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اقتصادی

عقبگرد بورس به کانال یک میلیون و  ۱۰۰هزار واحد

شاخص کل بورس روز گذشته برای بار چندم در هفتههای گذشته به کانال یک میلیون و
 ۱۰۰هزار واحد عقبگرد کرد .به گزارش ایسنا ،در معامالت بازار سرمایه شاخص کل بورس
با  ۱۱هزار و  ۸۵۵واحد کاهش رقم یک میلیون و  ۱۹۳هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل
با معیار هم وزن هم با  ۱۰۱۰واحد کاهش به رقم  ۴۳۳هزار و  ۳۸۵واحد رسید .معامله گران
بازار  ۳۳۷هزار معامله به ارزش  ۳۸هزار و  ۶۳۵میلیارد ریال انجام دادند.

اقتصاد بین الملل

آثار منفی حضور طوالنیمدت
کودکان در خانه
ادامه از صفحه اول:
یعنی دانشآموز فــارغ از یادگیری دروس،
اجتماعی شــدن را یاد میگیــرد در واقع
نحوه برخورد بــا دیگران و تعامل با آنها را
آموزش میبیند .اما زمانی که دانشآموز در
خانه اســت آنهم به مدت طوالنی ،از تمامی
این نقاط مثبت دور میشــود به طور کلی
فرد در محیط خانــه از محیط جامعه جدا
میشود .این مسئله به خصوص در کودکان
اثر منفی بیشــتری دارد چــرا که کودکان
همچون لوح سفیدی هســتند که میتوان
آموزشها و مهارتهای بیشتری را در آنها
گنجاند .از سوی دیگر حضور طوالنی مدت
دانشآموزان در خانه سبب میشود که آنها
دچار تنهایــی و انزوا گردند در واقع تنهایی
را یاد میگیرند و بعدها هم ضمن یادگیری
رفتارهای نادرست دچار معضالتی میشوند.
در نتیجه این مســئله باعث میشود که هم
از نظر آموزشــی و میزان یــادگاری دچار
مشــکل شــوند و هم اینکه از لحاظ روابط
اجتماعــی فرد به بن بســت بخورد و حتی
ســبب شــود که فرد در آینده فرد معتدلی
بار نیاید .از سوی دیگر از نظر روحی  -روانی
هم فرد دچار صدماتی میگردد چراکه وقتی
که دانشآموز از محیــط جدا و روابطش با
دیگران قطع شده باشد انزوا گرایی را پیشه
میکنــد و یکــی از اثــرات انزواگرایی هم
متاســفانه خودکشی اســت .پرخاشگری از
دیگر تبعات طوالنی ماندن دانشآموزان در
خانه اســت به خصوص در خانوادههایی که
تنش بســیار زیاد است (به سبب مشکالت
اقتصادی و دیگــر گرفتاری ها) .به هر حال
این نکته را نباید فراموش کرد که مدرســه
صرفاً محیط آموزشــی نیست بلکه محیط
نظم و انضباط و یادگیری برخورد و تعامالت
اجتماعــی اســت .به طورکلــی دورانی که
شخصیت اساسی فرد شکل میگیرد ،دوران
حضور در مدرسه است.

نماینده باید فعال به نظر برسد
حتی اگر به چیزی نرسد
ادامه از صفحه اول:
مردم از ســیلی زدن شــما بــر صورت یک
سرباز مجری قانون شرمنده میشوند .مردم
دوســت دارند نماینده خود را فعال ببینند،
اما نه به هر قیمتــی .اما انگار نماینده ،تمام
فکرش این است که فعال به نظر برسد حتی
اگر به چیزی نرســد .یادمان باشد ،این فعال
بودن بــا مثال اول در رابطه بــا بیمار بودن
یکی از نزدیکان تفــاوت زیادی دارد .در آن
مثال ،پای بیمــاری و جان عزیزی در میان
اســت که باز هم امیدی بــرای بهبودی در
پشــت اقداماتمان وجود دارد .اما در برخی
از اقدامات نمایندگان ،نه تنها هیچ کورسوی
امیدی نیست که خسارت هم هست .اما انگار
برای نماینده ،فعال به نظر رســیدن ،مهمتر
است تا خسارت به جامعه.

عملهای زیبایی
و اختالل بدریخت انگاری
ادامه از صفحه اول:
اضطراب ،افســردگی ،گرایــش به مصرف
مواد ،افکار خودکشی و اختالالت خوردن...
از جمله عوارض این بیماری اســت .در این
اختالل ،فرد احســاس میکنــد یک نقص
ظاهــری خیلی بزرگ و خیالی در بدن خود
دارد و مــدام از آن گله میکند .در صورتی
کــه این نقص یا اصال وجود ندارد یا اگر هم
وجود دارد ،بسیار جزئی و کمتر از آن چیزی
اســت که خود او فکر میکند .مشــغولیت
ذهنی ایــن افراد به این مشــکالت چیزی
فراتــر از ناراحتیهای ســاده در مورد ظاهر
است که بقیه افراد دارند .این افراد ساعتها
جلوی آینه میایستند و به عیبهای خیالی
خــود نگاه میکنند .این افــراد به حدی به
عیبهای خــود باور دارند کــه حرف هیچ
شــخص دیگری در مورد اینکه ظاهر خوبی
دارند را باور نمیکنند ،گاهی اوقات اختالل
بدریختانگاری آنقدر شــدید میشــود که
تمام ذهن و فکر فرد را مشــغول میکند و
در نتیجــه عزت نفــس و اعتماد به نفس او
را پایین میآورد .حتی ممکن است از ترس
مســخره شدن و طرد شــدن ،از حضور در
جامعــه خودداری کنند و خــود را در خانه
حبس کننــد .در نهایت نیز ممکن اســت
موقعیت شغلی یا تحصیلی خود را از دست
بدهنــد و در حوزههای فــردی و اجتماعی
زندگی خود با مشکل مواجه شوند.

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

تصویببستهمالی
۱.۹تریلیون دالری بایدن
درمجلسنمایندگانآمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا شنبه ،بسته کمک
مالی  ۱.۹تریلیــون دالری بایــدن که برای
تقویت اقتصاد آمریکا در شرایط بحران کرونا
پیشنهاد شــده بود را تصویب کرد و آن را به
مجلس سنا فرستاد .به گزارش مهر به نقل از
سیانبیسی ،مجلس نمایندگان آمریکا ،شنبه،
بسته کمک مالی  ۱.۹تریلیون دالری بایدن که
برای تقویت اقتصاد آمریکا در شــرایط بحران
کرونا پیشــنهاد شده بود را تصویب کرد و آن
را برای تصمیمگیری به مجلس سنا فرستاد.
دموکراتهــای هر دو مجلــس قانونگذاری
آمریکا (ســنا و مجلس نماینــدگان) در نظر
دارند این بســته قبل از ۱۴مــارس تصویب
شده و برای امضای نهایی روی میز پرزیدنت
بایدن قرار بگیــرد .در ۱۴مارس برنامه کمک
اضافــی دوران کرونا به بیکاران خاتمه خواهد
یافت .درحالیکه جمهوریخواهان نیاز به یک
بسته مالی بزرگ دیگر آن هم در شرایطی که
بدهی مالی دولت رکورد زده است را زیر سوال
بردهاند ،انتظار میرود دموکراتها با توجه به در
دست داشتن اکثریت در هر دو مجلس ،خود
این بسته را تصویب کنند .در رأیگیری همه
جمهوریخواهان به عالوه  ۲نماینده دموکرات
با تصویب بسته مخالفت کردند ،اما در نهایت
این بسته با  ۲۱۹رأی موافق در برابر  ۲۱۲رأی
مخالف ،تصویب شد.

بازار

افزایشقیمت
 ۵۰تا ۳۷۰درصدی  ۵۱کاال
در آذر ماه امسال

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت (صمت) نشــان
میدهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام
و طیور ،میوه ،حبوبــات و برنج ،روغن ،مرغ
زنده و همچنین آهن آالت در آذرماه امسال
بیش از  ۱۰۰درصد افزایش داشته و بین ۲تا
 ۴.۷برابر شــده و قیمت  ۲۳کاال نیز بیش از
۵۰درصد گران شده است .به گزارش ایسنا،
از بین ۹۵کاالیی که تغییرات قیمت آنها از
آذرماه سال گذشته تا آذر مشابه امسال منتشر
شــده ،قیمت  ۲۸کاال بیــش از ۱۰۰درصد
افزایش یافتــه و قیمت آنها بین دو تا بیش
از ۴.۵برابر شده است .بیشترین افزایش قیمت
مربوط به کنجاله ســویای وارداتی است که
قیمــت آن در مدت یاد شــده ۳۷۳.۹درصد
افزایش یافته و  ۴.۷برابر شده است و در کنار
آن بایــد به جو خارجــی و داخلی با ۱۱۷.۴
و ۱۱۴.۲درصــد و ذرت خارجی و داخلی با
 ۱۰۵.۱و ۱۱۹.۷درصد افزایش قیمت اشــاره
کرد؛ چراکه این کاالها نیز به عنوان خوراک
دام و طیور بر قیمت مرغ ،گوشت ،تخم مرغ
و لبنیات نیز تاثیرگذارنــد .قیمت مرغ زنده
نیــز در همین ماه با افزایش  ۱۰۰.۶درصدی
نسبت به آذر پارسال به حدود  ۱۷هزار تومان
رسیده است.

برق

کاهش ۶.۷درصدی مشترکان
پرمصرف خانگی در کشور

معاون هماهنگی توزیع توانیر ،سهم مشترکان
شهری با  ۴۶میلیون قبض خانگی را ۲۰درصد
کم مصرف۴۹ ،درصد خوش مصرف و ۳۰درصد
پرمصرف و مشــترکان روســتایی ۳۰درصد
کممصرف۴۷ ،درصد خوش مصرف و ۲۳درصد
پرمصرف عنوان کرد .به گزارش ایسنا ،غالمعلی
رخشانی مهر در نشست بررسی آخرین وضعیت
اجرای طرح برق امید که با حضور وزیر نیرو و از
طریق ویدیو کنفرانس و برقراری ارتباط تصویری
با شرکتهای توزیع برق در مرکز پایش صنعت
برق برگزار شــد با اشــاره به تک رقمی شدن
تلفات شبکه توزیع در سال  ،۹۸از هدفگذاری
برای کاهش تلفات  ۹.۷۶درصدی به ۹.۲درصد
تا پایان سال جاری و پیشرفت خوب برنامهها در
این خصوص خبر داد .وی تمرکز شرکتهای
توزیع بــرای وصــول ۱۰۲تــا ۱۰۴درصدی
مطالبات را که بخشی از مانده مطالبات سنوات
قبل را نیز شــامل میشود ،مورد توجه قرارداد
که تاکنون افزایش ۸درصدی وصولی نســبت
به ســال گذشته را درپی داشــته و  ۲۱هزار و
۵۰۰میلیــارد از ۲۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
مطالبات امسال شــرکتها وصول شده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر پوشش خدمات
غیر حضوری برق را هم اکنون  ۷۵درصد عنوان
کرد که در تعدادی از شرکتها به صورت صد
در صدی اجرا شــده و با توجــه به زمان باقی
مانده تا استقرار کامل طرح (۱۹خرداد )۱۴۰۰
پیشبینی میشود تا پایان امسال ،پوشش صد
در صدی ارائه خدمات غیرحضوری برق به مردم
محقق شود .وی رخشانی مهر پیشرفت طرح
برق امید و اجرای  ۲برنامه ۲ماهه در این زمینه
را مطابــق برنامهریزی ذکر کــرد که طی این
مدت ،از مجموع ۶۰میلیون قبض برق خانگی
۲۲.۵درصد کم مصــرف ۴۸.۹ ،درصد خوش
مصرف و ۲۸.۵درصد پرمصرف بودند.

مدیــرکل دفتر مبارزه با آفــات عمومی و همگانی
ســازمان حفظ نباتات کشــور گفــت :پیشبینی
میشود دستههای گســترده ملخ صحرایی حدود
۱۰تا  ۱۵روز آینده وارد کشور شوند.
سعید معین در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه حمله
گسترده آفت ملخ صحرایی هنوز رخ نداده است ،گفت :حدود
۱۰تا  ۱۵روز آینده شــاهد هجوم دســتههای گســترده ملخ
صحرایی به کشور خواهیم بود.

هجوم گسترده ملخهای صحرایی به کشور حدود  ۱۰روز آینده

وی ادامه داد :هر  ۱۵روز یک گزارش بینالمللی
از وضعیت ملخ صحرایی در جهان بر روی سایت
فائــو قرار میگیرد .هر ماه نیــز یک بولتن وجود
دارد کــه در آن وضعیت کشــورهای مختلف و
پیشبینی آینده شرح داده میشود.
مدیــرکل دفتر مبارزه با آفــات عمومی و همگانی ســازمان
حفظ نباتات کشــور اضافه کرد :دســتههای زیــادی از ملخ
صحرایــی در فاصله بین ریــاض تا جــده و از آن طرف مرز

شــمالی کشور عربســتان با کویت و عراق وجود دارند که اگر
شــرایط پرواز برای آنها فراهم شــود به سمت ایران حرکت
خواهند کرد.
وی شــرایط پرواز ملخ صحرایی را تشریح کرد و گفت :دمای
پرواز باید  ۲۳تا  ۲۴درجه سانتی گراد باشد و از طرفی بایستی
باد بوزد که این شــرایط ذکر شــده از اواخــر هفته آینده در
عربستان فراهم میشود .یعنی هم دمای پرواز مناسب میشود
و هم جهت باد به سمت ایران خواهد شد.

جرایم کرونایی کجا خرج میشود؟

مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با آفتاب یزد :چندی پیش به ستاد اجرایی پیشنهاد اختصاص وجوه جرائم مالی متخلفان از
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را در اموری مانند تخصیص ماسک رایگان به طبقات بسیار کمدرآمد را دادم که شوربختانه به تصویب نرسید
آفتاب یــزد -گروه اقتصادی :شــفافترین آمارهــای کرونا در
ایران ،وضعیت مبتالیان و فوتیهای ناشــی از کرونای انگلیســی در
کشــور ،کاهش رعایت پروتکلها و شیب تند بیماری در خوزستان،
احتمالخیز چهارم کرونا و پیشبینی  ۲ســناریو برای بیمارستانها،
شــروط اجازه ســفر در نوروز ،بیعدالتی در مصرف واکسن کرونا در
جهان ،پیشبینی تزریق واکســن برای  ۵۴میلیــون ایرانی تا پایان
 ۱۴۰۰و زمان دسترسی به واکسنهای ایرانی از جمله مباحثی است
که دکتر علیرضا رئیسی  -معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی
ســتاد ملی مقابله با کرونا در گفتوگوی تفصیلی با همکاران ما در
ایسنا ،به تشریح آن پرداخته است.
اگرچه او در این گفتگوی مفصل به مباحث بســیاری پرداخته است،
اما در کنار اشــاراتی که به مقاومت برخی مردم در مقابل جریمه یا
دورزدن این قانون داشــته است به این موضوع اشاره نکرده است که
جریمه وضع شده برای متخلفان در کجا هزینه میشود تا شفافیت در
این مسئله ،منجر به همکاری سایر مردم و دلگرمی رعایتکنندگان
قانون شود.
رئیســی مهمترین اقدام برای مقابله با کرونا را تغییر سبک زندگی
میداند و تاکیــد میکند :اگر این تغییــر را نپذیریم چندان موفق
نخواهیم شــد و از طرفی همه چیز هم در دســت وزارت بهداشت
نیست .ما پروتکلهای بهداشتی را نوشتیم ،نظارت میکنیم و گزارش
میدهیم ،اما نمیتوانیم و وظیفه نداریم مردمی که ماسک نمیزنند را
بگیریم و جریمه کنیم .ولی همه نهادها در حال کمک به ما هستند .از
طرفی در نقاط زیادی از کشور مانند تهران زدن ماسک تا حد زیادی
جزئی از ســبک زندگی شده است ،ولی در برخی نقاط هم متاسفانه
این اتفاق نیفتاده است که تنها مخصوص خوزستان نیست .پیش از
آن مشــکل ماسک نزدن را در استانهای شمالی مانند مازندران هم
داشتیم و نزدن ماسک در کنار دورهمیهای شب یلدا عامل مهمی در
افزایش بار بیماری در استانهای شمالی بودند.
وی با بیان اینکه برخی کشورها جریمه «زندانی» شدن را برای نزدن
ماسک در نظر گرفتند ،از اینکه متاسفانه هنوز در مصاحبههای صدا
و ســیما برخی کرونا را یک شوخی میدانند و میگویند وجود آن را
باور ندارند ابراز شــگفتی میکند و میافزاید :این در حالی است که
تاکنون بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر در جهان بر اثر ابتال به این
بیماری فوت کردهاند!
با این وجود از آنجا که ســهلانگاری و شــوخیگرفتن مسئله کرونا
توســط مردم در اماکن عمومی موجب ایجاد استرس و تحمیل یک
ویروس مرگبار به ســایر همنوعان حاضر در آن محیط میشود ،لذا
وضع جریمه ســنگین در این خصوص امری اجتناب ناپذیر و حتی
واجب به نظر میرسد.
در این میان از آنجا که شــرایط تصویــب و وضع قانون برای زندانی
کردن متخلفان تبیین و تعریف نشــده است؛ آنچه در حال حاضر در
حال اجراســت ،وضع جرائم کرونایی برای تردد خودروها یا فعالیت
کسبه در ساعات محدود شده از سوی ستاد ملی مقابله با کروناست.
اما یک پرسش در این میان با توجه به حجم زیاد تخلفات و متعاقبا
جریان وضع شــده این اســت که جرایم وضع شده بناست در کجا
و چگونه هزینه شود؟ از ســویی نیروی انتظامی گفته به جیب این
مجموعه نمیرود؛ وزارت بهداشــت هم مشابه این ادعا را داشته و به
خزانه دولت تزریق میشــود اما اینکه از این خزانه نیز کجا قرار است
برود؛ پرسش دیگری اســت که بدون پاسخ مانده است! هزینه امور
جاری کشور میشود یا برنامهای برای آن در نظر دارند؟

در این میان زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا ،طرح محدودیتهای
ترددی را در کشور اجرا کرد ،مقرر شد رانندگان متخلف جریمه شوند.
اما در این خصوص شــایعات بسیاری درباره پلیس و سود آن از این
جرائم مطرح شــد .تا جایی که بر اســاس ضوابط ،مقرر شد تمامی
مبالغ این جرائم به وزارت بهداشت پرداخت شود .اگرچه چندی پیش
«الری» ســخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد تاکنون تنها ۶میلیون
تومان از این جرائم به حســاب وزارت بهداشــت واریز شــده است!
سردار «سیدکمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا هم با بیان اینکه
تاکنون رانندگان متخلف جرائم خود را پرداخت کردهاند و آیا پلیس
در پرداخت مبالغ جرائم برای وزارت بهداشت نقشی داردگفت :هدف
پلیس جریمه کردن نیست و در بسیاری موارد سعی کردیم با تذکر،
بــه اجرای طرح و قطع زنجیره انتشــار ویروس کرونا کمک کنیم و
تاکنون  ۲میلیون و  ۱۷۵هزار خودرو تذکر لسانی دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به تعداد خودروهای جریمه شــده افزود :تاکنون یک
میلیون و  ۳۰۵هزارو  ۶۸۴جریمه برای  ۹۰۰هزار خودرو متخلف در
اجرای طرحهای محدودیتهای ترددی اعمال شده است.
این مقام انتظامی درباره اینکه پلیس از جرائم سودی نمیبرد ،ادامه
داد :تمام مبالغ جریمهها ،مســتقیم به حساب خزانه واریز میشود.
هیچــگاه پلیس از مبالغ جرائم اســتفاده نمیکند و نیروی انتظامی
بودجه خود را دارد.
ســردار هادیانفر گفت :در دولت این موضوع مطرح شد که درصدی
از این جرائم برای پلیس راهور باشــد که البته ما پیگیریهای بعدی
برای آن انجام ندادیم.
وی بــا اشــاره به ادعای وزارت بهداشــت مبنی بــر دریافت تنها ۶
میلیون تومان از مبالغ جرائم گفت :قطعا خیلی بیشــتر از  ۶میلیون
تومــان ،جرائم پرداختی داشــتیم ،اما در حال حاضــر آمار دقیقی
در این باره ندارم!
رئیــس پلیس راهور ناجا در پاســخ به این پرســش کــه چرا هنوز
مبالغ جریمه برای وزارت بهداشــت واریز نشده است ،افزود :پلیس
تنهــا جریمه میکند و هیچ دخالتی در پرداخت این مبالغ به وزارت
بهداشت ندارد و مبالغ جرائم به خزانه دولت واریز میشود.
وی با تاکید بر اینکه دولت بــا اعمال جریمههای کرونایی به دنبال
کســب درآمد نیست ،گفت :هدف از این جرایم بازدارندگی و کنترل
است و هیچ حساب درآمدی نیز روی آن نشده است.
در این رابطه خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتاب یزد» کوشــیدند روز
گذشــته با دکتر زالی ،رئیس ستاد ملی کرونا و همچنین «رئیسی»
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا و حتی دکتر «جهانپور» مدیر
روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص سرنوشت واقعی این وجوه

بانک مرکزی اعالم کرد

متوسط قیمت هر متر خانه در تهران
۲۸میلیونتومان

در بهمن  ۱۳۹۹تعــداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  ۳.۹هزار واحد مسکونی
رسید که نسبت به ماه قبل  ۱۱.۴درصد افزایش و
نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۷۰.۵درصد کاهش
را نشان میدهد .همچنین قیمت هر متر مربع
واحد مسکونی بیش از  ۹۷درصد افزایش یافته و
میانگین به متری  ۲۸میلیون و  ۳۹۰هزار تومان
رسیده است .به گزارش ایسنا ،طبق اعالم بانک
مرکزی ،تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی
شــهر تهران در  ۱۱ماهه سال  ۱۳۹۹به حدود
۷۸هزار واحد مســکونی رسید که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ۶.۴ ،درصد افزایش نشان
میدهد .الزم به ذکر است بررسی تحوالت متوسط
قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهر تهران موید
آن اســت که در بهمن سال جاری تعداد هشت
منطقه از مجموع  ۲۲منطقــه ،کاهش قیمت
مسکن نسبت به ماه قبل از آن را ثبت کردهاند.
براســاس این گزارش ،در بهمن ســال ،۱۳۹۹
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران
به  ۳.۹هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه
قبل  ۱۱.۴درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۷۰.۵درصد کاهش نشان میدهد .در

ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله
شــده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر
تهران ۲۸۳.۹میلیون ریال بود که نسبت به ماه
قبل  ۳.۷درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل
۹۷.۲درصد را افزایش نشان میدهد .در بررسی
حجم معامالت مســکن ،توزیع تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک
عمر بنا در بهمن ماه امســال حاکی از آن است
که از مجموع  ۳۹۱۷واحد مسکونی معامله شده،
واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم  ۳۹.۴درصد
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده اند.
ســهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل
حدود ۳.۸واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به
سهم واحدهای با قدمت باال در گروههای  ۱۱تا
 ۱۵و بیش از ۲۰سال افزوده شده است .گفتنی
اســت« ،گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن
شهر تهران در بهمن ماه سال  »۱۳۹۹برگرفته
از آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت امالک و
مستغالت کشور است که توسط اداره بررسیها
و سیاســتهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و
منتشر میشود.

که رقم آن نیز ناچیز نیســت ،گفتگو کنند؛ اما هیچ یک به هر دلیل
پاسخگوی گوشی همراه خود نشدند.
دکتر «مســعود مردانی» ،عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در
گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص اطالع وی از سرنوشــت
وجوه هنگفت جرائم کرونایی میگوید :تا آنجا که اینجانب اطالع دارم،
در این خصوص هیچ یک از اعضای کمیته علمی ستاد حتی یک ریال
هم حقالزحمه بابت اقدامات انجام شــده دریافت نکردهاند ،اما با این
وجود اینجانب چندی پیش به ستاد اجرایی پیشنهاد اختصاص وجوه
جرائم مالی متخلفان از مصوالت ستاد ملی مقابله با کرونا را در اموری
مانند تخصیص «ماســک رایگان» به طبقات بسیار کمدرآمد را دادم
که شوربختانه به تصویب نرسید!
«محمدحسین ســاکت» ،حقوقدان ،وکیل دادگستری ،قاضی سابق
دیوانعالی کشور و رئیس هیئت مدیره انجمن حقوقشناسی در گفتگو
با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص بار حقوقی نا معلوم بودن محل
هزینه این وجوه اخذ شده میگوید :به طور قطع از آنجا که رقم جرایم
وضع شــده سنگین و هنگفت است باید تدبیر عاقالنه و موثری برای
آن اتخاذ شود.
وی با اســتقبال از پیشنهاد دکتر «مردانی» عضو کمیته علمی ستاد
ملی مقابله با کرونا که خواستار اختصاص این جرایم به تهیه اقالم مهم
و مصرفی پیشگیرانه مانند ماسک برای طبقات بسیار کمدرآمد جامعه
شــده بود ،میافزاید :در این رابطه همیــن که دولت تصمیم بگیرد
کفایت میکند و نیاز به تصویب مجلس را ندارد؛ چرا که خزانه دولت
در اختیار خودش اســت و میتواند پیشنهادات ستاد ملی مقابله با
کرونا در خصوص افزایش محسوس اقدامات پیشگیرانه جهت کاستن
از حجم مبتالیان را در دستور کار قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا همانطور که «رئیسی» سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا چند روز پیش در گفتگو با ایسنا اعالم کرد
در برخی کشورها زندان به عنوان جریمه تعیین شده است میگوید:
البته تصمیم به مجازات زندان برای متمردان از مصوبات ســتاد ملی
مقابله با کرونا دیگر موضوعی نیست که صرفا در اختیار دولت باشد؛
مگر آنکه لجبازی و تمســخر مصوبات الزماالجرای ستاد ملی کرونا،
مخّ ل اجرای سیاستهای پیشگیرانه این ستاد از شیوع ویروس کرونا
در جامعه شود.
ساکت ،در عین حال بهترین نوع جریمه را همان جریمه نقدی و در
عین حال شفاف شدن مسیر هزینهکرد آن در مسیر ارتقای اقدامات
پیشــگیرانه عنوان و خاطرنشان میکند :در واقع اجرای پیشنهاداتی
نظیر آنچه دکتر مردانی خطاب به خبرنگار روزنامه شــما نیز اعالم
کرده ،ایده قابل تحسینی اســت که میتواند منجر به درک متقابل
مردم و مســئوالن از لزوم مقابله هوشــمندانه و البتــه منصفانه با
خاطیان شود.
در مجموع ،به نظر میرسد نامشخص بودن سرنوشت جرائم متخلفان
که به حساب خزانه دولت میرود اتفاقی نیست که «سکوت دولت» در
مقابل آن ،زیبنده رفتار حاکمیت دولت بر فرآیند کنترل و پیشگیری
از کرونا باشد .در واقع وقتی حجم گسترده تخلفات شهروندان منجر
به شیوع کرونا میشود ،الزم است ستاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری
نشســتهای هفتگی با اصحاب رســانه به تشریح گزارش هفتگی و
دقیق از میزان بیماران ،قربانیان و همچنین جرائم وضع شده و محل
هزینه کرد آنها بپردازد و به افکار عمومی حرمت دانستن قائل شود؛
نه اینکه همچون خود ویروس کرونا ،به شــکل نامشخص از توضیح
پیرامون مسیر این درآمدها طفره برود!
منابع آگاه اعالم کردند

تولید خودروی برقی
با برند هوآوی

شرکت هوآوی چین در یک تغییر استراتژیک
که تحت تاثیر تحریمهای آمریکا اختیار کرده
قصــد دارد خودروهای برقــی تحت برند خود
تولید کند .به گزارش ایســنا ،دو منبع آگاه به
رویترز اظهار کردند :شرکت هوآوی تکنولوژی
که بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی جهان
است ،سرگرم مذاکره با شرکت دولتی چانگان
اتومبیل و ســایر خودروسازان برای استفاده از
کارخانههای خودروسازی آنها به منظور تولید
خودروهای برقی خود اســت .یکی از این دو
منبع آگاه و یک فرد دیگر آگاه از این مذاکرات
اظهار کرد :هوآوی همچنین سرگرم مذاکره با
شــرکت «بلوپارک نیو انرژی تکنولوژی» گروه
بایک به منظور تولیــد خودروهای برقی خود
است .این برنامه از تغییر بزرگ در روند فعالیت
هــوآوی پس از دو ســال تحریمهــای آمریکا
حکایت دارد که دسترســی این شرکت چینی
به زنجیره تامین کلیدی را قطع کرده و وادارش
کرد بخشی از کسب و کار تلفن هوشمند خود
را برای زنده نگهداشــتن برندهایش بفروشــد.
هــوآوی از ســوی دولت ترامپ با اســتناد بر
نگرانیهای امنیت ملی ،در لیست سیاه تجاری

قرار گرفته اســت .بســیاری از مدیران صنعت
احتمال اندکی میبینند که محدودیتها برای
فــروش میلیاردها دالر فناوری و تراشــههای
آمریکایی به این شــرکت چینی توسط دولت
بایدن برداشته شود .سخنگوی هوآوی برنامه
این شــرکت برای طراحی و تولید خودروهایی
با برند هــوآوی را تکذیب کرد و گفت :هوآوی
تولیدکننــده خودرو نیســت با ایــن حال از
طریق فنــاوری اطالعات و ارتباطات قصد دارد
فراهمکننده قطعات جدید و خودروی دیجیتالی
محور باشد و تولیدکنندگان تجهیزات اصلی را
برای ساخت خودروهای بهتر یاری کند .یکی از
این سه منبع آگاه اظهار کرد :هوآوی به صورت
داخلی طراحــی خودروهای برقی را آغاز کرده
و با تولیدکنندگان چینی برای عرضه خودروی
خود در ســال جاری به مذاکره پرداخته است.
به گفته یکی از این منابع آگاه ،ریچارد یو مدیر
گروه کسب و کار مصرفکننده هوآوی که این
شرکت را برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین
ســازندگان تلفن هوشــمند جهــان هدایت
کرد ،تمرکز خود را بــه روی خودروهای برقی
خواهد گذاشت.

ساالنه حدود  ۲۵هزار میلیارد تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت میشود

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :رانندهمحوری از مســائل مهم بیمه
شــخص ثالث است که طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث ،بیمه
مرکزی موظف به فراهمنمودن زیرســاختهای آن اســت که این
مهم مســتلزم همکاری با نهادهایی چون سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای اســت که دارای ســامانههای هوشمند رصد معابر
و جادهها هستند.
به گزارش ایســنا ،وی گفت :در حال حاضر از  ۲۵میلیون خودرو
موجود  ۲۳.۵میلیون خودرو تحت پوشــش بیمه شــخص ثالث
هستند که متاسفانه آمار دقیقی از علتعدم بیمه این تعداد خودرو

در دسترس نیست که علت اصلی آن نبود سامانه جامعی برای این
منظور است.
ســلیمانی در ادامه از ضریب خسارت  ۱۱۰درصدی بیمه شخص
ثالث خبر داد و گفت :صنعت بیمه ساالنه حدودا  ۲۵هزار میلیارد
تومان خســارت بیمه شخص ثالث پرداخت میکند اما با توجه به
وجهه مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و هدف آن که ارائه اطمینان
و آرامش است ،در تالشیم آن بخش از خودروهایی که فاقد بیمهنامه
شخص ثالث هستند را نیز شناسایی کنیم.
وی با اشــاره به بهرهمندی این ســازمان از سامانههای خوب رصد

وســایل نقلیه افزود :ما آماده همکاری هستیم تا بتوانیم اطالعات
موجود را به اشتراک بگذاریم.
سلیمانی که در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای سخن میگفت از اقدامات خوبی که
با همکاری این سازمان در بحث بیمه حمل و نقل جادهای و ترانزیت
کاال صــورت گرفته قدردانی کرد و گفت :بیمه مرکزی برای کنترل
ورود و خروج ترانزیتها در مرزهای کشور اقدامات خوبی انجام داده
است تا بتواند بر عملکرد بیمهای پایانه مرزی نظارت صورت گیرد و
از صدور بیمههای تقلبی و به تبع آن از قاچاق کاال جلوگیری شود.

