یکشنبه 5بهمن 1399

شماره5936

8

سرانجام دو شهردار منطقه دستگیر شده تهران

زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ،درباره سرانجام دستگیری دو شهردار
منطقه  2و  8تهران اظهار داشت :ماجرای دستگیری حسن رحمانی و مهناز استقامتی دو
شهردار منطقه  2و  8در قوه قضائیه در حال پیگیری است و نمایندگان حقوقی شهرداری هم
پیگیر این قضیه هستند .به گزارش فارس ،وی افزود :موارد ذکر شده در مورد این دو شهردار
فع ً
ال در حد اتهام است و سرپرست از سوی شهردار برای این مناطق ابالغ شده است.

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

خبر
یک اقتصاددان گفت :با کاهش ریس��کهای بیرونی،
نرخ ارز میتوان��د به رقمهای پایینتر از مقدار فعلی
برسد.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن ،تیمور رحمان��ی در صفحه
ش��خصی خ��ود در فض��ای مجازی نوش��ت :مطلبی
منتشر شده اس��ت که نظر بنده آن است که نرخ بنیادین دالر
حدود  ۲۰هزار تومان است؛ ضمن اینکه این نظر شخصی است
و ضم��ن اینکه مطالعه بر اس��اس روابط بلندم��دت نقدینگی و

پیشبینی یک اقتصاددان از میزان کاهش نرخ دالر

ن��رخ ارز با احتس��اب رانت مناب��ع طبیعی مدنظر
بوده اس��ت؛ به هیچ وجه بدان معنا نیست که نرخ
نمیتواند پایینتر از این قرار گیرد.
این اقتصاددان افزود :بر این اساس اینکه تحریمها
ک��م و بی��ش در همین حدود کنونی باش��د و آن
هم بر اس��اس نظریه پولی این عدد ذکر ش��ده است که طبیعتاً
میتواند پیشبینیهای آن محل اش��کال باش��د؛ بنابراین کافی
اس��ت که فروش نفت افزایش یابد و دسترسی به آن مهیا شود

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2301چرا در مورد خسارت زلزله در برخی
مناطق چندان اطالعرس��انی درس��ت انجام
نگرفت؟ زلزله مهم نبود؟ ()10/30
 -2243مگر میشود یک وزیر را در یک روز
در مجل��س دو کارته ک��رد؟  2کارت زرد به
آقای ظریف خیلی غیرمنطقی بود)10/30( .
 -2223برخی از این اظهارنظرهای متناقض
در مورد ویروس کرونا و عالئم آن بیشتر مردم
را نگران میکند)10/30( .
 -2210فصل دوم سریال «خانه امن» از چه
زمانی در تلویزیون آغاز میشود؟ ()10/30
 -2203مقصر اصلی ریزش بورس کیست؟ یا
چه عواملی است؟ ()10/30
 -2152چرا رسانههای معاند مثل بیبیسی
اعتراض��ات در آمری��کا یا انگلی��س را خوب
پوشش نمیدهند؟ ()10/30
 -2141کار برخی رس��انههای اصولگرا فقط
متلک انداختن به دولت است)10/30( .
 -2123رئیس س��ازمان بورس استعفا کرد
یا این خبر کذب است؟ اوضاع بورس خیلی
خراب است)10/30( .
 -2109چ��ه بریز و بپاشهای��ی در فوتبال
میشود .چه خبر است برای یک مربی لیگ
رقم  11میلیاردی میدهند .این پولها چطور
تامین میشود؟ ()10/30
 -2053آقای کریمی قدوسی برجام را شما
دفن میکنید وگرنه هنوز نمرده .امیدواریم
زنده بش��ود آثار خوب آن را شما هم ببینید.
()10/30
 -2041آقای حدادعادل! شما لطفا انتخابات
 1400را بیخیال شوید .شما ادیب هستید
دنبال ادبیات و ش��عر باش��ید بهتر اس��ت.
()10/30
 -2021هرچه صبر کردیم تا در تهران روزی
بدون فوتیهای کرونایی را ش��اهد باش��یم
تا ح��اال اتفاق نیفت��اده .برخیها هم رعایت
نمیکنند سفر هم میروند)10/30( .
 -2015ای��ن م��ردم آنقدر ش��عور دارند که
پس از س��الها تشخیص دهند چه کسانی
ب��ه نفع مردم عمل میکنند و چه کس��انی
به ضرر آنها)10/30( .
 -2010متاس��فانه تن��دروی ع��دهای افراد
خصوصا در مجلس یک مشکل اساسی برای
کش��ور اس��ت .تندروها مانع هرگونه ثبات و
آرامش هستند)10/30( .
 -1941تامین اجتماعی و وزارت بهداش��ت
فکری ب��رای تعرف��ه دندانپزش��کی بکنند.
هزینههای ترمیم دندان کمرش��کن اس��ت.
()10/30
 -1921جالب اس��ت برخی اعضای مجمع
تش��خیص مصلحت خیلی مصر هستند که
باید  fatfرا تصویب کنیم برخی دیگر کامال
مخالف هس��تند .معلوم نیست تکلیف این
لوایح چه میشود)10/30( .
 -1910متاسفانه حتی با وجود ریزش قیمت
در بازار ارز و س��که برخی سوداگران در بازار
مسکن سعی در باال بردن نرخها دارند .اینها
شرف و وجدان ندارند)10/30( .
 -1821م��ردم مراق��ب باش��ند .ش��مار
بستریشدگان در تهران دوباره افزایش یافته.
چرا برخ��ی مردم حتی ماس��ک نمیزنند؟
()10/30
 -1810خدا کند برای کارگران که قشر فقیر
هستند شرایط بهتری ایجاد شود .درآمد آنها
کفاف مخ��ارج زندگی را نمیدهد .در تامین
اجارهخانه تا آذوقه درماندهاند)10/30( .
 -1801یاد و خاطره ش��هدای آتشنشان را
خصوصا در حادثه ساختمان پالسکو گرامی
میداریم)10/30( .
 -1741آق��ای کریم��ی قدوس��ی نماینده
مجلس! شما در مخالفت با آقای ظریف دنبال
بهانهجویی بودید .وگرنه همه میدانند ایشان
خدمتگزار کشور و نظام است)10/30( .
 -1721من متوجه نمیشوم چرا مجلس به
دکتر ظریف وزیر خارج��ه  2کارت زرد داد؟
()10/30
 -1710چرا قیمت میوهجات و صیفیجات
کاهش نمییاب��د؟ دلیلی بر این همه گرانی
محصوالت کش��اورزی تولید داخل نیست.
()10/30
 -1702هر وقت سر و کله داعشیها در برخی
کشورهای منطقه پیدا میش��ود یاد سردار
سلیمانی دشمن شماره یک داعش میافتیم.
یادش گرامی روحش شاد)10/30( .
 -1641با ادامه روند سقوط قیمت ارز و سکه
در بازار ما مردم توقع داریم قیمت محصوالت
و مایحتاج مردم هم کاهش یابد)10/30( .
 -1621آق��ای روحان��ی چند م��اه به پایان
دولت شما نمانده احتمال رفع تحریمها هم
هست .ش��ما تمام تالش خود را برای بهبود

اوضاع بکنید .مردم با خاطر خوش از ش��ما
خداحافظی کنند)10/30( .
 -1605آقایان مسئول دولتمردان این مردم
بودن��د که دوران فش��ار حداکثری را تحمل
کردند نه مسئوالن ،تمام فشارها روی دوش
مردم بود)10/30( .
 -1512چرا داور بازی پرس��پولیس  -فوالد
باید چنان اشتباه فاحش بکندکه یک پنالتی
کامال اش��تباه را به ضرر این تیم بگیرد .این
پنالتی میتوانس��ت تمام زحمات این تیم را
به باد دهد .آقایان داور دقت کنند)10/30( .
 -1501آق��ای ظریف یکی از بهترین وزرای
دولت آقای روحانی است .عملکرد ایشان هم
با توجه به تمام کم و کاس��تیها قابل دفاع
است)10/30( .
 -1431موضوع گرانی و کمبود الستیک کی
قرار است حل شود؟ قیمتها چند برابر باید
افزایش یابد؟ ()11/1
 -1403اگر کشورهای حوزه خلیج فارس با
هم ارتباطات بهتری داشته باشند این برای
امنیت کل منطقه بسیار خوب است)11/1( .
 -1323م��ردم از دولت به خاطر بازار بورس
ناراحت هستند اما ادبیات برخی نمایندگان
مجلس و نحوه انتقاد آنها از دولت هم مناسب
نیست)11/1( .
 -1302خیل��ی از مردمی که در بازار بورس
س��رمایهگذاری کردند به خاطر ریزشها در
بورس ناراحت هستند .مردم دلخوش به این
بازار بودند .حاال هم از ناراحتی جلوی بورس
تجمع میکنند)11/1( .
 -1241روسها ادعا کردند واکسن تولید آنها
صددرصد اثربخشی دارد .باید مشخص شود
این گفته چقدر صح��ت دارد با چه میزان و
آماری این حرف را زدند؟ ()11/1
 -1237مجل��س دس��ت از ای��ن رفتارها و
بهانهجوییها از دولت بردارد .مشخص است
ریش��ه اختالفات مجلس با دولت سلیقهای
است)11/1( .
-1123رفتن ترامپ یک شوک به قیمتها
در بازار ارز است .این شوکها میتواند بیشتر
هم باشد)11/1( .
 -1117مجلس کار مهمتری ندارد که دنبال
کارت زرد دادن به آقای ظریف است یا تغییر
نام وزارت خارجه؟ ()11/1
 -1102بازار بورس نوس��ان دارد نمیش��ود
تا دچار مش��کل و ریزش ش��د همه آن را به
دولت نس��بت بدهند .نوسان بورس در تمام
دنیا اتفاق میافتد)11/1( .
 -1025برخی رس��انههای اصولگرا در مورد
رفتار آینده جو بایدن در قبال برجام قضاوت
عجوالنه نکنند)11/1( .
 -1011ظاهرا واکسنهای مدرن هم پس از
واکسنهای فایزر مشکالتی را برای استفاده
کنندگان آن ایجاد کرده .این طوری باش��د
م��ردم اعتمادی ب��ه واکس��نها نمیکنند.
()11/1
 -0909مراسم تحلیف رئیسجمهور آینده
آمریکا آن هم با این همه مراقبتهای امنیتی
و نظام��ی کل جامع��ه آمریکا را زیر س��وال
برد)11/1( .
 -2310تکلی��ف عقبماندگی دانش آموزان
و افت تحصیل��ی آنها در ای��ام کرونایی چه
میشود؟ ()11/2
 -2041چ��را بازیگر قدیم��یای مثل اکبر
عبدی از سریال نون خ حذف شد؟ ()11/2
 -2023آقای ظریف به علت اینکه خندیده
 2کارت زرد گرفته 2 .کارت چیس��ت؟ باید
 10کارت میگرفت! آقای ظریف! ول کن برو
دنبال کار دیگر .باالخره یک لقمه نانی پیدا
میشود)11/2( .
 -2021حق��وق کارگران کفاف  10روز آنها
را هم نمیدهد .قیمتها هم چپ و راس��ت
افزایش دارد .کارگ��ر با این درآمد اندک چه
کند؟ آن هم کارگری که درآمد ثابت ندارد؟
()11/2
 -2014متاس��فانه س��ایت دسترس��ی ب��ه
نمایش��گاه مجازی کت��اب در روز اول دچار
اختالل شد .امیدواریم این اختالل رفع شود.
()11/2
 -1911متاس��فانه مدتی است آمار فوتیها
در یک حد اس��ت و کاهشی نشده .برخیها
در رعایت مقررات کرونایی کوتاهی میکنند.
()11/2
 -1812آقای فکری مربی اس��تقالل! سعی
کنید تمرکز داشته باشید دنبال حاشیه هم
نباشید تا تیم استقالل به روند موفقیتهایش
ادامه دهد)11/2( .
 -1735درست در زمانی که شرایط بینالمللی
درحال تغییر اس��ت دولت میتواند با آرامش
بهتر اوضاع کشور را مدیریت کند عدهای دنبال
برهم زدن تمرکز دولت هستند)11/2( .

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

تا همانند دهه  ۱۳۸۰و با وجود تداوم رشدهای باالی نقدینگی
نرخ ارز بس��یار پایینتر از آنچه نظریه پولی پیشبینی میکند،
ق��رار گیرد و تحت آن ش��رایط ن��رخ ارز میتوان��د پایینتر از
 ۲۰هزار تومان قرار گیرد و مدتها نیز پایینتر از آن دوام آورد.
وی تصری��ح ک��رد :بنابرای��ن با کاه��ش ریس��کهای بیرونی
ن��رخ ارز ک��ه مثل بقی��ه قیمتها دچ��ار جهش بی��ش از حد
ی��ا اورش��ات ش��ده ب��ود ،میتوان��د ب��ه رقمه��ای پایینتر از
مقدار فعلی برسد.

وزیر سابق نفت:

ارتفاع پروندههای بابک زنجانی بیش از یک متر است!

وزیر نفت س��ابق درب��اره پرونده بابک زنجانی توضی��ح داد و گفت:
فکر میکنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باش��د ،بیش از ۲۵
دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت
اطالعات این دولت در هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض
میکنم که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم
نیستند.
به گزارش ایسنا ،رستم قاسمی در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین
نمایشگاه بینالمللی نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در
خصوص وضعی��ت بابک زنجانی ،اظهار کرد :بارها در خصوص بابک
زنجانی نظ��ر خود را اعالم کردهام اما باز میگوی��م؛ در دوره غیر از
تحریم ،س��الها ش��رکت ملی نفت ایران به صورت دولتی ،نفت ایران
را میفروخ��ت؛ اما با وقوع پدیده تحریم ،ش��رایط فروش نفت برای
کش��ور ،یک ش��رایط عادی نبود و امروز هم شرایط فروش نفت در
تحریم ،عادی نیست.
وی با بیان اینکه ما زمینههایی را درست نکرده بودیم که بخشهای
خصوصی قدرتمندی ایجاد ش��ده باش��ند که بتوانند نفت کشور را
در ش��رایط مختلف بفروش��ند ،اظهار کرد :باب��ک زنجانی به عنوان
یک خریدار در زمان تحریم ها ،به ش��رکت مل��ی نفت مراجعه و از
ش��رکتهای پوششی که بر اساس مجوز ش��ورای عالی امنیت ملی
ایجاد شده بود ،برای خرید نفت اقدام میکرد.
قاس��می با بیان اینکه معتبرترین س��ند معامالت تجاری دنیا LC
اس��ت ،گفت :آقای زنجان��ی وقتی نفت را خری��داری میکندLC ،
را از یک بانک ایجاد ش��ده در خارج از کش��ور ارائ��ه میکند که تا
آن مقطع��ی که وی  LCرا به ش��رکت ملی نف��ت میدهد ،بیش از
 ۶۰درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانکهای بزرگ کشور

قاسمی با بیان اینکه فکر میکنم ارتفاع پرونده بابک
زنجانی یک متر باشد ،گفت :بیش از  ۲۵دادگاه رسمی
در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت
اطالعات این دولت در هش��ت سال گذشته بوده و من
تحقیق ًا عرض میکنم که هیچ یک از کارمندان نفت در
پرونده بابک زنجانی متهم نیستند
ب��ود که اتفاقاً بی��ش از  ۷۰تا  ۸۰درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در
آن بانک بود.
وی افزود :آقای زنجانی پیش از سررسید ،کل آن بانک را خریداری
میکند و هم صاحب بانک و هم صاحب  LCمیشود.
وزیر س��ابق نفت با بیان اینکه همزم��ان ،آن بانک هم تحت تحریم
ق��رار میگی��رد و اتفاقاتی که در ادام��ه رخ میدهد و در نهایت کل
اقداماتی که انجام ش��د ای��ن بود که وزارت نفت ،ایش��ان را ممنوع
الخروج کرد ،اظهار کرد :کارشناس��انی سازمان دهی شدند که اموال

ایش��ان را شناسایی کنند و همزمان با شناسایی اموال وی ،اقدامات
الزم در زمینه کارهای دادگاهی صورت میپذیرد.
وی ادام��ه داد :درواقع در همان دولت دهم ،ما ایش��ان را به دادگاه
معرفی کردیم و نکته مهم اینجاس��ت که کارهایی که میبایست در
زمین��ه اقدامات قضائی صورت میگرفت ،کامال طبیعی اس��ت ولی
مهمتر از آن بایس��تی برای بازگش��ت این پول کار میشد ،پولی که
وجود دارد و بایس��تی تالش میش��د این پوله��ا در کنار اقدامات
قضائی ،به کشور بازگردانده میشد.
قاسمی با بیان اینکه فکر میکنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر
باشد ،گفت :بیش از  ۲۵دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و
این پرونده دس��ت وزارت اطالعات این دولت در هشت سال گذشته
ب��وده و من تحقیقاً عرض میکنم که هیچ یک از کارمندان نفت در
پرونده بابک زنجانی متهم نیستند.
وی با بیان اینکه به هر حال در ش��رایط تحریم ،ریسک و مشکالتی
وجود دارد ،اکنون نیز وزارت نفت برای فروش نفت تالش میکند اما
پش��ت صحنه ریسکهایی نیز وجود دارد که بابک زنجانی نیز یکی
از همین ریس��کها بود ،افزود :اما نکته مهم اینکه در سال  ۱۳۹۰و
 ۱۳۹۱که تحریم آمریکا ،سازمان ملل و اروپا بودیم نزدیک به ۱۶۰
میلیارد دالر نفت فروخته شد که باالترین فروش نفت در  ۱۰۰سال
گذشته است .وزیر سابق نفت در پاسخ به سوالی در خصوص فروش
نف��ت گفت :همانطور که مهندس زنگنه در مجلس اعالم کردند که
آقای قاسمی نه تنها  ۹۰درصد بلکه  ۱۰۰درصد در کنار وزارت نفت
هس��ت ،ایشان درست فرمودند ما مدتی است که در خصوص بحث
ف��روش نفت به وزارت نفت کمک میکنیم و بخش قابل توجهی از
نفت کشور را داریم به روشهایی که وجود دارد میفروشیم.

اینترنت موبایل ایران کندتر از نیکاراگوئه و گواتماال

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دسامبر  ،۲۰۲۰به
ترتیب به قطر ،امارات متحده عربی ،کره جنوبی ،چین و اس��ترالیا
تعل��ق دارد .همچنین رتبه یک تا پنج اینترن��ت پهنباند ثابت در
جه��ان ،به ترتیب به تایلند ،س��نگاپور ،هنگکنگ و رومانی تعلق
دارد.
به گزارش ایس��نا ،سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای
کارب��ران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی
محس��وب میش��ود .طبق اطالعات وبس��ایت  Speedtestکه
ش��اخصهای جهانی اینترنت را در کشورها بررسی میکند ،تا ماه
اکتبر  ،۲۰۲۰متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل۳۹.۱۸ ،
مگابیتبرثانیه و متوس��ط جهانی س��رعت آپلود اینترنت موبایل،
 ۱۱.۶۳مگابیتبرثانیه و تاخیر ۳۸ ،میلیثانیه بود .در حوزه اینترنت
ثابت نیز متوسط جهانی س��رعت دانلود ۸۷.۸۴ ،مگابیتبرثانیه و
متوسط جهانی س��رعت آپلود  ۴۷.۱۶مگابیتبرثانیه و تاخیر۲۱ ،
میلیثانی��ه بود.در حال حاضر و طبق آخرین آمار ،تا ماه دس��امبر

سال  ،۲۰۲۰متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل۴۷.۲۰ ،
مگابیتبرثانیه و متوس��ط جهانی س��رعت آپلود اینترنت موبایل،
 ۱۲.۶۷مگابیتبرثانیه و تاخیر ۳۶ ،میلیثانیه بود .در حوزه اینترنت
ثابت نیز متوس��ط جهانی س��رعت دانلود ۹۶.۴۳ ،مگابیتبرثانیه و
متوس��ط جهانی س��رعت آپلود  ۵۲.۳۱مگابیتبرثانی��ه و تاخیر،
 ۲۱میلیثانیه بود.
رتب��ه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دس��امبر ،۲۰۲۰
به ترتیب به قط��ر ( ۱۷۸.۰۱مگابیتبرثانیه) ،امارات متحده عربی
( ۱۷۷.۵۲مگابیتبرثانی��ه) ،کره جنوبی ( ۱۶۹.۰۳مگابیتبرثانیه)،
چین ( ۱۵۵.۸۹مگابیتبرثانیه) و استرالیا ( ۱۱۲.۶۸مگابیتبرثانیه)
تعل��ق دارد .همچنین رتبه یک تا پنج اینترن��ت پهنباند ثابت در
جهان ،ب��ه ترتیب به تایلند (  ۳۰۸.۳۵مگابیتبرثانیه) ،س��نگاپور
( ۲۴۵.۳۱مگابیتبرثانی��ه) ،هنگکنگ ( ۲۲۶.۸۰مگابیتبرثانیه)،
رومان��ی ( ۱۹۰.۶۰مگابیتبرثانی��ه) و س��وئیس (۱۸۸.۸۸
مگابیتبرثانیه) تعلق دارد .در حال حاضر متوس��ط سرعت دانلود

گوشت قرمز گران شد

رئی��س اتحادی��ه گوش��ت
گوسفندی از افزایش  10هزار
تومانی گوش��ت گوسفندی از
ابت��دای روزجاری خبر داد .به
گزارش ایلنا،علی اصغر ملکی
از ورود بازار گوش��ت قرمز به
مسیر افزایش قیمت خبر داد
و افزود :تنها از ابتدای امروز تا
این لحظه قیمت هر کیلوگرم
گوش��ت گوس��فندی افزایش
 10هزار تومانی داش��ته است .وی ادامه داد :در
حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای
مراک��ز عرضه با قیمت  115ه��زار تومان توزیع
میش��ود.ملکی یادآور ش��د :متوسط قیمت هر
کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مراکز عرضه در
پایان هفته گذشته  105هزار تومان بود .به گفته
وی؛ قیمت هر کیلوگرم ش��قه بدون دنبه برای
مصرفکننده معموال  10درصد بیشتر از قیمت
عرضه عمده است .ملکی از دالیل عمده افزایش
قیمت گوش��ت گوس��فندی را باال رفتن قیمت
نهادهای دامی از جمل��ه جو عنوان کرد .رئیس

اتحادیه گوش��ت گوسفندی
معتقد است؛ همچنین کاهش
عرضه یک��ی از دالیل افزایش
قیمت ناگاهی قیمتها است.
ملکی با اشاره به نزدیکی ایام
نوروز گفت :با نزدیک شدن به
روزهای پایانی سال دامداران
برای بهرهمن��دی از بازار گرم
ن��وروز میزان عرض��ه خود را
کاهش میدهند.وی در پاسخ
به این پرسش که قاعدتا مازاد تولید و گرانی نهاده
باید عواملی باشند که اجازه نگهداری طوالنی دام
را ب��ه دامداران ن��داده و تمایل آنها را به عرضه
افزایش دهد ،اظهار کرد :با افزایش تولید و گرانی
نهاده انتظار این اس��ت که افزایش عرضه داشته
باشیم ،اما دامداران امیدوار هستند در ایام نوروز
جبران ب��ازار بد ماههای اخیر را کنند.ملکی این
اتفاق را مختص ماههای پایانی سالجاری دانست
و افزود :هر ساله دامداران در ماههای پایانی سال
بازار دام را با کاهش عرضه گرم میکنند تا درآمد
بیشتری در این ایام داشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مطرح کرد

افزایش قیمت خودرو با شیب مالیم

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار
داش��ت :قیمتها کمی در نوسان است .در مورد
خودروهای شاخص ،پراید بین  95تا  100میلیون
تومان قیمتگذاری میش��ود و پژو  206تیپ 2
حدود  180میلیون تومان است .به نظر میرسد
دیگر شاهد موج گرانی نخواهیم بود .به گزارش
ایلنا ،نعمتاهلل کاشانی نسب اظهار کرد :به علت
نوسانات نرخ دالر قیمت خودرو نیز در چند روز
گذشته کمی افزایش یافت ،البته افزایش قیمت
چندانی را مش��اهده نکردی��م و خودروها تقریبا
 1ت��ا  2میلیون تومان گران ش��دند .با این حال
ای��ن افزایش قیمت پایدار نخواهد بود و اگر نرخ
دالر تثبیت شود ،قیمت خودرو کاهش بیشتری
خواهد داشت.وی افزود :االن دالر بین  22تا 23
هزار تومان است؛ حدود  5ماه قبل که قیمت دالر

همین قیمت و بر همین پایه بود قیمت خودرو
کمتر از قیمت امروز خود ب��ود .بنابراین خودرو
کمی جلوتر از دالر گران شده است .اگر نرخ دالر
تثبیت شود قیمت خودرو کمتر شده و در آینده
هیچ اضافه قیمتی نخواهیم داشت .نایب رئیس
اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به نرخ روز
خ��ودرو دربازار گفت :قیمتها کمی در نوس��ان
است .در مورد خودروهای شاخص ،پراید بین 95
تا  100میلیون تومان قیمتگذاری میشود و پژو
 206تیپ  2حدود  180میلیون تومان است .به
نظر میرسد دیگر شاهد موج گرانی که آمده بود
نخواهیم بود .کاشانی نسب همچنین تصریح کرد:
فقط مصرفکنندگان واقعی در بازار هستند ،دیگر
بازار خودرو برای دالالن جذابیتی ندارد تا در این
بازار سوداگری کنند.

اینترنت موبایل در ایران  ۲۵.۳۰مگابیتبرثانیه و متوس��ط سرعت
آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۳۹ ،مگابیتبرثانیه اس��ت که رتبه ایران
را به  ۸۸از میان  ۱۳۹کش��ور رس��انده اس��ت .این در حالی است
که در ماه اکتبر  ،۲۰۲۰متوس��ط س��رعت دانلود اینترنت موبایل
در ایران ۲۶.۹۳ ،مگابیتبرثانیه و متوس��ط سرعت آپلود اینترنت
موبایل ۱۱.۶۳ ،مگابیتبرثانیه بود .همچنین طبق این آمار ،اینترنت
موبایل ایران در حال حاضر از نیکاراگوئه و گواتماال کندتر و از گینه
نو و روآندا س��ریعتر اس��ت.در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت،
متوسط س��رعت دانلود در ایران ۱۸.۳۳ ،مگابیتبرثانیه و متوسط
سرعت آپلود  ۱۱.۱۳مگابیتبرثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۶
میرس��اند .در ح��وزه اینترنت ثابت در ما اکتبر  ،۲۰۲۰متوس��ط
س��رعت دانلود در ایران ۱۹.۰۸ ،مگابیتبرثانیه و متوس��ط سرعت
آپلود  ۱۱.۳۵مگابیتبرثانیه بود.
همچنی��ن طبق این آمار ،اینترنت موبای��ل ایران در حال حاضر از
اوکراین و مالزی کندتر و از کنیا و روسیه سریعتر است.

جزییات پرداخت یارانههای نقدی در سال آینده

کمیس��یون تلفیق مجلس س��هم یارانه مردم از
منابع هدفمن��دی یارانهها را برای س��ال آینده
 ۲براب��ر کرد .به گزارش خبرآنالین ،در جلس��ه
کمیته مص��ارف تبصره  ۱۴کمیس��یون تلفیق
بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس مدل پرداخت یارانه
نقدی و غیرنقدی برای سال آینده مشخص شد.
براین اس��اس قرار اس��ت مجلس یارانه نقدی و
معیش��تی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع
دیگر ،یارانه جدیدی به مردم بدهد.
برای ای��ن موض��وع  ۱۴۰هزار میلی��ارد تومان
منابع پیشبینی شده که بخشی ناشی از حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی ب��وده که طبق مصوبه تلفیق
بودجه قرار اس��ت با نرخ  ۱۷۵۰۰تومان تسعیر
و محاس��به ش��ود .دولت در الیحه بودجه سال
آین��ده کل رقم اختصاص یارانه به مردم را ۷۳.۸
هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود .براساس
مصوب��ه کمیته مربوطه ۲۰ ،میلیون نفر از مردم
که صرف��ا یارانه نق��دی  ۴۵۵۰۰ه��زار تومانی
دریافت میکنند میزان یارانه دریافتیشان سال
آینده  ۲برابر خواهد ش��د و به  ۹۱هزار تومان در
ماه میرسد .این  ۲۰میلیون نفر افرادی هستند

که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت
نمیکنند .مجموع یارانه بگیران نقدی حدود ۷۸
میلیون نفر هستند .همچنین  ۵۸میلیون نفری
که یارانه نقدی و معیشتی بنزین دریافت میکنند
س��ال آینده ،با ادغام این دو یاران ه در مجموع هر
نفر  ۱۳۶هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد
کرد.حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع ناشی
از هدفمن��دی یارانهه��ا که قرار اس��ت به مردم
اختص��اص یابد ،بین  ۱۰میلیون نفری که تحت
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی
هستند ،توزیع خواهد شد که البته شیوه نقدی
یا غیرنقدی بودن آن مشخص نیست .در صورتی
ک��ه دولت تصمیم بگی��رد این رق��م را به یارانه
نقدی این افراد اضاف��ه کند ،رقم یارانه دریافتی
آنها از  ۱۳۶هزار توم��ان به  ۲۲۰هزار تومان در
ماه افزای��ش مییابد .کل منابع هدفمندی برای
پرداخت یارانه به مردم  ۱۴۰هزار میلیارد تومان
پیشبینی ش��ده که مجموع پرداختی به مردم
 ۱۲۶.۵هزار میلیارد تومان میش��ود و مابقی آن
نی��ز در اختیار دولت ق��رار میگیرد که به روش
نقدی یا کاالیی بین مردم توزیع کند.

نماینده مجلس:

پیشنهاد حذف غربالگری را به حساب مجلس نگذارید

س��خنگوی کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه
 ۱۴۰۰با بیان اینکه مجلس ش��ورای اسالمی
آمادگ��ی پیشبین��ی ردیف��ی در بودجه برای
کاهش هزینههای غربالگری زنان باردار را دارد،
گفت که پیشنهاد حذف غربالگری را به حساب
مجلس شورای اسالمی نگذارید.
به گزارش ایس��نا ،رحی��م زارع اظهار کرد :من
از مردم میخواهم پیش��نهاد حذف غربالگری
زنان باردار را به حساب مجلس شورای اسالمی
نگذارند ظاهرا این پیشنهاد در کمیسیون ویژه
خانواده مطرح اس��ت از اعضای این کمیسیون
میخواه��م آن را رد کنند چ��را که اگر چنین
پیش��نهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه با
علم اس��ت و ما دیگر نبای��د ادعای علمی بودن
کنیم.

وی یادآور شد :ما نمیخواهیم جمعیت ناقصی
داشته باش��یم که هزینهای چند برابر یک فرد
س��الم اس��ت و فردی که متولد میشود عذاب
بکش��د ،غربالگری الزم است و ما هرچه بتوانیم
در ح��وزه غربالگری بودج��ه بگذاریم و تالش
کنیم کم اس��ت اتفاقا بای��د غربالگری اجباری
باشد حتی حاضر هستیم به کاهش هزینههایش
کمک کنیم خیلیها مشکل مالی دارند و شاید
نتوانند ای��ن هزینه را پرداخت کنند .ما باید به
هر قیمتی حفظ کنیم یارانه بدهیم و یا ردیفی
برای کاه��ش هزینهها پیشبینی کنیم .هرچه
هست امیدواریم این پیشنهاد غیرکارشناسی و
غیرعلمی که در جامعه هم بازتاب بدی داشته
به حس��اب مجلس ش��ورای اس�لامی گذاشته
نشود.

تمدید اجرای طرح تست سریع و رایگان کرونا در ایستگاههای منتخب متروی تهران

مديريت ارتباطات و امور بين الملل و ش��ركت بهره برداري متروي
تهران و حومه ،از تمديد طرح تست رایگان کرونا در ايستگاه شوش
و ارائه خدمات در ايستگاه علي آباد متروی تهران خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري
متروي تهران و حومه ،به دلیل اس��تقبال مس��افران از برنامه تست

رایگان کرونا در ايستگاه ش��وش متروی تهران این خدمات در این
ایس��تگاه تمدید و شرايط انجام تست در ايستگاه علي آباد نيز مهيا
ش��د و مس��افران متروي تهران میتوانند با مراجعه به پایگاه تست
کرونا در دو ایس��تگاه منتخب متروي علی آباد و ش��وش نسبت به
انجام تست رایگان کرونا اقدام كنند.

گفتني اس��ت اين طرح به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
شرکت بهرهبرداری متروي تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
تهران و ش��رکت شهر سالم ،با حضور کارشناسان حوزه سالمت در
ایستگاه شوش تا روز پنجشنبه  ۹بهمن سالجاری و ایستگاه علیآباد
تا روز شنبه  ۱۱بهمن ماه  ۹۹انجام مي گيرد.

