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روزنامه

سهشنبه

با تشدید مجدد پاندمی کرونا در جهان؛
قیمت نفت خام در معامالت تحت تاثیر تشدید مجدد پاندمی کرونا
در جهان و به ویژه افزایش تعداد مبتالیان جدید در چین ،افت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی ،قیمت نفت خام در
معامالت روز دوشنبه تحت تأثیر تشدید مجدد پاندمی کرونا در جهان
و به ویژه افزایش تعداد مبتالیان جدید در چین ،سقوط کرد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ،بنچمارک
بینالمللی قیمت نفت ۱.۲۳ ،درصد یا  ۶۹سنت سقوط کرد و به

 ۵۵.۳۰دالر بازگشت.قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین
تگزاس غرب آمریکا هم  ۰.۸۸درصد یا  ۴۶سنت افت کرد و به
 ۵۱.۷۸دالر بازگشت.قیمت نفت خام برنت در آغاز معامالت امروز
تا  ۵۶.۳۹دالر هم باال رفته بود که این باالترین سطح از  ۲۵فوریه
 ۲۰۲۰تا کنون است .برنت در  ۴جلسه قبلی هم رشد کرده بود.
چین اعالم کرد تعداد مبتالیان جدید روزانه در استان هبه چین که در
نزدیکی پایتخت این کشور است ،در حال رشد میباشد.

نقد و تحلیل خبر

اینگونه که مشخص میشود ،بالی
کرونا بهمراتب کمتر از بالهایی
است که به بهانه آن بر سر مردم
میآید! از یک سو انواع و اقسام
مالیاتها و از سوی دیگر اخذ
جریمههای گوناگون و گرانیهایی
که هرکدام توجیهی را به آنها
پیوست دادهاند ،باید از جیب مردم
ناچار ،بیرون کشیده و درنهایت هم
تمام کاسه کوزهها بر سر تحریم
شکسته شود!
ای کاش قانون و مقرراتی نیز
وجود داشت که توسط آنها میشد
مسئوالنی که دراثر ناشایستگی
و وعدههای رنگارنگ واهی که
دادهاند را جریمه کرد و مبالغ
چشمگیری از حقوقهای نجومی
و البته قانونی! آنان برداشت و از
این طریق به تامین کسری بودجه
مبادرت کرد و اجازه داد که
خلق خدا دمی بیاسایند و کمی از
دغدغههای متنوع مردم کاسته شود.
حداقل ای کاش کمی از مبالغ
هنگفت و سرسامآور جمعشده از
محل جریمههای مردمی! ،در راه

غرضی مطرح کرد:

دولت روحانی از سرهنگها هم عملکرد بدتری داشت

وزیر پیشین نفت میگوید قالیباف
و برخی دیگر از افراد اصولگرا به
صحنه انتخابات  ۱۴۰۰میآیند ،اما
احتما ًال درنهایت بر روی یک نفر
به اجماع برسند .بسیاری از این
افرادی که نامشان مطرح است را
مردم میشناسند ،عملکردشان را به
یاد میآورند و جایگاهی در میان
مردم ندارند.
به گزارش رویداد ، ۲۴در حالی
که فرصت زیادی تا انتخابات
ریاست جمهوری باقی نمانده است،
تحلیلگران همچنان معتقدند که یکی
از مهمترین نقاط پرابهام و نگران
کننده انتخابات  ۱۴۰۰میزان حضور
و مشارکت مردم است .سال گذشته
مردم با عدم مشارکت گسترده در
انتخابات مجلس ،نارضایتی خود را از
وضع موجود اعالم کردند .حال ،از
هر سو صدایی برای جلب نظر مردم
شنیده میشود .احزاب و جریانات
سیاسی کشور در تالشند تا بتوانند
درنهایت از صندوق مشارکت مردم
رأی خود را بردارند؛ در این بین سود
عدم مشارکت گسترده برای عدهای
را نیز نباید نادیده گرفت .محمد
غرضی ،نامزد دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری میگوید
عدهای از سیاستمداران که کارنامه
مشخصی در  ۴۰سال گذشته دارند
و اکنون به دنبال ورود به عرصه
انتخابات هستند حقوق خاصه را بر
حقوق عامه مردم ترجیح میدهند.
وی اشارهای هم به دولت روحانی
دارد و میگوید روحانی گفت من
حقوقدانم ،ولی از سرهنگها هم
عملکرد بدتری داشت.
سید محمد غرضی وزیر پیشین
نفت و استاندار اسبق خوزستان در
گفتگو با رویداد  ۲۴گفت :آنچه
که ما از تجربه مردم نتیجه میگیریم
این است که معمو ًال مردم خردشان
از عقل سیاسی مسئولین سریعتر
حرکت میکند و همانطور که زمانی
کشور از سوی روسیه و آمریکا در
دهه  ۲۰اشغال بود و مردم فرصت
پیدا کردند و نفت را ملی کردند و
مسئولین را به عقب راندند و قدرت
سیاسی را به دست گرفتند .اکنون
نیز شرایط به همین منوال است

و عقل اجتماعی سریعتر از عقل
مسئولین حرکت کرده و مردم
به تصمیماتی که در دو دهه اخیر
شکل گرفته است پشت کردند.وی
ادامه داد :مسئوالن نتوانستند رضایت
مردم را به دست بیاورند و مردم
نیز منتظر هستند تا آنها را محکوم
کنند چرا که تصمیماتشان موجب
رضایت و آرامش مردم نبوده .اینکه
مردم در سال  ۹۸به انتخابات پشت
کردند ،پیام بسیار بزرگی برای
تصمیم گیران دارد .این پتانسیل
به طور کامل موجود است و منتظر
است که در یک زمانی به سرعت
خودش را نشان دهد.البته من موافق
عکسالعمل مردم نیستم ،اما توصیه
میکنم که مسئولین از جایگاه
فرماندهی به فرمانبرداری برگردند
و برای خواست مردم اهمیت قائل
شوند .در این شرایط کشور پیشرفت
میکند و توانایی مقابله با دشمنان
داخلی یعنی فرصتطلبان و دشمنان
خارجی یعنی چین و روسیه و
سایرین را مأیوس کند.
الریجانی یک روز مشی راست و
یک روز مشی چپ را اجرا میکند
استاندار سابق خوزستان با اشاره
به تحرکات برخی از افراد برای
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
گفت :افرادی مانند قالیباف گوشه
چشمی به پاستور دارند و مجلس با
قانون اصالح انتخابات به نظر میرسد
ریاست جمهوری را برای افرادی
که ابتدای نامشان (ق) است آماده
میکند .قالیباف و برخی دیگر از
افراد اصولگرا به صحنه میآیند ،اما
احتما ًال درنهایت بر روی یک نفر به
اجماع برسند .بسیاری از این افرادی
که نامشان مطرح است را مردم
میشناسند و عملکردشان را به یاد
میآورند و جایگاهی در میان مردم
ندارند .الریجانی نیز از آن افرادی
است که نامش مطرح است ،اما در
دورانی که مسئولیتی برعهده داشته
همواره حقوق خاصه را بر حقوق
عامه ترجیح میداده است و یک
روز مشی راست و یک روز مشی
چپ را اجرا میکرد .قالیباف نیز
همواره حقوق خاصه را بر حقوق
عام مردم ترجیح میداده.

2

- 8002
010145

5837
001

- 32344

772

771

- 32344

5873

071

- 8002

: 5873

- 42229
246

ISSN

071

071

شماره

2989
سال
بیستوششم

از هر دری کالمی

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

آموزش و ارتقای فرهنگ رانندگی
هزینه میشد تا دیگر برای سرکیسه
کردن جامعه بهانهای نمیبود.
خیلی خوب بهخاطر دارم که در
زمان یکی از استانداران فارس ،از
محل بخشی از جریمههای رانندگی،
ساختمان جدید استانداری را
ساختند ،هرچند که این ساختمان
به آن استاندار وفایی نکرد و
بهمحض اتمام آن عوض شد و
همانطور که همگان میدانند،
سرانجام نیز از ناکجاآباد سر
درآورد و با دستگیری وی دل
سوخته مردم این استان کمی خنک
شد!
آیا با درآمدهای بهشدت کاهش
یافته و حقوق و دستمزدهایی که
به نسبت تورم افزایش قابلقبول و
منطقی نیافته ،وارد کردن اینهمه
فشار اقتصادی بر مردم ،چه توجیهی
دارد ،این پرسشی است که همواره
مطرح بوده و هست و اینگونه که
مشاهده میشود ،قرار هم نیست
کسی به آن توجه کند و به عواقب
سخت آن بیندیشد!

صفحه

ادامه نوسان و کاهش بورس باعث شد ،شاخص کل برای بار دوم طی
شش ماه گذشته تا کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد کاهش یابد.
البته این شاخص مجددا ً به کانال یکمیلیون و  ۳۰۰هزار واحد بازگشت
و باعث شد نگاهها دوباره به این بازار بازگردد .در این راستا یک
تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی شروط
صعود دوباره بورس را تشریح کرد.
بهزاد صمدی در گفتوگو با ایسنا ،با تأکید بر اینکه حاشیه بازار و
اتفاقاتی از جمله نفتکش کره جنوبی ،تصمیم فوالدی وزارت صمت،
اقدامات انتخابی ترامپ و ...باعث ایجاد ترس در سهامداران شد ،اظهار
کرد :این حواشی باعث شد شاخص کل اصالحی را تا نواحی یک
میلیون و  ۲۸۰واحد تجربه کند .شاخص کل از نظر تکنیکالی تقریب ًا
داخل الگوی هارمونیک از نوع ساده درحال تکمیل بود و تا حوالی ۷۸
درصد را اصالح کرد و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به محدوده ۲۸
رسیده بود .از نظر تکنیکال هر زمانی اندیکاتور شاخص کل به محدوده
 ۲۵تا  ۳۰میرسد ،شاهد بازگشت آن هستیم و این بار هم شاهد واکنش
تکنیکالی به این محدوده بودیم.
وی ادامه داد :انتظار میرود شاخص کل با توجه به در پیش بودن
گزارشهای فصل پاییز و گزارشهای ماهانه دی ماه ،رشد داشته باشد
و در گام نخست میتواند تا حوالی یک میلیون و  ۴۵۰واحد برسد .در
آنجا باید دید عرضه و تقاضا میتواند از قله قبلی عبور کند یا خیر.
اگر شاخص کل این توان را داشته باشد و از محدوده یک میلیون و
 ۵۳۰هزار واحد عبور کند ،انتظار میرود به تارگتهای خوبی تا حوالی
قلهای که در مردادماه شکل گرفت برسیم اما اگر محدوده یک میلیون
و  ۵۳۰هزار واحد شکسته نشود ،دوباره موج ریزشی دیگری را خواهیم
داشت که ممکن است تا عید نوروز طول بکشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه شرایط سیاسی بهتر شده

افزایش قیمت در آذر امسال مربوط به برنج تایلندی بوده که قیمت آن
با  ۱۲۰درصد افزایش از  ۷۸۰۰تومان در آذر سال قبل به  ۱۷هزار و ۲۰۰
تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) نشان میدهد که از بین انواع برنج ،گوشت و شکر که وضعیت
قیمت آنها در آذرماه امسال منتشر شده ،قیمت تمام کاالها به جز
گوشت گوساله بین  ۲۳.۷تا  ۱۲۰درصد نسبت به آذر سال قبل افزایش
داشته است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در آذر
امسال مربوط به برنج تایلندی بوده که قیمت آن با  ۱۲۰درصد افزایش
از  ۷۸۰۰تومان در آذر سال قبل به  ۱۷هزار و  ۲۰۰تومان در ماه مشابه
سال جاری رسیده است.
البته قیمت برنج پاکستانی باسماتی ،طارم اعال و داخلی هاشمی درجه
یک نیز در این مدت به ترتیب  ۴۶.۷ ،۹۸و  ۴۶.۲درصد افزایش داشته
و در آذر امسال به حدود  ۲۴هزار و  ۵۰۰تومان ۳۳ ،هزار و  ۵۰۰تومان
و  ۳۲هزار و  ۹۰۰تومان رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با  ۹۳.۱درصد افزایش از  ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان
در آذر سال قبل به حدود  ۲۴هزار و  ۶۰۰تومان در آذر امسال رسیده
است.
اواخر مهرماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ
گرم را  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان تصویب کرد ،اما از اوایل آذرماه قیمت
هر کیلو مرغ گرم در خردهفروشیهای سطح شهر تهران به بیش از ۳۰
هزار تومان رسید و درنهایت با عرضه مرغ تنظیم بازاری از اوایل دی
ماه قیمت مرغ در خردهفروشیهای سطح شهر تهران به  ۲۰هزار و ۴۰۰
تا  ۲۱هزار تومان رسید.

جریمه کرونایی
بیش از  ۴.۷میلیون خودرو
طی  ۵۰روز اخیر

است ،گفت :ترامپ فقط حدود هشت روز کاری دیگر رئیسجمهور
آمریکا خواهد بود و استرس بازار در مورد احتمال وقوع جنگ و
تحریمها کاهش خواهد یافت .همچنین گزارش شرکتها بسیار خوب
است و قیمتهای جهانی روندی صعودی دارد .در میانمدت و بلندمدت
به رشد بازار خوشبین هستیم.
صمدی با بیان اینکه در بازار ایران دید اهالی بورس کوتاهمدت است،
ابراز کرد :زمانی که یک فشار فروش ایجاد میشود ،سهامداران به صف
فروش و زمانی که جو خوبی ایجاد میشود به صف خرید میروند .از
آنجایی که قیمتهای جهانی و نرخ دالر نیمایی همچنان رو به رشد
است و موضوع قیمتگذاری دستوری در بورس کاال منتفی شده است،
به نظر من اگر سهامداران روی سهمهای بنیادی سرمایهگذاری کنند ،نه
تنها زیان نمیبینند بلکه در میانمدت میتوانند سود خوبی هم کسب
کنند.

تحلیل این خبر را در ستون
سمت راست بخوانید

قیمت شکر سفید و شکر بسته  ۹۰۰گرمی نیز در آذر امسال به ترتیب
 ۶۷.۷و  ۵۳.۸درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است؛
بهطوریکه قیمت هر کیلوگرم شکر سفید و هر بسته  ۹۰۰گرمی شکر
در آذر امسال به حدود  ۸۵۰۰تومان رسیده است .البته قیمت شکر در
روزهای گذشته در بازار عمده فروشی به  ۹۴۰۰تومان رسیده است.
در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به گوشت گوسفندی و
گوساله است که قیمت هر کیلو از این دو محصول با  ۲۳.۷و ۲۵.۴
درصد افزایش قیمت در آذر امسال به حدود  ۱۱۰هزار تومان و  ۹۶هزار
تومان رسیده است .قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه
مشابه سال قبل حدود  ۸۹هزار تومان و  ۷۶هزار و  ۵۰۰تومان بوده است.
بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان میدهد قیمت همه
اقالم یاد شده به جز گوشت گوسفندی با کاهش  ۰.۶درصدی قیمت ،در
آذر امسال نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمتها
طی یک ماه هم بین  ۰.۷درصد (برنج پاکستانی باسماتی) تا  ۱۸.۶درصد
(برنج تایلندی) بوده است.

تصویب کلیات طرح
رایگانشدن اینترنت برای
دانشآموزان ،معلمان و مدارس
در کمیسیون آموزش

سازمان نظام پزشکی:
وضعیت ویروس جهش یافته

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ،تنها راه مقابله با کرونا را
واکسیناسیون علیه این بیماری عنوان کرد.
به گزارش رویداد ،۲۴محمدرضا ظفرقندی ،در نشست خبری که در
سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی برگزار شد ،گفت :ما با یک
بیماری کشنده روبرو هستیم که خوشبختانه راه کنترل آن تولید و تأثیر
واکسن است .در حالی که در برخی بیماریها که مردم سالها با آن
درگیرند ،مانند اچ آی وی ،هنوز واکسن ندارند.
وی افزود :در زمینه تولید واکسن کرونا کار علمی ارزشمندی در دنیا و
با مدلهای مختلف انجام شد و موفقیت باالی  ۹۵درصد حاصل شده که
یک پیشرفت جهانی است.
ظفرقندی ادامه داد :در ایران هم اقدامات ارزشمندی در زمینه تولید
واکسن انجام شده و حداقل هشت مرکز هم هستند که دارند روی
واکسن کرونا کار میکنند .باید توجه کرد که راهی جز استفاده از
واکسن برای کنترل این بیماری کشنده نداریم.

وی گفت :کرونا یک تا یک و نیم درصد مرگ و میر و چهار درصد
بستری دارد و تولید واکسن برای کنترل آن موفقیت علمی بزرگی
محسوب میشود .چه واکسنهایی که  MRNÀهستند ،چه واکسنهای
پروتئین بِیس و چه واکسنهای ویروس کشته شده و ضعیف شده
میتوانند مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه باید در زمان مناسب و سریعی این واکسن تولید،
توزیع و استفاده شود ،گفت :واقعیت موجود این است که مشخص شده
این ویروس جهشهایی را انجام میدهد .اکنون در انگلیس شاهدیم که
گ و میر در برخی کشورهای
رشد بیماری صعودی و عمودی شده و مر 
اروپایی باالی  ۱۰۰۰در روز است .در برخی قسمتهای انگلیس ۷۰
درصد ابتالها از ویروس جهش یافته است که زنگ خطری برای همه
است .در آفریقای جنوبی هم ویروس جهش داشته که  ۹۰درصد ابتالها
در برخی مناطق آنجا هم از نوع جهش یافته است .در عین حال باید
بدانیم که ویروس هم مختص یک کشور نیست و میتواند منتشر شود.
همانطور که ویروس جهش یافته انگلیس را در ایران هم مشاهده کردیم
که خوشبختانه فع ً
ال تحت کنترل است.
ظفرقندی تأکید کرد :اگر در یک زمان مناسب واکسیناسیون انجام
نشود ،این جهشها میتواند اثر واکسن را کم کرده و به اصطالح
ویروس از واکسن فرار کند؛ بنابراین موضوع مهم این است که واکسن
برای جلوگیری از مرگ و میر و قطع زنجیره انتقال اهمیت دارد.
وی ادامه داد :از طرفی ما هر روز به نتایج جدیدی میرسیم مث ً
ال گفته
میشد که واکسن برای افرادی که قب ً
ال مبتال شدند نیاز نیست ،اما
مطالعات جدید نشان میدهد اگر سطح آنتیبادی این افراد کاهش یافته
باشد ،باید تزریق کنند که این در میزان تولید واکسن هم مؤثر است .یا
اینکه باید تزریق واکسن بعد از مدتی تجدید شود.

خطر کرونای جهشیافته
برای سنین زیر  ۲۰سال

