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اقتصادی

رئیس بنیاد مستضعفان :کسبه پالسکو تا اردیبهشت  ۱۴۰۰صبوری کنند
رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد که تا پایان امسال ساختمان جدید پالسکو ساخته میشود ،اما برای ایمنی
بیشتر و تکمیل آن به زمان بیشتری نیاز داریم و کسبه پالسکو از اردیبهشت ماه سال آینده میتوانند کار
خود را آغاز و در پالسکو مستقر شوند .بهگزارش ایسنا ،پرویز فتاح در بازدید روز گذشته خود از روند ساخت
ساختمان پالسکو که به مناسبت سالگرد سانحه آتش سوزی و فروریختن این ساختمان انجام شد اظهار کرد:
از کسبه آسیب دیده ساختمان پالسکو میخواهیم مانند سالهای گذشته صبوری به خرج دهند.

مکث

تشدید جنگ تجاری

شیائومی چین در لیست سیاه
آمریکا قرار گرفت

ترامپ در آخرین روزهای ریاســتجمهوری
خود باز هم جنگ تجاری با چین را تشــدید
کرد و این بار شــرکت شیائومی را که دومین
غول تلفن هوشــمند چین است ،در لیست
سیاه تجاری آمریکا قرار داد.
بــه گزارش مهر از سیانبیســی ،ترامپ در
آخرین روزهای ریاستجمهوری خود باز هم
جنگ تجاری با چین را تشدید کرد و اینبار
شــرکت شــیائومی را که دومین غول تلفن
هوشمند چین است؛ در لیست سیاه تجاری
آمریکا قرار داد.
سهام شــرکت شــیائومی در معامالت روز
گذشته بورس هنگکنگ ،به دنبال این خبر
با سقوط سنگین  ۱۰درصدی روبرو شد.
با این اقدام حاال همه شــرکتهای آمریکایی
باید تجارت و ســرمایهگذاریهای خود را با
شیائومی تا  ۱۱نوامبر امسال کام ً
ال قطع کنند.
شرکت شیائومی که دفتر مرکزی آن در پکن
قرار دارد طبق آخرین آمار مؤسسه تحقیقاتی
معتبر کانترپوینت در  ۳ماهه ســوم ۲۰۲۰
ســومین ســازنده بزرگ تلفن هوشمند در
جهان بوده است.

خطای هالهای
وزارت ورزش و جوانان
ادامه از صفحه اول:
 ...امثال ما بیشتر از شخص وزیر در ستادهای
انتخاباتی دکتر روحانی برای ایشــان زحمت
کشیدهاند و کسی هم به آنها خسته نباشیدی
هم نگفته و دریغ از محبتی؛ حال چگونه است و
وزارت ورزش را چه شده است که رئیس هیئت
مدیره پرسپولیس اگر از پست خود برکنار شده
است چرا و چگونه کماکان به کار خویش ادامه
میدهد و همه باشــگاه و کادر فنی و بازیکنان
و هواداران را به باد تمسخر و استهزاء گرفته و
با انتشار کلیپهای پیاپی در فضای مجازی و
تشویش اذهان عمومی و خنده باشگاه همتای
رقیــب و ســوهان روح ســرمربی و بازیکنان
پرسپولیس شده و کسی هم نیست به ایشان
بگوید آقای«مهدی رســول پناه» دندانپزشک
پشت چشــمتان ابرو و اصال شما را با فوتبال
چهکار است و به همان کلینیک و مطب خود که
بیماران آنکال و بدحال احتیاج واجب و ضروری
به شــما دارند چرا برنمی گردید؟!آقای دکتر
مســعود سلطانی فر که همچون ما و هواداران
پرطرفدار دوباشگاه سرخابی پایتخت دل در گرو
ورزش جمعی فوتبال دارید عالج واقعه قبل از
وقوع باید نمود و کار را به مجلســیان یازدهم
واگذار نکنید که برای برون رفت فوتبال کشور و
بویژه دو باشگاه پرطرفدار پایتخت که حاال بدون
کارشناسی اصولی و منطقی خبر از رفتن آنها به
بورس میکنید با نظرات غیرمسئوالنه خود بار
دیگری بر گرده نحیف این دوباشگاه پرطرفدار و
بویژه باشگاه پرسپولیس تحمیل شود.

القاعده محصول
رقابت قدرتهای جهانی
ادامه از صفحه اول:
(در خصوص حقایق واینکه چه کسانی پشت
پرده عملیات 11ســپتامبر بودنــد ابهامات
زیادی وجود دارد).اما،این حقیقت که آمرین،
عاملین و تروریســتهایی کــه این عملیات
تروریســتی را رقم زدنداز سرزمین محبوب،
یار غار و گاو شیر ده آمریکا در منطقه بودند
هیچ شک وشبههای وجود ندارد.
براساس مدارک موجود وشواهد انکارناپذیر،
به شــهادت همه جهانیان و اعتراف واذعان
خــود غربیها ایــران هیچ گونه نقشــی در
خصــوص ایجاد،ســازماندهی و پشــتیبانی
ازالقاعده نداشته است.
مجاهدین معروف به افغان-عرب نیز ناراضیان
و ســرخوردگان از عملکرد رژیمهای وابسته
ومجری سیاســتهای ابرقدرتهــا در منطقه
خاورمیانه هستند.القصه ،القاعده هیچ گونه
قرابت ایدئولوژی و ارتباط تشکیالتی با ایران
نداشته و آبشــخور فکری آنها ایدئولوژیهای
ســلفی و متحجر وقشــری مسلک همچون
وهابیت اســت که ریشــه تاریخــی آن به
خــوارج و افکار «ابن تیمیه عرب» که فردی
متحجر بود و عقل را سبب ضاللت میشمرد،
برمیگردد.
البته نباید ازنقش «ایمن الظواهری مصری»
کــه دارای تفکــر اخوانی اســت در جنبش
القاعده نیز غافل شد.
دیگر اینکــه عملکردگروههای تروریســتی
جبهــه النصــره وداعش که شــاخههایی از
القاعده هستند در مخالفت با ایران در منطقه
خاورمیانه شاهد این مدعا میباشد.
این سازمان تروریســتی کاردستی عربستان
سعودی وپاکستان ،همچنین باز خورد عملکرد
رژیمهای وابسته در منطقه خاورمیانه و محصول
رقابت ابرقدرتها در دوران جنگ سرد است.

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

بورس

برگزاری کارگاه آموزشی
«آشنایی با بازار سرمایه»
ویژه اصحاب رسانه

با توجه به اهمیت موضوع اطالعرســانی در
حوزه بازار سرمایه و بورس ،سازمان بورس و
اوراق بهادار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی
«آشــنایی با بازار سرمایه» ویژه خبرنگاران و
اصحاب رسانه کرد.
به گزارش روزنامه آفتابیزد ،سازمان بورس
و اوراق بهــادار با توجه بــه اهمیت موضوع
اطالعرســانی در حوزه بازار سرمایه و بورس،
روز پنجشــنبه  25دی ماه جــاری از صبح
ساعت  8:30تا ساعت  17همان روز ،با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی ،اقدام بــه برگزاری
کارگاه آموزشــی یکروزه «آشــنایی با بازار
ســرمایه» برای خبرنگاران و اصحاب رسانه
کرد که مورد استقبال آنها نیز واقع شد.
در پایــان ایــن دوره بــه دههــا خبرنــگار
شــرکتکننده در این دوره کــه خبرنگاران
روزنامــه «آفتاب یــزد» نیــز در آن حضور
داشــتند ،گواهی حضور در کارگاه آموزشی
«آشنایی با بازار ســرمایه ویژه خبرنگاران و
اصحاب رسانه» اعطاء شد.
بنابراین گزارش ،در این دوره یکروزه که در سالن
اجتماعات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار
شد شرکتکنندگان در  4سرفصل آشنایی با
مفهوم بازارهای مالــی ،بورسها و ارکان بازار
ســرمایه؛ آشنایی با قوانین و مقررات عمومی
و دســتورالعملهای کلیدی؛ آشنایی با انواع
نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه؛ تشریح
نحوه سیاســتگذاری مستقیم و غیرمستقیم
در جریان مفاهیــم اصلی و کلــی این بازار
قرار گرفتند.

تکنولوژی

همکاری نوکیا و گوگل
در ساخت شبکه ۵G

شرکت نوکیا با واحد رایانش ابری گوگل برای
ساخت زیرساخت شبکه  ۵Gو فراهم کردن
خدماتی نظیر خردهفروشی هوشمند و تولید
اتوماتیک برای مشــتریان بیزنسی همکاری
میکند .به گزارش ایســنا ،واحدهای رایانش
ابرای غولهای فناوری نظیر مایکروســافت و
آمازون هم با فروشندگان مخابرات در آستانه
پیادهســازی زیرساخت  ۵Gمتحد شدهاند تا
بتوانند از این کســب و کار جدیدی که این
فناوری جدید ایجاد میکند ،سهمی ببرند.
در همــکاری میان نوکیا و واحد ابری گوگل،
نوکیا تخصص خود در زمینه  ۵Gرا به همراه
میآورد و واحد ابری گوگل به عنوان پلتفرمی
بــرای راهانــدازی اپلیکیشــنها و کمک به
مشتریان در ساخت اکوسیستمی از سرویسها
عمل خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،امول پادکه ،مدیرکل
واحــد ابــری گوگل اظهــار کرد کــه زمان
دسترسپذیر بودن این خدمات به اپراتورهای
مخابراتی بستگی خواهد داشت.

انرژی

نفت سنگین ایران گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد
قیمت نفت ســنگین ایــران در ماه میالدی
گذشــته شــش دالر و  ۳۲ســنت معــادل
۱۴.۷درصد نسبت به نوامبر افزایش داشت.
به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین ایران در
دسامبر برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا
کرد و به  ۴۹دالر و  ۲۰ســنت در هر بشکه
رســید که در مقایسه با قیمت  ۴۲دالر و ۸۸
سنت در نوامبر ،شش دالر و  ۳۲سنت معادل
 ۱۴.۷درصد باالتر بود.
میانگین قیمت نفت ســنگین ایران در سال
 ۲۰۲۰به  ۴۰دالر و  ۷۷سنت در هر بشکه در
مقایسه با  ۶۱دالر و  ۸۵سنت میانگین قیمت
سال  ۲۰۱۹رسید.
ارزش سبد نفتی اوپک در دسامبر به  ۴۹دالر
و  ۱۷ســنت در هر بشکه رسید و در مقایسه
با  ۴۲دالر و  ۶۱ســنت در نوامبر ،شش دالر
و  ۵۶ســنت معادل  ۱۵.۴درصد رشد داشت
که بزرگترین رشد ماهانه از فوریه سال ۲۰۲۰
بود .این شاخص برای دومین ماه متوالی تحت
تاثیر قیمتهای باالتر گریدهای نفتی مربوط
در بحبوحه نشانههای بهبود عوامل بنیادین
بازار نفت رشد کرد .میانگین ارزش سبد نفتی
اوپک در سال  ۲۰۲۰به  ۴۱دالر و  ۴۷سنت
در هر بشکه رسید که در مقایسه با میانگین
قیمت ۶۴دالر و چهار ســنت در سال ۲۰۱۹
به میزان  ۲۲دالر و  ۵۷ســنت معادل ۲۵.۲
درصد کاهش ســاالنه داشــت و پایینترین
میانگین قیمت ساالنه از سال  ۲۰۱۶بود.
طبق گزارش منابع ثانویــه ،تولید نفت اوپک
متشکل از ۱۳کشور در دسامبر به۲۵.۳۶میلیون
بشکه در روز رسید که۰.۲۸میلیون بشکه در روز
در مقایسه با نوامبر افزایش داشت .تولید نفت به
طور عمده در لیبی ،عراق و امارات متحده عربی
افزایش پیدا کــرد و در نیجریه ،کنگو و آنگوال
کاهش داشت .تولید نفت ایران  ۲۰هزار بشکه
در روز افزایش داشت و به ۲.۰۰۲میلیون بشکه
در روز رسید.

طبق آخرین آمار ،از میان بیش از  ۴۹میلیون مشمول
ســهام عدالت ،حدود  3میلیون نفر فوت شــدهاند و
وراث این افراد باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت
آنها اقدام کنند .به گزارش ایسنا ،آمارها از فوت بیش
از دو میلیون و  ۵۰۰هزار دارنده ســهام عدالت طی
 ۱۰سال گذشــته خبر میدهد و ورثه این افراد باید اقداماتی را
انجام دهند تا فرایند انتقال سهام فرد متوفی طی و سهام منتقل
شود .در ابتدا وراث قانونی میتوانند جهت اطالع از وضعیت سهام

سرنوشت سهام عدالت متوفیان چه میشود؟

میکند .در نهایت شرکت سپردهگذاری اقدامات الزم برای انتقال
سهام عدالت به وراث را انجام میدهد.
از سوی دیگر زیر ساختهای الکترونیکی تخصیص سهام عدالت
متوفیان به وراث در شــرکت سپردهگذاری مرکزی آماده شده و
منتظر تایید نهایی قوه قضائیه است و چنانچه قوه قضائیه تاییدیه
دهد کلیه فرایند انتقال قهری به صورت مکانیزه انجام میشود.
به عبارت دیگر اگر قوه قضائیه تایید کند ،این ســهام به صورت
خودکار به ورثه قانونی متوفی منتقل خواهد شد.

عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی samanese.ir
مراجعه و با ورود اطالعات هویتی متوفی از مشمول
بودن وی کســب اطالع کــرده و صورت وضعیت
دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده کنند.
ســپس بعد از انجام انحصار وراثــت ،ورثه باید در
سامانه ســجام ثبت نام کنند و یکی از ورثه با مراجعه به سایت
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،قســمت میز خدمت الکترونیک
را انتخاب کرده و اطالعات مربــوط به انحصار ورثه را بارگذاری

عوامل بازدارنده اقتصادی و مدیریتی برای استفاده از تکنولوژی جدید در خودروسازی

حضورخودروهای هیبریدی در ایران
یعنی کاهش  20درصدی آلودگی هوا

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :وقتی آلودگی شــدید و مرگبار هوای
کالنشهرها را استنشاق میکنیم ،شاید بیخبر از همهجا گام به گام
به مرگ تلخ ناشی از بیماریهای عروقی و ایست قلبی و ...نزدیکتر
میشویم! مرگی تلخ که در واقع برای آگاهان دردناک و برای ناآگاهان
و غافالن ،فقط پذیرفتن موعد رســیدن اجل زودتر از پایان عمر در
زمان مقرر اســت! اما از همه دردناکتر این که راهکار پیشگیری از
این بال به دست بشر نیز مدتهاست به بازار عرضه شده است؛ با این
تفاوت که این فناوری هم به مانند ســایر فناوریهای زندگیبخش
روز جهان ،دست کم برای مردم ما در کشوری سرشار از ثروت الیق
دانسته نشده است!
«آسیب کمتر خودروهای هیبریدی به محیطزیست به دلیل استفاده
از الکتریســیته به عنوان منبع اصلی نیرو؛ عملکرد موثرخودروهای
هیبریدی در شــهرها و ایجاد صدای کــ م خودروهای هیبریدی تا
ی که به سختی میتوان متوجه شد خودرو روشن است»؛ مزایای
جای 
مهم و پرشمار خودروهای هیبریدی است .آن هم برای مردمانی که
در ســالهای اخیر به ویژه در چند هفته گذشــته ،بختشوم مرگ
با ویروس کرونا و آلودگی وحشــتناک گازهای ســمی از در و دیوار
بر زندگی آنها ســایه انداخته اســت! اما به واقع چرا برای کشوری با
خصوصیات ایران ،تولیــد و واردات به اندازه مکفی با هدف فراگیری
خودروهای هیبریدی در خیابانهای کالنشهرها در دستورکار دولت و
مسئوالن دیگر تصمیمساز و تصمیمگیر که به آسانی از کنار پیامدهای
تلخ آلودگی هوا گذر میکنند ،در دستور کار نیست!؟
رضا فیاضی ،کارشناس خودرو در خصوص دالیل این تعلّل مسئوالن
به «آفتابیزد» میگوید :عوامل متعددی در این زمینه موثر است که
بخشی از آن به دلیل نبود زیرساختهای الزم ،مسائل مالی و منافع
تحرک خودروهای با سوخت فسیلی
جریانهایی است که همچنان از ّ
انتفاع مالی دارند و بخشی هم متاثر از منافع خودروسازها!
وی ،نبود ایستگاه شارژی کافی و فراوان در کشورمان برای شارژ باتری
ن هیبریدی؛ پرتعداد نبــودن مراکز ارائه خدمات
خودروهــای پالگی 
پساز فروش به خودروهای هیبریدی و توســعه نیافتن زیرساختها
و صدور مجوزهای واردات را از موانع ساختاری این مسئله برشمرده
و میگوید :محدودیت دسترسی به منابع ارزی برای واردات هرگونه
خــودرو (چه هیبریدی و چه غیرهیبریــدی) و وضعیت فعلی ،یکی
از مشــکالت جدی و مانع در این مســیر است :متاسفانه محدودیت
دسترســی به منابع ارزی واردات هرگونه خودرو چه هیبریدی و چه
غیرهیبریدی و وضعیت فعلی که باعث شده تا گشایشی در خصوص
واردات خودرو ایجاد نشــود ،در این زمینه به مانند کالفی سردرگم
شده برای دلواپسان محیط زیست است.
این کارشــناس خودرو بــا بیان اینکه افزایش آلودگیهای زیســت
محیطی ناشــی از کارکرد خودروها ،محدودیت منابع ســوختهای
فســیلی و افزایش قیمت بنزین ،لزوم توجه دســتاندرکاران بخش
انرژی و همچنین وزارت نفت به جایگزینی خودروهای احتراق داخلی
با سایر خودروهای کم مصرف و با آلودگی کمتر را دوچندان ساخته
است ،میافزاید :با توجه به تلفات ناشی از آلودگی شدید هوا ،تولید یا
واردات اینگونه خودروها ،در چنین شرایط زمانی جنبه حیاتی برای
مردم به خود گرفته است.
وی با اشاره به اینکه چون خودروی هیبریدی ترکیبی از خودروهای
احتراق داخلی و الکتریکی است و معایب خودروهای الکتریکی در آن

> تحقیقات انجام شــده دانشــگاه خواجه
نصیرالدین طوسی نشــان میدهد استفاده
از خودروهای هیبریــدی تا ۱۰درصد موجب
کاهش مصرف سوخت فسیلی و تا ۲۰درصد
هم آلودگی هوا میشود
مرتفع شده و مزایای خودروهای احتراق داخلی را دارد ،موجب نشر
کمتــر گازهای آالینده و گازهای گلخانهای و همچنین صرفه جویی
در مصرف منابع سوختهای فسیلی و صدمات بالقوه آنها میشود؛ به
نتایج حاصل از تســتهای عملکردی خودروهای هیبریدی ،کارکرد
این خودروها در مقایسه با خودروهای معمولی به صورت کلی اشاره
میکند و میگوید :تجزیه و تحلیل مزایا و نیز مشکالت به کارگیری
این نوع خودروها در برابر خودروهای معمولی به دلیل مصرف سوخت
کمتر ،طول عمر بیشتر موتورها و تجهیزات ،تولید آالیندههای هوای
کمتر نســبت به خودروهای مورد استفاده به لحاظ اقتصادی نیز به
صرفه است و میتوانند جایگزین مناسبی برای خودروهای معمولی به
حساب آیند یا آنکه توامان مورد استفاده قرار گیرند.
فیاضی با بیان اینکه فــارغ از مزیت اقتصادی ،کاهش آالیندگی هوا
باید انگیزه اصلی دولت و مجلس برای فراگیری اســتفاده از این نوع
خودروها باشد تصریح میکند :البته عدم توان واردات به دلیل شرایط
ارزی نیز نبایــد توجیهی برای گریز از تولید ایــن نوع خودروها در
کشوری شود که ظرفیت باالی تولید این خودروها را دارد؛ کما اینکه
نتایج جدیدترین تحقیقات دانشــگاهی در ایران حاکی از این است
که میتوان با اتکای به دانش داخلی ،به تولید خودروهای هیبریدی
دســتیافت؛ بدون این که کوچکترین تغییری در خط تولید و نوع
موتور محرکه ایجاد کرد .وی با بیان اینکه این اقدام از این حیث که
میتواند نقش بسزایی در کاهش آالیندههای شهری داشته و به بهینه
کردن مصرف ســوخت بیانجامد ،از اهمیت زیادی برخوردار اســت،
میافزاید :به عبارتی میتوان گفت دانش تولید خودروهای هیبریدی
با توجه به زیرساختهای کشور هم اکنون در دسترس خودروسازان
قرار دارد تا با حداقل هزینه ،خودروی هیبریدی تولید شــود .به ویژه
اینکه مســئله خودروهای هیبریدی تقریبا از ســال  ۲۰۰۰میالدی
مطرح بوده و این موضوع از زمانی که آلودگی هوا و مخاطرات زیست
محیطــی و همچنین تالش برای بهینه کردن مصرف ســوخت در
جوامع بینالملل مطرح شد ،در سطح دانشگاهها هم برجستهتر شد.

این کارشــناس خودرو در خصوص میزان تاثیرات اســتفاده از این
دســت خودروها در مصرف ســوخت اظهار میکند :تحقیقات انجام
شده دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مدیریت استاد محمدتقی
بطحایی نشــان میدهد که اســتفاده از خودروهای هیبریدی تا ۱۰
درصد موجب کاهش مصرف ســوخت فســیلی شده و تا  ۲۰درصد
هم آلودگی هوا را کاهش میدهد؛ بنابراین در این کار هم به مسئله
آلودگی ،هم به مسئله اقتصادی (با ایجاد فرصتهای جدید شغلی) و
هم به مسئله افزایش ایمنی خودروها (با ایجاد کنترل پایداری خودرو
و نصب موتور بر روی چرخهای عقب) توجه شده است.
وی در مورد ظرفیت تولید خودروهای هیبریدی در کشــور با وجود
مشکالت و فرصتهای موجود میگوید :همانطور که در ابتدای گفتگو
اشــاره کردم ،مشکالت موجود در این حوزه هم به  2قسمت عوامل
بازدارنده اقتصادی و مدیریتی مربوط میشود.
فیاضی در زمینه عوامل بازدارنده اقتصادی نیز تصریح میکند« :قیمت
ســوخت فسیلی همچنان در ایران نسبت به سایر نقاط جهان مانند
اروپــا ،پایینتر بوده و بنابراین تقاضا بــرای خودروهای احتراقی هم
بیشتر از خودروهای هیبریدی است و نکته بعد موانع مدیریتی است.
به عنوان مثال تولید خودروهای الکتریکی چنانچه بدان اشــاره شد،
 ۱۰درصد هزینه تولید بیشتری نسبت به خودروهای احتراقی دارد.
در مقایســه با سایر نقاط جهان که از خودروهای هیبریدی استفاده
میکنند ،باید به این نکته اشــاره داشت که در این کشورها مسئله
آلودگی هوا و اســتفاده بهینه از ســوختهای فسیلی در دستور کار
مدیران قرار داشــته و راهحل مقتضی هم به همین شیوه پیگیری و
به نتیجه رسیده اســت .اما در ایران مسئله اقتصادی و ارزش افزوده
خودرو نســبت به مسئله آلودگی و محیط زیســت اولویت دارد ،در
حالی که پیشینه تحقیقاتی خودروهای هیبریدی در ایران قدیمیتر
از ســایر کشــورهایی اســت که هم اکنون از این خودروها استفاده
میکنند .مث ً
ال سیستم تبدیل تاکسیهای تهران به سیستم هیبریدی
سالهای زیادی است که در آزمایشگاه خاک خورده و مدیران تمایلی
برای کاربرد آن از خود نشــان نداده اند .هرچند که توان تولیدی این
خودروها در کشــور چه به لحاظ نیروی انســانی متخصص و چه به
لحاظ منابع کامال وجود دارد».
وی با بیان اینکه ژاپن و آمریکا از معدود کشورهایی است که ظرفیت
تولید خودروهای هیبریدی را دارد ،اما کمتر از آن اســتفاده میکند
تاکیــد میکند :در حالی که تولید ایــن خودروها میتواند به لحاظ
اقتصــادی -باتوجه به کاهش  ۱۰درصدی ســوخت  -صرفه زیادی
داشته باشد .کافی است میزان این کاهش در نرخ واقعی و تمام شده
قیمت بنزین و سایر مواهب و مزایای محیط زیستی آن ضرب شود تا
اهمیت آن آشکارا روشن شود.
در مجموع به نظر میرســد در عصر پساصنعتی ،وقتی شرکتهایی
نظیر «تویوتا» و «تســا» آینده خودروها را با سیســتم «برقی» و
«هیدروژنی» ترســیم کردهاند و خودروهای هیدروژنی از این حیث
که بعد از ترکیب با اکســیژن ،احتراق دارند و خروجی آن نیز «آب»
هست ،میتوان پی به آینده این صنعت برد .به ویژه که ظرفیت منابع
گاز طبیعی در کشــور هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست
محیطی(کاهش آلودگی) میتواند بجای اینکه در ایران تنها با راندمان
 ۱۸درصد تولید گرما ،در منازل استفاده شود استفادههای بیشتری به
لحاظ اقتصادی و زیست محیطی عاید کشور کند.

فروش چای  ۴۵هزار تومانی به قیمت  ۱۰۰هزارتومان!

دبیــرکل اتحادیه بنکداران موادغذایــی گفت :قیمت جهانی چای
 ۲.۵تــا  ۴دالر اســت .اگر واردات آن را بــا ارز  ۲۵هزارتومانی هم
درنظربگیریم ،قیمت یک کیلو چایی  ۴دالری درجه یک ۱۰۰هزار
تومان و قیمت  ۴۵۰گرم آن  ۴۵هزارتومان خواهد شــد ،در حالی
قیمت چــای  ۴۵۰گرمی در بــازار درحال حاضــر  ۱۰۰تا بعضا
۱۲۴هزارتومان است .این یعنی بیش از  ۵۰درصد گرانفروشی رخ
داده است .علت آن چیست؟
قاسمعلی حســنی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه چای نوشیدنی
اصلی ایرانیها بوده و براساس برآوردها روزی  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون
بار چای و حدودا سالی  ۱۲۰هزارتن چای خشک در کشور مصرف
میشود ،گفت :از این مقدار چای مصرفی در کشور  ۲۰تا ۳۰هزارتن

تولید داخل و مابقی وارداتی است.
وی ادامه داد :از فروردین  ۱۳۹۷که ارز  ۴۲۰۰تومانی در کشور باب
شــد تا امروز چای با ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی یا نیمایی وارد کشور
شــده است اما همین چایی وارد شده ،با ارز ترجیحی یا نیمایی به
دست مصرفکننده نرسیده و به پای مصرفکننده با ارز آزاد نوشته
شده اســت .به عبارت دیگر در مسیر واردات تا توزیع گرانفروشی
رخ میدهد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی اضافه کرد :قیمت جهانی چای
 ۲.۵تا  ۴دالر است .اگر واردات آن را با ارز  ۲۵هزارتومانی هم حساب
کنیم قیمت یک کیلو چایــی  ۴دالری درجه یک ۱۰۰هزارتومان
میشــود .قیمت نیم کیلو از آن  ۵۰هزارتومان و قیمت  ۴۵۰گرم

سود و زیان کرونا
برای مشاغل آنالین چقدر بود؟

بــه گفتــه عضــو اتحادیه
کشــوری کســبوکارهای
مجازی در پی شیوع ویروس
کرونا عرضــه آنالین کاال و
مواد غذایی بیش از دو برابر
شده ،اما خدمات آنالین در
حوزه گردشــگری و مشاغل
خدماتی  ۹۷و  ۸۶درصد کاهش داشــته است.
رضا الفت نسب در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
پیشاز کرونا پیشبینی شده بود  ۷۰درصد کسب
کارها طی شــش تا هفت سال آینده به فضای
آنالین وارد شــوند ،شیوع کرونا این زمان هفت
ساله را به دو تا سه ســال کاهش داد .به گفته
وی در ابتدای شــیوع کرونا در بخش سفارش
آنالیــن غــذا  ۶۰درصد ،تاکســیهای آنالین
۵۱درصد ،گردشگری ۹۰درصد و بخش خدماتی
نیــز  ۸۷درصد کاهش رخ داد که در طول چند
ماه گذشــته بخشــی از این زیان جبران شده
است ،اما در مقابل ،در عرضه آنالین کاال و مواد
غذایی  ۱۳۶درصد و عرضه محصوالت دیجیتالی
 ۱۳۲رصد رشد داشتهاند .عضو اتحادیه کشوری

کســبوکارهای مجــازی
همچنین از انجام دو مرحله
نظر سنجی یکی مربوط به
سه ماهه نخست شیوع کرونا
و دیگری مربــوط به اواخر
آبان ماه خبر داد که بر اساس
نتایج آنها بخش عرضه کاال
و مواد غذایی زود مصرف (سوپرمارکتی) در زمان
شیوع کرونا با ۱۲۱درصد رشد مواجه شده و در
نظرسنجی دور دوم این بخش  ۱۵درصد دیگر
هم رشد داشته است .بازار محصوالت دیجیتالی
نیز ابتدا با ۳۲درصد رشــد مواجه شد و در دور
دوم نظرسنجی ،این شاخص رشد  ۱۰۰درصدی
را تجربه کرد .الفت نسب همچنین با بیان اینکه
یکی دیگر از حوزههای کســبوکارهای آنالین،
خدمات مشــاوره پزشــکی اســت که در ابتدا
۱۲درصد رشد داشــت ،اما در نظر سنجی دوم
معلوم شد رشــد ۱۰۰درصدی را تجربه کرده،
تصریح کرد :این موضوع نشان میدهد مردم در
ابتدا با این پلتفرمها آشنایی نداشتند و استفاده
از آن به مرور رشد کرده است.

آن  ۴۵هزارتومان خواهد شد ،در حالی قیمت چای ۴۵۰گرمی در
بازار  ۱۰۰تا  ۱۲۴هزارتومان اســت .ایــن یعنی بیش از ۵۰درصد
گرانفروشی رخ داده است .علت آن چیست؟
وی تصریح کرد :امســال دولت برای حمایت از قشر ضعیف جامعه
ارزش افــزوده چــای را حذف کرد تا چای با قیمــت ارزانتری به
دســت مصرفکننده برســد اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه
ســود بادآوردهای را نصیب واردکننــدگان کرد و به بیت المال نیز
خسارت وارد شد.
به گفته وی سال گذشته قیمت چای  ۴۵۰گرمی برای مصرفکننده
 ۵۲تا  ۶۹هزارتومان بود که امسال به  ۹۰تا  ۱۱۰هزارتومان رسید
یشود.
و بعضا تا  ۱۲۴هزار تومان هم فروخته م 

اقتصادآلمان
 5درصد کوچک شد

تحت تاثیر تبعات ناشــی از کرونا ،بزرگترین
اقتصــاد اروپا در ســال  ۲۰۲۰حدود  5درصد
کوچک شد.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس ،مرکز
آمار آلمان در گزارشــی اعالم کرد بزرگترین
اقتصاد اروپا در مجموع دوازد ماه ســال ۲۰۲۰
به میزان  5درصد کوچک شــده که این رشد،
 ۰.۱درصد بیشتر از برآوردهای قبلی محسوب
میشــود .هر چند که آلمان در ابتدای شیوع
کرونا در اروپا آســیب کمتری به نسبت سایر
اقتصادهــای اروپایــی نظیر انگلیس فرانســه
متحمل شد ،اما در هفتههای اخیر روند شیوع
ویروس در این کشور شدت گرفته است.
کریستین برژسکی -مدیر بخش اقتصاد کالن
در بانــکای ان جی گفت :بــا در نظر گرفتن
شرایط فعلی و تداوم قرنطینهها که روی فعالیت
کسب و کارها ســایه انداخته است احتماال در
سال  ۲۰۲۱نیز شاهد شرایط دشواری در آلمان
خواهیم بود .آلمان به عنوان یکی از بزرگترین
صادرکنندگان جهــان ،وابســتگی زیادی به
تجارت خارجــی دارد و باید بپذیریم که تقاضا

بــرای واردات از آلمان با ســطوح قبل از آغاز
بحران کرونا فاصله چشمگیری دارد.
دولت آلمان تاکنون برای حمایت از بخشهای
مختلف اقتصاد این کشــور دهها میلیارد یورو
نقدیندگی به بازارها تزریــق کرده و نرخهای
مالیاتی را نیز کاهش داده اســت .وادار شــدن
دولت به افزایش مخارج خود باعث شد کسری
بودجه در ســال  ۲۰۲۰به  ۱۵۸.۲میلیارد یورو
برسد تا بدین ترتیب ،نخستین کسری بودجه
این کشور در طول  ۱۵سال اخیر رقم بخورد.
پیش از این بانک مرکزی آلمان در گزارشــی
هشدار داده بود که حتی با وجود حمایتهای
صورت گرفته توســط دولت ،در بهترین حالت
2سال تا بازگشت میزان تولیدات به سطوح قبل
از زمان بحران زمان الزم خواهد بود.
متوســط رشــد اقتصادی آلمان در بازه زمانی
 ۱۹۷۱تــا  ۲۰۲۰معــادل  ۱.۷۲درصــد بوده
اســت که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به
رشد ۸.۵درصدی سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۰و
کمترین رشد نیز رشد منفی  ۱۰.۲درصدی سه
ماهه دوم سال  ۲۰۲۰بوده است.

