نـــرم افـــــزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر

الزم برای انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا از سوی

دولت ایران اخذ شــد که در صورت به نتیجه رســیدن

اقتصادی ،ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رســــیدن

 ۱۴۰۱آغاز میشــود کــه از این طریق موانــع تعرفهای

انداز میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای رسیدن به

مذاکرات تجارت آزاد با این اتحادیه که به گفته «حمید

» در نظر گرفته شــده و در چارچوب این ســند ،رویکرد

به اشــتغال کامل اســـت».با توجه به این سند چشم

مذاکــرات ،تجارت آزاد با این بلــوک اقتصادی ،از آبان

اهداف چشم انداز راهبرد «توســعه تجــارت خــارجی

حذف خواهد شد.اکنون در فرصت باقی مانده برای آغاز

جمهوری اســامی «بــرون گرایی اقتصادی» اســت

زادبوم» رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران قرار است

در کمتــر از یک ماه دیگر برگزار شــود ،تالش برای رفع

(سـند نهـــایی چشم انداز  ۲۰ساله جمهوری اسالمی

پیــش اهمیت دارد .اکنون نگاهی به اهمیت این بلوک

مـیتوانـــد ،ابزار خوبی جهت تحقق اهداف سند چشم

ایــران ۱۳۸۲ ،اســت) اتحادیه اقتصادی اوراســـیایی

موانع توســعه مبادالت تجاری میان دو طرف بیش از

اقتصادی و تاثیر عضویت ایران در آن میاندازیم.

ورود ایران به بازارهای جهانی

عضویــت ابراز کردند .میزان تجارت اتحادیه اوراســیا با

نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شد«.حمید

کــه در این همایش بین المللی مورد بحث و بررســی

اقتصادی اوراسیا ،اســتفاده از امتیازات گمرکی خاصی

میزان  ۳۳۱میلیارد دالر مربوط به واردات است.ســهم

با بیان اینکه ایران به جز ســوریه با هیچ کشور دیگری

منطقه اوراســیا بود که مورد اســتقبال کارشناسان قرار

حجـــم صـادرات خـود را بـه مقصد  ۵کشور اوراسیایی

میلیارد و  ۶۰۰میلیــون دالر واردات و  ۸۲۳میلیون دالر

مهم فعلــی ،اجرای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه

در ایــن همایش با تاکید بر بکارگیری ارز مشــترک و

کل گمرک ایران در همایش دیپلماسی اقتصادی ایران

به ایران ،محصوالت کشــاورزی بویژه غالت و  ۶۸درصد

وی بــا بیان اینکه در حال حاضــر موافقت نامه تجارت

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،افزود :توسعه

ایــران محل تقاطع دو کریدور مهم شــمال به جنوب و

میوه و خشــکبار است.از دیگر ســو ،اجرای موافقتنامه

بعــد از آغاز اجرای موافقت نامه تجارت آزاد تنها  ۲۰قلم

شد گام مقدماتی به ســوی تجارت آزاد با این کشورها

کاالها باید بــه صورت پلکانی و در طی یک مدت زمان

در خصوص افزایش همکاریهای اقتـصادی جمهـوری

کشــورهای جهان حدود  ۸۵۰میلیارد دالر است .از این

اوراسیا در چند سال گذشته دیدگاههای مختلفی مطرح

ایران از این میزان حدود  ۲.۵میلیارد دالر است که یک

اهمیـت ژئوپلتیـک اعـــضای آن و همچنین ضرورت

آن صادرات است .دست کم  ۸۰درصد صادرات اوراسیا

اســـامی ایران از طریق همگرایی در اتحادیه اقتصادی

شــده اســت که به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگـــی و
توســعه اقتصادی کشــور از طریق همگرایی اقتصادی

منطقــهای از اهمیــت فراوانی برخوردار اســت.به باور
کارشناســان؛ بعد از پایان جنگ سرد میزان گرایش به

ســوی منطقه گرایی در مناطــق مختلف در جهان رو به

افزایش گذاشــته و در این میان آســیای مرکزی یکی
از مناطق ژئواستراتژیک است کـــه همـــواره در کـانون

توجـه کـــشورهای مختلف قرار داشته است.همکاری
ایــران با این بلــوک اقتصادی با ارزش بیــش از ۸۰۰

میلیــارد دالر ،نوید بخش توســعه تعامالت اقتصادی

متقابل کشورمان با کشورهای مختلف دنیا و به خصوص

همســایگان اســت؛ بویژه در شــرایطی که دشمنان به
دنبــال منزوی کــردن ایران و قطع ارتبــاط اقتصادی و

تجاری آن با دنیا هستند.

حجم بسیار زیاد تجارت و تعامالت

اهمیــت اقتصــادی این اتحادیه به قدری اســت که با
شکلگیری آن کشــورهای مختلف عالقه خود را برای

انداز باشــد.از دیگر مزایای همکاری ایــران با اتحادیه

صادرات ایران به اوراســیا ،محصوالت کشــاورزی بویژه

تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ،سبب

زادبوم» رئیس سازمان توسعه و تجارت در این همایش

موافقــت نامه تجــارت آزاد ندارد ،تاکیــد کرد :موضوع
اقتصادی اوراسیا اســت و نه پیوستن به این اتحادیه.
ترجیحی با اوراسیا را در باره  ۸۹۰قلم کاال داریم ،افزود:

پیمانهای اقتصادی در ســطح منطقه ســبب افزایش

شرق به غرب است که این امر فرصت بینظیری را برای

وی تصریح کرد :اســتفاده از یک پیمان ارزی میتواند

شــک این همکاری فوایدی را برای کشورهای محصور

کاال میتوانند در بخش تعرفه ای باقی بمانند و ســایر

هموارتر از قبل شود .نظر به اهمیت همکاری با کشورهای
اقتصادی ایران و اوراســیا ،توسط اتاق بازرگانی تهران و

راهی برای مقابله با فشارهای تحریمی

با مشارکت موسسه مطالعات خلیج فارس و همکاری

اتاقهــای بازرگانی مشــترک ایران و روســیه ،ایران و
قزاقســتان ،ایران و ارمنستان اوایل بهمن ماه در تهران

بخشی از تعرفه کاالها را به صفر برسانیم.

ایــن بلوک اقتصــادی که با هدف ایجــاد فضای واحد

توسعه تعامالت تجاری برای ما فراهم کرده است.بدون

تجــارت را از انحصــار دالر خــارج کند که بــه نفع همه

در خشــکی اطراف ایران نیز دارد ،چراکه این فرصت را

تصمیم چین برای کاهش تدریجی تسلط دالر به عنوان

تجاری منطقه تبدیل شود.در پایان باید گفت به اعتقاد

کشورهای عضو خواهد بود .در این همایش همچنین به

ارز تعیین کننده در تجــارت بینالملل به عنوان طرحی
موفق اشاره شد که نه تنها سبب خرسندی تولیدکنندگان

برای کشورمان فراهم میآورد تا به حلقه ارتباطی حیاتی

کارشناســان ،قرن  ،۲۱قرن آســیا اســت و مرکز ثقل
ثروت دنیا از «وال اســتریت» و «ســیلیکون ولی» در

ســبب مجاورت با این دو کشور میتواند از این موهبت

بهــره مندی تجــار ایرانی از تعرفههای ویــژه تجاری با

اتحادیه ای قدرتمند

در جهان هســتند که در مرکز تقاطع کریدور شــمال به

آن کاهش آســیب پذیــری اقتصادی کشــور در برابر

توافقنامه تجارت اتحادیه اوراســیا در توســعه صادرات

اقتصادی ،توسعه بازارهای مشترک ،ترویج رقابت سالم

در بازار مشترک و سیاستهای مشترک در کشاورزی،

برگزار شــد.در این نشســت الزامات و راههای افزایش
و بــا بیان چالشهای موجود ،راهکارهایی برای برطرف

کشــورهای عضو در آســیا را فراهم میآورد که از نتایج

با حضور نمایندگان بخش خصوصی ،مقامات دولتی و

تحریمهای آمریکا اســت.یکی از مهمترین راهکارهایی

کردن موانع و مشکالت و تسهیل هر چه بیشتر تجارت

ثبات و امنیت بیشتر در اقتصاد کشورهای عضو میشود.

و اوراسیا با اشــاره به موقعیت جغرافیایی ایران ،گفت:

و صادر کنندگان در داخل چین شــده است ،بلکه سبب
ً
عمدتا
تســهیل مبادالت تجاری در کشورهایی شده که

انرژی فناوری و حمل و نقل ایجاد شــده است ،امکان

مراودات تجاری میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت

گرفت«.مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی تهران

تا چند برابر افزایش دهد«.مهدی میراشــرفی» رئیس

جایگزیــن دالر در تعامــات و مبــادالت تجاری میان

تعیین شده از نظام تعرفه ای خارج شوند و باید ساالنه

عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا ،همایش دیپلماســی

قرار گرفت ،مســاله دالرزدایی در مبــادالت تجاری در

اســت که این امکان را برای کشور فراهم میآورد تـــا

پیامدهای اقتصادی یخبندان در آمریکا

هدف تحریمهای آمریکا هستند.

حال انتقال به اطراف چین و هند اســت .اوراسیا نیز به

برخوردار شــود.از آنجائیکه ایران و اوراسیا تنها مناطقی

چنانچــه ایران بتوانــد از ظرفیتهای آشــکار و پنهان

جنوب و شرق به غرب قرار دارند ،امید آن میرود بتوان

غیرنفتــی ایــران بهــره الزم را ببرد ،میتــوان از آن به

موجبات سرافرازی و بالندگی بیشتر ایران را فراهم آورد.

این مواهب و فرصتها به نحو احســن استفاده کرد و

درخواست هند برای تثبیت قیمت نفت

بســیاری از شــرکتهای آمریکایی از فدکس گرفته تا جنرال موتورز مجبور

سندرســون نیز گفته که فعالیت کارخانههایش در تگزاس ،میسی سی پی

وزیر نفت هند اعالم کرد سیاســت کاهش تولید اوپک باعث

تعطیل کنند.بــه گزارش رویترز ،وقوع یخبندان در بخشــی از آمریکا باعث

تولیدکننده گوشــت مرغ و گوســاله در جهان به شمار میرود اعالم کرده که

حال توسعه آسیب میزند.به گزارش رویترز ،دارمندرا پرادهان

از فدکس گرفته تا جنرال موتورز مجبور شدند که موقتا تولید خود را متوقف

گسترده باعث شده تا شرکتهای نفتی و پاالیشگاهها در آمریکا هم موقتا

همپیمانانش موســوم به اوپک پالس میخواهد که سیاست

کــرد که بهبود تقاضای نفت میتواند حداقل به مدت شــش

بودهایم .همین امر باعث شــده تا برق میلیونها نفر قطع شده و قیمت گاز

خبرهای بد از اشتغال

نفــت باعث کاهــش تقاضا و باعث افزایش تــورم در هند به

بنابراین از کشــورهای تولیدکننده نفت میخواهد که سیاست

شــدند به خاطر بروز یخبندان سراســری در این کشور خطوط تولید خود را

کمبود برق و گاز در این کشور شده است و بسیاری از شرکتهای آمریکایی

کنند.طــی روزهای گذشــته شــاهد یخبندانی بیســابقه در جنوب آمریکا
در این کشــور نیز به باالترین میزان در سه ماه گذشته برسد.شرکت جنرال

موتورز مجبور شــده تا تعدادی از شــیفتهای خود را در کارخانههایش در
تنســی ،کنتاکی ،ایندیانا و تگزاس تعطیل کند .ایــن خطوط تولید از جمله
خطوطی بودند کــه پرطرفدارترین محصوالت جنرال موتورز را از ســیلورادو

گرفته تا اسکاالد ،تولید میکند.ســخنگوی جنرال موتورز در این باره گفت:

و لویزیانا را متوقف کرده اســت .سخنگوی شرکت تایسون فودز ،که دومین

خطوط تولیدش را در برخی از کارخانههایش متوقف کرده اســت.یخبندان

فعالیتشان متوقف شود.

از ســوی دیگر ،تعــداد آمریکاییهایی که برای برخــورداری از مزایای

افزایش قیمت نفت شــده و به اقتصاد هند و کشــورهای در
وزیر نفت هند اعالم کرد :دولت هند ازکشورهای عضو اوپک و

کاهــش عرضه نفت خود را تعدیــل کنند چرا که قیمت باالی
عنوان سومین اقتصاد بزرگ منطقه آسیا شده است.با افزایش

تعدادی از شرکتهای خودرویی بود.در هفته منتهی به  13فوریه به 861

گذشــته با تصمیم اوپک پالس برای ادامه سیاست کاهش

هزار نفر رسید که هفته پیش از آن  848هزار نفر بودند.رویترز مینویسد

نفت افزایش یافته ،همچنیــن تقاضا در بازار هم با امیدواری

تویوتا و نیسان ژاپن هم شیفت نخست خود را در کارخانههایشان در آمریکا

ایجاد شــد.جنرال موتورز اعالم کرد:که احتماال کل تولید خود در کارخانه

را در کارخانــه این شــرکت در کانزاس به مدت  6روز متوقف کرده اســت؛

خودرویی است که هفته گذشته به دلیل کمبود برخی قطعات خودرویی

بــه طوری که نفت برنت به عنوان شــاخص قیمت نفت خام

فایرفاکس در شهر کنزاس را متوقف کند.شرکت فورد هم اعالم کرد :که

مصرف کننده و واردکننده نفت در جهان اســت و بیشتر از 84

اشتغال غیر کشاورزی آمریکا هم خبرهای خوشی ندارد و تقاضاهایی که

برای بنزین هم در دو هفته نخســت ماه فوریه کاهش یافت

مونتاز را در برخی شرکتهای شــهر کنزاس کاهش داده است.بررسی
برای بهره مندی از مزایای بیکاری در این بخش دیده میشــود عالمت

درصد نیاز نفت خام خود را وارد میکند.از ســوی دیگر تقاضا
تقاضا بــرای گازوئیل هم افت کرد.وزیــر نفت هند گفت :باال

چراکــه این منطقه درگیر کمبود گاز اســت .برخی دیگر از کارخانههای فورد

مثبتی ندارد و حاکی از افزایش نرخ بیکاری به دلیل شــوک اقتصادی

بودن قیمت نفت به اقتصاد کشــورهای در حال توســعه و از

زمینه تحویل مرسوالت پستی فعالیت میکند اعالم کرده که بدی آب و هوا

هزار شغل در این کشور از بین رفت و حقوق و دستمزدها کاهش یافت

فشــار تورم مقابله کند ،اما تورم ناشی از باال بودن قیمت نفت

در مکزیکو ،میشیگان و اوهایو هم تعطیل شدهاند.شرکت فدکس نیز که در

باعث شده تا این شرکت نتواند بستههای پستی را تحویل دهد .شرکت طیور

کاهــش عرضه نفت را تعدیل کنند تا قیمت نفت بیش از این

از ســوی دیگــر ،دبیر کل اوپک اعالم کرد :بازار نفت امســال

رسید که هفته پیش از آن  848هزار نفر بودند که عمدتا به دلیل تعطیلی

نفت خام بیشــتر شــده اســت .قیمت نفت طی چند هفته

به  65دالر رســیده اســت.هند به عنوان سومین کشور بزرگ

تعطیل کرده است .شرکت فورد نیز اعالم کرده که تولید وانت پرطرفدار F150

ماه تضمین کننده قیمت مناســب در بازارهای جهانی باشــد،

بیکاری ثبــت نام کردند در هفته منتهی بــه  13فوریه به  861هزار نفر

شــیفت نخست این خطوط تولید تعطیل شده و طی چند ساعت آینده هم

ســیتروئن و فیات کرایسلر نیز شــیفت روز خط تولید خود در اوهایو را هم

بــود تا قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد.وی تأکید

قیمت نفت ،حساسیت کشور هند به عنوان مصرفکننده عمده

دلیل بخشی از این افزایش بیکاری ،تعطیلی موقت برخی شرکتهای

تعطیل کردند .شــرکت اســتاالن پیس که به تازگی از ادغام دو شرکت پژو

خود را کاهش بیشتری خواهد داد .منظور پرادهان عربستان
ً
اخیرا عرضه نفت خود را بیشتر کاهش داده
سعودی است که

افزایش نیابد.

به پیشــرفت در تولید واکسن کووید  19هم بیشتر شده است

در باره تعطیل شــدن شیفت دوم آنها تصمیم گیری خواهد شد .دو شرکت

کشورها هستند که اعالم کردهاند به طور داوطلبانه عرضه نفت

حاصل از شیوع ویروس کرونا اســت.پس از آنکه در ماه دسامبر 227

 49هزار شغل در ماه ژانویه ایجاد شده است.

جمله هند تأثیرگذار است .پرادهان اعالم کرد :هند توانسته با

غیرقابل کنترل اســت .وی تأکید میکند در این میان برخی

بازار نفت امسال وضعیت خوبی خواهد داشت

وضعیت خوبی خواهد داشــت و بســیار خوش بین هستیم
امــا ابهاماتی هم هنــوز وجود دارد.محمــد بارکیندو دبیر کل

اوپک گفــت :زمینههای زیــادی در بازار نفت وجــوددارد که

باعث شده به ســال  2021با خوش بینی بیشتری نگاه کنیم

در ســال جاری پــس از کاهش تقاضا و قیمــت که در نفت
خام به دلیل شــیوع ویروس کرونا ایجاد شــد ،شاهد بهبود

اوضاع خواهیــم بود.بارکیندو در عین حال تاکید کرد :علیرغم

اینکه شــواهد مثبتی از بهبود اوضــاع قیمت و تقاضای نفت
درســال  2021وجود دارد اما برخی ابهامات هم در پیش روی

ما قرار دارد.دبیر کل اوپک بدون اشــاره به این ابهامات گفت:

در افق کوتاه مدت چشــم انداز مثبتــی برای افزایش مصرف
نفت خام دیده نمی شود.

شکایت از آمازون به خاطر کمکاری علیه کرونا

نوسان نرخ جهانی طال

فرانسه گوگل را جریمه کرد

دادستان نیویورک علیه شرکت آمازون به خاطر کمکاری در حفاظت از کارگران در برابر کرونا

قیمت طال از کاهش دو ماه اخیر خود فاصله گرفت و  9دالر در هر اونس افزایش یافت که مهمترین دلیل

زیر مجموعههای شــرکت گوگل در فرانسه و ایرلند به خاطر تخلف در رتبهبندی

اخیر خود فاصله گرفت و هر اونس بیش از  9دالر افزایش قیمت داشــت .خبرگزاری رویترز مینویســد

گوکل در ایرلند و فرانســه توافق کردند تا بــه خاطر تخلف در رتبه بندی هتلها

پولی است که از اوراق قرضه ،صورتحساب ها ،سهام و غیره به دست میآید.بر اساس اعالم «ترید وب»،

فرانســه و ســازمان مبارزه با کالهبرداری این کشــور گوگل از سال  2019نحوه

اعــام دعوی قضایی کرد.به گزارش رویترز ،لتتیا جیمز ،دادســتان نیویورک ،به خاطر اهمال
کاری شــرکت آمازون در حفاظت از کارگرانش در برابر شــیوع کرونا علیه این شرکت بزرگ

ت دو ماه
آن کاهش شاخص درآمد خزانه داری آمریکا بود.قیمت طال در بازارهای جهانی از کمترین قیم 

آمریکایــی اعالم دعوی قضایی کرد.چند روز پیش البته شــرکت آمازون تالش کرد تا پیش

افزایش قیمت طال متأثر از تهدید دوباره داراییهای خزانهداری آمریکاست.دارایی خزانه داری آمریکا میزان

تالش شرکت آمریکایی برای رشد سریعتر و به دستآوردن درآمد بیشتر باعث شده تا این

میانگین شــاخص  10ســاله درآمد خزانه داری آمریکا  1.297درصد بوده که در مقایسه با روزهای پیش

دستی کرده و جلوی این دعوی قضایی را بگیرد .در شکایت دادستان نیویورک آمده است با

شــرکت در اجرای برخی اقدامات حفاظتی برای مراقبت از کارگران در برابر شیوع کرونا در دو

هتلها  1.34میلیون دالر جریمه شــدند.به گزارش راشــا تودی ،دفاتر شرکت
 1.34میلیون دالر جریمه به دولت فرانســه بپردازند.بنا به اعالم وزارت اقتصاد

رتبه بندی هتل را اصالح کرده اســت .این شــرکت متهم اســت که برای خود

که  1.298درصد بود کاهش داشته است.قیمت طال در کمترین زمان  1778دالر و  80سنت در بیشترین

یک ســاختار رتبه بنــدی هتلها ایجاد کــرده و دولت فرانســه میگوید فقط

غیرقانونی کارگرانی که نســبت به اقداماتش شکایت داشــتهاند را مورد برخورد قرار داده و یا

داشت اما نسبت به یک سال گذشته  183دالر و  90سنت با افزایش روبهرو شد .قیمت نقره هم  21سنت

به خاطر نقض قوانین مربوط به ســقف بازدید کوکیها توســط کمیسیون ملی

به نام کریستین اسمالز ،را به خاطر اعتراض اخراج کرده است.بر اساس این پرونده مطروحه

بیشــتر قیمت طال شد چرا که ارزش دالر به بیشترین میزان یک هفته گذشته در برابر ارزهای رقیب خود

اعــام کرد که ایــن حجم جریمه که علیه گوگل اعمال شــده اســت در تاریخ

این فلز گرانقیمت کاسته شد .بر اساس گزارش رویترز ،طال همواره به عنوان مانع و سوپاپ اطمینانی برای

کمیســیون ملی فرانســه اعمال کرده بود بیش از  60میلیون دالر بود که دوباره

انبار این شرکت دچار اهمال شود.دادستان نیویورک آمازون را متهم کرده است که به صورت
حتی اخراج کرده اســت .به عنوان مثال آمازون در ماه مارس سال گذشته یک فعال کارگری

در طول بحران کرونا شــرکت آمازون بارها و به صورت مداوم پروتکلهای الزم برای حفاظت

از کارگران را زیر پا گذاشــته اســت؛ چراکه اجرای آنها حجم فروش آمازون را پایین میآورده

است.آمازون  4روز پیش البته با شکایت در دادگاه فدرال بروکلین تالش کرد تا جلوی شکایت
دادستان نیویورک را بگیرد.

زمان  1789دالر و  80سنت معامله شد.قیمت این فلز گرانبها نسبت به یک ماه گذشته  54.6دالر کاهش
کاهش داشت .اما فلز پالتینوم با  3دالر افزایش روبهرو شد.اما افزایش ارزش دالر هم مانع از باال رفتن
رسیده و باعث شد که طال برای خریداران با دیگر ارزها گرانتر شود و به همین دلیل تا حدودی از تقاضای

تورم در جامعه محسوب میشود و مقامات فدرال رزرو آمریکا ماه گذشته در باره اینکه چطور مقدماتی را

فراهم کنند که جامعه پذیرش تورم را داشته باشند ،بحث میکردند.

دولتها اجازه رتبهبندی هتلها را دارند .در دســامبر ســال گذشــته هم گوگل
آزادی و انفورماتیک فرانســه  121میلیون دالر جریمه شــده بود .این ســازمان

فعالیت این سازمان بیســابقه بوده است .بیشترین جریمهای که پیشتر این
علیــه گوگل و بــه خاطر نقض قوانین حریم خصوصــی در اتحادیه اروپا اعمال
شده بود.

