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اقتصادی

مردم امسال  ۴۰درصد بیشتر پول در بانکها سپرده کردند

میزان سپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان مهر امسال افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت
ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهر سال جاری،
مانده کل سپردهها به رقم  ۳۳۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع
مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل  ۴۰.۷و  ۲۲.۹درصد افزایش را نشان میدهد.

صنایع

رانت  180هزار میلیارد تومانی
زنجیرهفوالد
به جیب چه کسانی رفت؟

عضو کمیســیون صنایع مجلس با اشاره به
فاجعه  ۷مــاه اخیر بازار فــوالد گفت :رانت
۱۵۰تا  ۱۸۰هزار میلیــارد تومانی به جیب
دالالن و واسطهگران رفت .فقط در یک نمونه
در ۱۷میلیون تن شــمش ۸۵ ،هزار میلیارد
ن فروشی شده که باید جلوی این
تومان گرا 
وضعیت گرفته شود.
رضا تقیپور در گفتگو با تســنیم ،در رابطه با
طرح توســعه و تولید پایدار زنجیره فوالد که
دو روز پیــش کلیات آن در صحن مجلس به
تصویب رسید و مجدد برای جمعبندی نهایی
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع
شــد ،اظهار کرد :مــا در این طرح درصددیم
تا فاجعه هفت ماه گذشــته در بازار فوالد را
برطرف کنیم.
وی افزود :متأسفانه در مقطعی قیمت شمش
در داخل  102دالر گرانتر از نرخ جهانی شد
حال اینکه برای تولید آن انرژی یارانهای داده
میشود .به هرحال هدف این طرح جلوگیری
ت خواران
از گرانی بیش از اندازه و مقابله با ران 
است و اتاق بازرگانی ایران نیز با عرضه زنجیره
فوالد در بورس موافقت کرده است.
تقیپور اضافه کرد :متأســفانه اتفاقات چند
مــاه اخیر فوالد عایدی بــرای تولیدکننده و
مصرفکننده نداشــته است ،بلکه رانتی بین
 150تــا  180هزار میلیــارد تومان به جیب
دالالن و واسطهگران رفت .فقط در یک نمونه
در  17میلیون تن شــمش 85 ،هزار میلیارد
ن فروشی شده که باید جلوی این
تومان گرا 
وضعیت گرفته شود.

بیماری قلبی
و آلودگی هوا
ادامه از صفحه اول:
واکنشهای التهابی و اکسیداتیو ناشی از آلودگی
با رسوب هرچه بیشتر کلسیم در جدار عروق،
اسپاسم و تنگی در عروق خون رساننده به بافت
قلب (عروق کرونر) عامل اصلی سکتههای قلبی
مرتبط با آلودگی هستند.
-آریتمی قلبی یا همان تپش قلب در اثر تأثیر
آلودگی بر سیستم اعصاب خودکار (اتونوم) بدن
میتواند الگــوی طبیعی ضربان قلب را مختل
نمــوده و منجر به ایجاد آریتمــی جدید و یا
تشدید آنها شود.
-نارسایی قلبی (اختالل در عملکرد پمپاژ قلب):
ارتباط آلودگی با ایجاد نارسایی قلبی به صورت
مستقیم وجود ندارد اما با عوارضی مانند سکته
حاد قلبی ،آریتمی قلبی که میتواند منجر به
عارضه نارسایی قلبی گردد ،ارتباط قابل توجهی
دارد .از طرفی در افراد مبتال به نارسایی قلبی
شانس تشــدید حمالت زجر تنفسی و میزان
بستری شدن در بیمارســتانها در روزهایی با
آلودگی هوای شدید بیشتر است.
فشــارخون :آلودگــی هــوای محیطی حتی
در ســطح متوســط نیز میتواند با افزایش در
فشــارخون سیســتولیک و به میــزان کمتر
فشارخون دیاستولیک همراه باشد .به همین
علت تمــاس مزمن و طوالنی بــا هوای آلوده
میتواند منجر به آغاز بیماری فشارخون یا عدم
کنترل مناسب فشارخون در افراد با سابقه قبلی
فشارخون شود.
>چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

همه افراد حتی افراد کامال سالم نیز تحت تأثیر
اثرات مخرب آلودگی هوا قرار دارند اما مشخص
شده است در افراد مسن باالی  65سال ،سابقه
مصرف سیگار ،ســابقه بیماری قلبی شناخته
شده اعم از بیماریهای انسدادی عروق کرونر
یا نارسایی قلبی ،بیماریهای زمینهای مزمن
مانند دیابت و فشارخون ،حساسیت بیشتری
نســبت به آالیندههای محیطی وجــود دارد؛
لذا توصیه میشــود این افراد در روزهای آلوده
حتیاالمکان از منزل خارج نشوند و در صورت
خروج در کوتاهترین زمان ممکن و با پوشیدن
ماسک باشد.
>چه مداخالت مؤثری میتوان انجام داد؟

از آنجا که آلودگی هوا مســئلهای در ســطح
جامعه میباشد ،کنترل فردی به تنهایی دشوار
و غیر راهگشاست و باید مقررات محدودکننده
صنعتی و ترافیکی جامع وضع گردد زیرا کاهش
آلودگیهای شهری با کاهش مشخص حوادث
قلبی و عروقی و افزایش طول عمر همراه بوده
اســت .با این وجود دوری از زندگی و تردد در
مناطق با سطح آلودگی باال ،به حداقل رساندن
تماس با آالیندههای خانگی مانند گرد و خاک
از طریق حفــظ پاکیزگی محیط داخل خانه،
اجتناب از مصرف شــمع و خوشبوکنندههای
هوا ،محدودیت استفاده از شومینههای هیزمی
و اســتفاده از سیستم تهویه مناسب در منازل
خصوصاً هنگام پخت و پز و ســرخ کردن مواد
غذایی ،حذف دود تنباکو و ترک سیگار جهت
کاهش آلودگی محیط پیرامون میتواند بر بهبود
کیفیت زندگی فردی مؤثر باشد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

دو بانک مــورد عالقه ترامپ طی روزهای گذشــته
تصمیــم گرفتند تا روابط خود بــا رئیس جمهوری
آمریــکا را کم کــرده یا حتی متوقــف کنند .بانک
سیگنچر نیویورک خواستار اســتعفای ترامپ شده
اســت .به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک ،پس از
اتفاقات هفته گذشته و حمله معترضان آمریکایی و حامیان ترامپ
به کنگره این کشــور  2بانک مورد عالقــه دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا ،در حال فاصله گرفتن از وی هستند.

 2بانک مورد عالقه ترامپ هم او را تنها گذاشتند

یک منبع آگاه گفته که در همین راستا دویچه بانک
آلمــان که  300میلیون دالر به ترامپ وام داده ،در
حال تجدیدنظر در روابط خود با ترامپ است.
دومین بانک نیز بانک ســیگنچر در نیویورک است
که خدمات مختلفی را به خانواده و اطرافیان ترامپ
از جمله ایوانکا ،جرد کوشــنر و مایکل کوهن به ارائه داده است.
این بانک در حال بســتن دو حساب شخصی ترامپ با موجودی
 5.3میلیون دالر است.

اشتغال

کدام گروه شغلی
بیشترین درآمد ساالنه را دارد؟

نتایج یک تحقیق نشان میدهد که متوسط
درآمد ساالنه یک خانوار شهری با ۲۴.۴درصد
افزایــش از ۴۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در
سال  ۱۳۹۷به  ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان
در سال  ۱۳۹۸رسیده است.
به گزارش ایسنا ،یکی از اساسیترین مطالعات
آماری که به منظــور تحقق اهداف مختلف
اقتصادی و اجتماعی ،در اغلب کشــورهای
جهان صــورت میگیرد ،بررســی هزینه و
درآمد خانوار است که از طریق آن میتوان به
چگونگی هزینهها و درآمدهای خانوار و روند
تغییرات آنها و آمار و اطالعات دیگر پی برد.
در طرح هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز
آمار ایران برای مناطق شهری و روستایی به
اجرا در میآید ،درآمد معادل مجموع درآمد
پولی و غیرپولی در نظر گرفته میشــود که
اجزای مختلفــی را در برمی گیرد و الزاما به
معنای میزان دریافتی نقدی خانوار طی یک
سال نیست.
درآمــد خانوار اعــم از پولــی و غیرپولی از
ســه بخش درآمد حاصل از مشــاغل مزد و
حقوقبگیری (عمومی ،تعاونی و خصوصی)،
مشــاغل آزاد کشــاورزی و غیر کشاورزی و
درآمدهای متفرقه شامل حقوق بازنشستگی،
اجاره بهای مســکن شــخصی و سایر منابع
نظیر درآمد حاصل از حســابهای پس انداز
سپرده و سود سهام ،کمک هزینه تحصیلی،
درآمــد حاصل از اجاره منــزل ،باغ ،زمین و
کمکهای دریافتی از ســازمانهای اجتماعی
تشکیل شده است .براســاس گزارش مرکز
آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار متوسط
درآمد ساالنه یک خانوار شهری با ۲۴.۴درصد
افزایــش از ۴۳۵میلیــون ریــال در ســال
 ۱۳۹۷به ۵۴۱میلیون ریال در ســال ۱۳۹۸
رسیده است.
بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال
گذشته طی ســالهای۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸مربوط
به افزایش درآمد در ســال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ۱۳۹۷بوده است .در این فاصله متوسط
درآمد ساالنه یک خانوار شهری  ۱۷.۶درصد
افزایش داشته است.

مسکن

جزئیات جدید وام مسکن بدون اوراق

قسط وام مسکن
 ۵.۲میلیون تومان شد!

در حالی که بانک مســکن از طرح جدید وام
مسکن بدون نیاز به سپرده و خرید اوراق خبر
میدهد ،اما رقم اقساط آن ممکن است سبب
کاهش اســتقبال مردم از این طرح شود .به
گزارش مهر ،مدیرعامل بانک مسکن امروز از
شیوه جدید دریافت تسهیالت خرید مسکن
خبر داده که در آن نیاز به ســپردهگذاری یا
خرید اوراق تسهیالت مسکن حذف شده است.
در همین خصوص محمد حسن مرادی ،معاون
مدیرعامل بانک مسکن در امور طرح و برنامه
در یک برنامه زنده تلویزیونی در شــبکه خبر
اظهار داشت :بانک مسکن یکی از تسهیالتی
که برای خرید مســکن ارائه میدهد ،از محل
خرید اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن است.
به گزارش مهر ،در طــرح جدید بانک عامل
بخش مســکن ،اگرچه هزینه خریــد اوراق
تسهیالت از ســیکل دریافت این تسهیالت
حذف شده اســت ،اما به دلیل  ۵ساله بودن
سقف زمانی بازپرداخت نیمی از این تسهیالت،
رقم اقساط ســنگینتر خواهد بود .به عنوان
مثال وام خرید مسکن در تهران برای متقاضی
فردی  ۱۰۰میلیون تومان است که  ۵۰میلیون
تومان آن با ســود  ۱۸درصد و بازپرداخت ۵
ساله محاسبه میشود و اقساط آن حدودا ً یک
میلیون و  ۲۷۰هزار تومان است؛  ۵۰میلیون
تومان هم با ســود  ۱۷.۵درصد و بازپرداخت
 ۱۲ساله و اقساط آن ۸۳۲ ،هزار تومان است؛
 ۴۰میلیون تومان هم وام جعاله با ســود ۱۸
درصد و بازپرداخت  ۵ســاله با اقســاط یک
میلیون تومانی است؛ مجموعاً متقاضی باید ۳
میلیون و  ۱۰۲هزار تومان در ماه اقســاط وام
 ۱۴۰میلیون تومانی بدهد! این در حالی است
که اگر قرار باشد برای کل  ۱۴۰میلیون تومان،
اوراق خریداری کنــد ،باید ماهانه  ۲میلیون
و  ۶۶۵هــزار تومان قســط بدهد .همچنین
متقاضیان دریافت وام خرید مســکن زوجین
در تهران با طرح جدید وام مسکن باید برای
دریافت  ۱۰۰میلیون تومان آن اوراق تسهیالت
خریداری کنند که بازپرداخت آن  ۱۲ساله با
نرخ ســود  ۱۷.۵درصد است رقم اقساط آن
نیــز ماهانه یک میلیــون و  ۶۶۵هزار تومان
است؛ برای  ۱۰۰میلیون تومان بدون سپرده
و اوراق هــم با توجه به نرخ ســود  ۱۸درصد
و بازپرداخت  ۵ساله ،باید ماهانه  ۲میلیون و
 ۵۴۰هزار تومان و برای  ۴۰میلیون تومان وام
جعاله هم ،ماهانه یک میلیون تومان پرداخت
کنند که مجموع اقساط آنها ۵ ،میلیون و ۱۹۵
هزار تومان میشود! در حالی که اگر زوجین
بخواهنــد کل  ۲۴۰میلیون تومان را از محل
خرید اوراق تسهیالت مسکن دریافت کنند،
اقســاط آن مجموعاً  ۴میلیــون و  ۳۳۰هزار
تومان خواهد شد.

بانک ســیگنچر در بیانیه خود اعالم کرده که ما معتقدیم اقدام
درست استعفای رئیس جمهوری آمریکاست که این مسئله برای
منافع ملت و مردم آمریکا بهترین گزینه است.
دویچه بانک آلمان ماه گذشــته اعالم کرد که رزماری ورابلیک،
بانکداری که بــرای ترامپ کار میکرد و به وی کمک میکرد تا
روابط خود با دویچه بانک را مدیریت کند ،پس از فشارها از سوی
مقامات قضائی و نمایندگان مجلس آمریکا برای ارائه اطالعات از
سمت خود استعفا کرده است.

آفتاب یزد گزارش میدهد

لزوماستفادهازفنآورینوین
برای نظارت بر مصرف برقدر ادارههای دولتی

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :نهادهای دولتــی باید مصرف برق را
کاهش دهند؛ این را نه مردم عادی و نه کارشناســان انرژی میگویند
بلکه نقل قول ســخنگوی صنعت برق کشور اســت در تابستان !99
در آن هنگام مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره به تمرکز صنعت برق
روی بهینهسازی مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی طی سالهای
اخیر ،سیســتمهای سرمایشــی را از مهمترین مصارف این بخش در
تابستان برشمرد و تاکید کرد :کاهش دمای سرمایش کولرهای گازی از
 ۱۸به  ۲۴درجه ،تا  ۲۰درصد مصرف برق را کاهش میدهد و میتوان
با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تأمین سرمایش به طور
موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند ،مصرف برق ادارات را
به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی  ۲۲هزار مگاوات از مجموع  ۵۷هزار مگاوات برق مصرفی کشــور
در تابستان را به سیستمهای سرمایشی مربوط دانسته بود که میتوان
با راهکارهای ســاده ای ،چون خاموش کردن یا تنظیم برودت وسایل
سرمایشی روی  ۲۸درجه هنگام خارج شدن از محیط کار ،از هدر رفت
انرژی جلوگیری کرد.
اما این فقط یک روی ماجرای است؛ چرا که حال در میانه زمستان 99
بازهم مصرف برق کشور همچنان در مدار صعودی قرار گرفته است و
در اثرگذاری این میزان مصرف ،چه شاهدی از این بهتر که طرح پایش
زمستانه مصرف برق ادارات پایتخت از دو روز گذشته با هدف همراهی
در تامین سوخت نیروگاههای کشور کلید خورده است .پایش زمستانه
مصرف برق ادارات به دلیل افزایش مصرف برق و کاهش مازوتسوزی
نیروگاهها برای نخســتینبار در تهران اســتارت خورده است؛ پیش از
این تنها در فصول گرم ســال مدیریت و پایش مصرف برق از ســوی
سیاستگذاران نیرو با هدف ممانعت از خاموشیها در دستور کار قرار
گرفته بود .در این میان ســخنگوی صنعت برق ایران نیز از جابهجایی
الگوی مصرف خانگــی در دوران کرونا خبر داد .طبق ارزیابیها میزان
مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته۴ /۵ ،درصد
افزایش یافته که عموما به دلیل شیوع کرونا و مصرف برق صنایع تازه
بازگشاییشده است .این پدیده باعثشده الگوی مصرف برق خانگی در
روزهای هفته مشابه الگوی مصرف در روزهای تعطیل آخر هفته شود.
اواسط تیرماه سال  ۱۳۹۸کمیته پایش ،نظارت و مدیریت مصرف برق
سازمانها و ادارات با هدف ارزیابی ،ممیزی و مدیریت مصرف برق ادارات
در ساعت اوج مصرف برق فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کرد .حال در
تازهترین اقدامات برای مدیریت مصرف برق ،سیاستگذاران وزارت نیرو
از آغاز طرح پایش زمستانه مصرف برق ادارات پایتخت با هدف کمک به
تامین سوخت نیروگاهها خبر دادند .حسین صبوری ،مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق تهرانبزرگ درباره آغاز پایش زمستانه مصرف برق در
ادارههای تهران گفته براســاس برنامه کاهش مصرف انرژی ،گروههای
نظارتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،فعالیت رسمی خود را
برای پایش برق مصرفی ادارهها بر اساس استانداردهای تعیینشده ،آغاز
کردهاند.
فرهاد ترکاشوند کارشــناس انرژی در خصوص وضعیت مصرف انواع
انرژی در ادارات و ....به آفتاب یزد میگوید« :با توجه به محدودیتهای
ایجادشده در تامین سوخت نیروگاههای کشور ،با اندکی کاهش مصرف
انرژی ،میتوان کمک بزرگی به دســتگاههای مسئول در بخش تامین
انرژی کرد.

وی بیان اینکه اگر کمیته پایش مصرف ،با جدیت مصرف برق ادارهها و
سازمانها را رصد کند کمک خوبی در کاهش مصرف غیراصولی و اتالف
انرژی در ادارات خواهد داشت ،میافزاید :برای مدیریت و مصرف بهینه
انرژی ،سامانههای گرمایشی ،میزان روشنایی و خاموشبودن لوازم برقی
در پایان ساعت اداری ،دستگاههای هدف باید بهطور منظم پایش شده
و با مشاهده مصرف بیرویه و بیتوجهی به هدررفت انرژی ،اخطارهای
الزم به اداره خاطی داده شود .وی با بیان اینکه در زمان قرنطینه ،الگوی
مصرف برق در روزهای هفته شبیه به الگوی مصرف در روزهای تعطیل
آخر هفته شــد و مصرف برق خانگی در اکثر کشــورها افزایش یافت،
تصریح میکند :بر اساس آنچه از شواهد بینالمللی به دست آمده بخش
عرضه و تقاضای برق (تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف) از شــیوع کرونا
تاثیر پذیرفته و در کشورهای درگیر کرونا ،بیشترین تاثیر ناشی از این
همهگیری در اقتصادهایی بوده که اقدامهای سختگیرانهای اعمال کردند
و همچنین آنهایی که بخش خدمات بزرگتری داشتند.
این کارشناس انرژی با استناد به گزارشهای منتشرشده سازمانهای
بینالمللی که مصرف برق در کشــورهای مختلف درگیر کرونا بهویژه
در ایام اعمال قرنطینه کامل ،کاهش چشمگیری داشته است .بهعنوان
ی در بهار امسال را یادآور میشود
مثال گزارش سازمان بینالمللی انرژ 
که مصرف برق ایتالیا حدود ۳۰درصد نسبت به سال قبل آن ،کاهش
داشته است؛ اما در زمان قرنطینه ،الگوی مصرف برق در روزهای هفته
شبیه به الگوی مصرف در روزهای تعطیل آخر هفته شده و مصرف برق
خانگی در اکثر کشورها افزایش یافته است .البته تاثیر بحران کرونا در
کاهش مصرف برق در بخش صنعت ،کمتر از سایر بخشها بوده است.
ترکاشــوند خاطرنشان میکند :در کشــور ما نیز در اوایل شیوع کرونا
بهخصوص با توجه به کاهش مســافرتهای نــوروزی ،مصرف برق از
بخــش تجاری به بخش خانگی انتقال یافت .و در این میان از آنجا که
صنعت برق کشور ،بخش توسعهای خود را توسط پیمانکاران ،سازندگان
تجهیزات و تولیدکنندگان بخش خصوصــی انجام میدهد ،بنابراین
محدودیتهای کرونایی بر بخشهای گوناگون صنعت برق کشور مانند
ساخت و حمل تجهیزات ،اعزام گروههای پیمانکاری اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به پیامدها و مخاطرات احتمالی شیوعکرونا بر سالمت نیروی
انسانی صنعت برق؛ طرحهای محدودسازی تردد ،کاهش ساعات کاری
و فاصلهگذاری اجتماعی را مثال میزند که احتمال تاخیر یا توقف در
پروژههای عمرانی و نگهداری و تعمیرات در بخشهای تولید ،انتقال و
توزیع برق را باال میبرد و خطر شیوع بیماری در میان کارکنان بهویژه

قیمتموبایل
تا  ۱۵درصد کاهش یافت

ســخنگوی انجمــن
واردکننــدگان موبایــل،
تبلت و لــوازم جانبی از
کاهش  ۱۲تا  ۲۰درصدی
انواع موبایــل در روزهای
اخیر خبر داد و گفت که
این کاهش قیمت باید در
ســایر کاالهای الکترونیکی از جمله تبلت هم
رخ دهد.
به گزارش ایســنا ،نرخ ارز در بازار آزاد در مهر
ماه امســال از  ۳۲هزار تومان گذشت ،اما حاال
در کانال حدود  ٢٤هزار تومان است .با جهش
نرخ ارز قیمت بسیاری از کاالها از جمله موبایل
افزایش یافت و طبیعتــا با کاهش قیمت دالر
مردم منتظر کاهش قیمت کاالهایی هستند که
به بهانه نرخ ارز گران شــده است .در رابطه با
قیمت تلفن همراه ،واردکنندگان معتقدند که
اکنــون معادل کاهش نــرخ ارز قیمت موبایل
کاهش پیدا کرده است.
در ایــن رابطه محمدرضا عالیان ،ســخنگوی
انجمــن واردکنندگان موبایل ،تبلــت و لوازم
جانبــی در گفتوگو با ایســنا ،بــا بیان اینکه
افزایش نــرخ ارز در مهرماه همزمان با کاهش
عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم
تخصیص ارز و افزایــش تقاضا در پی آموزش
آنالین افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شد،
اظهار کرد :البتــه عمده افزایش قیمت مربوط
بــه نرخ دالر بود ،اما از یــک ماه قبل هم روند
تخصیــص ارز بهبود پیدا کــرد و هم نرخ دالر
کاهشی شد و به کانال  ۲۶هزار تومان وارد شد
که در مجموع انتظار میرفت قیمت موبایل هم
به همان نسبت کاهش پیدا کند ،اما کاالهایی
که از ارز  ۲۶هزار تومانی استفاده کردند تازه به

شغلهای کاذب

کشور وارد شدند.
بنابراین بــه گفته وی در
حال حاضر شاهد کاهش
 ۱۲تــا  ۱۵درصــدی
قیمت عمــده موبایلها و
کاهش حتی  ۲۰درصدی
قیمــت ،یعنــی کاهش
حدود ۱۲میلیون تومانــی موبایلهای گرانتر
مثل آیفون ۱۲پرومکس در بازار هستیم .البته
قیمت این مدل آیفون در روزهای اول واردات
به ۷۰میلیون تومان هم رسید که بخش زیادی
از آن حباب بود.
عالیان با بیان اینکه طی شش ماهه اخیر هیچ
وقت قیمت موبایل تا این کاهش نداشــته ،از
پیشی گرفتن عرضه از تقاضای موبایل خبر داد
و گفت که رقابت بین شرکتهای واردکننده در
این شــرایط باعث شده آنها محصول خود را با
حداقل سود عرضه کنند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر معادل
کاهش نرخ ارز قیمت موبایل نیز کاهش پیدا
کرده ،درباره کاهش قیمت تبلت تصریح کرد:
با توجه به اینکه رجیســتری برای تبلت انجام
نمیشــود ،بازار قاچاق ایــن کاال رونق دارد و
برای بازرگانان هــم صرفه اقتصادی ندارد که
بــا کاالهای آنها رقابت کنند .از طرف دیگر به
دلیل همین شــرایط نمیتــوان بهطور دقیق
درباره نوســانات قیمت تبلت اظهارنظر کرد،
اما آنچه مشخص اســت این است که باید در
تبلت و ســایر کاالهای الکترونیکی هم شاهد
چنین کاهش قیمتی باشــیم و اگر این اتفاق
رخ ندهد باید فروشــندگان و ســایر ذینفعان
پاسخگو باشند.

ادامه از صفحه اول:
اگر وضعیت بدین شــکل ادامه پیدا کنــد و مردم عادت به کارهای
تقریبا راحت بنمایند دیگر از مشاغل تولیدی آثاری به جا نمیماند.

نیروی کار متخصص میتوانست بر عملکرد بخشهای گوناگون صنعت
برق اثرات نامطلوبی داشته باشد.
این کارشــناس انرژی بر لزوم سیاستهای توامان تشویقی و اقناعی در
شرایط عادی نیز تاکید کرده و میگوید :در واقع باید مدیریت مصرف،
بهمنظور کنترل مصرف برق ادارات ،بانکها ،دانشگاهها و ...جزو خصایص
رفتاری تمام کارکنان هر مجموعه اداری و دانشگاهی و ..شود تا میزان
مصرف به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه باید میزان مصرف مشــترکان براساس سقف مصرف
ارزیابی شــود و تالش گردد تــا بدون اخــال در کار تولید ،مصارف
غیرضروری و غیرقانونی تحتکنتــرل درآید ،رصد و کنترل برقهای
غیرمجاز در نقاط مختلف استان نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ترکاشوند به پارادوکس این روزها در کشور اشاره میکند که از طرفی با
توجه به شیوع ویروس کرونا به دلیل تهویه هوا در خانه و اماکن مختلف
ادارات و ...پنجرهها باز گذاشته میشود و از طرفی به دلیل آلودگی هوا
باید پنجرهها را بســت و همین باز بودن پنجرهها میزان مصرف گاز را
افزایش داده است!
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه در تابســتان مشکل پیک مصرف
وجود داشــت ،اما در حال حاضر ،هدف سوزانده نشدن مازوت است و
صرفهجویی در هر ساعتی میتواند کمککننده به کاهش مصرف باشد،
میگوید :در واقع در زمستان امسال نیازمند همکاری همه مردم هستیم
و هموطنان شــاغل در ادارات نیز نبایــد مدیریت مصرف برق و انرژی
در ادارات را به لحاظ اینکه وجهی از جیب آنها خارج نمیشــود نادیده
بگیرند .وی با بیان اینکه به کرات دیده شده که کارکنان هنگام تردد از
اتاقی به اتاق دیگر ادارات برای جلسات سیستمهای گرمایشی خود را
با همان روال قبل روشن نگاه داشتهاند و زحمت کاستن از شدت آن را
متحمل نشدهاند ،میگوید :بر اساس شواهد گذشته الگوی مصرف انرژی
در ادارات دولتی یکی از مسائلی است که در سالهای گذشته به نوعی
مشــکل برای مدیریت انرژی در کشور تبدیل شده است ،به طوری که
ادارات موظف به رعایت دمای  ۲۵درجه و کاهش  10درصدی مصرف
برق خود نسبت به سال گذشته شدهاند.
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه کاهش مصرف انرژی و همچنین
خاموش کردن برقهای غیر ضروری مخصوصا هنگام اتمام وقت اداری
کمک شــایانی به مدیریت مصرف برق میکند میافزاید :سامانههای
گرمایشی ،میزان روشــنایی و خاموش بودن لوازم برقی باید در پایان
ســاعات اداری در دســتگاههای هدف به طور منظم ،پایش شود و در
صورت مشــاهده مصرف بیرویــه و بیتوجهی بــه هدررفت انرژی،
اخطارهای الزم به کارکنان نهادهای پرمصرف داده شود .به ویژه اینکه
بر اساس برخی اقوال کارکنان ادارات متاثر از خشم عمومی از عملکرد
دولت بعضا نگاه لجبازانه پنهــان به توصیههای صرفه جویی دولتها
داشــتهاند و معتقدند وقتی دولت برای آنها دل نسوزانده آنها چرا باید
برای دولت دل بسوزانند!
ترکاشوند یکی از راهکارهای امروزی رصد برق در فصل گرما و سرما را
استفاده از فناوری مبتنی بر کنترل از راه دور بر میشمارد و میگوید:
وقتی فناوریهای روز امکان مدیریت سیستمهای گرمایشی و سرمایشی
را فراهم کرده اســت در تمام ادارات کوچک و بزرگ و فروشــگاهها و
دانشــگاهها باید دگرگونی کامل در استفاده از برق و گاز در دستور کار
ویژه و اولویت قرار گیرد.

الزام همتی به بانکها
برای اجرای مطلوب قانون جدید چک

بانک مرکزی در بخشــنامهای به تمام بانکها
و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات
الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب
و مطلوب قانون «اصــاح قانون صدور چک»
تاکید کرد .به گزارش ایســنا ،طبق اعالم بانک
مرکزی ،در این بخشنامه که از طرف رئیس کل
این بانک به مدیران عامل شــبکه بانکی کشور
ابالغ شده ،آمده است:
پیرو بخشنامههای شماره ۳۳۱۴۲۹ ۹۹.مورخ
 ۱۳۹۹.۱۰.۱۶مدیریتکل مقررات ،مجوزهای
بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی در خصوص
تکالیف و الزامات قانــون «اصالح قانون صدور
ن  ۱۳۹۷مجلس
چک» مصوب ســیزدهم آبا 
شــورای اسالمی و ابالغ مصوبه چهل و نهمین
جلســه مورخ  ۱۳۹۹/۹/۲۹ستاد ملی مدیریت
بیمــاری کرونا مبنی بر تمدیــد مهلت اجرای
تبصــره ( )۱ماده  ۲۱مکرر الحاقــی به قانون
مزبور تا پایان ســال جــاری و ۳۳۲۹۷۴۹۹.
مــورخ  ۱۳۹۹.۱۰.۱۷اداره نظامهای پرداخت
مبنــی بر اعــام زمانبندی عملیاتیســازی
ســامانههای مرتبط با اجرای قانون موصوف،
به اطالع میرســاند متاسفانه با وجود تذکرات
و توصیههای اکید این بانک ،برگزاری نشستها
و کارگروههای تخصصی با مدیران و کارشناسان
بانکــی ،همکاری ،تعامل و همســویی الزم در
خصوص اجرای قانون مذکــور در حد کفایت
مشاهده نشــده و باتوجه به عدم تمدید فرجه
زمانی صدراالشاره ،مقتضی است مساعی الزم
در راســتای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و
مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.
با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از ســوی این
بانک نظیر استفاده از برنامکهای موبایلی برای
ثبت چکها در سامانه صیاد در راستای ایجاد

اگر شرایط اقتصادی هم بهبود یابد افراد دیگر نمیتوانند به شغلهای
سخت تولیدی مشغول شوند .کارآفرینان و دولت باید در این زمینه
فکر جدی بنمایند زیرا فارغ التحصیالن مایوس از تحصیالت به عنوان
الگوی منفی قرار گرفتهاند زیرا این افراد قادر به یافتن شغل نیستند.
باید رســانهها به ویژه صدا و سیما شــرایط حاضر را شرایط موقت

فرصت کافی به منظور اجــرای تکالیف عهده
شبکه بانکی و نیز مشــمول نشدن طبق ماده
 ۲۴قانون پیشگفت ،انتظار میرود همکاریها
و تعامالت مقتضی بــه منظور تکمیل وظایف
قانونی محول شــده به نظام بانکی کشور انجام
شود.
از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید
اقدامات ذکر شده در نامههای فوق ،مالحظات و
تذکرات به شرح زیر را اعالم میدارد:
 -۱آموزش کارکنان شــعب برای راهنمایی و
هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای
ســامانههای مرتبط با چــک حداکثر تا تاریخ
۱۳۹۹.۱۰.۳۰
 -۲ایجاد ساختار نظامیافته و پاسخگو (میزامداد
مشــتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکاالت
مشتریان حداکثر تا تاریخ  ۱۵بهمن ۱۳۹۹
 -۳همــکاری متعامل ،مســتمر و موثر روابط
عمومی آن بانک/موسسه اعتباری با اداره روابط
عمومی بانک مرکزی در راســتای تنویر افکار
عمومی به منظور فرهنگســازی اجرای قانون
موصوف و تمکیــن از رهنمودها و توصیههای
ابالغی اداره یادشده
 -۴تجهیــز تمــام درگاههای بانکی شــامل
درگاههای نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)،
ک و کیوســک به خدمات
خودپردازها ،تلفنبان 
سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمنماه
سال جاری
بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی
و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامهریزیهای
آن بانک را رصد میکند و در صورت مشــاهده
عدم کفایت همکاریهای بانک متبوع ،مراتب
گــزارش و اقدامات تضییقــی و انضباطی در
خصوص بانک خاطی اجرایی میشود.

قلمــداد کرده و باعث امیدواری افراد گردند .در حال حاضر عالوه بر
بیکاری ،گرانی و تورم روحیه افسردگی نیز در جامعه باعث گرایش
افراد بسیاری به داروهای اعصاب و روان گشته و همچنین اعتیاد به
مواد مخدر نیز یکی از آسیبهای این شرایط اقتصادی میباشد .این
روزها هم تخم مرغ به غذای لوکس تبدیل شده است.

