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ف  ۱۶هزا ر دالر در میدان فردوسی
دستگیری  ۲دالل ارز و کش 

سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری  2دالل ارز و کشف  16هزار دالر
ارز خارجی در مرکز تهران خبر داد .به گزارش فارس ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح
این خبر بیان داشت :با هدف مبارزه با مخالن اقتصادی و پیشگیری از اخالل در نظم عمومی،
تیم اطالعاتی کالنتری  109بهارستان موفق شد  2دالل ارز را که با استفاده از یک دستگاه
موتورسیکلت در حال پرسه زنی در اطراف میدان فردوسی بودند شناسایی کند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2320در ک��دام کش��ور در جهان چنین
رانتهایی که برای خودروس��ازان در کشور
ما دادهاند قائل هستند؟ ()10/29
 -2310کنگرههای همایشهای انتخاباتی
آغاز ش��ده و آقای محسن رضایی فرمودند
برای پیشرفت نباید لیبرالهای ناکارآمد در
آینده قدرت را در اختیار داشته باشند .من
نمیدانم چرا ایشان فقط به فکر خودشان و
همراهان خود هستند؟ آیا فقط آقای رضایی
انقالبی است؟ ()10/29
 -2326از عزی��زان ش��هرداری منطق��ه
 19تهران خواهش��مندیم ریش��ه درختان
خش��کیده در چالهها را در خیابان ش��هید
زلفی برداش��ته و درختان جدید جایگزین
کنند)10/29( .
 -2301در خبره��ای تلویزیون اعالم ش��د
ک��ه میزان س��فرهای اخیر باع��ث افزایش
آمار مبتالیان میشود .خب خواستم بگویم
چرا اجازه سفر به اینها را دادند؟ نمیتوانند
جلو آنها را بگیرند؟ برخ��ی از اینها فقط با
بهانههای��ی قصد خروج از ش��هرها را دارند.
()10/29
 -2250ای��ن مجل��س به قول خودش��ان
انقالبی از وقتی که آمده این نمایندگان جز
ش��عار تخریب دولت سردادن چه کار برای
رفاه مردم کردند؟ ()10/29
 -2231آقای مظفری! امیدوارم به حق این
ایام فاطمیه و فاطمه زهرا (س) کسانی که
میخواهند برای مردم مشکل درست کنند
زمینگیر بشوند .سودجویان و دالالن از تب
و تاب بیفتند)10/29( .
 -2212ح��دس میزدیم با این حال و روز
و اوضاع بازار بورس رئیس بورس مجبور به
استعفا شود)10/29( .
 -2131میگویند مجلس یازدهم رکورددار
تحقیق و تفحص است ،اما میگوییم حاال از
این تحقیقها چه به دس��ت آوردند؟ نتیجه
چه شد؟ ()10/29
 -2121مس��ئوالن و استانداری نباید اجازه
ورود مسافرین را به برخی شهرهای ساحلی
میدادند؟ ()10/29
 -2102هج��وم مس��افران ب��ه س��واحل
بندرعباس در این ایام کرونایی دور از منطق
بود .مردم نباید نس��بت به قوانین بیاعتنا
باشند)10/29( .
 -2053جری��ان وام  200میلیون��ی ازدواج
صحت دارد؟ ()10/29
 -2051چ��را در مورد قطعی برق در برخی
مناطق این همه حدس و گمان وجود دارد
چرا دلیل اصلی را نمیگویند؟ ()10/29
 -2041تخممرغهای بستهبندی شده فقط
برای گرانت��ر فروختن اس��ت وگرنه هیچ
فرقی با فلهای ندارند)10/29( .
 -2031قبل از اعالم ممنوعیتهای تردد،
تهران ساعت  9شب به بعد کامال خلوت بود
اما حاال تا نزدیکی  9شب ترافیک سنگین
در خیابانها وجود دارد)10/29( .
 -2021م��ن ب��ه آقای بیرانون��د دروازهبان
خوب کش��ورمان که در لیگ بلژیک بازی
میکند توصیه میکنم به یک کشور عربی
برود موفقتر خواهد بود)10/29( .
 -2011به نظر من ش��اید برخی مخالفان
آق��ای علی کریم��ی به این دلی��ل که وی
برای پس��ت ریاس��ت هنوز جوان اس��ت با
تصدیگ��ری او مخال��ف هس��تند .باالخره
ایشان تجربه مدیریتی ندارد)10/29( .
 -1947چرا رس��انهها دائ��م خبر از ریزش
قیمتها در بازار ارز و سکه میدهند اما خبر
از کاهش قیمت هیچ محصول دیگری وجود
ندارد؟ ()10/29
 -1931باز خدا رو شکر به لطف باد ،هوای
تهران تا حدودی از آلودگی نجات پیدا کرد.
()10/29
 -1912چرا سایت صرافی ملی از دسترس

خارج شده است؟ ()10/29
 -1902از کارگردان سریال بیگانهای با من
است به خاطر ساخت یک سریال جذاب و
دیدنی تشکر میکنیم)10/29( .
 -1831ش��رایط کرونا شکننده است حتی
اگ��ر وضعی��ت زرد یا آبی باش��د تضمینی
به بازگش��ت به وضعیت قرمز نیس��ت ،اما
برخی مردم رعایت نمیکنند حتی ماسک
نمیزنند)10/29( .
 -1821تکلیف ای��ن بیچارههای مالباخته
بازار بورس چیست؟ آنها به هزار امید و آرزو
به بورس آمدند)10/29( .
 -1810دلیل بازداشت نایب رئیس اتحادیه
امالک چیست؟ چه تخلفی کرده؟ ()10/29
 -1731وقت��ی  40هزار مس��افر به قش��م
میرون��د و آزمای��ش و هیچ تس��تی هم از
آنها گرفته نمیشود مشخص است که این
مشکلزاس��ت .نباید اج��ازه ورود این همه
مسافر را میدادند)10/29( .
 -1721پدیده آقازاده محوری به هیچ وجه
در شأن نظام ما نیست)10/29( .
 -1705خدا کند قیمت س��که همین طور
کاهش��ی شود تا کس��انی که باید مهریه را
به س��که بدهند یک نفس راحتی بکشند.
()10/29
 -1631آی��ا در جزیره کیش امکان برپایی
کنس��رتها وج��ود دارد؟ قیم��ت بلی��ت
 350هزار تومانی برای کنس��رتها صحت
دارد؟ ()10/29
 -1621جشنواره فیلم فجر و موسیقی فجر
امس��ال چگونه با توجه به شرایط کرونایی
برگزار میشود؟ ()10/29
 -1601ی��ک نفر در ح��راج هنری تابلوی
 12میلیاردی میخرد ،یک نفر قادر نیست
آذوق ه خانهاش را تامین کند .این تبعیضها
آدم را اذیت میکند)10/29( .
 -1531با آم��دن بایدن در آمریکا میتوان
گفت در حال حاضر دش��من شماره یک ما
البیهای صهیونیس��تی و سعودی هستند.
()10/29
 -1510وقتی مردم میبینند بازار س��که و
ارز ریزشی شده همه فروشنده میشوند نه
خریدار .همین باعث ریزش بیشتر قیمتها
میش��ود .امیدواریم بازار ب��ه تعادل خوبی
برسد)10/29( .
 -1450س��وداگران بازار ارز منتظر باشند
ش��وکهای بیش��تری به آنها وارد خواهد
آمد .حباب قیمتها درحال ترکیدن است.
()10/29
 -1431آمریکاییه��ا بمب افکنهای خود
را از خاورمیانه خارج کنند .آنقدر منطقه را
دچار التهاب نکنند)10/29( .
 -1220آق��ای محس��ن رضای��ی! ش��ما و
همفکران شما دنبال جذب و ایجاد وحدت
نیستید .با برخی حرفها آنقدر سلیقه خود را
به دیگران دیکته نکنید)10/30( .
 -1212واقعا متاسفیم از دست این مجلس.
آیا در این ش��رایط باید ب��ه یک وزیر پرکار
کارت زرد میدادند؟ ()10/30
 -1201مدارس تهران با ضدعفونی کامل و
حضور حداقلی دانشآموزان و رعایت نکات
بهداشتی قابل باز شدن است)10/30( .
 -1112ب��رای خری��د یک ش��انه تخممرغ
ب��ه مغازه رفتم یک ش��انه خریدم  42هزار
تومان .کجا ش��انهای  30هزار تومان شده؟
چرا برخی رس��انهها خبر کذب میدهند؟
()10/30
 -1021مجلس فعال دست از سر وزرا بردارد
خصوصا چه کار به آقای ظریف دارند؟ چند
ماه صبر کنند بعدا هر که را دوست داشتند
برای وزارت معرفی کنند)10/30( .
 -0910از عزی��زان ش��هرداری ته��ران به
خاطر نصب پرچمهای عزای حضرت فاطمه
الزه��را (س) در خیابانه��ا و معابر نهایت
تقدیر و تشکر داریم)10/30( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران به یک پیام مردمی

س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر تاکس��یرانی
شهر تهران در پاسخ به پیام مردمی با عنوان
«اجحاف رانندگان تاکسی در حق مسافران و
دریافت کرایه بیشتر» جوابیهای به شرح زیر
ارسال کرده است:
احتراما؛ عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه
وزین مورخ  1399/10/7با موضوع «اجحاف
رانندگان تاکسی در حق مسافران و دریافت
کرایه بیشتر» خواهشمند است توضیحات زیر
را جهت تنویر افکار عمومی منتشر فرمایید:
ضمن تش��کر از ش��هروند محترم به آگاهی
میرساند؛ پیرو دس��تورالعملهای ابالغی و
با عنایت به لزوم اج��رای طرح فاصلهگذاری
اجتماع��ی جه��ت کنترل و پیش��گیری در
خصوص ویروس کرونا ،تاکس��یرانان محترم
مل��زم ب��ه جابهجایی ش��هروندان با ظرفیت
سه سرنشین (یک نفر صندلی جلو و دو نفر
صندلی عقب) و دریافت کرایه مصوب شورای

اسالمی شهر تهران (مندرج در برچسب کرایه
نصب شده بر روی شیشه جلوی تاکسیها)
میباشند.
ل��ذا با توجه به اینکه رس��یدگی به پیامهای
س��امانه تلفنی  1888از اولویتهای سازمان
تاکس��یرانی و مهمتری��ن کان��ال ارتباطی با
ش��هروندان و تاکس��یرانان اس��ت ،پیشنهاد
میشود شهروند محترم نسبت به ثبت شماره
انتظامی تاکسی موردنظر در این سامانه اقدام
کند تا روند بررسی آن به جریان بیفتد.
ش��هروندان گرام��ی میتوانن��د در ص��ورت
مشاهده هرگونه تخلف در ناوگان تاکسیرانی و
موارد خارج از ضوابط ابالغی ،مراتب را با ذکر
شماره کامل پالک به سامانه تلفنی  1888و
یا س��امانه ثبت تخلفات در سایت  1888به
آدرس  http://1888.tehran.irمنعکس و
این سازمان را در امر نظارت هرچه بهتر یاری
فرمایند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و امارات اظهار
داش��ت :بهتر اس��ت الحاق به  CFTو پالرمو در یک
سطح حداقلی انجام شود ،این اتفاق میتواند سیگنال
مثبت��ی به بازار میده��د .البته رون��د آن ماهها طول
میکشد اما میتواند افق روشنی برای آینده اقتصادی
کش��ور ایج��اد کند .به گزارش ایلنا ،فرش��ید فرزان��گان در مورد
بررس��ی دوباره  FATFاظهار ک��رد :عدم تصویب  FATFباعث
خواهد ش��د چنانچه آمریکا نیز به برجام بازگردد ،ایران نتواند از

عدم تصویب  FATFضربه اصلی را به تجار زده است

فضای تحریم مالی خارج گردد .سیستم بانکی دنیا
ع�لاوه بر ترس از جریمهه��ای ایالت متحده و بیم
از ع��دم الحاق ایران ب��ه  FATFبه هر دو دلیل به
سیستم بانکی ایران خدمات الزم را ارائه نداده و در
صورت عدم پیوستن ایران این خود تحریمی ادامه
خواهد داشت.
وی افزود :از این رو در گذشته مخالفان تصویب  FATFمیگفتند
که با تصویب آن مش��کل نقلوانتقاالت ارزی به دلیل تحریم حل

نمیش��ود اما حاال اگر آمریکا به برجام بازگ��ردد و ما  FATFرا
تصویب نکرده باش��یم با خودتحریمی مواجه خواهیم شد .رئیس
اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و امارات در ادامه تصریح کرد :عدم
تصویب  FATFضربه اصلی را به تجار زده و تضییع حقوق تجار
را به همراه خواهد داشت و حقوق تجار که توسط کارگزارها انجام
میشود مداوم در این مدت تضییع شده و این فشار اقتصادی به
مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده منتقل میشود و هریک از اینها
باعث فشار اقتصادی به جامعه میشود.

قیمت امالک تا پایان سال به کجا میرسد؟

دو پیشبینی متفاوت؛ بازار مسکن در شن و مه!

برخ��ی از خریداران مس��کن همچنان انتظار رس��یدن قیمت ها به
کف هس��تند اما این اتفاق در بازار مس��کن رخ میدهد؟ فعاالن این
حوزه دو پیشبینی متفاوت برای آینده بازار مسکن دارند.
ب��ه گزارش اقتصادنی��وز ،در بازارهای دیگر دارایی مانند س��که ،طال
و حت��ی بورس س��رمایه گذاران در انتظار رس��یدن قیمتها به کف
هس��تند،آیا این اتفاق در بازار مسکن هم افتاده است؟ این بازار هنور
به دلیل ماهیت دو گانهای که دارد (مصرفی -سرمایهای ) مراجعه به
آن بیش از بازارهای دیگر اس��ت .برخی از واسطه گران ملکی اعتقاد
دارند ابهام قیمتی موجود در سایر بازارها به بازار مسکن هم سرایت
کرده است .با این حال تماس و پرس و جو در بازار هنور وجود دارد.
به گفته یکی از مشاوران امالک ،فایلهای عرضه شده در دو ماه اخیر
بازدید و نشس��ت داشته است اما کمتر به تنظیم قولنامه ختم شده
است .خریداران انتظار تخفیف باال دارند و فروشندگان نیز هنوز چشم
انداز روشنی درخصوص آینده بازار مسکن ندارند و با احتیاط بیشتری
درخصوص فروش قطعی امالک شان تصمیمگیری میکنند.
>چرا قیمتهای پیشنهادی علنی نمیشود؟

معامله گران ملکی معتقدند بزرگترین مشکل کنونی بازار مسکن،
قیمته��ای س��یال آن اس��ت و قیمتهای پیش��نهادی از س��وی
عرضه کنن��دکان به فاصل��ه کوتاهی تغییر میکن��د و این موضوع
اعتم��اد خریداران را به قیمتها س��لب میکنند .ب��ه همین دلیل
مش��اوران امالک سعی میکنند قیمتها را علنی نکنند ودر تماس
مش��تری،آخرین قیمت را اعالم کنند .هرچند ای��ن تدبیر برخی از
مشاوران امالک است و گروهی معتقدند خریداران واقعی از وضعیت
قیمتها به خوبی آگاه هستند و چندان تحت تاثیر قیمتهای اعالم
ش��ده قرار نمیگیرند .شاید قیمت گذاریها در سایتهای مشاوران
امالک برای کس��انی که دوس��ت دارند از وضعیت کلی قیمت یک
منطقه آگاه ش��وند،جذاب باش��د و تصویر کلی از قیمت هر منطقه
به آنها بدهد اما کسانی که خریدار و فروشنده واقعی هستند بیشتر
قیمته��ا را در بازدیدهای میدانی و پرس و جوهای کارشناس��ی به
دست میآورند و فریب قیمتهای کاذب وغیر واقعی را نمیخورند.
>پیشبینی بازار مسکن در ماههای آینده

یک��ی از دالیل ریزش معامالت مس��کن در دو ماه اخیر تردیدهای

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت :به احتمال زیاد واکسن ایرانی
کرونا تا خرداد  ۱۴۰۰بین مردم توزیع میشود و چون این توزیع در
ش��رایط پاندمی صورت میگیرد ،باید رایگان به دست مردم برسد.
ب��ه گزارش ایرنا ،مینو محرز اظهار داش��ت :چ��اره بیماری عفونی
واکس��ن است ما چندین نوع واکس��ن داریم .واکسن فایرز و مدونا
بسیار آلرژیک است و هر دو واکسن آلرژی زیادی ایجاد میکنند.
وی گفت :موسسه برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به
موضوع واکس��ن ورود پیدا کرده است و برای تولید واکسن ویروس
از بیماری که کووید داش��ته گرفته شده و تاکنون کارآزمایی موفق
بوده اس��ت .محرز افزود :تزریق واکسن ایرانی در میمون  ۹۰درصد
آنتی بادی ایجاد کرده در حالی که س��طح ایمنی باالی  ۵۰درصد
کافی و در دنیا قابل قبول است .این نوع واکسن که از ویروس کشته
و ضعیف شده ساخته میشود مثل واکسن سرخک و سرخجه است
که عارضه بسیار کمی دارد.استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
تصریح کرد :ما به دلیل تحریمها باید واکس��ن در کش��ور خودمان
تولید کنیم.
وی افزود :پروژه واکسن در حال ساخت ایرانی کامال استاندارد است
اما متاسفانه بیشتر امکانات الزم به دلیل تحریمها در اختیار نداشتیم

را مش��اهده نمیکنیم و هنوز نقدینگی مردم برای خانه دار ش��دن
کافی نیست.
>با این چشم انداز میتوان به رونق بازار مسکن امیدوار بود؟

یکی از دالیل ریزش معامالت مسکن در دو ماه اخیر
تردیدهای قیمتی در این بازار است.محمدمهدی مافی،
کارشناس بازار مس��کن درخصوص این که آیا شاهد
کاهش قیمت دربازار مس��کن خواهی��م بود میگوید:
وضعیت کنونی بازار مسکن نتیجه سیاستهای گذشته
در حوزه ساخت و ساز است .متاسفانه این سیاستها
باعث آسیب به بازار مس��کن شده است در حالی که
شاهد افت شدید بورس،ریزش قابل توجه قیمت دالر و
سکه هستیم این افت شدید را در بازار مسکن نخواهیم
دید زیرا ما در چند سال گذشته شاهدکاهش ساخت
و ساز مسکن بودیم و حاال عرضه از تقاضا عقب افتاده
است

قیمتی در این بازار است.محمدمهدی مافی ،کارشناس بازار مسکن
به اقتصادنی��وز درخصوص این که آیا ش��اهد کاهش قیمت دربازار
مس��کن خواهیم بود میگوید :وضعیت کنونی بازار مس��کن نتیجه
سیاس��تهای گذش��ته در حوزه ساخت و ساز اس��ت .متاسفانه این
سیاستها باعث آسیب به بازار مسکن شده است در حالی که شاهد
افت ش��دید بورس،ریزش قابل توجه قیمت دالر و سکه هستیم این
افت ش��دید را در بازار مس��کن نخواهیم دید زیرا ما در چند س��ال
گذش��ته شاهدکاهش ساخت و ساز مس��کن بودیم و حاال عرضه از
تقاضا عقب افتاده است.
وی ادامه میدهد :به دلیل کمبود تولید در حالی که بازارهای دیگر
تا  30درصد هم افت قیمت داشته در بازار مسکن این کاهش قیمت

مینو محرز:

وضع روانی جامعه خطرناک است

و در حال حاضر آزمایش��گاه سطح سه داریم و کارخانه ساخت آن
نیز ایجاد شده است.
مح��رز توضی��ح داد :مرحل��ه اول تس��ت بالین��ی واکس��ن برروی
 ۵۶داوطلب انجام میش��ود که این افراد پس از تزریق اول ایزوله تا
نوبت دوم تزریق انجام شود .تاکنون  ۲۱داوطلب تحت واکسیناسیون
قرار گرفتند که هیچ عارضه شدید نداشتیم البته هنوز برای قضاوت
نهای��ی زود اس��ت.وی افزود :پس از تزریق واکس��ن ایرانی کرونا به
 ۵۶داوطل��ب؛ واکسیناس��یون روی  ۳۰۰ت��ا  ۵۰۰داوطلب انجام

هزینه خانوارهای ایرانی
در نیمه اول سال چقدر افزایش یافت؟

خانواره��ای ایران��ی در م��اه گذش��ته بیش از
 ۴۶درصد نس��بت ب��ه پارس��ال افزایش هزینه
داش��تند .به گزارش ایس��نا ،گزارشی که اخیرا
مرک��ز آمار در رابطه با وضعیت تورم در دی ماه
منتش��ر کرد از افزایش قیمتها حکایت داشت.
این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطه به نقطه
که نش��اندهنده تغییر ش��اخص نسبت به ماه
مشابه سال قبل اس��ت با افزایش  ۱.۴درصدی
نس��بت به آذر ماه مواجه شده و به  ۴۶.۲درصد
رسیده است .بر این اس��اس هزینه خانوارها به
ط��ور میانگین ب��رای خری��د کاال و خدمات تا
 ۴۶.۲درصد نس��بت به دی ماه س��ال گذشته
افزایش دارد.
>هیچ کاالیی نسبت به پارسال ارزان نشد

در بین کاال و خدمات مورد استفاده مردم هزینه
خرید خوراکیها و آشامیدنیها به طور میانگین
 ۶۰درصد رش��د دارد این در حالی است که در
بین آنها باالترین افزایش قیمت با ۹۰درصد به
روغنها و چربیها و بعد از آن با  ۷۳.۴درصد به

گروه ش��یر ،پنیر و تخم مرغ اختصاص دارد .در
سایر کاال و خدمات ،گروه مبلمان و لوازم خانگی
با  ۶۴.۱و همچنین حمل و نقل با  ۶۲.۵درصد
افزایش بیشتری نسبت به سایرین در مقایسه با
پارسال دارد.
بررسی شاخص تورم نشان میدهد که هیچ یک
از کاالها و خدمات در مقایس��ه با دی ماه سال
گذش��ته با کاهش قیمت مواجه نش��ده اند .اما
تورم ماهانه که بیانگر تغییر ش��اخص نسبت به
ماه قبل است کاهش داشته و ۱.۸درصد گزارش
شده است.در دی ماه گروه گوشت قرمز و سفید
و همچنین گوش��ت قرمز و گوش��ت ماکیان به
ترتی��ب  ۶.۹و  ۸.۵درصد کاهش قیمت دارد .از
سویی گروه سبزیجات نیز  ۹درصد و آب و برق
و سوخت تا  ۲.۶درصد ارزان شده است.در مورد
تورم س��االنه نیز نرخ تورم ب��ه  ۳۲.۲درصد در
دی ماه رسیده که نسبت به آذر ماه  ۱.۷درصد
افزایش دارد در بین کاال و خدمات باالترین تورم
ساالنه به حمل و نقل با  ۶۵.۴درصد اختصاص
دارد.

برخی از کارشناس��ان حوزه مسکن معتقدند افزایش قیمت مسکن
به ش��کلی که در سالهای گذش��ته داشتیم،بسیار احتمال ضعیفی
اس��ت و ب��ه نظر میرس��د بازارها دوره رش��دهای ش��دید نرخها را
پشت س��ر گذاش��تهاند و از این به بعد با بازارها مواجه خواهیم بود
ک��ه تعادل بهتری درآن برقرار اس��ت و قیمتها نمیتوانند نوس��ان
بسیار ش��دیدی داشته باش��ند .اما این پیشبینی یک شرط دارد و
آن هم رخ ندادن اتفاقات غیر قابل پیشبینی در حوزههای سیاس��ی
و اقتصادی و اجتماعی اس��ت .اما در ش��رایط کنون��ی به اعتقاد این
گروه از کارشناسان بازار به آرامش رسیده است و خریدار و فروشنده
راحتت��ر میتوانند به مرحل��ه تصمیمگیری برس��ند و اگر متقاعد
ش��وند قیمتها به حدی از ثبات رس��یده آن زمان حجم معامالت
افزایش مییابد.
درح��ال حاض��ر دوانتظ��ار کام�لا متفاوت از س��وی خری��داران و
فروش��ندگان وج��ود دارد .خری��داران در انتظ��ار س��قوط قیمتها
هس��تند و فروش��ندگان هم معتقدند نرخها افزایش ش��دیدی پیدا
میکن��د و ای��ن کاه��ش قیمته��ا موقتی اس��ت .در این ش��رایط
تصمیمگیری برای خریدار و فروش��نده دش��وار خواه��د بود اما اگر
مدت��ی بگذرد و هر دو طرف معامله قانع ش��وند قیمتها در همین
س��طح اس��ت و تغییرات ش��دید رخ نمیدهد،آن هنگام خریداران
وارد عمل ش��ده و در مقابل فروشندگان هم به این نتیجه میرسند
که بهتر اس��ت واحدهای خود را س��ریعترعرضه کرده و آنها را نقد
کنند.
ب��ه اعتقاد این گروه در دورههایی که مس��کن از وضعیت نوس��انات
ش��دید قیمتی فاصله میگیرد خریدهای سرمایهگذاری در این بازار
کاهش پیدا کرده و با تقاضای مصرفی در بازار روبهرو خواهیم ش��د
و خریدارانی که واقعا به مس��کن نیاز دارند ،وارد این بازار میشوند و
سهم معامالت واسطهای و داللی به نسبت کاهش مییابد.
برخ��ی از مش��اوران امالک انتظار امیدوارند پس از روش��ن ش��دن
وضعیت بازار ،حجم معامالت باال برود به ش��رط اینکه تعادل و ثبات
قیمت در بازار پیدا شود.

میگیرد و اگر نتایج در این مراحل موفقیت آمیز باش��د ،تزریق در
سطح کلی انجام میشود.
این استاد دانشگاه توضیح داد :همچنین واکسنی که در ایران تولید
میشود تمام مراحل آن در سازمان جهانی بهداشت ثبت شده است.
محرز با بیان اینکه به احتمال زیاد واکسن ایرانی کرونا تا خرداد ماه
 ۱۴۰۰در اختیار تمام مردم قرار میگیرد ،گفت :در حال حاضر نیاز
است کادر پزشکی این واکسن بزنند.
وی ،یکی از آس��یبهای بیماری کرونا را معضالت روانی اعالم کرد
و ادامه داد :در حال حاضر از لحاظ مش��کالت روانی ناش��ی از این
بیماری ،وضعیت نامناسب بوده نیاز است مسئله روانی جدی گرفته
ش��ود و باید به مردم از این نظر کمک ش��ود و رادیو و تلویزیون از
لحاظ روانی مردم را تس��کین دهند .محرز ادامه داد :مردم ش��دیدا
به روانکاوی و روانشناس��ی نیاز دارند و تا زمانی که واکس��ن بیاید
مراقب مس��ائل روانی و اجتماعی باشیم زیرا اعتیاد و خودکشی در
کشور سطح باالیی دارد .وضع روانی جامعه بسیار خطرناک است و
تنها درمان با واکس��ن مهم نیست.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی تهران گفت :مردم ما سواد پزشکی پایینی دارند و رسانهها
نیز فعالیت خوبی برای افزایش سواد پزشکی مردم ندارند.

روزانه  7500تن زباله در تهران
تولید میشود
همزمان با اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در
کش��ور از پایان بهمن ماه سال گذشته ،حجم و
ترکیبپس��ماندهای تهران تغییر کرد و بهرغم
تالشهای��ی که طی س��الهای گذش��ته برای
کاهش میزانپس��ماند تولیدی شده بود میزان
حجمپس��ماندهای تولیدی ب��ار دیگر افزایش
پیدا کرد و به گفته رئیس اداره محیط زیس��ت
انس��انی اس��تان تهران با توجه به تداوم شیوع
کرونا میزان و حجم پس��ماند تولیدی روزانه در
تهران نسبت به فروردین ماه سال جاری تغییر
قاب��ل توجهی نکرده اس��ت .به گزارش ایس��نا،
براساس آمار و اطالعات شهرداری تهران میزان
پس��ماند تولیدی در شهر تهران از  ۷۵۰۰تن به
 ۴۹۰۰ت��ن در روز کاهشپیدا ک��رده بود اما با
شیوع ویروس پس��ماندهای کرونا پسماندهای
تولی��دی در پایتخت ب��ه همان میزان س��ابق
یعن��ی  ۷۵۰۰تن بازگش��ت اما با ای��ن تفاوت
که حجم قابل توجهی دس��تکش و ماس��ک و...
ترکیب همیشگی پسماند را برهم زد .همچنین

پسماندهای عادی اس��تان تهران نیز نسبت به
سالهای اخیرهم از نظر حجم و میزان و هم از
نظر ترکیب زباله تغییر کرد.
افزایش میزان پس��ماند تولید شده تنها ناشی
از افزای��ش اس��تفاده از ماس��ک ،دس��تکش و
وس��ایل حفاظتی نبود بلکه افزایش استفاده از
م��واد غذای��ی بس��تهبندی ش��ده و مص��رف
مواد ش��وینده و ضد عفونیکننده نیز در تغییر
ترکیب پسماند شهری موثر بود .فاطمه اکبرپور
 رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهرانگفته بود که میزان پسماند تولید شده روزانه در
بیمارستانهای شهر تهران در اوایل اسفند ،۹۸
به  ۸۰تن و در اواخر اسفند ماه به  ۹۰تن رسید
و این میزان در فروردین ماه بین  ۸۰تا  ۱۱۰تن
در روز متغیر شد .همچنین میزان پسماند تولید
شده در بیمارس��تانهای سایر شهرهای استان
تهران در اوایل اس��فند ماه و قبل از آن  ۱۱تن
در روز و در فروردی��ن ماه با  ۱۰تن افزایش بین
 ۱۱تا  ۲۰تن در روز افزایش یافت.

بازدید مدیرعامل شركت بهره برداری متروی تهران و حومه از پروژه متروی اسالمشهر

مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروی تهران و حومه در بازديد از
پروژه س��اخت مترو ي اسالمش��هر گفت :يكي از اركان مهم مترو
مشخص كردن بهره بردار براي آن است .در این بازدید که از قطعه
اول تونل و محل ایستگاه چهاردانگه انجام شد فرنوش نوبخت افزود:
پروژه متروی اسالمش��هر خيلي مهم و ضروري اس��ت و بايد هرچه
زودتر به بهره برداري برس��د .وي با اشاره به اينكه با بهره برداري از
متروي اسالمشهر ،حجم ترافیک در مسیر سالمشهر تا تهران كاسته
مي شود تصريح كرد :در حال حاضر صبحها از ايستگاه آزادگان واقع
در خط سه مترو كه نزديك ترين ايستگاه به شهرستان اسالمشهر
اس��ت با ازدحام مس��افري روبرو هستيم و تالش كرده ايم با اجراي
سرفاصله حركت  ۶دقیقه از شلوغي اين خط بكاهيم .نوبخت گفت:

اميدواريم فاز اول هرچه زودتر حتي ش��ده با ايستگاه هاي كمتر به
بهره برداري برسد و برای محقق شدن اين موضوع در حد توان هر
كمكي كه بتوانیم در بخش برق ،سيگنالينگ و مخابرات نياز داشته
باشند ،انجام خواهیم داد.
وي خاطرنشان كرد :مسیر اسالمشهر به طرف تهران و بالعکس جزو
كريدورهاي شلوغ مس��افری است كه احداث و بهرهبرداری از مترو
مي تواند عالوه بر کاهش ترافیکی ،موجب صرفه جویی در هزینه و
وقت مردم در این منطقه شود .در ادامه رضا قاسمی رئیس سازمان
مدیری��ت حمل و نقل ریلی اسالمش��هر گزارش��ی از روند عملیات
اجرای��ی پروژه متروي اسالمش��هر ارائه كرد و گف��ت :پروژه احداث
متروي اسالمشهر كه در امتداد خط  ۳متروي تهران در حال احداث

اس��ت یکی از مهم ترين محورهای توسعه شهرستان اسالمشهر به
شمار میرود که به همت مجموعه مدیریت این کالنشهر ،عملیات
اجرایی احداث این پروژه عظیم در دی ماه س��ال  ۱۳۹۷آغاز شده
است .متروي اسالمشهر در دو فاز در حال ساخت است فاز اول آن
 ۱۰کیلومتر با  ۳ایس��تگاه از ایس��تگاه آزادگان تا میدان نماز و فاز
دوم آن  ۵کیلومت��ر با  ۲ایس��تگاه که در حال حاض��ر فاز آن با ۳۰
درصد پيش��رفت همراه بوده است.وي تصريح كرد :بر اساس برنامه
ريزي انجام ش��ده پروژه متروي اسالمشهر با اجرای تونل قطعه اول
حدفاص��ل بزرگراه آزادگان تا انتهای خ��ط  ۳متروي تهران و تونل
قطعه دوم از بزرگراه آزادگان تا میدان نماز شهرستان اسالمشهر ۳۰
درصد پیشرفت داشته است.

