
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری از افزایش نیافتن قیمت 
بلیط هواپیما برای سفرهای احتمالی نوروزی خبر داد و گفت: 
گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی تا پایان امسال منتشر 

می شود.
تورج دهقانی زنگنه اظهار کرد: برنامه پایانی سال و سفرهای 
نوروزی را اگر کرونا اجازه دهد به شرکت های هواپیمایی ابالغ 
کرده ایم تا توان عملیاتی و ســاعت پرواز تعیین شده و تعداد 
ناوگان آماده به کار را در فرودگاه های پر ترافیک برنامه ریزی 
کنند و همه ایرالین ها موظف هستند تا هواپیمای پشتیبان 

داشته باشند که در صورت نقص فنی در کمترین زمان ممکن 
مسافران به مقصد شان برسند و از ابطال پرواز جلوگیری کنند.

وی افزود در ایام نوروز بسته به مجوزهایی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا اجازه دهد برنامه ریزی خواهیم کرد و تا االن ممنوعیتی 
برای پروازها نداریم.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: همه ایرالین ها موظف هستند تا اینکه بدون دریافت مجوز 
بلیت هیچ پروازی را نفروشند و بیش از توان شان تعهد ایجاد 
نکنند. همچنین به آنها اعالم کردیم تا اطالع رسانی به موقع 
و شفاف سازی کنند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز موظف 

شده تا با سایت ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما متخلف برخورد 
کند و آنهایی کــه اقدام به فروش بلیت هواپیمــا باالتر از نرخ 
مصوب می کنند را به دســتگاه قضایی معرفی کند. از سوی 
دیگر به شرکت های هواپیمایی اعالم کردیم تا در هر ایستگاه 
کارکنان ارائه دهنده خدمات هندلینگ یک نماینده مستقر 

داشته باشند.
وی اضافه کرد: سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت هوانوردی 
امور بین الملل موظف است همه سایت های غیر مجاز شناسایی 
شده فروش بلیت هواپیما را با هماهنگی دستگاه های ذیربط 

تعطیل کند و همه این برنامه ها در صورتی اجرایی خواهد شد 
که ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز آن را صادر کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره قیمت بلیت 
هواپیما و اینکه آیا احتمال افزایش آن در ایام نوروز و پس از آن 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: در مورد قیمت بلیت هواپیما بر اساس 
تفاهمی که با انجمن شرکت های هواپیمایی داشته ایم مقرر 
شده تا در ایام نوروز هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم و 
پس از آن نیز این مســئله مذاکره خواهیم کرد.وی ادامه داد: 
برای پس از تعطیالت نوروزی در صددیم تا بتوانیم امتیازاتی در 

اختیار شرکت های هواپیمایی قرار دهیم تا قیمت بلیت هواپیما 
افزایش پیدا نکند. دهقان زنگنه همچنین درباره اینکه با توجه 
به هشدار وزارت بهداشت نسبت به ورود کرونای انگلیسی از 
طریق عراق به ایران آیا پروازهای این کشور لغو خواهند شد یا 
خیر؟ گفت: تا کنون هیچ گونه مصوبه یا ابالغیه ای از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای ممنوع شدن پروازهای عراق به دست ما 
نرسیده است اما منظور وزارت بهداشت بسته شدن مرز زمینی 
بین این دو کشور بوده و اگر دستورالعملی وجود داشته باشد 

قطعا آن را اجرایی خواهیم کرد.

در چارچــوب طرح ولیعهد عربســتان جهت تنوع 
بخشی به منابع اقتصاد کشور به جای صرف اتکای بر 
نفت؛ ریاض در تالش است تا در بازی های کامپیوتری 
که ولیعهد سعودی نیز شــیفته آنها است، سرمایه 
گــذاری کند.صندوق ثروت  حاکمیتی عربســتان 
بیش از سه میلیارد دالر در ســه شرکت بازی های 
کامپیوتری در آمریکا سرمایه گذاری کرده است که 
 "Activision Blizzard" این شرکت ها عبارت از
 Take-Two"و  "Electronic Arts"و
Interactive" هســتند. این اقدام تالشــی برای 

کاهش اتکای عربستان به نفت است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ریاست صندوق 
ثروت  حاکمیتی عربستان معروف به اسم  "PIF" را 
بر عهده دارد و در سال ۲۰۱۶ اعالم کرد که بخشی از 
نسل اول در عربستان است که با بازی های کامپیوتری 
بزرگ شده است.شــرکت وابسته به سازمان خیریه 
ولیعهــد به نام "موسســه محمد بن ســلمان" در 
نوامبر گذشته اعالم کرد که یک سوم سهام شرکت 
 King of Fighters که بازی هــای SNK ژاپنی
و Samurai Shodown را توســعه می دهــد، 

خریداری کرده است. این موسسه خیریه که به نام 
موسسه "مسک" نیز معروف اســت، اعالم کرد که 
در آینده ســهام خود را به ۵۱ درصد افزایش خواهد 
داد.صندوق ثروت  حاکمیتی ۱۴.۹ میلیون ســهام 
در "Activision Blizzard" بــه ارزش بازاری 
حدود ۱.۴ میلیارد دالر طی ســه ماهــه چهارم در 

اختیار داشت.
خریدهای دیگر آن شــامل ۷.۴ میلیون ســهام در  
"Electronic Arts" و ۳.۹ میلیــون ســهام در 
"Take-Two Interactive" بــه ارزش ۱.۱ 
میلیارد دالر و ۸۲۶ میلیون دالر در اواخر ماه دسامبر 
گذشته بود.سهام های تمامی سه سازنده بازی ها از 
 Activision" پایان سه ماهه سوم افزایش یافت و
Blizzard افزایــش حــدود ۲۷ درصــدی و 
"Electronic Arts افزایــش ۱۲ درصــدی 
و  "Take-Two Interactive" افزایــش ۱۸ 

درصدی را رقم زدند.
صندوق سرمایه گذاری  دولتی بخشی اساسی از طرح 
ولیعهد برای تنوع بخشی به اقتصاد عربستان به جای 
اتکای آن بر نفت است.شرط بندی های بسیار برای این 

بازی ها، عالمت سوالی را درمورد چگونگی رهبری و 
مدیریت ولیعهد و یاسر الرمیان، از مسؤوالن صندوق 
حاکمیتی در مورد تغییر در نحوه سرمایه گذاری های 
عربستان در مورد ثروت این صندوق ایجاد کرده است.
پایگاه "دوت اســپرتس" که در زمینــه بازی های 
الکترونیکی فعالیت می کند، سال گذشته نوشت که 
بن سلمان حدود ۷۰ هزار دالر را طی سه سال اخیر 
)تا سال ۲۰۲۰( برای بازی مشارکتی در اینترنت از 
 Dota" جمله شش هزار دالر در این سال برای بازی
۲" هزینه کرده است.این پایگاه نوشت، هنگامی که 
مردم از اصالح نهنگ های بازی های اینترنتی صحبت 
می کنند، معموالً منظورشــان به افرادی است که 
هزینه های گزافی را در یک بازی صرف می کنند. این 

سایت در این راستا به ولیعهد عربستان اشاره کرد.
این پایگاه فاش کرد که بن سلمان زمان های طوالنی را 
برای بازی سپری کرده و او از سال ۲۰۱۱ دراین زمینه 
فعال بوده و بیش از ۱۰ هزار مسابقه را در "Dota" با 
میانگین برد ۵۱ درصدی بازی کرده است. او ۹۰۴۶ 
ساعت در "Dota" سپری کرده و حدود ۵۵۰ ساعت 

را در "Team Fortress ۲" گذرانده است.

ایسنا/اصفهان رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان 
اینکه برای سال آینده برنامه صادراتی فرش دستباف 
ایرانی بیش از ۱۵۰ میلیون دالر است، گفت: برای 
حفظ کیفیت و جایگاه صادراتی فرش دســتباف 
ایرانی در دنیا، ناچاریم از مواد اولیه مرغوب خارجی 

استفاده کنیم.
فرحناز رافع با بیان اینکه نباید برای صنعت فرش آیه 
یاس بخوانیم، اظهار کرد: کارهای بزرگی در حوزه 
صنعت فرش انجام شــده که مهمترین اقدام، این 
است که قالیبافان و مشاغل جانبی از جمله رنگرزان، 
رفوگران، طراحان و ... می توانند با شماره گیری کد 
دستوری #۳۱۰۰۰*۶۶۵۵* برای دریافت کارت 
بیمه درمان، تکمیلی، عمر یا پکیج کامل بیمه ایران 

به عنوان حامی قالی ایران ثبت نام کنند.
وی با بیــان اینکه ۲۵ میلیون تومان تســهیالت 
توسط بانک قرض الحســنه مهر، ۵ میلیون تومان 
به مدت سه سال برای بیمه و ۲۰ میلیون تومان به 
صورت تســهیالت اعتباری برای خرید مواد اولیه 
یا معیشتی فعاالن حوزه فرش تخصیص می یابد، 
توضیح داد: از سال ۸۸ تا امروز بیمه جدیدی برای 

قالیبافان نداشتیم، اما امسال سهمیه ۴۶۰ هزار بیمه 
را از صندوق عشایر و روستایی دریافت کرده ایم و 
همچنین موضوعات درمان و تکمیلی از بیمه ایران 

گرفته شده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: تاکنون بیش از 
۳۰۰ هزار نفر نام مورد تایید سازمان های استانی و 
اتحادیه ها تشکل های استانی قرار گرفته اند و آنها 
در مســیر صدور کارت بیمه هستند.وی ادامه داد: 
برای پوشش ۱۰۰ درصدی قالیبافان اقدام کرده ایم 
و تاکنون برای تمام اسامی ارسال شده، اقدام الزم 
صورت گرفته اســت، همچنین دو هفته دیگر نیز 
مهلت نام نویسی فعاالن حوزه فرش در این سامانه 
تمدید شده تا عالقه مندان به دریافت بیمه درمان یا 

عشایر ثبت نام کنند.
رافع، درباره آسیب برند فرش دستباف ایران، تصریح 
کرد: فرش دســتباف ایران هیچ گاه درگیر آسیب 
نخواهد شد، چراکه از لحاظ کیفیت همواره بی بدیل 
اســت، اما برای جلوگیری از اینکه بقیه کشورها از 
برند فرش ایران استفاده نکنند، از سوی حوزه فرش 
کمیته امداد امام )ره( عالمت نشان جمعی فرش 

به صورت آزمایشی با نام »نشان جمعی احسان« 
رونمایی شد، همچنین مرکز ملی فرش ایران این 
عالمت تاییدی را با همکاری قوه قضاییه و وزارت 
دادگستری دریافت کرد و شرکت معتبر کره ای و 
سازمان وایپو در ژنو عالمت تاییدیه فرش دستباف را 

برای شفاف سازی برند ثبت کرد.
وی تصریح کرد: به زودی فرش های گران قیمت 
ایرانی برای حمایت از این ســرمایه ملی صاحب 
شناسنامه خواهند شد و هر کسی نمی تواند به نام 

خود این فرش را فروخته و یا صادر کند.
رییس مرکز ملی فرش ایران در ادامه در خصوص 
قیمت تمام شده باالی فرش دستباف، اظهار کرد: 
هزینه تمام شده فرش دســتباف ایرانی در فرش 
تجاری باالســت، اما تمهیداتــی از قبیل کاهش 
تعرفه واردات ابریشم از ۲۶ به ۲۰ درصد را در نظر 
گرفته ایــم، البته به دنبال صفر شــدن این تعرفه 
هستیم.به گفته وی،  رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
فرش به یک سال و معافیت مالیاتی برای حمایت از 
تولیدکنندگان و صادرات فرش دســتباف از دیگر 

اقدامات برای کاهش هزینه های تولید فرش است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کاهش درآمد 
بخش خصوصی از حمل و نقل عمومی گفت: بیش 
از نیمی از اتوبوس های شــهر تهران فعال نیستند 
و این مســاله موجب افزایش تراکم مسافران شده 

است.
محسن هاشمی رییس شورای شهر با اشاره به اینکه 
در جلسه هم اندیشی موضوع اصلی مشکل حمل و 
نقل شهر تهران بود که با حضور شهردار برگزار شد. 
افزود: تعداد مســافران حمل و نقل عمومی تقریباً 
یک سوم شــده اما برای جبران نقدینگی حرکتی 
نشده و قرار شد شهردار اصالحیه ای بدهند تا در 
مشکل حمل و نقل عمومی مشکالت حل شود.وی 
افزود: دولت به رســیدگی به حمل و نقل عمومی 

علی رغم شعارها عمل نمی کند.

هاشــمی گفت: بیش از نصف اتوبوس های تهران 
مربوط به بخش خصوصی اســت و اگر شرکت ها 
درآمد کافی نداشته باشند نمی توانند همه اتوبوس 
های خود را به کار گیرند.رییس شورای شهر تهران 
با بیان اینکه فکر می کنید ۵ هزار اتوبوس در سطح 
شهر تهران فعال است، اما چون هزینه ها باالست 
تنها ۲ هزار اتوبوس فعال اند و در نتیجه تراکم باال 

می رود.
وی درباره تصویت کلیــات بخش درامدی بودجه 
گفت: آنطور که بحث شــده بــود و ۴۸ هزار ۸۸۳ 
میلیارد تومان تصویب شد. و با پیشنهاد کمیسیون 
بودجه چیزی حــدود ۱۳۰۰ میلیــارد از بودجه 
کاهش یافــت.وی درباره اصالح ســاختار گفت: 
از ابتدای شــورای پنجم این مســاله مطرح بوده 

چون ســاختارهای پیشــنهادی قبلی رای نیاوره 
 و به عقیده بعضــی اعضا، باید ۶ ماه از پیشــنهاد 

قبلی بگذرد.
هاشــمی درباره اعتــراض اعضا به شهرفروشــی 
و تاکید وی بــر منع شــهرفروش در دوره حاضر 
مدیریت شــهری توضیح داد: اعضــا تراکم پایه را 
با شهرفروشــی اشــتباه گرفته اند، ولی ما خارج 
طرح تفصیلــی هیچ تراکــم فروشــی نداریم. و 
به ضرس قاطع مــی گویم این موضــوع به هیچ 
وجه اتفاق نمی افتــد و هر افزایــش تراکمی در 
کمیســیون ماده ۵ باید تصویب شــود.وی افزود: 
بــرای کم کــردن هزینه های شــهر علــی رغم 
 تورم ۳۰۰ درصدی مــا کاًل ۹۰ درصــد افزایش 

بودجه داشتیم.

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به سطح زیر 
کشت زعفران پیش بینی می شود که حداقل تولید 
زعفران ۴۰۰ تن باشد.علی حســینی عضو شورای 
ملی زعفران از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 
۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و حداکثر ۱۴ میلیون 

تومان است.
او افزود: در شــرایط کنونی کشور به خاطر مشکالت 
پیش آمده در بحث کرونا و مشکالت قرنطینه ای پیش 
بینی روند رشد صادرات محقق نشــد و امیدواریم با 
بهبود اوضاع اقتصادی کشورها، به سرعت این کمبودها 

را جبران کنیم.
حسینی درباره آینده بازار زعفران بیان کرد: با توجه به 
شرایط فعلی عرضه و تقاضا بعید است که در ایام پایانی 

ســال التهاب خاصی در بازار رخ دهد، چرا که عرضه 
محصول از سوی کشاورزان به دلیل مسائل مالی بیشتر 
است که در برخی مواقع این عرضه بیش از حد کشش 
بازار است.این مقام مسئول سطح زیر کشت زعفران را 
۱۲۰ هزار هکتار اعالم کرد و گفت: با توجه به سطح 
زیر کشت زعفران پیش بینی می شود که حداقل تولید 
۴۰۰ تن باشــد، اما آمار دقیق تولید را وزارت جهاد 

کشاورزی باید اعالم کند.
عضو شــورای ملی زعفران با بیــان اینکه ۲۰ درصد 
زعفران تولیدی در داخل کشــور مورد استفاده قرار 
می گیرد، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد زعفران تولیدی باید 
صادر شود که همه ساله بخشی از این  میزان صادر و 
بخش کمی رسوب می کند که برای توسعه بازارهای 
هدف از این محصول اســتراتژیک باید حمایت همه 

جانبه داشته باشیم و نباید کاری کنیم که آیندگان 
ما را متهم کنند که چرا از این محصول اســتراتژیک  

نتوانستیم به درستی حفاظت کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه ۶۰ کشــور هدف صادرات 
زعفران کشور ماست، بیان کرد: بنابر آمار ۱۲۰ کشور 
دیگر از هدف صادراتی محروم هستند که وظیفه دولت 
و بخش خصوصی است که سیاست گذاری درست را 
اعمال کنند تا هر ســال تعدادی از کشورها به هدف 
صادراتی ما اضافه شــوند.این مقام مسئول در پایان 
تصریح کرد: با توجه به آنکه بیش از ۹۰ درصد زعفران 
دنیا در کشور ما تولید می شود، از این رو با جدیت بیشتر 
باید روی موضوع هدف صادراتی با توسعه کشت کار 
شود چرا که با توجه به کمبود آب و شرایط بارندگی 

امکان توسعه کشت این محصول وجود دارد.

۱۵۰ میلیون دالر هدف گذاری صادرات فرش دستباف سرمایه گذاری های میلیاردی عربستان در صنعت بازی های کامپیوتری

تولید طالی سرخ به ۴۰۰ تن رسیدتنها ۲ هزار اتوبوس در تهران فعال  هستند
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صفحه 4

با یخ زدگی قیمت ها در بازار ارز 
و طال و سرخ پوشی بورس، کوچ سرمایه ها 

به بازار ارزهای دیجیتال سرعت گرفت

زیان دیدگان 
بورس خریدار ارز  

دیجیتال شدند

زمانی وارد 
مذاکره می شویم 
که تحریم ها 
لغو شود

ظریف:

 مدیریت درآمد و 
هزینه بودجه سال 

۹۹ در شرایط جنگ 
اقتصادی حاصل شد

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت

تحریم هاي هوشمند در 
عصر جوبایدن 

ناکارآمدی نظام 
قیمت گذاری 

تقریبا همه کارشناســان 
معتقدند چون آمریکا منافع 
بهتر و بیشتري از همکاري 
با رقباي منطقه اي ما دارد 
حتي با فرض بازگشــت به برجام ممکن اســت 
همچنان نظام تحریم ها را حفظ کند و تنها شکل 
و روش آن را نــرم تر کند تا حساســیت کمتري 
برانگیزد؛ اما همان نتایج سابق را به دنبال داشته 

باشد. ایران هم...

  عليرضا عباسي، كارشناس 
اقتصادي 

  حسين محمودی اصل، كارشناس اقتصادی

متن كامل  د ر صفحه ۴
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سرگردانی بیماران 
و کمبود  دارو 

کاهش ۱۰ هزار واحدی 
شاخص بورس

قیمت زمین در شهر تهران طی یک سال 120درصد رشد کرد

افزایش 4۰درصدی  هزینه  اجاره نشینی
صفحه2

صفحه3

کمبود و گرانی گوشت قرمز
گوشت  قرمز کیلویی 132 هزار تومان  شد

گرانی    بیش    از   اندازه    نهاده های    دامی    به    کاهش  تولید    و  کمبود  گوشت    منجر   شد

درحالی مسئوالن مدام تاکید دارند که کمبود دارو 
در کشور وجود ندارد که روزانه شاهد تشکیل صف 
های طویل در مقابل بسیاری از داروخانه ها هستیم. 
اگر این صف ها تا ماه های گذشته تتها مختص برخی 
داروخانه ها و برای تهیه داروهای خاص بوده اما امروز 
این صف ها در مقابل بســیاری دیگر از داروخانه ها 
نیز دیده می شــود. کاهش واردات دارو به عقیده 
برخی از فعاالن بازار مهمترین دلیل نبود و یا کمبود 
برخی داروها عنوان شده است. ازطرفی دیگر توزیع 
نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی ازواردکنندگان 
دارو موجب ایجاد رانت و فساد در چرخه واردات و 
توزیع دارو شده است تا جاییکه که خود فعاالن بازار 
دارو خواستار حذف ارز دولتی به واردات دارو شده اند. 

بر اساس آمار منتشر شده...

روند نزولی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه داشت 
و شاخص کل بورس بیش از ۱۰ هزار واحد کاهش 
یافت.  شاخص کل بورس روز گذشته با ۱۰ هزار و ۵۱ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۲۲ هزار واحد 
ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی 
داشت و با ۱۱۴۷ واحد کاهش رقم ۴۳۷ هزار و ۱۷۶ 
واحد را ثبت کرد. معامله گران روز گذشته ۲۶۳ هزار 
معامله به ارزش ۲۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال انجام 
دادند. فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
گلگهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و 
صنعتی چادرملو نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار 

سرمایه شاخص کل...

انتشار گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی تا پایان امسال

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد



اقتصاد2
ایران وجهان

آغاز دهه طالیی چادرملو 
با افتتاح و بهره بــرداری از دو طرح  
نیروگاه خورشــیدی و کمربند سبز 

عقدا تا اردکان با حضور وزیر صمت
 در نخستین طرح، نیروگاه خورشیدی شهید فخری 
زاده چادرملو   در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی 
چادرملو در شهرستان اردکان احداث و  ظهر امروز 
با حضور مهندس رزم حسینی وزیر صنعت،معدن و 
تجارت افتتاح شد .     به گزارش روابط عمومی شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو در مراسم  بهره برداری از 
این پروژه که جمعی از معاونین وزارت صمت، استاندار 
یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی 
نیز حضور داشتند پس از گزارش مهندس تقی زاده 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره چادرملو در خصوص 
طرح ها و برنامه های این شرکت در راستای توسعه 
فراگیر و ارزش آفرینی در ســرمایه گذاری ها و نیز 
روند رکورد شکنی های   تولید در واحدهای فرآوری 
و فوالدی چادرملو در ســال جــاری . مهندس رزم 
حسینی وزیر صمت ضمن تایید  اقدامات موثر مدیر 
عامل چادرملو در جهت ایفای مسئولیت  اجتماعی 
و عزم جدی برای ارتقای شــاخصهای اجتماعی و 
فرهنگی منطقه،  حمایت خود را از طرح ها و برنامه 
های توسعه بخش  این شرکت که در رشد اقتصادی 
کشور اعالم کرد و گفت: با وجود تحریم ها و فشار های 
اقتصادی جهان علیه ایران، خوشبختانه کشورمان 
در حوزه صنعت و ســاخت قطعات   پیشرفت های 
قابل توجهی  داشــته اســت به طوری که تا کنون 
بالغ بر ۳ میلیارد دالر از طریق ساخت داخل از ورود 
قطعات صنعتی وارداتی صرفه جویی ارزی شده است 
. مهندس رزم حســینی همچنین از نقش معادن 
بعنوان زیر ساخت توسعه صنعت نام برد و تاکید کرد 
طرح آزاد سازی معادن معطل مانده بزودی اجرایی 

می شود. 

بانک مهر ایران به کمک مردم 
سی سخت شتافت

بانک قرض الحســنه مهر ایران بیش از ۵۵ میلیارد 
ریال، براي کمک به مردم سي ســخت که از زلزله 
اخیر آسیب دیده اند، در نظر گرفت.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در 
قالب پرداخت وام، ساخت و بازسازی مراکز بهداشت 
روســتایي و پرداخت کمک بالعــوض، اقداماتي را 
براي مردم سي ســخت در نظر گرفته اســت.برای 
آســیب دیدگان زلزله، ۵۰ میلیارد ریــال اعتبار در 
نظر گرفته شــده که در چارچوب وام قرض الحسنه 
پرداخت مي شــود.همچنین ۵ میلیارد ریال براي 
ساخت و بازسازي مراکز بهداشت روستایي از سوي 
این بانک در نظر گرفته شده است.در این راستا، بانک 
مهر ایران ۵۰۰ میلیون ریال نیــز به صورت کمک 
بالعوض به آسیب دیدگان زلزله اخیر پرداخت مي 
کند.گفتنی است ساعت ۲۲ و ۵ دقیقه چهارشنبه 
شب ۲۹ بهمن زمین لرزه ای به بزرگي ۵.۶ ریشتر شهر 
سي سخت مرکز شهرستان دنا را در استان کهگیلویه 

و بویراحمد لرزاند. 

رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات 
ایران اعالم کرد:

اعطای بیش از دو هزار میلیارد 
ریال تســهیالت بــه صنایع 

صادرات محور استان مرکزی
  رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیالت و بالغ بر ۳87 
میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی تا پایان دی ماه سال 
جاری به مشتریان بانک توسعه صادرات در استان 
مرکزی اعطا شده اســت.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، سعید رضایی با اعالم 
اینکه حجم حوالجات، بروات و اعتبار اسنادی وارداتی 
این شعبه برای مشتریان از ۱7۳ میلیون دالر عبور 
کرده، اظهارداشت: شعبه اراک بانک توسعه صادرات 
ایران بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال مصوبات 
در دست اجرا دارد که حوزه های مختلف صنعتی را 
در استان مرکزی پوشش خواهد داد.وی افزود: شعبه 
اراک بانک توسعه صادرات ایران در سال ۹8 بر اساس 
شاخص هایی از قبیل حجم فعالیت و عملکرد و سایر 
موارد دیگر، از درجه یک به درجه ممتاز ب ارتقا یافت و 
امسال نیز این شعبه در یازدهمین گردهمایی روسای 
موفق شــعب بانک های کشور در فهرست منتخب 
شعب برتر بانک مرکزی قرار گرفت.رئیس شعبه اراک 
با ذکر اینکه عمده تسهیالت بانک توسعه صادرات 
این شهر به بخش صنعت استان مرکزی تخصیص 
یافته،اظهار داشت: واحدهای تولیدی صنعتی از جمله 
تولید شمش آلومینیوم و انواع پکیج های حرارتی ، 
آبگرمکن ، خطوط انتقال نیرو و صنایع شیمیایی از 

تسهیالت این شعبه استفاده کرده اند.

استان ها

بانک ها

گــزارش  بــه  باتوجــه 
منتشرشده از سوی مرکز 
آمار، قیمت هــر متر مربع 
زمین در تهــران طی پاییز 
امســال نســبت به پاییز 
سال گذشــته ۱۲۰درصد افزایش داشت.براساس 
گزارش منتشر شده توســط مرکز آمار، بنگاه های 
معامالت ملکی کشــور موظف هستند مشخصات 
کلیه  معامالت خرید و فروش و اجاره را در سامانه ی 
اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور 
ثبت نمایند.با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم 
)تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش 
یا افزایش شدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح 
کل شهر می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( که 
در آن، وزن با اســتفاده از سهم واحدهای مسکونی 
دارای سکنه محاسبه می شود، استفاده شده تا بتوان 
با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت 
را مشخص کرد.متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
تهران ۴۱ میلیون و ۲7۳ هزار تومــان با میانگین 
مساحت ۲۰۹ مترمربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل ۱8,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
۱۲۰.۳ درصد افزایش داشته  است.متوسط قیمت 
فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران 
۲8 میلیون و 7۶۰ هزار تومان با میانگین مساحت 
87 متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است 
که نسبت به فصل قبل ۱۹.۱درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل  ۱۱۱.۴درصد، افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
شهر تهران حدود ۶۲ هزار تومان با میانگین مساحت 
77 مترمربع و متوســط عمر بنای ۱۴سال بوده که 

نســبت به فصل قبل ۳.۱درصد کاهش و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل  ۴۰.۹درصد افزایش داشته 

است.

ملک کلنگی ۱۲۰ درصد گران شد
متوســط قیمت فروش هــر مترمربــع زمین یا 
زمین ساختمان مســکونی کلنگی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران 
۴۱۲7۳۰ هــزار ریال با میانگین مســاحت ۲۰۹ 
مترمربع بوده است که نســبت به فصل قبل ۱8,۶ 
درصد و نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۱۲۰.۳ 
درصد افزایش داشته  اســت.به گزارش خبرآنالین 
به نقل از مرکز آمــار ایران، بنگاه هــای معامالت 
ملکی کشــور موظف هستند مشــخصات کلیه ی 
معامالت خریــد و فروش و اجاره را در ســامانه ی 
 اطالعات مدیریت معامالت امالک و مســتغالت

 کشور ثبت کنند.با توجه به این که کاهش یا افزایش 
حجم )تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث 
کاهش یا افزایش شدید متوسط )حسابی( قیمت 

در سطح کل شهر می شود، از متوسط تعدیل شده 
)وزنی( که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای 
مسکونی دارای ســکنه محاسبه می شود، استفاده 
شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات 
واقعی قیمت را مشخص کرد.متوسط قیمت فروش 
هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مســکونی 
کلنگی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۴۱۲7۳۰ هزار ریال با میانگین 
مساحت ۲۰۹ مترمربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل ۱8,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

۱۲۰.۳ درصد افزایش داشته  است.

در پائیز امسال ثبت شد؛گرانترین خانه 
معامله شده در تهران

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، گرانترین واحد مسکونی 
در تهران در معامالت مسکن پاییز امسال، متری ۱۵8 
میلیون تومان قیمت گذاری و معامله شــده است.به 
گزارش مهر، بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی کلنگی در پاییز امسال 

در تهران، ۴۲ میلیون و ۲7۳ هزار تومان و متوسط متراژ 
هر خانه کلنگی نیز، ۲۰۹ متر مربع بوده است.متوسط 
قیمت واحد کلنگی در تهران در پاییز امســال نسبت 
به تابستان امسال رشد ۱8.۶ درصدی و نسبت به پاییز 
سال گذشته رشد ۱۲۰.۳ درصدی داشته است.این در 
حالی است که تعداد معامالت واحدهای کلنگی نسبت 
به تابستان امسال کاهش ۴۵.۹ درصدی و نسبت به پاییز 
سال قبل کاهش ۲۹.۴ رصدی داشته است.ارزان ترین 
واحد کلنگی در پاییز امسال متری ۶ میلیون و ۶۰۶ هزار 
تومان و گران ترین واحد کلنگی هم در فصل مورد اشاره، 
متری ۱۵۵ میلیون و ۶7۰ هزار تومان به فروش رسیده 
است.حداقل قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی 
در شهر تهران ۴ میلیون تومان و حداکثر ۱۵8 میلیون 
تومان بوده است؛ این مرکز متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی )کل معامالت( در پاییز امسال تهران را 
۲8 میلیون و 7۶۰ هزار تومان عنوان کرده که نسبت به 
متوسط قیمت مسکن در تابســتان امسال رشد ۱۹.۱ 
درصدی و نسبت به پاییز سال گذشته افزایش ۱۱۱.۴ 
درصدی داشته است.همچنین متوسط متراژ واحدهای 
مسکونی فروخته شده در پاییز امسال، 87 متر مربع و 
متوسط سن بنا نیز ۱۲ سال بوده است.تعداد معامالت 
مسکونی انجام شده در پاییز امسال نسبت به تابستان 
سال جاری کاهش ۴۵.۶ درصدی و نسبت به پاییز سال 

گذشته کاهش 8 درصدی داشته است.

اجاره بها در پاییز کاهش یافت
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، متوسط اجاره ماهانه به 
اضافه ۳ درصد ودیعه مسکن برای هر متر واحد مسکونی 
۶۲ هزار و ۲۱8 تومان است که نسبت به متوسط اجاره 
هر متر مسکن در تابستان امســال ۳.۱ درصد کاهش 
و تعداد معامالت نیز ۴.8 درصد افزایش داشــته است. 
متوسط اجاره بهای پاییز امســال نسبت به پاییز سال 
گذشته ۴۰.۹ درصد و تعداد معامالت نیز ۶۲.۳ درصد 
افزایش نشان می دهند.گران ترین واحد اجاری در تهران 
در پاییز امسال متری ۵8۰ هزار و ۳7۵ تومان و ارزان ترین 
واحد اجاره داده شده در پاییز امسال در پایتخت، متری 

۴۳ هزار و 77۹ تومان بوده است.

قیمت زمین در شهر تهران طی یک سال ۱۲۰درصد رشد کرد

افزایش ۴۰درصدی  هزینه  اجاره نشینی

روحانی:
 مدیریت درآمد و هزینه بودجه 
ســال ۹۹ در شــرایط جنگ 

اقتصادی حاصل شد
رییس جمهــوری گفت: مدیریــت درآمد و 
هزینه بودجه ســال ۹۹ در شــرایط جنگ 
اقتصادی و  فشــار حداکثــری دولت ترامپ 

حاصل شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، حســن روحانی در دویســت و 
پنجمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت افزود: بــا برنامه ریزی های انجام گرفته 
در سال جاری به ویژه تمهیداتی که در بودجه 
سال ۱۳۹۹ دیده شده بود، توانستیم درآمدها 
و هزینه هــا را مدیریت کنیــم و این مهم در 
شــرایط جنگ اقتصادی و فشــار حداکثری 
دولت ترامپ حاصل شــد که به اعتراف خود 

آنها، به شکست این سیاست منجر شد.
رییس دولــت دوازدهم تامیــن زمین مورد 
نیاز برای اجرای طرح ملی مســکن از طرف 
دولــت را نقطه قوت این طــرح عنوان کرد و 
افزود: خوشــبختانه این طرح با اســتقبال و 
مشارکت خوبی از ســوی متقاضیان مواجه 
شده و امیدواریم با برنامه ریزی های درست، 
مسکن همه ثبت نام کنندگان در زمان مقرر 

آماده و تحویل شود.

کاهــش ۱۰ هــزار واحدی 
شاخص بورس

روند نزولی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه 
داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۰ هزار 

واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۱۰ هزار و ۵۱ واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۲۲۲ هزار واحد ایستاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی داشت 
و با ۱۱۴7 واحد کاهش رقم ۴۳7 هزار و ۱7۶ 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران روز گذشــته ۲۶۳ هزار معامله 
به ارزش ۲۵ هــزار و ۱8۵ میلیارد ریال انجام 

دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و 
صنعتی گلگهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و معدنی و صنعتی چادرملو نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.در آن ســوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس نیز با ۹8 واحد کاهش رقم ۱7 

هزار و ۴۰۲ واحد را ثبت کرد.
معامله  گران این بازار ۴۵۲ هــزار معامله به 
ارزش ۶۶ هــزار و ۹۴۴ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
پلیمــر آریاساســول، پتروشــیمی زاگرس، 
پتروشیمی مارون، پتروشــیمی تندگویان، 
سنگ آهن گوهرزمین و سرمایه گذاری صبا 
تامین نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

سرنوشت نرخ تورم در سال ۱۴۰۰
در حالیکه نرخ تورم در بهمن سالجاری نشان 
از افزایش قابل مالحظه ای دارد، کارشناسان 
اقتصادی پیش بینی می کنند که این متغیر 
کالن اقتصادی در ســال آینده روند نزولی به 
خود بگیرد و این روند تا اوایل سال ۱۴۰۱ هم 
ادامه داشته باشد.به گزارش ایسنا، جدیدترین 
آمار از وضعیت تورم در بهمن سالجاری بیانگر 
این است که هر سه شاخص تورم شامل تورم 
ماهانه، ساالنه و نقطه به نقطه رشد داشته اند 
و به ترتیب به ارقامی چون ۲.۵، ۳۴.۲ و ۴8.۲ 
درصد رسیده اند. این در حالی است که طبق 
گفته کارشناسان اقتصادی در ماه های پیش 
به خصوص آذرماه با کاهش انتظارات تورمی 
به دلیل انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا برای مدتی ثبات یا کاهش قیمتی در 
بازارهای مختلف به ویژه بازار مســکن تجربه 
شد. در این زمینه، برخی از پیش بینی ها نشان 
از تداوم روند نزولــی تورم و حتی تحقق تورم 
منفی داشــتند اینگونه که صادق الحسینی 
معتقد بود روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه تا 
پایان سالجاری ادامه دارد و با کاهش نرخ ارز 
در این زمان، انتظارات تورمی و تورم کاالهای 
وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد 
موجب می شود تا در برخی از ماه های پیش رو 
تورم منفی هم تجربه کنیم.اما برخی دیگر از 
پیش بینی ها خبر از روند صعودی تورم در سه 

ماهه سوم و چهارم سال جاری داشتند.
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ســرمایه های خرد اما ســرگردان، این روزها راه بازارهای 
کم ریسک و با سود معقول را در پیش گرفته اند تا بلکه خود 
را از گزند نوسانات روزانه شاخص و تابلوی بورس برهانند 
و ریسک خود را کاهش دهند.به گزارش مهر، بازار بورس 
را اگرچه ســرمایه گذارانی که با نــگاه بلندمدت به بورس 
می نگرند، هنوز هــم پربازده می دانند و بــر این باورند که 
هفته های خاکستری بورس باالخره تمام خواهد شد، اما 
آن دسته از ســرمایه گذاران تازه وارد به این بازار پرنوسان 
که دیرهنگام وارد بورس شدند و بعد از ضرر و زیان اکنون 
می خواهند دیرهنگام هم از بازار خارج شــوند، این بازار را 
دیگر محلی برای سرمایه گذاری سودآور نمی بینند.واقعیت 
آن است که از مردادماه سال جاری که شاخص صعودی بازار 
سر ناسازگاری با ســهامداران تازه وارد گذاشت تا به امروز، 
بخش زیادی از سرمایه های مردمی که بدون بررسی وارد 
بازار شــده اند، از بین رفته و اکنون آمارهای مجلس که به 
تازگی صحبت از تحقیق و تفحص از بورس را به راه انداخته 
است نیز نشان می دهد که دســتکم ۱,۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان از ســرمایه های مردم در این بازار ذوب شده است.
آنگونه که موسوی الرگانی به عنوان طراح تحقیق و تفحص 
از سازمان بورس اعالم کرده است، در حال حاضر معادل ۶۵ 
تا 7۰ میلیارد دالر از ســرمایه های مردم در بازار سرمایه از 
بین رفته و به گفته او، تنها در یک مورد یک شرکت کاغذی 
با ســرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی طی سه ماه، تمام فرآیند 
پذیرش در بورس را انجام داده و با رقم ۳۲۰۰ میلیارد تومانی 
به مردم فروخته شده است، در حالی که این شرکت حتی 
دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام فروخته شده آن کاغذی 
بیش نیست.این صحبت های موسوی الرگانی اگر بر مبنای 
اطالعات دقیق و شفافی بیان شده باشد، خود مشکل بسیار 
بزرگی است که نشان از عدم برنامه ریزی صحیح و ضعف 
مدیریتی در ســازمان بورس و اوراق بهادار دارد.به موازات 
این گفته های عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی، 

جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعالم 
کرده که از ۲۲۰ مدیر بورسی صلب صالحیت شده که این 
مدیران، تخلفاتی را صورت داده بودند که اغلب به دلیل انجام 
معامالتی بوده که خود در آن ذی نفع بوده اند.حال هم مردم 
بی اعتماد به این بازار سرمایه، تالش دارند تا سرمایه های 
خود را از بازار بورس خارج کنند که فارغ از اینکه این تصمیم 
آنها چقدر در شرایط کنونی صحیح بوده و منجر به نجات 
سرمایه های آنها می شود، نشــان از بی اعتمادی دارد که 
دولتمردان در ماههای گذشته در بازار بورس به وجود آورده 
و دخالت ها و یا حتی تشویق هایی داشتند که بازار را به ورطه 
سقوط کشانده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که هم 
اکنون که بورس دارای نوسان است، مردم نباید هیجانی عمل 
کرده و سرمایه های خود را بدون هدف از بازار بیرون بکشند؛ 
چراکه به اعتقاد کارشناسان، علیرغم تمامی ریزش هایی که 
بورس داشته، باز هم ســرمایه گذاری در آن در بازه زمانی 
درازمدت، ســودآورتر از ســایر بازارهای نقدشونده است.

افشین دهقان، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: اکثر سهامداران بعد از افت 8۰ درصدی بازار 
بورس و پس از ناامیدی در روند خنثی ایجاد شده در بازار، 
به فکر جبران ضررهای بورس هستند و به همین دلیل در 
رمز ارزها، بیت کوین یا بازار فارکس و حتی صندوق های 
ســرمایه گذاری با در آمد ثابت، مشــغول سرمایه گذاری 
هستند.وی افزود: متأسفانه بسیاری از سرمایه ها به صورت 
هیجانی در حال خروج از بورس هستند و مردم هم پول خود 
را از بازار بیرون می کشند تا بلکه به سمت بازارهای موازی 
ببرند.دهقان گفت: در عین حال، متولیان بازار باید مواظب 
زیرساخت های بازار باشند و بدانند اعتماد عمومی به سادگی 
و با مثبت های آینده به دســت نمی آید، بلکه سهامداران 
حقیقی سرمایه های این بازار و حامی تولید، اشتغال جوانان 
و گرداننده چرخ کارخانه ها در کشور هستند که باید مواظب 

کوچ آنها به بازارهای موازی و خروج نقدینگی از کشور بود.

وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: ما تعهداتی 
داریم که به آن ها پایبند هستیم و قوانین کشور 
را که پارلمان به آن مشــروعیت بخشــیده، اجرا 
می کنیم.ظریــف در بخشــی از ایــن گفت وگو 
تاکید کرد: ما تعهداتــی داریم که به آن ها پایبند 
هستیم. تمام اقدامات ما در راستای برجام است. 
ما قوانین کشــور را که پارلمان به آن مشروعیت 
بخشیده، اجرا می کنیم.وی ادامه داد: در آمریکا، 
رئیس جمهور می توانــد از حق وتو برای مخالفت 
با هر گونه تصمیمی استفاده کند اما ما در ایران، 
چنیــن کاری نخواهیم کرد.وی بــا انتقاد از درز 
اطالعات آژانس بین المللی انــرژی اتمی تاکید 
کرد که این اسناد باید محرمانه بماند.وزیر خارجه 
کشــورمان تصریح کرد: رئیس جمهور بایدن با 
سیاست های دونالد ترامپ مخالفت می کند اما 
در حقیقت همان سیاست را دنبال می کند.وی 

گفت: اصطالح مکانیسم ماشه ساخته آمریکاست 
و چنین چیزی در برجام وجود ندارد. آمریکایی ها 
برای کنترل اقکار عمومــی این اصطالح را ایجاد 
کردند.ظریف با اشــاره به رویکرد دولت آمریکا 
درقبال برجام گفــت: تفکر ســلطه جویانه آنها 
مبنی بر این است که آنچه مال من است برای من 
است و آنچه برای توست، قابل مذاکره است. آنها 
با کلمات بازی می کنند تا متــن برجام را تغییر 
دهند.وی با بیان این که پس گرفتن درخواست 
فعال شــدن مکانیسم ماشه از شــورای امنیت، 
امتیاز به ایران نیست، افزود: بلکه آنها حقیقت را 
پذیرفته اند که نمی توانند از این طریق به جایی 
برسند.وزیر خارجه کشــورمان گفت: اروپایی ها 
به تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند. ممکن 
اســت دولت هایشــان درباره پایبندی به توافق 
حرف بزنند اما شرکت هایشان به حرف واشنگتن 

گوش می کنند. اروپایی ها بــرای تصمیم گیری 
نیازمند تائید واشنگتن هستند. آنها باید از آمریکا 
بخواهند که به جایگاه شان احترام بگذارد و اجازه 
دهد که به الزامات خود عمل کنند.ویبا بیان این 
که آمریکا پس از بازگشت به برجام باید خسارات 
ما را جبران کند، تاکید کرد: و باید متعهد شود که 
دیگر چنین رفتاری را تکرار نکند.ظریف گفت: ما 
درخواست های زیادی داریم و خواهان اقدام عملی 
از سوی آمریکا هستیم، نه حرف. اما اکنون مشکل 
این است که بایدن در حال دنبال کردن سیاست 
های ترامپ است، نه اوباماوزیر خارجه کشورمان 
تصریح کرد: ما تنها زمانی وارد مذاکره می شویم 
که تحریم ها لغو شود و رفتار آمریکا تغییر کند. به 
دلیل سیاست های آمریکاست که دارایی های ما 
در کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده اند. این رویکرد 
می بایست تعییر کند. اما دولت بایدن همچنان به 

مسدود کردن پول ایران برای خرید واکسن کووید 
۱۹ ادامه می دهد.ظریف با اشاره به تحوالت هسته 
ای ایران از زمان خروج آمریکا از برجام گفت که 
ایران اکنون ذخیره اورانیوم بیشتری دارد، هرچند 
که ما هیچ کس را تهدید نمی کنیم و تنها از حق 
خود اســتفاده می کنیم.به گفته وی اگر آمریکا 
خواهان تعامل اقتصادی با ما نیســت اما باید به 
بقیه اجازه تجارت با ایران را بدهد.وی در پاســخ 
به ســوالی درباره احتمال خروج ایران از برجام 
تاکید کرد که ایران نیازی به این کار ندارد. آمریکا 
باید بداند که ما نیازی به خروج از برجام نداریم و 
می توانیم از حقوق خود در توافق بهره ببریم. ما 
توافق نکردیم که آن را کنــار بگذاریم ما مذاکره 
کردیم که بــه تعهداتمان عمل کنیــم. ما طبق 
 مفاد برجام حق داریم کــه از اجرای تعهدات مان 

عقب بنشینیم.

در حالی که شــورای پول و اعتبار بــا پرداخت انواع 
وام های مســکن موافقت کرده، اما به دلیل ســختی 
شرایط دریافت آنها، بسیاری از مردم امکان دریافت این 
تســهیالت را ندارند.معاون وزیر علوم اخیراً از مصوبه 
 ۲۳ دی ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام

 مسکن اعضای هیئت علمی از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیون 
تومان خبر داده است.وی همچنین از تصویب اعطای 
وام ۲۰۰ میلیــون تومانی ودیعه مســکن به اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها در شورای پول و اعتبار سخن 
به میان آورده است.دی ماه امســال همچنین بانک 
عامل بخش مسکن سقف های جدید تسهیالت مسکن 
ایثارگران در تهران تا ۱۶۰، شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر تا ۱۲۰، سایر شهرها ۱۰۰ و روستاها ۶۰ میلیون 
تومان را به شعب این بانک ابالغ کرده است.بر اساس 
تصویب هیئت دولت، تسهیالت مسکن ایثارگران با 
نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا خواهد 
شــد.بنیاد ملی نخبگان نیز با تصویب شــورای پول 
و اعتبار تــا ۳۰۰ میلیون تومــان و دوره بازپرداخت 
۵ تا ۱۵ ساله بر اساس نرخ ســود و دوره بازپرداخت 
مختلف، بــه اعضای ایــن بنیاد وام خرید مســکن 
می دهد.هیئت دولت همچنین امســال وام مسکن 
 بازنشستگان را در تهران ۵۰ میلیون تومان و در سایر 
شــهرها و روســتاها ۴۰ میلیون تومان تعیین و نرخ 
سود این تســهیالت را در تهران ۹ درصد، شهرهای 
باالی ۲۰۰ هــزار نفر 7 درصد و در ســایر شــهرها 
 و روســتاها ۴ درصد بــا دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله 

اعالم کرد.

چند بانــک خصوصی نیز تســهیالت 
متفاوتی در بخش مسکن پرداخت می کنند:

یــک بانــک خصــوص ۵۰ میلیــون تومــان وام 

مســکن در صورت ســپرده گذاری ۴ ماهه همین 
مبلغ بــا نرخ ســود ۱۳ درصد، بازپرداخت ۳ ســاله 
 و اقســاط ۱ میلیون و 7۰۰ هــزار تومانی پرداخت

 می کند.
یکــی دیگــر از بانک هــای خصوصی، تســهیالت 
بــا  ۲۰۰ میلیــون تومانــی  خریــد مســکن 
 ترهیــن ســند ملــک، بازپرداخــت ۵ ســاله،
 نــرخ ســود ۱8 درصد، انســداد ۲۲ درصــد مبلغ 
وام تــا پایــان دوره بازپرداخــت و اقســاط ۵.۵ 
میلیــون تومانــی پرداخــت می کند.یــک بانک 
خصوصی هــم ۲۰ میلیــون تومان وام مســکن با 
ســپرده گــذاری ۳ ماهــه ۱۰۰ میلیــون تومــان 
 بــا نــرخ ســود ۱8 درصــد، بازپرداخت ۳ ســاله 
بدون انسداد بخشــی از وام و اقســاط 7.7 میلیون 
تومانی اعطا می کند.یک بانک خصوصی دیگر 7۵۰ 
میلیون تومان وام خرید مسکن با ترهین سند ملک، 
بازپرداخت ۵ ســاله، انســداد ۹۱ میلیون تومان از 
 مبلغ وام تا پایان ســال پنجم و اقســاط ۱۹ میلیون
 و ۴۵ هــزار تومانی به مشــتریان پرداخت می کند.
اینها غیــر از تســهیالتی اســت که بانــک عامل 
بخــش مســکن از محــل صنــدوق پس انــداز 
مســکن یکم به متقاضیان فــردی و زوجیــن و با 
 ســپرده گــذاری یــک ســاله ۴۰ و 8۰ میلیــون
 تومانی و اعطای تسهیالت 8۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی 
پرداخت می کند.بانک مذکور و همچنین بانک ملی 
از محل اوراق تســهیالت مســکن نیز وام های ۱۰۰ 
و ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ســود ۱7.۵ درصد به 
متقاضیان واگذار می کننــد. ضمن اینکه بانک عامل 
بخش مســکن، وام مســکن جوانان تا سقف ۴۰۰ 
میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و با شرایط خاصی 

اعطا می کند.
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قیمت سکه ۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان است.
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زنگ خطرکمبود دارو 
ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی 

دارو یکی از مهمترین بازارهایی است که با سالمت مردم ارتباط دارد و باید با برنامه ریزی و دقت در رابطه با آن وارد عمل شد. اینکه تخصیص ارز با کندی از ابتدای سال صورت گرفته است توانست بر چرخه توزیع دارو والبته واردات 
آن تاثیر بسیاری داشته باشد. ارز دارو از ابتدای سال بسیار ناچیز تزریق شده و از سوی دیگرخود ارز دولتی در بازار دارو اختالل ایجاد کرده است. درحال حاضرهشدارهای بسیاری در رابطه با تهیه وتامین داروی مورد نیاز کشور داده 
ایم که اگر توجهی به آن نشود شرایط سختی در انتظار بازار دارو خواهد بود. واردات دارو از لحاظ عددی سه درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتا داروهای پیچیده و برای بیماری های خاص است. به همین دلیل اهمیت خود 
را دارد. در اوایل سال برای مصرف سه ماه، دارو وارد شده و در گمرک نگهداری شد. به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، همه این داروها با حداقل اسناد، ترخیص موقت شد. از ابتدای سال فقط ۳۰ درصد ارز واردات دارو را تخصیص 
گرفتیم، اما حدود ۵۰ درصد دارو وارد بازار شد. ارز واردات دارو امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. انتظار این بود که تخصیص ها سریع تر انجام شود. از طرفی وزارت بهداشت درگیر کرونا بود و ارزی که برای کرونا 
تخصیص داده شده بود نیز هنوز یک سوم آن دریافت شده و با توجه به جمعیت، اصال قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. این هشدار را می دهیم که توان محدود است. از وزیر بهداشت درخواست کردیم این مشکل ارز حل شود، 

زیرا در غیر این صورت برای تولید دارو و واردات دچار مشکل می شویم.

درحالی مسئوالن مدام تاکید 
دارند که کمبود دارو در کشور 
وجود ندارد که روزانه شاهد 
تشکیل صف های طویل در 
مقابل بسیاری از داروخانه ها 
هستیم. اگر این صف ها تا ماه های گذشته تتها مختص 
برخی داروخانه ها و برای تهیه داروهای خاص بوده اما 
امروز این صف ها در مقابل بسیاری دیگر از داروخانه ها 
نیز دیده می شود. کاهش واردات دارو به عقیده برخی از 
فعاالن بازار مهمترین دلیل نبود و یا کمبود برخی داروها 
عنوان شده است. ازطرفی دیگر توزیع نادرست ارز ۴2۰۰ 
تومانی به برخی ازواردکنندگان دارو موجب ایجاد رانت و 

فساد در چرخه واردات و توزیع دارو شده است تا جاییکه 
که خود فعاالن بازار دارو خواســتار حذف ارز دولتی به 
واردات دارو شــده اند. بر اساس آمار منتشر شده حجم 
واردات دارو در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۹ ماهه 
سال گذشته 6 درصد کاهش نشان می دهد. کاهشی که 
به اعتقاد برخی امسال به وضوح خودش را در ماجرای 
کمبود برخی اقالم دارویی نشان داد و دردسرساز شد. 
براســاس داده های گمرک ایــران، در ۹ ماهه ابتدایی 
امسال ۸6۰ میلیون و ۱۴۰ هزار دالر دارو به کشور وارد 
شده است. این درحالی است که در ۹ ماهه ابتدایی سال 
گذشــته، ۹۱2 میلیون و ۴۸۳ هــزار دالر واردات دارو 
داشته ایم. در واقع میزان واردات دارو در ۹ ماهه ابتدایی 

امسال ۵٫۷ درصد کم شده است. 
از طرفی دیگر نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رویه دولت 

و بانک مرکــزی در تخصیــص ارز ۴2۰۰ تومانی برای 
واردات مواد اولیه مورد نیاز دارو و داروی ســاخته شده، 
عنوان کردند که ذخیره دارویی کشور رو به پایان است اما 

برای تامین دارو ارز تخصیص داده نمی شود.
درهمین رابطه عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره 
چرایی کمبود برخی داروهای خارجی در بازار توضیحاتی 
داد.حسینعلی شــهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با بیان اینکه بخــش اندکی از داروهای 
مصرفی در کشور وارداتی است، گفت: فهرست دارویی 
کشور در سازمان غذا و دارو به روزرسانی می شود و این 
فهرست براساس نیاز پزشک و بیمار تغییر پیدا می کند به 
این معنی که ممکن است برخی داروها در گذشته وارد 

می شده و اکنون واردات آن ممنوع است.
وی با بیان اینکه فهرست دارویی کشور تغییر می کند، 
گفت: اما باید به شــرایط خاص کشــور توجه کنیم و 

اعتباراتمان را به شکل هدفمند هزینه کنیم و هر دارویی 
اجازه ورود به فهرست دارویی کشور را ندارد. برخی داروها 
در کشور تولید می شــود و واردات آن از نظر اقتصادی 

درست نیست.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اکنون کمبود دارویی 
تولید داخل وجود ندارد، تاکید کرد: برخی داروها اقالم 
مشابه داخلی دارند که به دلیل مشکالت تامین ارز و نقل و 
انتقال آن برای تامین نمونه خارجی مشکالتی وجود دارد 
که در اینجا پزشکان باید نمونه داخلی داروها را تجویز 
کنند. وی درباره مشــکالت ارزی که در زمینه تامین 
دارو وجود دارد، گفت: مشکالت ارزی در حوزه دارو زیاد 
است و نیاز است که بانک مرکزی ارز دارو را در اسرع وقت 
تامین کند چون بی توجهی به تامین ارز دارو مشکالت 
جدی به همراه دارد. در واقع اگر ارز دارو به هنگام تامین 

نشود با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.

با كاهش واردات دارو و اتمام ذخایر برخی داروها در بازار كمیاب شدند  

سرگردانی بیماران و کمبود دارو 
شایلی قرائی
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قیمت گوشت قرمز چند روزی 
است در بازار افزایش یافته در 
حالی که پیش از این مسئوالن 
از افزایش تولید و دپو دام در 
کشور خبر می دادند. بر اساس 
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
و گوسفندی به ترتیب با ۳۱.۴ و 2۷ درصد افزایش قیمت 
در دی امسال به حدود ۹۷ هزار تومان و ۱۱۱ هزار تومان 
رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله 
در ماه مشابه سال قبل حدود ۷۴ هزار تومان و ۸۷ هزار 
تومان بوده اســت. همچنین قیمت این دو محصول در 
دی ماه سال جاری نسبت به ماه قبلش ۱.۴ و ۰.۳ درصد 

افزایش داشته است.
افزایش قیمت گوشــت قرمز مدتهاست به نگرانی مردم 
تبدیل شده و بر اساس گزارش های منتشرشده درماههای 
اخیر بیش ازنیمی از مردم توانایــی خرید و مصرف این 
کاالی اساسی را نداشــته اند. فعاالن بازار معتقدند که 
کمبود عرضه دام در بازار دلیل اصلی گرانی گوشت است 
چرا که دامداران منتظرند دام خود را در شب عید به قیمت 
گرانتری بفروشند. دامداران اما گالیه های بسیاری دارند.

این افراد معتقدند که تامین نهاده حرف اول را میزند اگر به 
خوبی تامین شود دامدار تولید خود را افزایش خواهد داد 
در غیر اینصورت مشکالت تولیدو قیمت نه تنها برطرف 
نمی شود بلکه اضافه خواهد شد. دامداران می گویند که 
هر ۱۰۰ راس دام ســبک روزانه ۵۰۰ هزار تومان نهاده 

مصرف می کند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با ارائه توضیحاتی درباره 
دالیل افزایش قیمت گوشت در بازار می گوید: عدم عرضه 
از سوی دامداران و انتظار کشیدن برای فروش در ایام عید، 

گرانی قیمت دام زنده و گران بودن نهاده ها و نیز کاهش 
واردات نسبت به سال گذشته پاشنه آشیل این گرانی اخیر 
است. علی اصغر ملکی گفت: کمبود عرضه دام در بازار دلیل 
اصلی گرانی گوشت است چرا که دامداران منتظرند دام 
خود را در شب عید به قیمت گرانتری بفروشند. وی ادامه 
داد: قیمت دام زنده هم بسیار گران شده و کیلویی ۵۸ هزار 
تومان در استانها به فروش می رود، هر یک واحد افزایش 
ریالی که در قیمت دام زنده ایجاد می شود دو برابر آن قیمت 
گوشت افزایش می یابد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

باال بودن قیمت نهاده را هم دلیل دیگر این گرانی اعالم کرد 
و گفت: دامدار می گوید دام خود را با نهاده گران پرورش 
داده و جو را کیلویی ۸ هــزار تومان خریده و برایش نمی 
صرفد که با قیمت پایین دام بفروشد بنابراین در انتظارند که 

با افزایش قیمت در ایام عید بفروشند و سود کنند.

قیمت گوشت قرمز از چند روز آینده کاهش می یابد ؟
درهمین زمینه اما دبیر ســتاد تنظیم بازارنیز می گوید: 
قیمت گوشت قرمز از چند روز آینده کاهش می یابد. به 
گفته وی، مقرر شد در ۴۸ ساعت آینده اتحادیه دامداران 
هر کیلو دام زنده ســنگین را با قیمت ۴۴ هزار تومان به 
واحدهای بســته بندی تحویل دهد و آن ها متناسب با 
کیفیت دام، هر کیلو گوشت دام سنگین را ۸۰ تا ۸۸ هزار 
تومان از ۳ میدان میوه و تره بار آزادی، بعثت و پیروزی به 
قصاب ها عرضه کنند. در این روش دست دالل ها تا حد 

زیادی کوتاه خواهد شد.

قیمت گوشت قرمز دربازار 
درحال حاضر مغازه داران گوشت گوسفندی شقه و بدون 
دمبه را به قیمت ۱2۰ هزار تومان خریداری می کنند و با 
حاشیه سود ۱2 درصدی باید به قیمت ۱۳2 هزار تومان 
به مشتری بفروشند. گوشت گاوی هم به قیمت ۹۰ هزار 
تومان خریداری می کنند و بدون استخوان به قیمت ۱2۰ 

هزار تومان باید به مشتری بفروشند.

گرانی بیش از اندازه نهاده های دامی به كاهش تولید وكمبود گوشت منجرشد

کمبود و گرانی گوشت قرمز
گوشت قرمز كیلویی 132 هزار تومان شد

ناکارآمدی نظام قیمت گذاری 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

از زمانی که نهاده های دامی با ارز ۴2۰۰ تومانی عرضه می شد مشکالت مربوط به این بخش را شاهد بوده ایم که ناشی از رانت موجود در نهاده های دامی وهمچنین رانت خواری، سوداگری وداللی در این حوزه بوده است. رانت موجود موجب 
شد این نهاده ها به مصرف کننده اصلی نرسد و مصرف کننده وتولیدکننده برای تامین نیاز واقعی خود به بازار سیاه مراجعه کند.  بنابراین بهای تمام شده تولیدکننده افزایش پیدا کرد واین در حالی بود که دولت بر اساس نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی 
برای فروش محصوالت تولیدکنندگان قیمت تعیین می کرد. در این بین چون تولیدکنندگان بخشی ازمواد اولیه خود را به قیمت باالتر از بازار آزاد تهیه کرده بودند امکان فروش به قیمت اعالم شده را نداشتند بنابراین بخشی از تولیدکنندگان 
با چنین قیمت هایی دیگر توان تولید و بقا نداشتند به همین جهت از چرخه تولید یا حذف شده اند یا به کاهش میزان تولید اقدام کرده اند.  در حال حاضر نتیجه سیاست هدفگذاری توزیع و قیمت گذاری غلط را پس از مدت ها به وضوح در 
بازار شاهد هستیم. موضوع ارز ۴2۰۰ تومانی نهاده های دامی و رانت ایجاد شده به قدری پیچیده شده است که خود مصرف کننده نهاده های دامی خواستار حذف توزیع نهاده ها بر اساس ارز ۴2۰۰ تومانی شده اند. این نشان می دهد که 
نه سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی و نه نظم توزیع ونظام قیمت گذاری نتوانستند کارآمدی خود را به اثبات برسانند. زمانی می توان گفت ارز دولتی تاثیر گذار بوده که مالک چنین تخصیصی رضایت مردم بخصوص دهک های کم درآمد جامعه 

باشد، در حالی که به شدت ثابت شد و تجربه کردیم که ارز دولتی آنچنان که باید و شاید که هدف گذاری آن طبقه ضعیف و محروم جامعه عنوان شده بود به دست یا به جیب مصرف کننده واقعی نرسید.
اگر ارز ۴2۰۰ به دست مصرف کننده می رسید قطعا امروز به حذف آن اعتراض می کردیم به این دلیل که بعد از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی قطعا مصرف کننده تحت فشار و گرانی کاالها قرار می گیرد. در حالی که ارز دولتی هیچ گاه به طور 

واقعی و کامل به جیب مصرف کننده نرفت بلکه جیب رانت خواران و وابستگان به دولت را پر کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییس انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی 
اعالم کرد: با توجه به حجم مشکالتی که این صنعت 
با آن در سال های گذشته درگیر بوده، کرونا بر شدت 
این معضالت افزوده و دولت نیز هیچ گونه کمکی به ما 
نکرده است، درخواست داریم برای سال آینده قیمت 
بلیت قطار افزایــش یابد. محمد رجبــی اظهار کرد: 
در پی مشــکالت ومعضالتی که به ویژه پس از شیوع 
ویروس کرونا صنعت ریلی درگیر آن شــده است و با 
توجه به اینکه تاکنون دولت هیچ گونه کمکی به این 
صنعت نکرده است، به زودی برای افزایش قیمت بلیت 
قطار اقدام می کنیم. وی افزود: در شرایطی که قیمت 
تمام شده و هزینه های صنعت عدد مشخصی را نشان 
می دهد و بســیاری از نیازهای ما مانند روغن موتور 
داخلی بیش از ۳ برابر افزایش یافته است و کاالهایی 
که وارداتی بوده و با دالر رابطه مستقیمی دارد نیز به 
همین میزان رشد کرده اند، نمی توانقیمت بلیت قطار 
را افزایش نداد، چرا که تنها منبع درآمد صنعت ریلی 
فروش بلیت است. رییس انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل ریلی  ادامه داد: البته می توان برای افزایش 
نیافتن قیمت بلیت قطار تسهیالتی برای آن قائل شد تا 

صنایع ریلی که در دوران شیوع ویروس کرونا بیشترین 
آسیب را دیده اند و بارها از سوی مراجع ذیصالح بابت 
اجرای دقیق پروتکل های بهداشــتی مــورد تقدیر و 
تشکر قرار گرفته اند، به آستانه توقف فعالیت کشانده 
نشــوند. رجبی گفت: دولت می تواند از طرق مختلف 
مابه التفاوت آن را پرداخت کند اما آیا در شرایطی که 
تســهیالت کرونایی پس از گذشت یک سال از شیوع 
این ویروس، هنوز به ما پرداخت نشــده است و برخی 
مدیران از تمکین به قانون خودداری می کنند، می توان 
به تامین این منابع مالی از سوی دولت امیدوار بود؟ وی 
تصریح کرد: بهتر اســت قیمت ها آزاد شود تا بتوان از 
طریق عرضه وتقاضا بازار را کنترل کرد. در شرایطی که 
هزینه هایی مانند دستمزد در سال جاری افزایش یافته 
با نگاهی کوته بینانه مانع افزایش قیمت بلیت قطار شد. 
چرا که خطری جدی بخش ریلی مسافری را تهدید می 
کند و شاید بتوان نوروز ۱۴۰۰ را بدون افزایش قیمت 
ســپری کرد اما دغدغه های جدی به وجود آمده که 
بخش ریلی برای ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به منابع 
مالی نیاز جدی دارد و این صنعت منابعی دیگری به غیر 

از افزایش قیمت بلیت قطار ندارد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بازار میوه و صیفی 
هفته های پرنوسانی را پشــت سر می گذارد و همچنان 

قیمت برخی اقالم برای مصرف کنندگان باال است.
بر اســاس کشــف قیمت عمده فروشــی محصوالت 
کشاورزی در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران، قیمت 
هرکیلو لوبیا سبز 2۳ تا 2۸ هزارتومان، گوجه فرنگی بوته 
رس2۵۰۰ تا۴۰۰۰ تومان، فلفل دلمه ســبز ۵۰۰۰ تا 
۹۰۰۰ تومان، سیب زمینی 2۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، پیاز 
زرد۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، پیــاز قرمز۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ 
تومان، پیاز شــیری ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومــان، پرتقال 
تامسون شمال ۹۰۰۰ تا ۱۳ هزارتومان، پرتقال جنوب۱۰ 
تا ۱۳ هزار تومان، پرتقال توسرخ۹۰۰۰ تا ۱۴ هزارتومان، 
پرتقال ناول ۱۸ تا 2۴ هزارتومان، خیار رسمی۸۰۰۰ تا 
۱۳ هزار تومان، خیارگلخانه ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان، سیب 
زرد دماوند ۸۰۰۰ تا ۱6 هزارتومان، ســیب زرد لبنانی 
۷۰۰۰ تا ۱6 هزار تومان، ســیب قرمز دماوند ۵۰۰۰ تا 

۹۰۰۰ تومان، سیب قرمز مراغه ۸۰۰۰ تا ۱۳ هزارتومان، 
کیوی ۱۱ تا ۱۷ هزارتومان، مــوز ۳۴ تا۴۷ هزارتومان، 
نارنگی بندری 22 تا 2۸ هزارتومان است که با احتساب 

۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها به فروش می رسد.
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح 
شهر تهران قیمت هر کیلو موز داخلی ۳۸ هزارتومان، موز 
وارداتی ۵۰ تا 6۰ هزارتومان، پرتقال تامسون شمال ۱۵ 
تا 2۰ هزارتومان، پرتقال جنــوب 2۸ تا ۳۸ هزارتومان، 
گوجه فرنگی درجه یک ۷۵۰۰ تومان، پیاز 6۵۰۰ تومان، 
سیب زمینی ۷۹۰۰ تومان، سیب قرمز ۱۸ هزار و۹۰۰ 
تومان، ســیب زرد ۱۸ هزار و۵۰۰ تومــان، خیار ۱۵ تا 
۱۷ هزارتومان، لوبیا ســبز حدود ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان، 
فلفل دلمه ۱۳ هزار و۵۰۰ تومان، نارنگی بندری 2۸ تا 
۳۰ هزارتومان است.گفتنی است قیمت های ذکر شده 
حدودی بوده  و ممکن اســت در برخی مناطق کمتر یا 

بیشتر باشد.

بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده در راستای 
حذف دالالن، دامداران تولیدات خود را در اختیار شرکت 
تعاونی صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در 
مراکزی که مشخص شده، گوشت به واحدهای عرضه 
و اصناف تحویل داده شود. جلسه ای جهت تنظیم بازار 
گوشت شب عید، با حضور مســئوالن وزارت صمت و 
نمایندگان مختلف شبکه تولید، توزیع و عرضه برگزار 
شده است. براســاس مصوبات این جلســه، مقرر شد، 
دامداران، تولیدات خود را در اختیار شرکت تعاونی صنعت 
گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در مراکزی که 
مشخص شــده، گوشــت به واحدهای عرضه و اصناف 
تحویل داده شــود. در اصل این طرح به دنبال این است 
که با حذف دالالن و واسطه های اضافه، موجب کاهش 
قیمت تمام شده برای مصرف کننده شــود و با افزایش 
مصرف ناشی از این تعدیل قیمت، موجبات حمایت از 
تولیدکننده را نیز فراهم کند. بر اساس گزارشات ارائه شده 
در این جلسه از سوی نماینده تولیدکنندگان دام سنگین، 
میزان تولید گوشت قرمز در کشور در شرایط مطلوبی قرار 
دارد و مشکل و محدودیتی از نظر تامین نیاز بازار وجود 
ندارد. با توجه به این مطلب، برنامه ریزی برای اتصال و 
ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف زنجیره گوشت 
از ابتدای زنجیره در دامداری تا انتهای زنجیره و واحدهای 

عرضه، جهت کنترل و کاهــش قیمت و تنظیم بازار در 
دستور کار گرفت. در حاشیه این جلسه عباس قبادی، 
دبیر ستاد تنظیم بازار، نیز وعده داد که طی چند روز آینده 
قیمت گوشت قرمز کاهش یابد و گفت: قرار شد با تحویل 
الشه ی دام به مراکز بسته بندی، توزیع در قصابی ها و 
عرضه به مردم با نرخ مناسب، دست واسطه ها کوتاه شود. 
طرح یاد شده فعال به صورت پایلوت در تهران اجرا می شود 
و احتماال تا آخر هفته به سراسر کشور تعمیم داده خواهد 
شد تا دست دالالن و واسطه ها از بازار گوشت قرمز کوتاه 
شود.   به گفته این مقام مســئول گوشت دام سنگین و 
سبک تابع عرضه و تقاضاست. دام سبک حدودا به قیمت 
۱۰۰ هزار تومان به عرضه کننده ها عرضه می شود و آنها 
با سود معقول به قیمت ۱۱۰ تا ۱2۰ هزار تومان به فروش 
می رسانند. البته این قیمت ها متغیر است و به نوع دام هم 
بستگی دارد. دام سنگین ۸۰ تا ۸۷ هزار تومان به قصابی 
تحویل داده می شود و حدود ۱۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد که البته به نوع الشه هم بستگی دارد.
گفتنی است که بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( قیمت 
هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی به ترتیب با ۳۱.۴ و 
2۷ درصد افزایش قیمت در دی امسال به حدود ۹۷ هزار 

تومان و ۱۱۱ هزار تومان رسیده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران گفت که قیمت هر شانه تخم مرغ 
نسبت به هفته گذشته به طور متوسط ۳۰۰۰ تومان 
کاهش قیمت یافته است.سعید محمدی پور با اشاره به 
آغاز نظارت ها بر بازار شب عید یک ماه زودتر از سال های 
قبل، اظهار کرد: این نظارت ها تــا ۱۵ فروردین ادامه 
دارد. منظور از تشدید نظارت ها بر بازار شب عید یعنی  
نظارت های قبلی سریع تر می شود و تعداد عملیات ها 

روی چند کاالی خاص چند برابر می شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر 
گفت: طی یک هفته گذشته در شــهر تهران روزانه از 
6۰۰ واحد فروش تخم مرغ بازرسی شده که از بین آن ها 
اوایل هفته ۸۵ درصد واحدها متخلف اعالم شدند، اما 
با تشدید نظارت ها در روزهای اخیر کمتر از ۳۰ درصد 
این واحدها متخلف بودند.  تخلفات بیشــتر در حوزه 
گران فروشی، تقلب و کم فروشــی است. ما جو را برای 
متخلفان نا امن کردیم و بعد از شناســایی به سازمان 
تعزیرات صدور و اجرای حکم شــان صورت می گیرد. 
همچنین امروز نسبت به هفته گذشته به طور متوسط 
روی هر شانه تخم مرغ، ۳۰۰۰ تومان کاهش قیمت را 
شاهد بودیم.  وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مدت 
روزانه ۱۵۰ تن تخم مرغ به قیمت تنظیم بازار عرضه 

کرد که در قیمت تاثیرگذار بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
عرضه مرغ را در میدان بهمن دو برابر افزایش داده و به 

6۰۰ تن رسانده، تصریح کرد: با این افزایش،  قیمت ها 
تاحدودی کنترل شــده اســت. طی یک ماه گذشته 
حدود ۱۰ هزار بازرســی از بازار مرغ انجام شده که که 
۱۸۰۰ مورد تخلف به ارزش ۷ میلیارد ریال کشــف و 
به تعزیرات ارســال شــد. وی با بیان اینکه شهروندان 
می توانند تخلفات احتمالی را به ســامانه ۱2۴ اطالع 
دهند، تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ در حال حاضر 2۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان برای مصرف کننده است.  در تهران 
روزانه ۱2۰۰ تن مصرف روزانه می شود و وقتی کاالیی 
قیمت مصوب تنظیم بازار دارد،  دستگاه مربوطه که در 
رابطه با این کاال وزارت جهاد کشاورزی است، باید این 
مقدار را تهیه و توزیع کند. در غیر این صورت با کمبود 
عرضه نسبت به تقاضا قیمت ها گران تر از نرخ مصوب 
خواهد شد. مسولیت ما بازرســی است که با متخلفان 
برخورد شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان 
معتقدند تولید به اندازه کافی صورت می گیرد، اما شرایط 
برای عرضه فراهم نیست و اگر وزارت صمت محلی برای 
عرضه، نه فقط میادین میوه و تره بار، مثل غرفه ایجاد کند 
قیمت ها متعادل خواهند شد. محمدی پور در پاسخ به این 
موضوع گفت: مسئله یاد شده در برج هشت حل و فصل 
شده و ادعای مرغداران مردود است. در اصل در آبان ماه به 
مرغداران اعالم شد محصول خود را به کدام کشتارگاه ها 
و میادین عرضه کنند. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
ادعا می کند تمام نهاده دامی مورد نیاز مرغداران تامین 

شده است و برای این ادعا مستند دارند. 

برنامه ریزی برای حذف دالالن از بازار گوشت قرمز

رییس انجمن صنفی شركت های ریلی اعالم كرد

درخواست برای افزایش قیمت بلیت قطار ۱۴۰۰

تب بازار میوه همچنان داغ است

کاهش ۳۰۰۰ تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ
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توصيه های پليس فتا درباره جرايم اينترنتی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت بیان کرد: عامل برداشت غیرمجاز 
اینترنتی از حساب بانکی شناسایی و دستگیری شد. سرهنگ داود معظمی گودرزی 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت اظهار داشت خانمی جوان به پلیس 
فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد بیش از ۴۸۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش بصورت 

غیرمجاز برداشت شده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده ابتدایی تشکیل شده و 
رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت. در بررسی پرینت حساب 
بانکی شاکی، مشخص شد مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال از طریق اینترنت بانک از حساب وی 
به صورت غیرمجاز برداشت شده است. وی افزود: مهندسان سایبری پلیس فتا پایتخت 
پس از انجام اقدامات مقدماتی و بهره گیری از روش های علمی و تخصصی متوجه شدند 
عملیات انتقال وجه از یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی و توسط تلفن همراه خود 

شاکی صورت گرفته است.
گودرزی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ با تکمیل تحقیقات خود 
متهم که فرزند شاکی پرونده بود را شناسایی کرده و پس از تشریفات قضایی به پلیس فتا 
احضار کردند. این مقام مسئول ادامه داد: فرزند شاکی پس از حضور در پلیس با قبول بزه 
انتسابی اظهار داشت باتوجه به اینکه غرق در بازی های آنالین شده بودم در یک فرصت 
مناسب تلفن همراه مادرم را برداشته و باتوجه به داشتن اطالعات حساب بانکی اش اقدام 
به شارژ حساب کاربری خود به مبلغ ۴۸ میلیون تومان در بازی های آنالین کردم و از کار 

خود پشیمان هستم.
وی در پایان توصیه کرد: حتما رمزهای عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید و از در 
اختیار قرار دادن اطالعات حساب بانکی از جمله رمز و شماره کارت بانکی، رمز عبور همراه 
بانک و رمز اینترنت بانک به افراد دیگر خودداری کنند و در حفظ اطالعات بانکی خود 
نهایت دقت را داشته باشند تا طعمه کالهبرداری قرار نگیرند و در صورت مشاهده هرگونه 

مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.ir موارد را گزارش کنند.

ورود مجلس به تخلف اپراتورها در فروش پهنای 
باند داخلی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند 
داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی 
دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص 
تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس های صوت و 
تصویر داخلی اظهار کرد: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در 
شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده 
و حتما رسیدگی خواهد شد. وی در واکنش به بی اطالعی وزیر ارتباطات از این تخلف 
تاکید کرد: مجلس در رسیدگی خود به این پرونده اظهارات وزیر را مدنظر قرار خواهد 
داد که ایشان طی دو سالی که این تخلف در حال رخ دادن بوده آیا واقعا بی اطالع بوده 

است یا خیر.
وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه »ساترا یک سازمان قانونی 
برای ورود به این مسئله نیست« نیز گفت: قطعا بخش عمده ای از پهنای باند و ترافیک 
اینترنت متعلق به رسانه های صوت و تصویر فراگیر است و ساترا متولی سیاست گذاری 
و نظارت بر این حوزه است. حداقل در خصوص این دو نقش ساترا انحصار دارد هرچند 
درباره بحث تعرفه گذاری نقش و وظیفه ای ندارد و تعیین کننده عدد و رقم در این حوزه 
نیست اما به عنوان یک نهاد سیاست گذار به موضوع تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند 

ورود و اظهار نظر کرده است.

فروش لوازم آرايش دست دوم در فضای مجازی
شاید دیدن آگهی فروش »رژگونه در حد نو« کمی عجیب به نظر برسد اما در سایت های 

انتشار آگهی همه نوع کاالیی عرضه می شود.
تعطیالت نوروز نزدیک است و برخی به فکر خرید شب عید افتاده اند، بعضی هم خانه تکانی 
می کنند و می خواهند کمدهای خود را از اجناس اضافی خالی کنند؛ گشتی در اپ ها و 
سایت های انتشار آگهی نشان می دهد همه نوع کاالیی در این بازار عرضه می شود از لوازم 
آرایشــی در حد نو گرفته تا لباس نو و کار کرده. شاید »پیرهن ترک در حد نو« چندان 
عبارت نامانوسی نباشد اما دیدن آگهی فروش »رژگونه در حد نو« کمی عجیب به نظر 
می رسد. باالخره پای سالمت و بهداشت در میان است اما این روزها در فضای مجازی هیچ 

چیزی بعید نیست؛ حتی فروش لوازم آرایش دسته دوم.
حاال هم که تعطیالت نوروز نزدیک است و مردم در حال خانه تکانی و رد کردن اجناسی اند 
که آنها را الزم ندارند. در مقابل هم، بعضی می خواهند رخت و لباس و چهره، نو کنند و 
خرید شب عید را آغاز کرده اند. گشتی در اپ ها و سایت های انتشار آگهی نشان می دهد 
که از لباس و کفش گرفته تا لوازم آرایشی و عطر دسته دوم یا نو را زیر قیمت اصلی، برای 

فروش گذاشته اند.

فروش رژگونه در حد نو
کمدا، اپلیکیشــنی برای فروش کاالهای نو یا در کمد مانده، در روزهای اخیر با ارسال 
پیامکی تبلیغاتی، از افراد دعوت کرده اگر خانه تکانی را آغــاز کرده اند، کاالهایی را که 

نمی خواهند برای فروش در این اپ بگذارند.
لوازم آرایشی هم در میان آگهی های کمدا دیده می شود. برای مثال، کاربری رژگونه ای 
»در حد نو« را که قیمت آن ۴۰ هزار تومان است، به قیمت ۱۵ هزار تومان می فروشد؛ او 

در توضیحات آگهی خود نوشته است که رنگ آن به پوستش نمی آید.
کاربری نیز عطری را برای فروش آگهی کرده اســت که بر اســاس عکس آن، نیمی از 
شیشه اش خالی است. او این عطر ۲۰۰ هزار تومانی را ۳۵ هزار تومان می فروشد. بعضی 
هم محصوالت نوی خود را به دالیل مختلف برای فروش گذاشته اند؛ از جمله کاربری که 
یک رژ لب قرمز ۵۰ هزار تومانی را ۳۰ هزار تومان قیمت گذاشته است. اما دلیل فروش چه 

بوده؛ آن را هدیه گرفته و رنگش را دوست ندارد.

دسته دوم ها؛ همه با هم یا تکی
در سایت های دیوار و شیپور نیز آگهی های زیادی برای فروش لوازم آرایشی دیده می شود. 
برای مثال کاربری ۴۰ تا ۵۰ قلم لوازم آرایشی »کارکرده« را به صورت یکجا ۱۰۰ هزار 
تومان می فروشد. فرد دیگری نیز چندین محصول را از جمله انواع سایه و ضد آفتاب، با 

همان توصیف »در حد نو« را با قیمت ۱۱۵ هزار تومان برای فروش گذاشته است.
همچنین فروشنده ای لوازم آرایشی و زیبایی در حد نوی خود را که شامل چندین مداد 
و سایه و تاج و کلیپس مو می شــود، به صورت تکی و یک جا می فروشد؛ همه با هم ۹۰ 

هزار تومان.

از مانتوی در کمد مانده تا شومیز نخ کش شده
کفش و لباس هم در میان آگهی ها کم نیستند. برای مثال در اپلیکیشن کمدا کاربری 
مانتویی را که برای عید پارسال دوخته بوده و از آن موقع در کمد مانده به قیمت ۸۹ هزار 

تومان می فروشد. او ارزش واقعی این مانتو را ۱۸۰ هزار تومان اعالم کرده است.
کاربر دیگری شلوار »تقریبا« نویی را سه یا چهار بار پوشیده، ۵۹ هزار تومان آگهی کرده 
است. ظاهرا این شلوار اگر نو باشد، ۱۵۰ هزار تومان می ارزد. فردی هم کفش تابستانه ای 
را که »در حد یک یا دو بار استفاده شده« با ۵۰ درصد تخفیف، به قیمت ۲۵ هزار تومان 

برای فروش گذاشته است.
بعضی از اقالم آگهی شده هم اشکالتی دارند برای مثال کاربری یک روسری ساتن را که 
»زدگی جزئی« دارد، ۲۰ هزار تومان می فروشد و فرد دیگری شومیزی را که دو جای آن 

نخ کش شده ۳۹ هزار تومان.

اخبار

انتخابات۱۴۰۰ نیمه الکترونیکی برگزار می شود 
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: انتخابات پیش رو نیمه الکترونیکی برگزار می شود یعنی از ۲۵ فرایند انتخابات اخذ آرا و شمارش آرا به صورت دستی و بقیه الکترونیکی برگزار می 

شود، ضمن اینکه در سطح استان تهران ۷ هزار و ۶۰۹ شعبه اخذ رای پیشنهاد شده است و روستاهای واجد شورا در استان ۵۳۱ روستا است که ۴۸۰ روستا شورا دارند و به فرمانداران 
تاکید شده در سایر روستاهایی که زمینه دارند نیز انتخابات برگزار شود.

در روزهای ابتدای امســال 
»بــورس« روی بورس بود و 
با افول آن، ارزهای دیجیتال! 
برای ورود به دنیای پررمز و 
راز »کوین ها«، الزم نیست 
مثل گذشته به کنکاش بپردازیم، همین که سایتی را 
باز کنیم، تبلیغات رنگارنگ سایت های خرید و فروش 
انواع و اقســام ارزهای دیجیتال خودنمایی می کند و 
کافی است روی یکی از همین سایت ها کلیک کنیم تا 
شما را به دنیایی وارد کنند که هرچه جلوتر می روید، 

بازی جذاب تر؛ اما خطرناک تر می شود!

زمان درخشش بیت کوین فرارسید
در این میان با رشــد نجومی قیمت ارزهای دیجیتال، 
سرمایه های ســرگردان در ایران به ســمت این بازار 

جذب شــد. در این میان مالباختگان بورس نیز که دِر 
تاالر شیشه ای را در پاشنه درآورده اند؛ اما حمایتی از 
دولت ندیده اند، یک به یک عطای این بازار را به لقای 
آن می بخشند و وارد سرزمین عجایب ارزهای دیجیتال 
می شــوند. در این میان قیمت انواع ارزهای شاخص 
دیجیتال به سرعت در حال افزایش است و رکوردشکنی 
می کند؛ به طوری که بیت کوین طی یک هفته ۹ درصد 
افزایش قیمت داشــته و در لحظه تنظیم این گزارش 
بیش از ۵۷ هزار دالر معامله شــده است. افزایش قابل 
توجه ارزش بیت کوین به خاطر بــاال رفتن مقبولیت 

آن بین سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ بوده است.

تکرار پرونده ســکه ثامن در بازار ارزهای 
دیجیتال؟

در این میان مجتبــی توانگر، رئیــس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نســبت 
به تکرار پرونده سکه ثامن در موضوع ارزهای دیجیتال 
هشدار داد. این در حالی است که زیان دیدگان پرونده 

ســکه ثامن حداقل مدرکی داشــتند که برای اعاده 
پول خود، جبران مافات کنند امــا در پرونده ارزهای 
دیجیتال، خریداران در صورت زیان مدرکی برای ارائه 

نیز نخواهند داشت. »کســب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، توصیه های ایشان را برای خریداران کوین 

ها گوشزد می کند. 

با يخ زدگی قيمت ها در بازار ارز و طال و سرخ پوشی بورس، كوچ سرمايه ها به بازار ارزهای ديجيتال سرعت گرفت

زیان دیدگان بورس خریدار ارز  دیجیتال شدند
خريد ريالی رمزارز از درگاه های پرداخت داخلی در حال انجام است

هشدار نسبت به ریزش رمزارزها
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین ایران

آرزوی یک شبه پولدار شدن و به دست آوردن سودهای بادآورده، این روزها افراد و به ویژه قشر جوان را به بازار رمزارزها کشانده است و شاهد استقبال بی سابقه از این بازار هستیم. این در حالی است که هیچ کار فرهنگی در هیچ 
کجا اعم از رسانه ملی انجام نشده است. در این میان زمانی که کارشناسان این حوزه برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مردم برای حضور در رسانه ملی درخواست می دهند، با جواب منفی این رسانه مواجه می شوند؛ در حالی 

که با توجه به استقبال مردم از این حوزه و جذابیت این بازار به ویژه در سال جاری و مخاطرات فراوانی که در این حوزه وجود دارد، آگاهی بخشی به جامعه ضروری می نماید. 
کالهبرداری نیز همپای استقبال مردم از این بازار بسیار زیاد شده است. این بازار ریسک و مخاطره زیادی دارد و هیچ کسی نمی تواند مطمئن باشد که فردا صبح چه اتفاقی در این بازار می افتد. این بازار، بازار پرنوسان و پرریسکی 
است.این بازار طبیعتا می تواند گاها بسیار مخاطره آمیز باشد به شرطی که برای آن ساز و کاری در نظر گرفته نشود. هرچند این بازار پتانسیل زیادی برای توسعه صنعت کشور دارد زیرا ما می توانیم بسیاری از منابع کشورمان را 

به این ابزار تبدیل و با آن منابع مورد نیاز مردم را تامین کنیم؛ ولی چیزی که شاهد آن هستیم این است که هیچ منابعی تامین نشده است.  
در این میان افرادی که عالقه مند به حضور در بازار ارزهای دیجیتال هستند، اولین چیزی که نیاز دارند این است که بدانند در چه فضایی وارد می شوند. باید بدانند همان طور که سودهای یک شبه در انتظارشان است در یک لحظه 

ممکن است سرمایه آنها نابود شود. دومین نکته اینکه از سایت هایی که در جامعه شناخته شده و معتبرند، استفاده کنند. سوم اینکه سرمایه شان را روی کوین هایی که یک شبه نوسان شدید دارند، نگه ندارند.
بهترین کوینی که در روزهای اخیر اعتبار بیشتری را به خود اختصاص می دهد، همچنان »بیت کوین« است و در مرتبه دوم »تتر«. این دو کوین می توانند اطمینان بیشتری را از باب حفظ ارزش ایجاد کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

آموزش های الکترونیکــی یکی از دســتاوردهای مهم 
دانشــگاه ها در دوران کرونا اســت چرا که در این مدل 
آموزشی تکنولوژی به کمک دانشگاه ها آمد تا در این دوران 
سخت، آموزش ها متوقف نشود.محمود نیلی احمدآبادی 
رییس دانشــگاه تهران  می گوید: البته یادآور می شــوم 
آموزش مجازی هم یک بخشی از تکنولوژی است که در 
خدمت نظام آموزشی قرار گرفته است. بنابراین بهره برداری 
از این تکنولوژی ها با توجه به کیفیت آموزش بسیار مهم 
است. در این مطلب نمی خواهم بگویم که آموزش مجازی 
خوب است یا خیر بلکه معتقدم که آموزش مجازی، شیوه 
نوین آموزش در دنیاست. ارائه این مدل آموزشی بستگی به 
توانمندی استاد، امکانات دانشگاه، امکانات استاد و دانشجو، 
همچنین تجربه و دانش استاد و دانشــجو دارد. استاد و 
دانشگاه با استفاده از این تکنولوژی می توانند روی کیفیت 
آموزش مجازی به شدت تأثیر بگذارند.رئیس دانشگاه تهران 

ادامه داد: ما در دوران شیوع کرونا ناچار به آموزش مجازی 
شدیم. در آغاز استفاده از این مدل آموزشی، دانشجویان و 
استادان مسلط به آن نبودند و تکنولوژی دانشگاه ها هم 
خیلی توسعه یافته نبود. در این یک سال تحصیلی ابزار و 
امکانات دانشگاه ها به سرعت گسترش پیدا کرد و به این 
ترتیب کیفیت آموزش مجازی هم نسبت به سال تحصیلی 
گذشته متفاوت شد. البته امکانات هر دانشگاه با دانشگاه 
دیگر فرق دارد. برخی از دانشگاه ها امکانات خوبی از همان 
شروع کار داشــتند و برخی از دانشگاه ها هم مشکالت و 
ضعف هایی داشتند. اما حاال در این مقطع زمانی وضعیت 
همه دانشــگاه ها در آموزش مجازی تقریباً یکسان شده 
است.با این حال بزرگترین مشکل ما در آموزش مجازی 

بحث حضور و تأثیر حضور در ایجاد ارتباط بین اســتاد و 
دانشجو، دانشجو با دانشجو و استفاده از سایر امکاناتی که 
در دانشگاه وجود دارد، است.  وی افزود: این شاید بزرگترین 
ضعف ما باشد اما آموزش مجازی به ما این امکان را داد که 
اطالعات بیشتری را به دانشجو منتقل و آزادی عمل بهتری 
را برای دانشجو و استاد فراهم کنیم بنابراین منابع بیشتری 
دراختیار دانشــجو قرار گرفت البته کاهش هزینه های 
یادگیری، افزایش دسترسی توسعه دانشگاه، دسترسی 
دانشــجویان در دورترین نقطه کشور به آموزش، تقویت 
مهارت های دیجیتالی دانشــجویان و کاهش مشکالت 
ناشــی از کمبود اعضای هیأت علمــی از جمله مزایای 
استفاده از این نوع آموزش است.اما ارتباط دوسویه استاد و 

دانشجو در آموزش مجازی تضعیف شد و همین طور سایر 
جنبه های آموزش در آموزش مجازی محدود شده است. 
با این همه فکر می کنم در پساکرونا هم آموزش مجازی 
نقش پررنگی نسبت به قبل کرونا داشته باشد. چرا که ما 
یاد گرفتیم از این تکنولوژی بهتر استفاده کنیم اما اینکه 
چند درصد آموزش های ما مجازی خواهد بود باید منتظر 
شویم تا دانشگاه ها خودشان تصمیم گیری کنند. آنچه من 
این روزها می بینم این است در پساکرونا حداقل ۳۰ درصد 
محتوای آموزشی دانشگاه ها به سمت آموزش الکترونیکی 
می رود. چرا که آموزش مجازی توانمندی های بیشتری را 
برای استاد فراهم می کند. درباره زیرساخت های آموزش 
مجازی هم دانشگاه به دانشگاه این موضوع فرق می کند. 
در دانشگاه تهران در حال ساخت استودیوهای پیشرفته 
هستیم که در آن حضور دانشجو در کالس مجازی برای 

استاد بیشتر احساس شود.

انتشار خبر رسمی ســرمایه گذاری ۸ میلیاردی صندوق 
جسورانه فیروزه در بزرگترین پلت فرم فریلنسری ایران، 
پونیشا، در واپسین ماه سال ۹۹ نه تنها از بخشی از جزییات 
این سرمایه گذاری بی سابقه در بخش دورکاری ایران پرده 
برداشت بلکه تبدیل به کورسوی امیدی در دشوارترین سال 
مالی کسب و کارهای جدید در ایران شد.پونیشا با بیش از 
۲۷۰ هزار فریلنسر و ۶۰ هزار پروژه موفق در حال حاضر 
 Freelancing بزرگترین بازیگر حوزه کار آزاد یا همان
ایران به شــمار می آید ماه هاســت که اخبار پراکنده در 
مورد مذاکرات جذب سرمایه خود را مسکوت نگه داشته 
است؛ ولی سرانجام با انتشار خبر رســمی بخشی از این 
سرمایه گذاری در وبسایت رســمی این صندوق و سامانه 
کدال، که وابســته به گروه مالی مشــهور فیروزه است، 

جزییاتی از این سرمایه گذاری اطالع رسانی شده است.
صندوق فیروزه اولین صندوق ســرمایه گذاری جسورانه  
»گروه مالی فیروزه« اســت که بهمن ماه سال گذشته با 
سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد تومان در فرابورس ایران راه اندازی 
شد و موسســان این صندوق گروه سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران، سرمایه گذاری ایران و فرانسه و سرمایه گذاری 
سبحان هستند. در بیانیه مختصر صندوق جسورانه فیروزه 
آمده است: این صندوق در بهمن ماه اقدام به انعقاد قرارداد 
خرید سهام و سرمایه گذاری در شــرکت پویندگان نیرو 

شایسته منطقه آزاد انزلی )ســهامی خاص( “استارتاپ 
پونیشــا” به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال قابــل پرداخت در دو 
قسط کرده است که منجر به حضور مدیریتی صندوق در 
شرکت مذکور خواهد شد.«به این ترتیب این استارت آپ 
فریلنسینگ که نزدیک به یک دهه از تاسیس آن می گذرد 
احتماال نه تنها بزرگترین جذب سرمایه سال ۹۹ در بدنه 
اســتارت آپی کشــور, به خود اختصاص داده؛ بلکه تنها 
سرمایه گذاری قابل توجه یک صندوق جسورانه بورسی را 

هم در آستانه عید ۱۴۰۰ جذب کرده است.

در بیانیه مختصر فیروزه آمده که این صندوق در بهمن ماه 
اقدام به انعقاد قرارداد خرید ســهام و ســرمایه گذاری در 
استارت آپ پونیشــا کرده و احتماال این بزرگترین جذب 
سرمایه سال ۹۹ در بدنه استارت آپی کشور استپونیشا در 
شاخه های متعدد از فریلنسینگ تا طراحی اپلیکیشن و 
برنامه نویسی گرفته تا ترجمه و تولید محتوا فعال است و 
تمرکز خود هسته تیم و موسسانش در شمال کشور و منطقه 
آزاد انزلی به جای مرکز در کنار توسعه بازار کار از راه دور در 
سراسر اســتان ها از آنها یک نمونه منحصر به فرد در بازار 
مرکزگرایی استارت آپی ایران ساخته است. نیما نورمحمدی, 
بینانگذار و رییس هیات مدیره و سرشناس ترین موسس این 
استارت آپ پیش از این سابقه تاسیس و فروش استارت آپ 

آی هوم را هم در کارنامه خود داشته است. 

کیفیت آموزش مجازی در پسا کرونا

سرمقاله
   علیرضا عباسي، کارشناس اقتصادي 

تقریبا همه کارشناسان معتقدند چون آمریکا منافع 
بهتر و بیشتري از همکاري با رقباي منطقه اي ما دارد 
حتي با فرض بازگشت به برجام ممکن است همچنان 
نظام تحریم ها را حفظ کند و تنها شکل و روش آن را 
نرم تر کند تا حساسیت کمتري برانگیزد؛ اما همان 
نتایج سابق را به دنبال داشته باشد. ایران هم مي تواند 
در مقابل سیاست ها و برنامه هایي براي خنثي سازي 
آن سیاست ها و عدم بازي در زمین حریف انجام دهد. 
تنها به مواردي از این مــدل تحریم هاي اقتصادي 
هوشمند و موثر علیه ایران در عصر بایدن اشاره مي 
کنیم. امیدواریم برنامه خنثي سازي و سیاست هاي 
ما قوي تر و موثرتر باشد و امکان تبدیل تهدیدات به 

فرصت ها فراهم شود.
۱- بایدن مي کوشــد با وجود رفع تحریم صادرات 
نفت، مشتریان نفت ایران را براي خرید نفت ایران بي 

رغبت کند. )هدف کاهش درآمد ارزي ایران(
۲- بایدن تالش مي کند منابع سرشار گاز ایران نتواند 
منجر به ایجاد و احداث خط لوله هاي استراتژیک گاز 
به اروپا، هند، پاکستان و چین شود. )هدف جلوگیري 
از وابستگي استراتژیک کشورها در حوزه انرژي به 

ایران(
۳- بایدن مي کوشــد ســرمایه گذاران خارجي از 
مشارکت در طرح هاي توســعه میادین نفت و گاز 
ایران و سایر صنایع بزرگ صرف نظر کنند . )هدف 
کاهش درآمد ارزي ایران و فرسودگي زیرساخت ها(

۴- بایدن مي کوشد تا با ارائه تصویري مخدوش از 
ایران، از شــکل گرفتن برند ایران به عنوان بهشت 
توریست و جهانگردي ارزان و دیدني دنیا در پسا کرونا 
جلوگیري کند. )هدف کاهش درآمد ارزي و مخدوش 

ماندن برند ایران (
۵- بایدن مي کوشد تا فرار سرمایه ها از ایران شدت 
بگیرد. آنها ممکن است با افزایش جذابیت کشورهاي 
دیگر و ارائه تسهیالت براي استمرار جذب سرمایه 
و نیروي کار ایراني فرش قرمــز پهن کنند. )هدف 

تضعیف اقتصاد ملي و سرمایه گذاري داخلي(
۶- بایدن تالش مي کند تا مسائلي مانند حقوق بشر، 
مسائل موشکي ایران، تروریست و بحران سازي در 
خلیج فارس و منطقه را سناریوسازي کند. )هدف 
افزایش ضرائب ریسک، فرار سرمایه و فروش سالح 

در منطقه(
۷- بایدن تالش مي کند نســبت به ورود برندها و 
شــرکت هاي بزرگ آمریکایي به بازار ایران تالشي 
محدود کند. )هدف ارزیابي واکنش ایران براي تغییر 
رفتار، بازتعریف منافع مشــترک و ارزیابي واکنش 

رقباي منطقه اي(
۸- آمریکا مي کوشــد از امکان همکاري گسترده و 
سرمایه گذاري هاي کالن شرکت هاي چند ملیتي 
در ایــران جلوگیري کند. )هدف کاهش ســرمایه 

گذاري خارجي در زیرساخت هاي ایران(
۹- بایدن مي کوشــد از امکان همکاري گســترده 

اقتصادي ایران با چین، ژاپــن، کره جنوبي، ترکیه، 
امارات، عراق، آلمان، ایتالیا و فرانسه به عنوان شرکاي 
اصلي اقتصادي با ایران بکاهد و یا از عادي سازي روابط 
ایران و عربســتان جلوگیري کند. )هدف یارگیري 
براي امکان مهار اقتصادي ایران و کنترل اوضاع در 

سایر حوزه ها(
۱۰- بایدن مي کوشد از پیوند خوردن جدي اقتصاد 
ایران با کشور چین و عقد پیمان هاي سرمایه گذاري 
بلندمدت و کالن اقتصادي جلوگیري کند. )هدف 
انزواي اقتصــادي و افزایش امــکان کنترل و مهار 

بلندمدت ایران در همه حوزه ها(
در واقع گرچه به ظاهر تحریم هاي اقتصادي از بین 
مي رود اما عمال امکان رشــد اقتصادي باالي ایران 
را مي گیرند یعني به فرض قــرار بوده طبق برنامه 
توسعه اقتصادي، ایران سالیانه ۸ درصد رشد کند، 
کاري مي کنند تنها ۲ درصد رشد کنیم و ۶ درصد 
از رشد اقتصادي ما را در بحران سازي هاي مخرب یا 
برنامه ریزي هاي موثر از بین مي برند. در واقع اگر یک 
اقتصاد تحریم زده سالي -۶ درصد رشد مي کرد االن 
مي شود مثبت ۲ . بازهم ۶ درصد از رشد ما را با اتخاذ 

استراتژي هاي مخرب، مي بلعند .
در این صورت ما به نوعي تحریم هاي انگیزشــي و 
هوشمند به جاي تحریم هاي تنبیهي و حداکثري 

دچار مي شویم.
حاال ما بهتر است سیاســت هایي را اتخاذ کنیم که 

دقیقا نتیجه عکس دهد؛ موثر و غیرقابل پیش بیني، 
جذاب و هوشمند، صبورانه و درست؛ به نحوي که 
رقیب را در زمین خودش غافلگیر کنیم. آنها تمامي 
نرم افزارهاي توسعه اقتصادي ایران را هدف قرار مي 
دهند ما نیز عالوه بر سخت افزارها باید از نرم افزارهاي 
عملیاتي توســعه ایران به خوبي دفاع کنیم. آنها را 
روزآمد کــرده و در مقابل هر تصمیم مختل کننده 
رقیب سیاست درستي اتخاذ کنیم. این سیاست ها 
ضرورتا همگي تهاجمي یا دفاعي یا انفعالي نیست. 
نقطه ضعف غرب به مفهوم عام آن منافع است و اگر 
ما بتوانیم با بهبود فضاي کســب و کار و اصالحات 
اساسي اقتصادي در عین تقویت بنیه اقتصادي کشور، 
افزایش تولید داخلي، بازسازي زیرساخت ها و بهبود 
شاخص ها به پیوند زدن اقتصاد ایران با استانداردهاي 
جهان شــمول توســعه و تعریف منافع مشترک 
بلندمدت با غرب و شــرق در حوزه هاي اقتصادي 
و همکاري هاي فرهنگي و ورزشــي برسیم، شاید 
 روزي فرصت همکاري هاي سیاســي و امنیتي نیز

 فراهم شود.
دیدن درســت افق این همکاري ها و پرداختن به 
جزئیات این سیاست ها تنها توسط تصمیم گیران و 
سیاست ورزان خبره و نخبه و عاشق این آب و خاک و 
با دقت در مصلحت هاي بزرگ و حساس و سرنوشت 
ساز کشور ممکن مي شود. کساني که اسلحه، قدرت، 
توســعه، همکاري، احترام و منافــع کوتاه مدت و 
بلندمدت را به خوبي مي شناسند و به موقع و درست 

تصمیم مي گیرند.

تحريم هاي هوشمند در عصر جو بايدن 

جزئيات آخرين و بزرگترين جذب سرمايه استارت آپی سال 99 هنوز مشخص نيست

پونیشا ۸ میلیارد سرمايه از صندوق فیروزه گرفت


