
وزارت راه و شهرســازی اعالم کــرد متقاضیان 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن تا پایان اسفندماه 
فرصت دارند وام خــود را دریافت کنند و امکان 
تمدید این زمان وجود نــدارد؛ پیش از این پایان 
بهمن ماه آخرین مهلت اعالم شده بود که تمدید 

شده است.
به دنبال مصوبه ستاد ملی کرونا برای پرداخت وام 
اجاره به مســتاجران ۸۲۸ هزار نفر از متقاضیان 
واجد شرایط شناخته شــدند که ۳۰۲ هزار نفر 
نســبت به دریافت وام اقدام و ۲۳۰ هزار نفر در 
بانکهای عامل تشــکیل پرونده دادند که  تا ۱۲ 
بهمن ماه ۱۹۱ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده 
اند. با توجه به طوالنی شــدن فرآیند تشــکیل 
پرونده بعضی متقاضیان در بانکها پایان بهمن ماه 
۱۳۹۹ مهلت دریافت وام اعالم شد که تا انتهای 

سال جاری تمدید شده است.
بر اســاس اعالم معــاون دفتر اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی، بارها زمان پرداخت وام 
ودیعه مسکن تمدید شده است. انتظار این است 

متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند در این مدت 
زمان مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند تا 
نیازی به تمدید مجدد نباشــد. کما اینکه امکان 
تمدید نیســت و بانک ها ازاین نظر مشکالتی را 

دارند.
او البتــه از احتمال تصمیم گیــری دولت برای 
تصویــب وام جدید اجاره در ســال ۱۴۰۰ خبر 
داده و گفته اســت: اینکه ثبت نام جدیدی برای 
سال ۱۴۰۰ داشته باشیم منوط به تصمیم گیری 
دولت و منابع موجود اســت. پرونــده وام ودیعه 
مسکن برای پایان اسفندماه بسته می شود و برای 
سال جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد 
شد.او افزود: متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند 
حائز شرایط دریافت وام هستند. اما از نظر سیستم 
بانکی نیز باید بررســی های الزم انجام شــود تا 
متقاضیان از نظر دریافت تسهیالت از نظر قوانین 

و مقررات مشکلی نداشته باشند.
تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام 
کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون 

تومان، از اوایل مردادماه در ســتاد ملی مقابله با 
کرونا به تصویب رسید. ســود این تسهیالت ۱۳ 
درصد اســت. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت 
است که در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( 
می توانند تسهیالت را یک ســاله دریافت کنند 
و صرفا ســود آن را ماهانه بپردازنــد و در پایان 
ســال، اصل آن را پرداخت کنند.  در روش دوم، 
متقاضیان می توانند وام را ســه ســاله دریافت 
کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک 
بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار 
تومان، کالنشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها 

۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
با توجه به مشکالت ایجاد شــده برای خانوارها 
در شــرایط اقتصادی و بهداشــتی کشور ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا و اجرای بند ۳ مصوبات 
پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا 
در تاریخ ۱۳ دی ماه، مهلت پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن   ابتدا تا پایان بهمن و سپس پایان 

اسفندماه تمدید شد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه حتی یک 
روز هم مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی 
عقب نیفتاده گفت: موفق شدیم حتی در انتهای امسال 
این مستمری را افزایش دهیم و ۲۰ درصد به میزان آن 
اضافه کنیم.امین شاهرخی بیان کرد: در این مجموعه 
از ۲۵۰ هزار مددجو شــامل کودکان بی سرپرست و 
بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلوالن چه در 
مراکز روزانه و چه در مراکز شبانه روزی، سالمندان و 

معتادان متجاهر و غیر متجاهر حمایت می شود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران یادآور شد: طی یکسال 
گذشته علی رغم تمام مشکالت و تنگدستی هایی که 
در زمینه مسائل اقتصادی ایجاد شد، حتی یک روز هم 
مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی 
عقب نیفتاد و موفق شدیم حتی در انتهای سال این 
مســتمری را افزایش داده و ۲۰ درصد به میزان آن 
اضافه کنیم.شــاهرخی در بخش دیگری از اظهارات 
خود بیان کرد: طی تماسی که پرویز فتاح، ریاست بنیاد 
مستضعفان داشتند رقمی را برای کمک به مددجویان 
تحت پوشــش ما اعالم کردند که حــدود ۵ میلیارد 

بود. این مبلغ را در قالب ۲۵۰ هــزار تومان به عنوان 
کمک هزینه بهداشتی ایام کرونا به مددجویان دچار 
ضایعه نخاعی بستر گرای خود در اقصی نقاط کشور 
اختصاص دادیم و بالفاصله بعــد از ورود این مبلغ به 

حساب سازمان، حساب این افراد شارژ شد.
مدیرکل بهزیستی اســتان تهران بیان کرد: عالوه بر 
۵ میلیاردی که در ابتدای کرونا به حساب بهزیستی 
واریز شد، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان نیز از جانب بنیاد 
مستضعفان به حساب مشارکتهای مردمی سازمان 
بهزیستی واریز شده اســت.وی بیان کرد: در حوزه 
اجتماعی نیز  حدود ۱۰۶۰ مرکز داریم که دلیل عمده 
این تعداد، وجود مهدهای کودک است که باتوجه به 
اتفاقات اخیر و واگذاری امور کودکان به وزارت آموزش 
و پرورش، قرار است واگذاری انجام شود اما این اتفاق 
فعال رخ نداده اســت. به گفته وی، ۸۰۰ مهدکودک 
تحت نظر بهزیستی استان تهران هستند. همچنین 
حدود ۲۰۰ کلینیک مددکاری و ۶۰ مرکز به عنوان 
مراکزی که کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست را 
نگهداری می کنند نیز فعال هستند.شاهرخی تصریح 

کرد: در حوزه توانبخشی حدود ۳۰۷ مرکز در سطح 
بهزیستی استان تهران فعالند که ۹۰ مرکز آنها بیماران 
روانی مزمن را نگهداری می کنند. همچنین ۸۰ مرکز 
شــبانه روزی نگهداری معلوالن و حدود ۱۳۰ مرکز 
نیز خدمات روزانه ارائه می دهند.وی با اشاره به حوزه 
پیشگیری گفت: ۹۱۵ مرکز در حوزه پیشگیری فعالند 

که بخش عمده این مراکز ، مشاوره ای هستند.
شاهرخی در بخش دیگری بیان کرد: از ابتدای امسال، 
در ایام کرونا، همه مستأصل بودند و اتفاقات عجیب و 
غریبی همان ابتدا افتاد. ما شاهد بودیم که در برخی 
از مراکز نگهداری باز شــد؛ مراکز نگهداری که تحت 

پوشش ما نبودند؛ یکی از این مراکز، فشافویه بود.  
وی در ادامه در حــوزه اجتماعی بــه ارائه آمارهایی 
پرداخت و گفت: ما در بحث حوزه اجتماعی قسمتهای 
مختلفی داریم. زنان سرپرست خانوار در سطح استان 
تهران ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر هســتند که تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هســتند. همچنین ۴۰۰۰ دانش 
آموز تحت پوشش سازمان هستند و ۶۲۸ نفر دانشجو 

تحت حمایت سازمان بهزیستی استان تهران داریم.

نرخ تورم دومین اقتصاد بــزرگ اتحادیه اروپا بار دیگر 
در آستانه صفر شدن قرار گرفت.به گزارش مرکز آمار 
فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به فوریه با 
۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۴ 
درصد رسید که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده 
این کشور در سه ماه اخیر بوده است. مهمترین عامل 
کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی 
بوده که در آن تورم  بــه منفی ۱.۷ درصد کاهش یافته 
است. در بین سایر بخش های نیز نرخ تورم مواد غذایی با 
۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۸ درصد رسیده 
و تورم بخش تنباکو به ۱۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده 
است.   متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا 

۲۰۲۰ برابر با ۴.۳۱ درصد بوده است که باالترین رقم 
ثبت شــده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ بــا ۱۸.۸ درصد و 
کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی 
ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم 
فرانسه در ماه ژانویه منفی ۰.۱ درصد اندازه گیری شده 
که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل ۰.۳ درصد کمتر 
شده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به 
گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوســانات آن ها در 
نظر نمی گیرد در این ماه به ۰.۳ درصد رسیده است.از 
سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی 
بلژیک افزایشی بوده است و متوسط نرخ تورم در دوازده 
ماه منتهی به فوریه با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به 

مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۴۶ درصد رسیده 
است. این نرخ تورم که باالترین تورم ثبت شده در این 
کشور در سه ماه اخیر بوده است بیش از همه تحت تاثیر 
افزایش قیمت مواد غذایی با ۳.۱۹ درصد و لوازم منزل با 
۱.۲ درصد  قرار گرفته است. از سوی دیگر بیشترین اثر 
کاهنده تورم در بخش آب و برق با منفی ۰.۱۷ درصد و 
حمل و نقل با ۰.۷۹ درصد مشاهده شده است. متوسط 
نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۰ معادل 
۵.۶۴ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط 
به تورم ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه۱۹۴۷ و پایین ترین تورم 
ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی ماه 

اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.

رئیس کل بیمــه مرکزی تاکید کــرد که تخفیفات 
بیمه نامه شــخص ثالث با رعایت حقوق بیمه گذاران 

ثبت و اعمال خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، غالمرضا ســلیمانی بــا اعالم 
اینکه ســامانه یکپارچه "ســنهاب" از جامع ترین و 
قدرتمندترین سامانه های سازمانی کشور است با تاکید 
بر صیانت از حقوق بیمه گــذاران گفت: قانون جدید 
بیمه شخص ثالث با ۱۶ آیین نامه از شفاف ترین قوانین 
موجود است و مطابق آن رانندگان مشمول تخفیفات 
بیمه ای پس از فروش خــودرو می توانند تخفیفات 
یادشده را به خودروی جدید خود یا همسر، والدین و 

فرزندان بالواسطه منتقل کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این تخفیفات بدون 
محدودیت زمانی بر روی پالک خودروها اعمال می 
شود و در صورت منقضی شدن زمان استفاده از پالک 
با راهنمایی و رانندگی هماهنگی های الزم برای اطالع 
رسانی به صاحب پالک  انجام خواهد شد و  هر فرد می 
تواند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از تخفیفات خود 

مطلع شود و از آن استفاده کند.
رئیس شورای عالی بیمه دلیل به تعویق افتادن اجرای 
این قانون را تصویب ۱۶ آیین نامه مرتبط و آماده سازی 
زیرساخت های الکترونیکی برخی از شرکت های بیمه 
اعالم کرد و گفت: خوشبختانه با تمهیدات بیمه مرکزی 
در خصوص تقویت ساختار الکترونیکی صنعت بیمه 

این مشکل نیز برطرف شده است. سلیمانی در خصوص 
هم نوع بودن وسیله نقلیه برای انتقال تخفیفات نیز 
گفت: نگاه قانون به دسته بندی خودروهای سواری، 
اتوبوس، بارکش و  نظایر آن اســت. یعنی فردی که 
خودرو سواری دارد نمی تواند تخفیفات خود را به یک 
اتوبوس منتقل کند اما نوع خودرو سواری تاثیری در 

فرایند انتقال تخفیفات بیمه ای نخواهد داشت. 
وی درباره  ایراد در ثبت گواهینامه ها هنگام صدور بیمه 
نامه یادآور شد که این برای تکمیل سامانه اطالعاتی 
بوده و نقشی در پرداخت خسارت ندارد و مشکل عدم 
ثبت برخی از گواهینامه ها با هماهنگی راهنمایی و 

رانندگی برطرف شده  است.

رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای 
اسالمی شهر تهران گفت: برای تکمیل مترو تهران 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با روند 

کنونی بیست سال طول می کشد تکمیل شود.
در بررســی تبصره های بودجه در نوبت بعد از ظهر 
دویست و هفتاد و ششــمین جلسه شورا شهر بانو 
امانی پیشنهادی در خصوص تبصره ۴ و در راستای 
نهادینه کردن بحث تی او دی ارائه داد و گفت: در 
این تبصره پیشــنهاد ما صدور پروانه و گواهی و در 
نظر گرفتن ایســتگاه های بی آر تی و شعاع ۳۰۰ 
متری است. وی ادامه داد: شــورا در دوره پنجم به 
درستی توجه به تی او دی را مد نظر قرار داد و اگر 

این امر نهادینه و اجرایی می شد ما می توانستیم از 
درآمد این بخش در خصوص توسعه تجهیزات حمل 
و نقل استفاده کنیم و امروز خیلی روان تر ناوگان 
حمل و نقل عمومی حرکت می کرد و در شــرایط 

کرونایی به کار می آمد.
علیخانی نیز در این خصوص گفت: اگر قرار باشــد 
درآمدهــای در شــعاع ۳۰۰ متــری در خصوص 
ایســتگاه های حمل و نقل عمومــی جدی گرفته 
نشود نوشــتن این برنامه چه فایده ای دارد و امروز 
هم چیزی قرار نیست از جایی کم شود.وی افزود: 
منتهی نکاتی که اضافه شده بحث بی ار تی و گواهی 
را اضافه کردند. به نظر من اگر شــورا مصمم است 

باید طرح تفصیلی اصالح شــود تــا نهایتاً بتوانیم 
توســعه حمل و نقل عمومی از طریق همین منابع 

تأمین شود.
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای 
اسالمی شــهر تهران گفت: ما ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل شــبکه مترو اعتبار نیاز داریم 
و اگر با همین روند کنونی پیش رویم یعنی ۳۵۰۰ 
میلیارد در سال اعتبار تخصیص یابد تا بیست سال 
آینده تکمیل نخواهد شد. در حالی که اگر در شعاع 
۳۰۰ متر ایســتگاه های حمل و نقــل عمومی هر 
درآمدی حاصل شود به توسعه حمل و نقل عمومی 

اختصاص یابد مشکالت حل می شود.

با وجود آنکه کشورهای اروپایی در سه سال گذشته از 
تالش برای اجرای برجام می گفتند اما آمارهای رسمی 
می گوید که تجارت مشترک دو طرف در این سال ها به 

شدت کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا، اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین 
گزارش خود به بررســی روند تجارت مشترک ایران و 
اروپا در طول ۱۰ سال گذشته پرداخته و براوردها نشان 
می دهد که در ســال های اخیر میزان تجارت مشترک 

میان دو طرف به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۱۱ میزات تجارت 
مشترک ایران و اروپا، ۲۷ میلیارد یورو بوده که از این عدد 
حدود ۱۷ میلیارد یورو مربوط به صادرات ایران و حدود 

۱۰ میلیارد یورو نیز به واردات از کشــورهای اروپایی 
اختصاص داشته است. به این ترتیب تراز تجاری ایران با 

اروپا مثبت هفت میلیارد یورو بوده است.
از ســال ۲۰۱۲ اما این آمار کاهشی شده و در سال های 
اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده است. میزان کل 
تجارت میان دو طرف در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۳ میلیارد 
یورو رسیده و پس از آن در کاهشی جدی در سال ۲۰۱۳ 

به عدد شش میلیارد یورو رسیده است.
در ســال های بعد این عدد بار دیگر رشد کرده و پیش 
بازگشت تحریم های آمریکا، در سال ۲۰۱۷ بار دیگر از 
مرز ۲۰ میلیارد یورو گذشته است. با این وجود در دو سال 
گذشته این عدد به شدت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ 

که البته شیوع کرونا را نیز بر داشته به عدد بسیار پایین 
۴.۴ میلیارد یورو رسیده است. پس از سال ۲۰۱۱، تراز 
تجاری ایران با اروپا هرگز مثبت نشــده و تنها در سال 
۲۰۱۷، به عدد صفر نزدیک شده است. در سال ۲۰۲۰ نیز 

تراز تجاری منفی سه میلیارد یورو بوده است.
در حوزه صادرات، باالترین عدد پس از ۲۰۱۱ به ســال 
۲۰۱۷ باز می گردد کــه در آن ایران حدودا ۱۰ میلیارد 
یورو به اروپا صادارت داشته است. این عدد در سال گذشته 
میالدی حتی به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.در 
حوزه واردات نیز با حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو سال ۲۰۱۷ 
رکورددار بوده و در سال ۲۰۲۰، میزان کل واردات از اروپا 

به کمتر از چهار میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی وام اجاره تا پایان اسفند تمدید شد

جزئیات اعمال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث تورم فرانسه در آستانه صفر شدن

تحریم ها چه بر سر صادرات ایران به اروپا آورد؟برای تکمیل مترو پایتخت۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است
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»کسب و کار« از سرگردانی 45  میلیون 
بیمه شده گزارش می دهد

نسخه پیچی  الکترونیک 
مردم را به دردسر 

انداخت

یک سال 
تحمل کردیم 
تا آمریکا به 
برجام بازگردد

جهانگیری: 

قیمت ارز 
به هیچ وجه 

به نفع اقتصاد 
کشور نیست 
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

گرانی 
سازمان یافته کاالها 

بازگشت رونق 
به بازار مسکن

در حالــی دولت در ســال 
گذشــته مخالــف افزایش 
قیمت لبنیات بود که امسال 
برای گرانــی آن هر کاری 
توانسته انجام داده است. یک یا دو بار افزایش قیمت 
طبیعی به نظر می رسد که دلیل آن نیز ممکن است 
به رشــد قیمت ارز و کمبود مواد اولیه برگردد. اما 
اینکه دائم افزایش قیمت داشــته باشیم اصولی و 

منطقی نیست...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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ادامه روند نزولی بورس 

قاچاق ۲ میلیارد دالری 
لوازم خانگی 

بازار مسکن در آستانه سال 1400 چه سمت و سویی را طی خواهد کرد

معامالت  مسکن در فاز انتظار
صفحه3

صفحه3

گرانی  افسارگسیخته  لبنیات 
قیمت   لبنیات   از   اول   سال   ۵4۵   بار  تغییر  کرد

قیمت   لبنیات   روزانه   و   هفتگی   تغییر   می کند

روز گذشته روند نزولی شــاخص  های بورس ادامه 
یافت و یک رکورد منفی جدید در بازار سهام ثبت 
شــد. روند نزولی قیمت ها در بازار سهام همچنان 
ادامه دارد و بســیاری از ســهام داران در صف های 
فروش مانده اند. در معامالت روز یکشــنبه باز هم 
شــاخص های تابلوی بورس پایتخــت قرمزرنگ 
شدند، شاخص کل بورس افت ۸ هزار و ۶۰۱ واحدی 
را پشت سر گذاشت و به سطح یک میلیون و ۱۸۵ 
هزار واحد رسید. روز گذشته از ابتدای معامالت بازار 
روند شاخص کل و شــاخص هم وزن نزولی بود. در 
یک ساعت ابتدایی معامالت، شاخص کل سطح یک 
میلیون و ۱۹۰ هزار واحدی را هم از دست داد و با افت 
۶ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد 
رسید. این روند نزولی تا پایان معامالت ادامه یافت 
و در نهایت شاخص کل نسبت به روز شنبه ۸ هزار و 

۶۰۱ واحد افت کرد و به...

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: گردش مالی 
صنعت لوازم خانگی در کشور با در نظر گرفتن ظروف 
چینی، کریستال و ... ۶.۵ تا ۷ میلیارد دالر است که 
برآورد می شــود ۲ میلیارد دالر از آن قاچاق باشد. 
عباس هاشمی در نشســتی خبری اظهار داشت: 
مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی، تأمین مواد 
اولیه پتروشیمی از واحدهای تولیدکننده است؛ به 
عنوان نمونه تولیدکنندگان یخچال و فریزر در تولید 
قطعه ای بی اس به مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند 
که تخصیص فعلی جوابگوی نیاز تولید کنندگان 
یخچال و فریزر نیست، از این رو وزارت صمت باید با 
هماهنگی با متولیان پتروشیمی، مواد مورد نیاز این 

صنعت را تأمین کند...
زیرساخت های اجرای طرح 

نسخه پیچی الکترونیک فراهم نیست



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری: 
یک ســال تحمــل کردیم تا 

آمریکا به برجام بازگردد
معاون اول رییس جمهور گفت:  انتخابات ریاست 
جمهوری می تواند آب روی آتش تبلیغات منفی 
علیه مردم ایران و ناامید کردن کســانی باشد که 
به دنبال مأیوس کردن مردم از نظام و آینده کشور 
هستند. البته برگزاری انتخابات پرشکوه نیازمند 
الزاماتی اســت که باید همــه نهادهای حکومتی، 
دولت، نخبــگان جامعه و گروه هــای تأثیرگذار و 
جریانات سیاســی به آن پایبند باشند.جهانگیری 
با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقالب 
بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، 
گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری 
به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند 
مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق 
و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای 
کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول 
دارم که در حق اهل ســنت و زنان کوتاهی هایی 
شده است. معاون اول رییس جمهور افزود: بخشی 
از وظایف مرتبط با توســعه استان بر عهده دولت، 
مجلس و نهادهای حاکمیتی و بخش زیادی از آن بر 
عهده خود مردم و مدیران استان است تا راهکارها و 
تدابیر الزم را پیدا کرده و مسئولین کشور را به این 
سمت وادار به حرکت کنند تا توسعه استان محقق 
شود.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ما 
به جهت آنکه خودمان در وســط ماجــرا بوده ایم 
هنوز نمی توانیم عظمت کار ملت ایران را به خوبی 
دریابیــم، اظهار کرد: آمریکایی هــا تالش کردند 
ایران و اقتصاد کشور را از پا درآورند و نشانه بزرگ 
این برنامه آمریکایی ها این بــود که ژنرال بزرگی 
مانند سردار سلیمانی که به دعوت رسمی در کشور 
دیگری مهمان بود را ترور کردند.معاون اول رییس 
جمهور افزود: اراده خداوند این بود که ایران آسیب 
جدی نبیند، ضمن آنکه ملت ایران مقاومت و تاب 
آوری بزرگی در این سالها از خود نشان داد و آینده 
وقتی که ابرهای سیاست کنار رود مشخص خواهد 
شــد که ملت ایران چه کار بزرگی را به ســرانجام 
رســاند که حتی جان بولتون به عنوان ضدایرانی 
ترین عضو تیم ترامــپ نیز معتقد بود که فشــار 

حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است.

خبر

دبیــر انجمن صنایــع لوازم 
خانگی گفت: گــردش مالی 
صنعت لوازم خانگی در کشور 
بــا در نظــر گرفتــن ظروف 
چینی، کریســتال و ... ۶.۵ تا 
۷ میلیارد دالر است که برآورد می شود ۲ میلیارد دالر از 

آن قاچاق باشد. 
عباس هاشمی امروز در نشســتی خبری اظهار داشت: 
مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی، تأمین مواد اولیه 
پتروشیمی از واحدهای تولیدکننده است؛ به عنوان نمونه 
تولیدکنندگان یخچال و فریزر در تولید قطعه ای بی اس 
به مواد اولیه پتروشــیمی نیاز دارند که تخصیص فعلی 
جوابگوی نیاز تولید کنندگان یخچال و فریزر نیســت، 
از ایــن رو وزارت صمت بایــد با هماهنگی بــا متولیان 

پتروشیمی، مواد مورد نیاز این صنعت را تأمین کند.
هاشــمی ادامه داد: همچنین به دلیل نبــود اطمینان 
از اســتمرار تأمین مواد اولیه پتروشــیمی برای تولید، 
تولیدکنندگان لــوازم خانگی نتوانســتند قراردادهای 

صادراتی منعقد کنند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: تأمین ورق 
فوالدی، مقاطع مســی و مقاطع آلومینیومی، همچنین 
تخصیص ارز برای قطعات و ماشین آالت وارداتی صنعت 
لوازم خانگی از دیگر مشکالت این صنعت است که البته 
در توافق با وزارت صمت مقرر شد این قبیل مواد اولیه در 
رینگ فرعی بورس و به صورت عرضه اختصاصی متناسب 
با سامانه بهین یاب در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی 

قرار بگیرد.
وی همچنیــن در خصوص قاچاق لــوازم خانگی گفت: 
قاچاق پذیر بودن برخی از کاالها، عدم تکافوی نیاز داخلی 
برای تقاضاهای موجود، ســلیقه مشتری و انتقاع شبکه 

قاچاق از جمله مهم ترین دالیل قاچاق لوازم خانگی است. 
از ســویی دیگر پول هایی وجود دارد که باید در اقتصاد 
بچرخد از این رو وارد سیستم قاچاق می شود و به تولید 

آسیب می رساند.
هاشــمی تصریح کرد: گردش مالی صنعت لوازم خانگی 
با در نظر گرفتن ظروف چینی، کریســتال و … ۶.۵ تا 
۷ میلیارد دالر اســت که برآورد می شود ۲ میلیارد دالر 

از آن قاچاق باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین در مورد 
میزان تولید لوازم خانگی، اظهار داشت: طی ۱۰ ماه سال 
جاری یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه یخچال تولید شد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، رشد ۳۰ درصدی 
داشته است.وی افزود: همچنین در این مدت ۸۸۰ هزار 
دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد که رشد تولید ۵۳ 

درصدی را در مقایســه با مدت مشابه رقم زد. ۸۵۴ هزار 
دستگاه کولر آبی نیز تولید شــد که در مقایسه با ۱۰ ماه 

سال گذشته از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده است.
هاشمی تصریح کرد: باید اشــاره شود که وضعیت تولید 
لوازم خانگی طی دو ســال اخیر بســیار صعودی بود و 
میزان تولید سال جاری در ۱۰ ســال گذشته بی سابقه 
بوده است؛ توســعه ظرفیت های کشور، تغییر سهم بازار 
و خروج برندهــای خارجی از جمله عوامل رشــد تولید 
بوده اند. البته ما عالقمند به حضور خارجی ها هستیم و 
معتقدیم بدون همکاری با کشورهای دیگر، جلوی پویایی 
گرفته می شود اما با توجه به خروج اجباری خارجی ها از 
کشور، سازندگان مجبور به تعامل با قطعه سازان شدند و 
بسیاری از توانمندی قطعه سازان نیز ظهور کرد و بسیاری 
از قطعاتی که قباًل وارد می شد در داخل تولید شد، البته 

واضح است که همه مواد را نمی توان تولید کرد از این رو 
امیدواریم با رفع تحریم ها تعامالت افزایش یابد اما این بار 

بازگشت خارجی ها باید مشروط و هوشمند باشد.
هاشمی در ادامه گفت: صنعت لوازم خانگی با تأمین مواد 
اولیه در شــرایط کنونی از ظرفیت الزم برای تأمین نیاز 
داخل برخوردار است، به طوری که حتی می تواند به قطب 
لوازم خانگی در منطقه تبدیل شود که البته برای رسیدن 
به این هدف باید در روابط اقتصادی، تعرفه های ترجیحی 

و انتقال پول تسهیل گری های الزم صورت گیرد.
وی افزود: برای تعمیق ســاخت داخل و توســعه پایدار 
صنعت لوازم خانگی، دپارتمان قطعه سازی صنعت لوازم 
خانگی را راه اندازی کردیم، زیرا با توجه به اجزا و قطعات 
مورد نیاز باید از شبکه مطمئن تأمین قطعات برخوردار 
باشیم که این شبکه می تواند کشور را از وابستگی ها در این 
صنعت برهاند و از تبعــات تنش های احتمالی بر صنعت 

لوازم خانگی جلوگیری کند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در این باره با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه ای 
امضا کردیم تا حوزه قطعه ســازی صنعت لوازم خانگی 
را با شــرکت های دانش بنیان مرتبــط کنیم ضمن این 
که در ذیل این تفاهم نامه کانــون دانش، صنعت و بازار 
لوازم خانگی ایجاد می شــود که به نوعی ارتباط صنعت 

با دانشگاه است.
هاشــمی همچنین یادآور شــد: اگر چه توزیع مویرگی 
محصوالت لوازم خانگی از طریق نمایندگی ها در شرایط 
کنونی ادامه دارد، اما این سامانه نیازمند بازنگری است 
تا محصوالت لوازم خانگی به شــکل مدرن توزیع شود؛ 
یعنی عالوه بر این که هر شرکت فروش مستقیم خود را 
دارد به زودی صنایع لوازم خانگی تحت پوشش انجمن، 
به صورت متمرکز محصــوالت خود را عرضه می کند که 
در آن اولویت با حضور پررنگ نشــان های تجاری ایرانی 

خواهد بود.

رکورد تولید لوازم خانگی شکسته شد

قاچاق ۲ میلیارد   دالری لوازم خانگی 

روحانی:
قیمت ارز به هیــچ وجه به نفع 

اقتصاد کشور نیست 
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره بــه اینکه دولت 
همواره در پی آن بوده که بتوانــد ارز را به قیمت 
واقعی آن نزدیک کند و قیمــت فعلی را به هیچ 
وجه به نفع اقتصاد کشــور ندانسته، تصریح کرد: 
اخالل تحریم ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و 
سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی 
را تشدید کرد که بحمداهلل این فضا در حال کم رنگ 
شدن است.رئیس جمهور گفت: قیمت فعلی ارز با 
واقعیت اقتصاد کشور سازگار نیست و رو به کاهش 
خواهد بود.در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، گزارشی از برنامه های اجرا شده و در دست 
اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از ســوی 
دستگاه های ذیربط ارائه شد.رئیس جمهور پس از 
ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش 
و رفع فشار های معیشتی در زندگی مردم است، 
گفت: در طی سه سال گذشــته دولت با مقابله، 
مبارزه و خنثی سازی تحریم ها در جنگ اقتصادی 
که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده 
است، توانسته با تامین کاال های ضروری این هدف 
شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل 
هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از ســوی 
تحریم کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت ها 
شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم 
شد.حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
با تاکید بر فضای جدید به وجــود آمده، افزود: در 
این مرحله نباید اجازه دهیم سختی ها و فشار ها بر 
زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد از این نظر 
باید برای ثبات قیمت کاال ها به عنوان سیاســتی 
عاجل و اصلی دولت، قیمت ها به تعادل برســد.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره بــه اینکه دولت 
همواره در پی آن بوده که بتوانــد ارز را به قیمت 
واقعی آن نزدیک کند و قیمــت فعلی را به هیچ 
وجه به نفع اقتصاد کشــور ندانسته، تصریح کرد: 
اخالل تحریم ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و 
سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی 
را تشدید کرد که بحمداهلل این فضا در حال کم رنگ 

شدن است.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت تالش دارد با ایجاد 
اجماع و هماهنگی با همه دستگاه ها و بخش های 
مختلف کشور و کاستن عوارض غیر اقتصادی موثر 
بر فضای اقتصادی کشــور و بازار سرمایه و تالش 
برای آزادســازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند 
سریع تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید 
ایجاد شده در روند مذاکرات با کشور هایی که منابع 
ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز 

امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
در این جلســه قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت گزارشــی از عملکرد صــادرات و واردات 
کشور در یازده ماهه سال ۹۹ ارائه کرد که براساس 
این گزارش آثار منفی کرونا بر صادرات کشور در 

ماه های اخیر رو به کاهش گذاشته است.

اخبار
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روز گذشته روند نزولی شاخص  های بورس ادامه 
یافت و یک رکــورد منفی جدید در بازار ســهام 
ثبت شــد.به گــزارش اقتصادنیــوز، روند نزولی 
قیمت ها در بازار ســهام همچنــان ادامه دارد و 
بسیاری از سهام داران در صف های فروش مانده اند. 
در معامالت روز یکشــنبه باز هم شــاخص های 
تابلوی بورس پایتخت قرمزرنگ شدند، شاخص 
کل بورس افت ۸ هزار و ۶۰۱ واحدی را پشت سر 
گذاشت و به سطح یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد 
رسید.روز گذشــته از ابتدای معامالت بازار روند 
شاخص کل و شاخص هم وزن نزولی بود. در یک 
ساعت ابتدایی معامالت، شاخص کل سطح یک 
میلیون و ۱۹۰ هزار واحدی را هم از دســت داد و 
با افت ۶ هزار واحدی بــه رقم یک میلیون و ۱۸۸ 
هزار واحد رسید. این روند نزولی تا پایان معامالت 
ادامه یافت و در نهایت شاخص کل نسبت به روز 
شنبه ۸ هزار و ۶۰۱ واحد افت کرد و به سطح یک 
میلیون و ۱۸۵ هزار واحد رسید تا شاخص دهمین 
روز متوالی نزولی را ثبت کند.شاخص کل هم وزن 
نیز از ابتدای معامالت شروع نزول کرد و در پایان 
معامالت هزار و ۲۸ واحد نســبت به دیروز نزول 
کرد و در رقــم ۴۳۲ هزار و ۳۷۲ واحد ایســتاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ۶۶ واحد ریزش 

کرد و به رقم ۱۶ هزار و ۹۲۰ واحد رسید.

تداوم خروج پول حقیقی 
در روز یکشنبه برای دهمین روز کاری متوالی شاهد 
خروج پول حقیقــی از بازار بودیــم. ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی کل بازار ســهام 
۳۲۳ میلیارد تومان بود. در معامالت روز گذشــته 
بیشترین خروج پول حقیقی را فوالد داشت. ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی فوالد ۶۴ میلیارد 
تومان بود. پس از فوالد، شســتا و وسپهر بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند. 

رشد ارزش صف های فروش 
در پایان معامالت روز گذشته ۴۲۸ نماد صف فروش 
داشتند که بیش از ۸۰ درصد بازار را تشکیل می دهند. 
ارزش صف های فروش نســبت به دیــروز ۲۶ درصد 
افزایش یافت و ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به روز گذشته ۱۷ درصد 

کاهش  یافت و به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان رسید.

عرضه و تقاضای بورس
روز گذشته شرکت فراوری معدنی اپال کانی پارس 
)اپال( بیشترین صف خرید را داشت و با صف  خرید 
۱۱۱ میلیارد تومانی در صــدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از اپال،  رافزا )رایان هم افزا( و غگیال 

)پگاه گیالن( بیشترین صف خرید را داشتند.  

طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال اجاره خانه 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹  
درصد نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته رشد 
کرده است.گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که 
از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده این است 
که در بهمن ماه ۳.۹ هزار واحد مســکونی معامله شده و 
متوسط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل ۲۸ میلیون 
و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در میان 
مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر 

خانه حدود ۵۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه یک 
و کمترین آن به قیمت ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۰.۱ 
درصدی در منطقه یــک و ۶۷.۵ درصدی در منطقه ۱۸ 
مواجه شده اند.همچنین، در ۱۱ ماهه اول امسال متوسط 
قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۲۳ میلیون 
و ۲۸۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۷۸.۹ درصدی 
دارد.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 

برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه نیز حاکی 
از آن است که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ۱۶ 
تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با ســهم ۷.۵ 
درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون و 
۲۰ تا ۲۲ میلیون با ۶.۸ و ۶.۷ درصد سهم در رتبه بعدی 
قرار دارد.  از سوی دیگر در بهمن ماه امسال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 
۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۴ درصد 

بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشتند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکید کــرد: در صورتی 
که در شــورای حــکام آژانــس قطعنامــه ای علیه 
 ایران صادر شــود واکنش مناسبی نشــان خواهیم

 داد.
علی اکبر صالحی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صورتی که 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به 
اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه ای 
علیه کشــورمان صادر کنند، ایران واکنش مناسبی 
را خواهد داشــت و در این راســتا نامه ای هم ارسال 

شده اســت.رئیس ســازمان انرژی اتمی در توضیح 
پیوست بیانیه توافق ســازمان با آژانس درباره توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقــی طبق قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: پیوست این بیانیه 
محرمانه است، شروط خاصی در این زمینه نیامده و 
بنا بر اطالعات دقیقی که درباره فهرست تاسیسات و 
دوربین های نظارتی در این پیوســت ذکر شده و به 
دلیل مالحظــات حفاظتی و ضــرورت پنهان ماندن 
مکان تاسیسات کلیدی ایران، این پیوست محرمانه 

خواهد ماند.

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان در مراسم تقدیر از 
برگزیدگان جشنواره خانواده آبی، پرسش شادآبی، فیلم کوتاه 
آموزشی و هنروری کارکنان  گفت: استفاده از ظرفیت های 
های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه بسیار 
موثر است و شرکت آبفا در سالهای اخیر از این ظرفیت به خوبی 
بهره مند شده است.هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح 
سه شنبه های آبی، بسته آموزشی مدیریت مصرف و سرود 
اختصاصی شرکت آبفا استان اصفهان افزود: شیوع ویروس 

کرونا و محدودیت های ایجاد شده، مانع از این نشد که شرکت 
آبفا استان اصفهان موضوع فرهنگ سازی مصرف صحیح آب 
در جامعه را نادیده بگیرد و  با استفاده از ظرفیت  فضای مجازی 
و شبکه های مجاز با همکاری دستگاههای مرتبط، اقدام به 
فرهنگ سازی مصرف درست آب در بین مردم نموده است.

وی از همکاری و تعامل آمــوزش و پرورش و کانون پرورش و 
فکری کودکان ونوجوانان در موضوع فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب قدردانی نمود و اظهار داشت: در سال جاری توانستیم 

با همکاری و تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری 
کودکان ونوجوانان، جشنواره خانواده  آبی، فیلم کوتاه آموزشی 

و پرسش شادآبی را در فضای مجازی برگزار کنیم.

 ادامه  روند  نزولی بورس 

اجاره خانه در تهران ۳۰ درصد رشد کرد 

هشدار صالحی نسبت به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام

استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ضروریست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
برخورد با سایت های قمار و شرط بندی

همتی گفت: مشخصات ۲۰ هزار کارت بانکی مورد استفاده سایت های قمار و شرط بندی به قوه قضائیه داده شده است.همتی رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشخصات ۲۰ هزار کارت 
بانکی مورد استفاده سایت های قمار و شرط بندی پس از مسدود شدن، به منظور برخورد قضایی به قوه قضائیه داده شده است. همتی افزود: به صاحبان بیش از ۴۵۰ هزار کارت بانکی 

هم هشدار و  اخطار داده شده است و در نهایت معرفی به دستگاه قضا را در برنامه داریم.

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9801472
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له خانم عفت خیوطی و علیه خانم گل صباح قربانی ، عفت خیوطی و مبین قربانی ) وراث مرحوم علی قربانی ( با 
استناد به اجرائیه صادره نسبت به سند ازدواج شماره 33292 – 1381/12/13 دفتر ازدواج 61 اردبیل شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره 7385 فرعی 
از 86 اصلی مفروز و مجزی شده از 7276 فرعی بخش سه اردبیل به مساحت 171/65 متر مربع که سند مالکیت آن با حدود و مشخصات : شماالً : در سه 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیواری است به طول 3/49 متر به راه پله و آسانسور ، دوم دیواری است به طول به طول 1/40 متر به راه پله 
و آسانسور مشاعی ، سوم درب و دیوار است به طول 1/75 متر به راه پله و آسانسور . شرقًا : در دو قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیواری 
: در سه قسمت که  . جنوبًا  آپارتمان قطعه 108  با  ، دوم دیواری است مشترک به طول 7/49 متر  آپارتمان قطعه 108  به  است نشترک به طول 7/98 متر 
قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان قوس بیرونی به طول 9/49 متر به فضای معبر مجاور ، دوم دیواری 
به  5/01 متر  به طول  بیرونی  به فضای خیابان قوس  پیشرفتگی  پنجره به صورت  به فضای معبر مجاور ، سوم دیوار و  0/20 متر  به طول  پیشرفتگی  است 
فضای معبر مجاور . غربًا : در 9 قسمت که قسمت های سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم آن شمالی است اول دیواری است به طول 1/34 متر به درز 
انقطاع ، دوم دیواری است به طول 13/09 متر به درز انقطاع ، سوم دیوار و پنجره است به طول 0/85 متر به فضای حیاط مشاعی ، چهارم دیوار و پنجره 
است به طول 1/03 متر به فضای حیاط مشاعی ، پنجم دیوار و پنجره است به طول 1/05 متر به فضای حیاط مشاعی ، ششم دیوار و پنجره است به طول 
متر   1/45 به طول  پنجره است  دیوار و  ، هشتم  به فضای حیاط مشاعی  متر   1/45 به طول  پنجره است  دیوار و  ، هفتم  به فضای حیاط مشاعی  متر   0/60
به فضای حیاط مشاعی و نهم دیوار و پنجره است به طول 3/90 متر به فضای حیاط مشاعی به نشانی اردبیل شهرک کارشناسان فاز سه خیابان مدیریت 
تعاونی مسکن شرکت گاز اردبیل به نام علی قربانی ثبت و صادر گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 7/850/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است ، شش دانگ واحد موصوف واقع در مجتمع مسکونی بلوک C که شامل 32 واحد و قطعه 109 از طبقه 7 هر طبقه چهار واحد ، با اسکلت بتن آرمه 
و سقف تیرچه بلوک بدون کناف کاری و کف سرامیک درجه 3 و آشپزخانه بدون کابینت با دو اتاق خواب و درب های چوبی و پنجره های آلومینیومی 
و گرمایش پکیج و رادیاتور و مشرف به خیابان ) سه راهی بلوار علی دایی و خیابان مدیریت ( با نمای ترکیبی سیمان شسته و سنگی با قدمت 10 سال 
مجهز به آسانسور به انضمام آب و برق و گاز شهری مستقل می باشد که برابر گزارش مورخه 1399/07/09 مأمور اجرا ملک مزبور در تصرف بستانکار می 
باشد بازداشت محلی و از ساعت 9 الی 12 به تاریخ 1399/12/13 روز چهارشنبه در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهدا مابین میدان 
قدس و ججین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 7/850/0000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد . ضمنًا چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ؛ در ضمن 
طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .

مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

تمدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
)شماره فراخوان 99۲۲8(

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با همکاری سازمان قطار شهری و شرکت بهره برداری مترو اصفهان در نظر دارد 
تا به منظور مولدسازی دارایی های موجود در خط یک مترو و با استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی نسبت به بهره برداری از 

ایستگاه مترو انقالب )ضلع غربی( به روش مشارکت عمومی-خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه عالقمندان حقیقی یا حقوقی دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی 
لغایت ۹۹/۱۲/۲۰ )به جز ایام تعطیل( با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره ۱۰۰۲۷۶۰۰۰۱۳ 
به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان به آدرس: اصفهان -بوستان سعدی -طبقه فوقانی بانک ملت، شماره 28 

نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

توجه: 
- متقاضیان تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ مهلت دارند تا نسبت به اعالم آمادگی، ارائه کلیات طرح و مستندات مربوط به سوابق اجرایی خود اقدام نمایند.

- متقاضیانی در بخش ارزیابی اولیه مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر ســابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  
مدیریتی باشند.

- به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان 

جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.
- دریافت اسناد فراخوان از طریق وب سایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به آدرس: www.ipoim.ir قابل دریافت می باشد.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان
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بازگشت رونق به بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرارگیری در این بحران، انتظار رکود در داخل کشور را داشتیم؛ مانند همه مشــاغل و بخش های دیگر اقتصادی، بخش مسکن نیز از این شرایط متأثر شده است. البته اعتقاد بنده این 
نیست که بازار مسکن در مسیر رکود قرار گرفته چراکه همواره طی ۵۰ سال اخیر با کسری مســکن مواجه بوده ایم. این که بعضی از مسئوالن نیز عنوان می کنند قیمت مسکن حباب دارد را نیز قبول ندارم چراکه این 

چه حبابی باید باشد که ۵۰ سال تخلیه نشده است.
اما برای سال ۱۴۰۰ رونق اقتصادی را در ایران و به طور کلی شرق جهان پیش بینی می کنیم. البته منظور توسعه آرمانی نیست، بلکه توسعه نسبت به سالهای قبل است. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسکن با رونق تولید، 

افزایش معامالت و رشد قیمت مواجه می شود. این افزایش قیمت تا زمانی که به نظام تعادل تولید برسیم ادامه می یابد و البته ممکن است در ماه هایی مثل زمان فعلی با ریزنوسان مواجه شود.

بازار مســکن در هفته های 
پایانی سال با توجه به رشد 
بی ســابقه قیمت ها که در 
طول ســال تجربه کرد در 
رکود و سکون به سر می برد. 
در این بین برخی فعاالن بــازار معتقدند که از هفته 
آینده کمی رونق به این بازار باز خواهد گشت و برخی 
دیگر نیز بر این باورند کــه تکانه خاصی در انتظار این 
بازار نخواهد و مسکن شب عید متفاوتی را در آستانه 
سال ۱۴۰۰ تجربه خواهد کرد. ســلمان خادم المله، 
کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: مدت هاست قیمت 
مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین 
معنا که تقاضای مصرفی به شــدت ســرکوب شده و 

بسیار کم شده اســت. وجوهی که هم اکنون به بخش 
مسکن می آید ناشی از ســرمایه گذاری است. چون با 
این وضعیت بدترین کار نگه داشــتن پول نقد است. 
ممکن است بعد از افت بازار سرمایه،  بخشی از منابع 
به بازار مســکن حرکت کند ولی بــه معنای تقاضای 
مصرفی و رشــد قیمت نخواهد بود. همچنین کاهش 
چشمگیر معامالت مسکن از آبان ماه آغاز شد در این 
ماه بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی میزان 
خرید و فروش ملک افت ۴۸.۴ درصدی داشت. اما بازار 
مسکن شب عید امسال را چگونه سپری خواهد کرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بجز مقطع 
زمانی قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت مســکن مواجه 
نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها به عنوان یک 
مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد 
و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت 

بعید به نظر می رسد.

مهدی روانشــادنیا اظهار کرد: طی دهه های گذشته 
غیر از مقطع امضای قطعنامــه ۵۹۸ که پایان جنگ 
ایران و عراق بوده، در دیگر مقاطع با ریزش زیاد قیمت 
مسکن مواجه نبودیم اما ثبات قیمت در طی چند سال 
داشته ایم. بازار مسکن با دیگر بازارها متفاوت است و 
نوسانات شدیدی که در ســایر بازارها رخ می دهد در 
مســکن وجود ندارد. وی افــزود: معموال یک جهش 
قیمتی مسکن در یک مدت فشــرده اتفاق می  افتد 
و سپس رشــد آن کمتر از تورم می شود. در واقع عدد 
اسمی مسکن ثابت می ماند که با توجه به تورم عمومی 
به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن است. این روند 
ادامه پیدا می کند تا اینکه تجمیع این عقب ماندگی 
در جهش بعدی جبران می شود.این کارشناس بازار 
مســکن با بیان اینکه در مقطع کنونی، دســت کم تا 
انتخابات آتی ریاست جمهوری جهش قیمت مسکن 
اتفاق نمی افتاد تاکید کرد: در شرایط فعلی حداقل تا 

زمانی که تکلیف بازارهای موازی مثل ارز مشــخص 
نشــود انتظار کاهش قیمت در بازارمسکن را انتظار 
ندارم. اما با توجه به اینکه قیمتها مدتها است از سقف 
توان خریــدار عبور کرده، عمال تقاضــای مصرفی به 
حداقل رسیده و همچنین نگاه سرمایه ای به مسکن با 
توجه به چشم انداز مبهم این بازار دیده نمی شود رشد 
قیمتها نیز بعید به نظر می رســد. به گفته روانشادنیا 
خریداران مسکن ترجیح می دهند مقداری صبر کنند 
و اندوخته هایشان را بیشــتر کنند. سپس تصمیم به 
خرید را در مقطعی می گیرند که بازار به یک وضعیت 
باثبات تری برسد. پیش بینی این است که حداقل تا 
پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ با ریزنوسانات قیمتی در 
بازار مسکن مواجه باشیم و تعداد معامالت نیز هر ماه 
از سطح میانگین چند ساله کمتر خواهد بود. به نوعی 
رکود معامالتی و رکود قیمتی را برای چند ماه آینده 

محتمل می دانم.

بازار مسکن در آستانه سال 1400 چه سمت و سویی را طی خواهد كرد

معامالت  مسکن در فاز انتظار
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بعد از گوشــت و مــرغ این بار 
نوبت بــه گرانی و نوســانات 
شــدید قیمتی لبنیات است و 
فرآورده های لبنی نیز به دلیل 
افزایش روزانه قیمت ها از سفره 
مردم حذف شده است. نوسانات و رشد قیمت ها در بخش 
لبنیات و فــرآورده های مرتبط با آن به انــدازه ای بوده که 
انواع محصوالت لبنی طی امسال ۵۴۵ مرتبه تغییر قیمت 
را تجربه کرده اند. این در حالی است که همچنان دولت بر 
آرامش بازارها و کنترل نوسانات قیمتی بخصوص در زمینه 
کاالهای اساسی تاکید دارد. البته برخی از مسوالن نیز رشد 
قیمت ها و نوسانات بیش از اندازه قیمتی را قبول کرده اند و 
هر کدام دالیلی برای این افزایش قیمت ها عنوان می کنند. 
از سوی دیگر وزارت بهداشــت به خانواده ها می گوید، در 
انتخاب مواد غذایی شیر و لبنیات را در اولویت قرار دهند. 
شیر و فراورده های لبنی اما همواره در حال تغییر قیمت و 
رشد قیمت ها هستند. اما دالیل این گرانی و ضرر این گرانی 
برای سالمتی چیست.  در همین راستا محمدرضا بنی طبا 
سخنگوی انجمن صنفی فرآورده های لبنی اظهار کرد: از 
ابتدای سال تاکنون قیمت شیرخام، ۸۰ درصد افزایش پیدا 

کرده و با این وجود نمی توان توقع افزایش قیمت لبنیات را 
نداشــت. وی افزود: کارخانه ها محصوالت با قیمت گذاری 
دستوری را با رعایت نرخ های دولتی عرضه می کنند و مابقی 
محصوالت را نیز با هماهنگی سازمان حمایت قیمت گذاری 
می کنند. سخنگوی انجمن صنفی فرآورده های لبنی بیان 
کرد: قیمت گذاری گروه دوم به طوری است که شرکت ها 
هزینه های تولید را با سند به سازمان حمایت ارائه می دهند و 
این سازمان با اعالم محدودیت، اجازه افزایش قیمت می دهد. 

به گفته وی؛ هیچ افزایش قیمتی بدون هماهنگی و کسب 
اجازه از سازمان حمایت رخ نمی دهد.

به هر ترتیب وزارت بهداشت ایران هم در آبان ماه گذشته با 
موج اولیه افزایش قیمت شیر و لبنیات، از افزایش قیمت ها 
انتقاد کرد و نسبت به تبعات منفی آن بر روی سالمت هشدار 
داد. دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با 
اشاره به اینکه، "میزان مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی 
یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی است"، 

گفته بود: »افزایش رشد، ارتقای هوش و قدرت فراگیری، 
افزایش توان کاری، افزایش طول عمر و پیشــگیری از کار 
افتادگی زودهنگام، از مزایای مصرف روزانه شیر ولبنیات 
است.« سخنگوی وزارت بهداشــت، مصرف سرانه شیر و 
فراورده های آن در ایران را ۱۹۰ گــرم در روز عنوان کرده 
بود که به گفته او از مقدار توصیه شده یعنی ۲۵۰ گرم بسیار 
کمتر است. به گفته حریرچی ۹۰ درصد از مردم ایران کمتر 

از حد نیاز کلسیم دریافت می کنند.

قیمت لبنیات روزانه و هفتگی تغییر می كند

گرانی افسارگسیخته لبنیات 
قیمت لبنیات از اول سال ۵4۵ بار تغییر كرد                                                                                            دود كشمکش های لبنیاتی ها و دولتی ها در چشم مردم

گرانی سازمان یافته کاالها 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در حالی دولت در سال گذشته مخالف افزایش قیمت لبنیات بود که امسال برای گرانی آن هر کاری توانسته انجام داده است. یک یا دو بار افزایش قیمت طبیعی به نظر می رسد که دلیل آن نیز ممکن است به رشد قیمت ارز و کمبود مواد اولیه 
برگردد. اما اینکه دائم افزایش قیمت داشته باشیم اصولی و منطقی نیست. رشد قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی نمی تواند قابل قبول باشد. در سال جاری دو بار به دستور دولت افزایش قیمت لبنیات داشته ایم و در حالی افزایش ها ادامه دارد 

که در دولت اراده ای در تصمیم گیری برای کنترل قیمت ها دیده نمی شود. گویا دولت نمی تواند به صنایع و درخواست تغییر قیمت ها جواب منفی بدهد.
وزارتخانه ها هم توجهی به بیانات رهبری داشته اند و نه دولت می تواند در برابر تولیدکننده مقاومت داشته باشد نه وزارتخانه ها. در حال حاضر تاب آوری اقتصادی وجود ندارد و اراده و عزم جدی برای کنترل گرانی دیده نمی شود. کاالهایی که 

سر سفره مردم کم درآمد هست نباید تا به این اندازه دستخوش تغییر قیمت و شیب تند افزایش قیمت ها شود. دهک های درآمدی با قدرت خرید پایین دیگر نمی توانند بسیاری از کاالهای مورد نیاز خود را تامین کنند.  
مگر چند بار در ماه باید قیمت لبنیات افزایش پیدا کند. چند بار باید نرخ ارز تغییرات آنچنانی پیدا کند. یک بار ارز به ۳۲ تومن رسید که همه قیمت ها را با آن تنظیم کردند. وقتی قیمت ارز به ۲۵ و ۲۴ تومن برسد باز هم باید قیمت ها افزایش پیدا 
کند. این  قیمت ها باید منطقی شوند. شواهد نشان می دهد دولت بازار را رها کرده و هرگونه افزایش قیمت قطعا با چراغ سبز مسؤوالن انجام شده است. طبق قانون اگر کاالها بدون اطالع دولت گران شود، نهادهای نظارتی باید ورود کنند اما 

هم اکنون شاهد افزایش قیمت ها بویژه در کاالهای اساسی هستیم و نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع بی توجه هستند. به عبارت بهتر موج گرانی سازمان یافته است و همین روند در بازار ارز و گران شدن دالر به وضوح قابل مشاهده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در فصل زمستان 
در بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل 
در فصل تابســتان ۱۳۹۹ به ۳۴.٧ درصد رسید که در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ۳۳.۵ واحد درصد 

افزایش دارد.
مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 
مرغداری های صنعتی کشور تابستان ۱۳۹۹ را اعالم 
کرد. بر اســاس این گزارش تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نســبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابســتان ۱۳۹۹ به 
۳۴.٧ درصد رسید که در مقایســه با همین اطالع در 
فصل قبل )۱.۲درصد(، ۳۳.۵ واحد درصد افزایش دارد. 
در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم 
فصلی مربوط به قلم »جوجه ی یک روزه« )۰.۹- درصد( 
و بیش ترین آن مربوط به قلم »مرغ گوشــتی« )۵۳.۱ 

درصد( است.
تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخش 
مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان ۱۳۹۹ به ۳۹.۸ 
درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطالع در 
فصل قبل )۱٦.۱ درصــد(، ۲۳.٧ واحد درصد افزایش 
داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان محصوالت مرغداری های صنعتی به ازای 

تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل تابستان 
۱۳۹۹ نسبت به فصل تابســتان ۱۳۹۸، ۳۹.۸ درصد 
افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، 
کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم »جوجه ی یک 
روزه« )٦.٧ درصد( و بیش ترین آن مربوط به قلم »تخم 

مرغ خوراکی« )۱۲۱.۵ درصد( می باشد.
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 
مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل 
منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل به ۱۵, ۲ درصد رسید که نسبت به همین 
اطالع در فصل قبل )۱۲.۹(، ۲.۳ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های 
مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه 
مربوط به قلم »جوجه ی یــک روزه« )۰.۲- درصد( و 
بیش تریــن آن مربوط به قلم »کــود« )۵۵.۲ درصد( 

می باشد.
بررســی شــاخص قیمت تولیدکننــده محصوالت 
مرغداری های صنعتی کشور در تابستان ۱۳۹۹ نشان 
می دهد که شــاخص اکثر استان های کشور نسبت به 
فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان 
افزایش مربوط به اســتان بوشــهر با ٧٦.۳۲ درصد و 
بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیالن با ۱.۹۹ 

درصد کاهش می باشد.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: یک 
ماه است هند اعالم کرده ایران برای صادرات سیب باید 
گواهی غیر تراریخته بودن محصول ارائه کند اما طی 
این مدت وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی نکرده 
است.سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی در باره اینکه سیب کاران منطقه ارومیه از 
نبودن صادرات و ماندن محصول تولیدی در دستشان 
گالیه دارند، گفت: صادرات سیب ایران به هند فعال به 
دلیل اینکه وزارت جهاد نتوانسته گواهی غیر تراریخته 

بودن این محصول را ارائه کند متوقف است.
وی افزود: طرف های هندی که مشتری بسیار خوب 
سیب قرمز ما هستند اعالم کرده اند از اول ماه مارس 
هیچ محموله ای را در صورت نداشــتن گواهی غیر 
تراریخته نمی پذیرند.رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی با بیان اینکه هند به تازگی واردات سیب از 
آمریکا را متوقف کرده اعالم کرد: فرصت خوبی برای 
ایران فراهم شده که صادرات خود را به هند افزایش 
دهند. این مسئول گفت: دفتر سالمت وزارت جهاد 
کشاورزی'< وزارت جهاد کشــاورزی همچنان می 
گوید در انتظار دستور وزیر است تا در این مورد اقدام 

کند.رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اعالم 
کرد: تاکنون ۱۵۰ هزار تن صادرات سیب به هند انجام 
شده و تا ۵۰۰ هزار تن هم امکان صادرات وجود دارد.
وی مشکل دیگر صادرات را کرایه های حمل عنوان 
کرد که از ۱۵۰۰ دالر بــه ۴۰۰۰ دالر برای حمل از 
بندر عباس به بنادر هند رسیده و  کسی هم نظارتی 

نمی کند.
به گفته نورانی، یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن سیب در 
سردخانه های کشور وجود دارد که بخشی از اینها برای 
میوه شب عید مردم عرضه خواهد شد اما نیاز است 
۵۰۰ هزار تن سیب برای تعادل بازار صادر شود.وی با 
بیان اینکه امسال تولید سیب کشور خوب بوده گفت: 
۳,۵ میلیون تن سیب در کشور تولید شده که ۵۰۰ تا 
٧۰۰ هزار تن در بخش صنعتی اســتفاده می شود و 

حدود یک میلیو ن هم نیاز کشور است.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: سیب 
در عمده فروشی ها ٧ تا ۱۱ هزار تومان به فروش می 
رود اما در برابر قیمت هــای باالیی که در مغازه های 
سطح شهر به فروش می رود تعزیرات حکومتی باید 

رسیدگی کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت 
پرواز از مبدا و مقصد ۳۲ کشــور به ایران بر اســاس 
مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد.
محمد حسن ذیبخش افزود: بر اساس مصوبات ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در کشور پذیرش 

مسافر از کشورهای پرخطر به ایران ممنوع شد.
وی افزود: وضعیت پذیرش مســافران کشورهای با 
شرایط ویژه؛ مسافران مســتقیم یا غیرمستقیم به 
مقصد ایران که ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد 
سفر، بیش از ۴ ساعت در یکی از کشورهای )انگلستان، 
آفریقای جنوبی، آنگوال، آرژانتین، بولیوی، بوساوانا، 
برزیل، بوروندی، کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، اکوادور، اسواتینی، گینه فرانسوی، 

لسوتو، گویان، ماالوی، موریتانی، موزامبیک، نامیبیا، 
پاناما، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشیل، سورینام، تانزانیا، 
اوروگوئه، ونزوئال، زامبیا، زیمباوه( اقامت داشته اند، تا 
اطالع ثانوی امکان ورود به جمهوری اسالمی ایران را 
ندارند و پذیرش آن ها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع 
است. ذیبخش تصریح کرد: اتباع ایرانی و خارجی که 
قصد سفر به جمهوری اسالمی ایران را دارند، ملزم به 
ارائه گواهی تســت مولکولی )RT-PCR( منفی از 
نظر کووید ۱۹ با مدت اعتبار حداکثر ۹٦ ســاعت از 
آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت کشور مبدا 
به زبان انگلیسی یا مورد تأیید کنسولگری، پیش از 
سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا هستند. به گفته 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، هزینه تست 

مولکولی )RT-PCR( بر عهده مسافر است.

تعلل وزارت جهاد در صدور گواهی »غیر تراریخته« سیب

دلیل توقف صادرات سیب ایران

بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا؛

پرواز از مبدا و مقصد ۳۲ کشور به ایران ممنوع شد 

طبق اعالم معــاون فنی گمرک ایــران، صادرات 
محصوالت کشــاورزی در ۱۱ ماهه اول امسال به 
بیش از ٧.۸ میلیون تن رســیده کــه افزایش بالغ 
بر ۲۳ درصدی داشته است.مهرداد جمال ارونقی  
تازه ترین گزارش از صادرات محصوالت کشاورزی 
در ۱۱ ماهه اول امسال را اعالم کرد.بر این اساس، 
در دوره مورد بررســی ٧.۸ میلیون تن محصوالت 
کشاورزی  به ارزش بالغ بر ۵.۵ میلیارد دالر صادر 

شده است.
در مدت مشابه سال گذشــته ٦.۳ میلیون تن به 
ارزش ۵.۲ میلیون دالر صادرات انجام شده بود. در 
این حالت افزایش ۲۳.۲ درصدی از لحاظ وزنی و 
٦.۱ درصدی از لحاظ ارزش دالری برای سال جاری 

ثبت شده است.
امــا وضعیت ۱۰ قلــم اول محصــوالت صادراتی 
کشاورزی ایران نشــان می دهد که سهم آنها در 
مجموع بیش از سه میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۲.۴ 
میلیارد دالر بوده است.در بین این محصوالت پسته 
تازه یا خشک با حدود ۱٦۱.۴ هزار تن به ارزش بالغ 
بر یک میلیارد دالر بیشترین میزان صادرات را از 
لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از لحاظ 
وزنی نیز ســیب با ٧۲۲ هزار تــن و ارزش ۳.۲٧٦ 

میلیــون دالر باالترین میــزان را دارد.همچنین 
صادرات مغز پسته با ۱٧.۹ هزار تن به ارزش ۱۹۹.۵ 

میلیون دالر گزارش شده است.
 بر این اساس، در بین اقالم صادراتی بیشترین ارز 
آوری مربوط به پسته اســت که در مجموع پسته 
تازه و خشــک و همچنین مغز پسته حدود ۱۸۰ 
هزار تن به ارزشی حدود ۱.۲ میلیارد دالر صادرات 
انجام شده است که حدود ۲۰ درصد صادرات ۵.۵ 
میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در ۱۱ ماهه 

اول امسال را به خود اختصاص داده است.
در سایر اقالم نیز رب گوجه فرنگی ۲۰٧.۳ هزار تن 
به ارزش ۱۵۸.۹ میلیون دالر، گوجه فرنگی زراعی 
تازه یا سرد کرده ۳۱٧.۳ هزار تن به ارزش ۱۴۵.۱ 
میلیون دالر، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده ۳۰۱.۹ 
هزار تن به ارزش ۱۳۹.۹ میلیــون دالر قرار دارد. 
٦٦۵.٦ هزار تن هندوانه به ارزش ۱۴۸.۲ میلیون 
دالر، خرما ۱۱٧.۳ هزار تن به ارزش ۱۲۸.٧ میلیون 
دالر، شیرینی های بدون کاکائو ۱۱۲.۹ هزار تن به 
ارزش ۱۲۸.۱ میلیون دالر و همچنین پیاز تازه یا 
سرد کرده به وزن ۳۸۵.۴ هزار تن به ارزش ۵.۱۰٧ 
میلیــون دالر از دیگر اقــالم صادراتی محصوالت 

کشاورزی در ۱۱ ماه اول امسال بوده است.

ارزآوری 1.2 میلیارد دالری پسته

 افزایش ۲۳ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی

مركز آمار اعالم كرد؛

افزایش ۳۴ درصدی تورم تولید کننده مرغداری های صنعتی
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فاجعه »بيت كوين« در راه است
افزایش سرسام آور نرخ تورم در سال های اخیر موجب شده است، بسیاری از مردم برای 
حفظ ارزش پول شان سراغ برخی فعالیت های سفته بازی و داللی روند و همین موضوع 
باعث می شود نقدینگی ســرگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و 

بورس سر درآورد.
شاید به همین دلیل هم بود که از ابتدای سال و با دعوت مسئوالن دولتی تعداد زیادی 
از مردم راهی بازار سرمایه شدند تا همزمان با افزایش تورم با سرمایه گذاری در بورس، 
حداقل خیالشــان از بابت ارزش پولشان راحت باشد؛ البته که ســودهای ۵درصدی 
آن هم روزانه باعث طمع برخی از تازه واردها شــد ولی در نهایت با اعمال سیاست های 
دستوری و دخالت های بیجا در بورس از سوی دولت،  مردمی که روزی از ترس آب رفتن 
ـ ۵۰ درصدی پولشان  دارایی هایشان راهی بورس شدند، ترجیج دادند که با وجود زیان ۴۰ 

را از بورس خارج کنند.

 بیت کوین، مسیر جدید نقدینگی مردم
اما نکته تأسف بار اینجاست که مقصد بعدی پول های مالباخته های بورسی جایی به مراتب 
غیرقابل پیش بینی تر از بازار سرمایه است؛ به گفته کارشناسان بورسی، این روز ها افرادی 

که در بورس ضرر کردند درحال خرید بیت کوین هستند!
با رشد چشم گیر ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی و به خصوص بیت کوین،  عده زیادی از 
مردم عادی و سهامداران بورسی به سراغ خرید بیت کوین رفته اند و این موضوع می تواند 
زنگ هشداری جدی برای مردم و مسئوالن باشد چراکه هیچ امنیت و اطمینانی در این 
نوع سرمایه گذاری ها وجود ندارد و سرمایه گذاران بیت کوین در صورت ضرر احتمالی، 
دستشان به هیچ جا بند نیست. ضمن اینکه بانک مرکزی نه تنها هیچ یک از رمزارزهای 
موجود را تأیید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ یک از صرافی ها در این حوزه را هم صادر 

نکرده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، نوسان پذیری رمزارز ها به قدری زیاد است که ممکن است 
فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را گم می کنند و در تماس با 
کارگزاری ها می خواهند در پیدا کردن رمزشان به آن ها کمک کنند، درحالی که اگر رمز 

درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کنند زندگی شان به باد می رود و راهی ندارند!
ناصر حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی معتقد است که ادامه وضعیت 
موجود در حوزه رمزارزها موجب خروج سرمایه و ارز از کشور می شود و بانک مرکزی 
ً  در این خصوص سیاست های نهایی را اعالم کند؛ او بانک مرکزی را مرجع اصلی  باید فورا
رسیدگی و اعالم مواضع در خصوص بیت کوین و سایر رمزارزها می داند و تأکید دارد، اگر 
رمز ارز ملی بانک مرکزی با پشتوانه ریال باشد استقبالی از آن نخواهد شد و رمز ارز ملی 

باید پشتوانه طال داشته باشد.
حکیمی در ابتدا تعریفی از رمزارزها بیان و تصریح کرد: رمز ارز انواع بسیار گوناگونی دارد و 
اینطور نیست که تعریف مشخصی روی تمام رمزارزهای موجود داشته باشیم اما مشخصاً 
درباره دو رمز ارز غالب بازار که بیت کوین و اتریوم می توانیم بگوییم که سهم بیت کوین 
خیلی باالست و اکثرا معامالت در این بستر است؛ بیت کوین جایزه ای است که بابت حل 
یک معمای ریاضی به افراد داده می شود. برای حل این معمای ریاضی باید قدرت پردازشی 
بسیار زیادی داشته باشید که بتوانید معما را حل کنید، این قدرت هم در طول زمان باید 

زیاد و زیادتر شود تا بتوانید معما را حل کنید در غیر این صورت از قافله عقب می مانید.
بنابراین هر روز ابزارهای پردازشی بیشــتری به شبکه پشتیبانی بیت کوین اضافه می 
شود تا اینکه بتواند معما را حل کند؛ اگر بطور خالصه بخواهیم بگوییم بیت کوین جایزه 
ای است که بابت حل معما داده می شود و هر کسی این معما را حل کند یک بلوکی از 
تراکنش هایی که شامل معامالت است را ثبت می کند و این ثبت در شبکه غیرمتمرکزی 
انجام شده که باعث می شود تراکنش شما بدون اینکه مرکز مشخصی داشته باشد در 
جاهای مختلف یک کپی از آن وجود داشته باشد که انکارناپذیر و غیرقابل بازگشت باشد.

به گفته حکیمی،  دو ویژگی اصلی معامالت بیت کوین این است که اوالً معامله بعد از 
ثبت در بلوک، قطعی تلقی می شود و ثانیاً امکان پاک کردن آن معامله وجود ندارد. در 
سیستم های متمرکز فعلی در سیستم بانکی و سوییفت و … این قابلیت وجود ندارد و می 
توانید یک تراکنش را پاک کنید ولی در نظام رمز ارزها و مشخصاً نظام بیت کوین امکان 
پاک کردن یا دستکاری در تراکنش به هیچ عنوان وجود ندارد و امنیت بسیار باالیی دارد.

نکته بعدی درباره بیت کوین این است که چون معامالت به صورت بلوکی ثبت و ذخیره 
می شود، بسیار شفاف است به این معنی که مشخص است از چه حسابی و به حساب 
دیگری معامالت و تراکنش ها انجام شده است؛ بنابراین دو عامل امنیت و شفافیت باعث 

شده تا رمزارزها به پدیده مقبول تبدیل شوند البته نمی گوییم غالب ولی مقبول است.
معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: نکته ای که وجود دارد این است 
که در رمزارزها براحتی می توانید در شبکه عضو شود و کلید خصوصی به شما تخصیص 
میدهند که با آن تراکنش ها را انجام می دهید؛ این کلید خصوصی یک عدد خیلی بزرگ 
است و هر تراکنش که قرار است انجام دهید باید از این کلید استفاده کنید؛ برای داشتن 
این کلید هیچ احراز هویتی الزم نیست فقط کافی است اپلیکیشن بیت کوین را نصب و 
کلید خصوصی را دریافت کنید؛ در بیت کوین هویت افراد کامال ناشناس است؛ بنابراین 
هرچند تراکنش ها شفاف است ولی مبدأ و مقصد تراکنش ها ناشناس است و این ناشناس 
بودن آن، بیت کوین را ابزار ایده آلی برای فعالیت های پولشویی و تأمین مالی  فعالیت های 
مجرمانه کرده است.حکیمی ادامه داد: این معما یک الگوریتم ریاضی و بسیار شفاف است 
ولی حل آن خیلی سخت است و احتیاج به پردازش سنگین دارد. دستگاه های ماینر کار 
حل این معماها را انجام میدهند. ماینرها در استخری قرار می گیرند و در آن استخر توان 
پردازشی شان را برای حل آن معما به اشتراک می گذارند، نهایتاً هر کسی به سهم پردازشی 

که انجام داده از کسری بیت کوین یا اصل بیت کوین بهره مند می شود.

 بيت كوين پشتوانه دارد، ولی حامی ندارد
حکیمی با بیان اینکه پشتوانه پول هر کشور اقتصاد آن کشور است، ادامه داد: از ۱۹۷۳ به 
بعد ارتباط بین پول و طال و .. قطع شد و دیگر چیزی بعنوان پشتوانه طال و … مطرح نبود. دو 
سیاست وجود دارد، پول نمایانگر قدرت اقتصادی یک کشور و حجم پول نمایانگر انضباط 
پولی یک کشور است.پشتوانه رمز ارز ریاضیات است و پشتوانه ریاضیات انرژی و سرمایه 
گذاری است که برای حل معما استفاده می شود؛ بنابراین بیت کوین پشتوانه دارد ولی 
نکته اینجاست که هیچ حامی ای ندارد. ممکن است روزی برسد که حل معما هیچ ارزشی 
نداشته باشد. در حال حاضر بخاطر یک هوشمندی در طراحی بیت کوین حل این معما 
ارزش پیدا کرده است ولی پشت آن دولت و حاکمیتی وجود ندارد و فقط ریاضیات است.

دريافــت كاالي بي كيفيــت عاقبــت خريد از 
فروشگاه هاي اينترنتي بدون مجوز

رئیس پلیس فتای استان اصفهان نسبت به ارسال کاالهای بی کیفیت و نامرغوب ازسوی 
فروشگاه های آنالین بدون مجوز برای مشــتریان هشدار داد. سرهنگ سید مصطفي 
مرتضوي پیرامون تخلفات فروشــگاه های اینترنتی غیرمجاز، بیان کرد: بســیاري از 
سایت هاي فروش کاال  پس از دریافت وجه از مشتري اقدام به ارسال کاالهاي نامرغوب و 
بي کیفیت می کنند.رئیس پلیس فتای استان اصفهان افزود: این فروشگاه هاي اینترنتي 
که اغلب فاقد مجوزهاي الزم از مبادي ذي ربط هستند در قالب سایت هاي فروش کاال در 
شبکه هاي اجتماعي فعالیت مي کنند به طوري که پس از تقاضاي خرید از سوي کاربران 
و دریافت وجوه آن، کاالهایي را براي مشتریان خود ارسال می کنند که در بسیاري مواقع 
شهروندان پس از دریافت کاال متوجه معیوب بودن و یا عدم کیفیت الزم آن مي شوند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان عنوان داشت: فروشگاه هاي اینترنتي نیازمند دریافت 
مجوزهاي الزم برای فعالیت خود هستند که این مشــخصه مجوز فعالیت، به واسطه 
دریافت enamad در سایت مشخص می شود و شهروندان مي توانند با کلیک بر روي آن 

اطالعات الزم از گردانندگان سایت و آدرس و تلفن آنان را به دست آورند.

اخبار

انتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰الکترونیکیبرگزارنمیشود
رئیسستادانتخاباتکشور:بحثصندوقالکترونیکیانتخاباتبرایبرگزاریکاملانتخاباتالکترونیکیدرانتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰منتفیاست.

در روزهای شــیوع کرونای 
انگلیسی در ایران که انتظار 
می رود طرح هــای وزارت 
بهداشــت و ازجملــه طرح 
نسخه نویسی الکترونیک به 
خلوت شدن مراکز صدور دفترچه، مطب ها و داروخانه 
ها بینجامد تنها موجب ســرگردانی مردم، شــلوغی 
داروخانه ها و ازدحام در آنها شــده زیرا پزشکان هنوز 
به شیوه سابق آفالین نسخه می نویسند و داروخانه ها 

مجبور شده اند جوِر این کار را بکشند. 
بیشــترین دردســر مربوط به ده ها هزار بیمارستان، 
کلینیک، مطب و داروخانه متعلق به بخش های دیگر 
دولتی از جمله دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین 
مراکز بخش خصوصی اســت که باید به بیمه شدگان 
تامین اجتماعی خدمات برســانند ولی اجرای طرح 
حذف دفترچه های بیمه چون با اخالل مواجه شــده؛ 
بیمه شدگان را هم به دردســر انداخته اند، تا جایی که 
بعضا ناچار شده اند که هزینه های خود را به صورت آزاد 

پرداخت کنند.
در این میان داروخانه دارها که شاکی از بی مسئولیتی 

پزشکان هستند، قطعی و سرعت پایین اینترنت و قطع 
و وصلی های ســامانه تامین اجتماعــی را مهم ترین 

مشکل خود عنوان می کنند. 

فقط دفترچه کاغــذی تأمین اجتماعی را 
قبول داریم!

و اما بشنوید از ســر بی کاله مردم که همیشه متضرر 
اصلی این گونه فرایندها هستند. وقتی شما به عنوان 
یک بیمه شده به مرکز درمانی مراجعه می کنید و انتظار 
دارید با ارائه کارت ملی از بیمه درمانی خود اســتفاده 
کنید و در پاسخ می شــنوید که فقط دفترچه کاغذی 
تأمین اجتماعی را قبول داریم، مجبورید به شــعبه یا 
کارگزاری خود مراجعه کنید تا دفترچه کاغذی بگیرید 
و آنجا هم خواهید شــنید: دفترچه نمی دهیم! سوی 
دیگر ماجرا هم داروخانه ها هستند. دالیل دیگری هم 
وجود دارد که باعث شده داروخانه ها در مقابل تصمیم 

بیمه ها بایستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
پزشکان با طرح نسخه  الکترونیک همکاری کنند
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
از اســتقبال مردم در خصوص استفاده از طرح نسخه 
الکترونیک سازمان تامین اجتماعی خبر داد و نسبت به 

عدم همکاری برخی پزشکان و داروخانه ها با این طرح 
انتقاد کرد. بابایی کارنامی ادامه داد: یکی از موانع این 
کار نداشتن اراده کافی و عدم کمک و همکاری از طرف 
برخی پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی است. این 
افراد می توانند با راه هایی که در اختیار آنها گذاشته شده 
بود برای استحقاق پوشش بیمه ای بیمار و احراز هویت 
او به جای دستی نویسی، در سامانه ای که از قبل به آنها 

آموزش داده شده و راهنمایی شده اند، اقدام کنند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه باالخره این طرح با کشور 
باید اجرایی شــود؛ افزود: این اقدام از  هدررفت منابع 
جلوگیری خواهد کرد و در راستای الکترونیکی کردن 
دولت است.  مخالفت برخی پزشــکان و داروخانه ها 
درست نیســت، چرا که با آغاز این کار توسط تامین 
اجتماعی، مــردم از آن اســتقبال کرده اند. گروه های 
مخالف نیز باید همکاری کنند تــا این طرح خوب، به 

درستی ادامه یافته  و استفاده از آن آسان شود.

»كسب و كار« از سرگردانی 4۵ ميليون بيمه شده گزارش می دهد

نسخه پیچی الکترونیک مردم  را  به دردسر انداخت
مقاومت پزشكان در برابر نسخه نويسی الكترونيك

مردم به ناچار هزينه های خود را به صورت آزاد پرداخت می كنند

بار نسخه نویسی الکترونیک بر دوش داروخانه ها 
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران

چالش اصلی اجرای طرح نسخه الکترونیک، آماده نبودن زیرساخت های آن و به ویژه قطعی و سرعت پایین اینترنت است. اینترنت و سرعت آن در ارائه خدمتی که به مردم می دهیم، بسیار تاثیرگذار است؛ به حدی که منجر به 
چالش اصلی در ارائه خدمت به بیماران و اتالف وقت مردم در داروخانه ها شده است. 

در ابتدا قرار بود داروخانه ها نسخ الکترونیک را از طریق نرم افزار »سپاس« از پزشکان دریافت کنند و بعد از ارائه خدمت در داخل آن برنامه، اطالعات به وزارت بهداشت برسد و بعد از طریق وزارت بهداشت به سازمان های بیمه 
ارجاع داده شود. این برنامه به هم خورد و جزیره ای رفتار کردن بیمه ها منجر به آسیب های جدی به این قضیه شد؛ به گونه ای که بسیاری از نرم افزارهای موجود در داروخانه ها با سازمان های بیمه گر متصل نیستند و این موضوع 
جلوی ارائه خدمت آن داروخانه ها را به بیماران گرفته و برای داروخانه هایی که متصل هستند نیز چالش جدی ایجاد کرده زیرا این داروخانه ها می بایست نسخ پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کرده و از آن درگاه ارسال 

کنند و این کار موجب اتالف وقت بیماران و شلوغی داروخانه ها شده است. 
در این فرایند پزشک می بایست نسخه الکترونیک را تهیه و برای سازمان ها یا همکاران خود در داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی یا سایر جاهای مرتبط ارسال می کرد؛ ولی متاسفانه پزشکان همکاری نمی کنند. درصد پزشکانی که 
با این طرح همکاری می کنند، بسیار پایین است و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد مشکل بیشتر برای بیمه گذاران خود اجازه داده که پزشک روی سربرگ خود مبادرت به نوشتن نسخه کند. فرایند 
تبدیل کردن نسخه پزشک به نسخه الکترونیک زمان بسیار زیادی را از داروخانه می گیرد و در واقع منجر به ایجاد نارضایتی می شود چون ممکن است در نزدیکی آن داروخانه چندین پزشک باشند و در آِن واحد چندین نسخه 
روی سربرگ که باید به نسخه الکترونیک تبدیل شود توسط چند پزشک به یک داروخانه ارسال شود و داروخانه نمی تواند همزمان همه آن نسخه ها را تبدیل به نسخه الکترونیک کند. لذا بیماران برای دریافت داروهای خود معطل 

خواهند شد. اگر این فرایند در مطب پزشکان انجام می شد، بیماران در داروخانه ها معطل نمی شدند؛ ولی چون این کار از سوی پزشکان انجام نمی گیرد منجر به اتالف وقت و نارضایتی بیماران و شلوغی داروخانه ها می شود. 
از طرفی تمام داروخانه ها هنوز این زیرساخت را ندارند و به همین دلیل داروخانه هایی که امکان ارائه نسخه دارند شلوغ تر شده اند که منجر به نارضایتی بیماران شده است.  

نرم افزار برخی داروخانه ها هنوز این قابلیت را ندارد که با سازمان های بیمه گر لینک باشد و نمی توانند آن خدمت را ارائه دهند. البته تهمیداتی از طرف سازمان هایی که این نرم افزارها را در اختیار داروخانه ها قرار داده اند ایجاد 
شده تا آن داروخانه ها به این زمره بپیوندند؛ ولی در اصِل ماجرا هیچ فرقی نمی کند زیرا اگر تمام داروخانه های تهران هم به این سامانه ها متصل شوند باز هم ارائه خدمت به مردم زمان بر خواهد بود چون باید نسخه کاغذی تبدیل 

به الکترونیکی شود که هم متضمن وقت بیشتر و هم متضمن هزینه بیشتر برای داروخانه هاست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

شاید مهمترین و البته امیدبخش ترین خبر برای 
اکوسیستم استارت آپی کشور، آن هم در واپسین 
روزهای کرونازده ســال ۹۹، خبر جذب سرمایه 
پونیشا از صندوق باســابقه سرمایه گذاری فیروزه 
بود. بزرگترین پلتفرم فریلنســرینگ )آزادکاری( 
توانست آنطور که در خبر هفته گذشته درز پیدا 
کرد، ۸ میلیارد تومان ســرمایه از صندوق فیروزه 
جذب کند. حاال امروز )۱۰ اسفند( در یک نشست 
خبری با حضور رئیس هیات مدیره پونیشا همانطور 
که پیش تر وعده داده شده بود جزییات بیشتر این 
جذب سرمایه اعالم شد.نیما نورمحمدی، رئیس 
هیات  مدیره پونیشــا در نشســت خبری جذب 
سرمایه پونیشا، از جذب ســرمایه ۱۸ میلیاردی 

این استارت آپ پس از ۹ سال فعالیت خبر داد. به 
گفته او این اولین جذب سرمایه پونیشا است که در 
تاریخ ۱۵ بهمن ماه امسال از طرف سه سرمایه گذار 
یعنی صندوق سرمایه گذاری جســورانه فیروزه، 
شرکت  سرمایه گذاری ایران و فرانسه و همچنین 
شخص نیما نورمحمدی، بنیان گذار پونیشا انجام 
شــده اســت. آنطور که نورمحمدی اعالم کرد، 
صندوق ســرمایه گذاری فیروزه مبلغ ۸ میلیارد 
تومان، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه، مبلغ 
۷ میلیارد تومان و شخص نیما نورمحمدی مبلغ ۳ 
میلیارد تومان روی پونیشا سرمایه گذاری کرده اند.

نورمحمدی در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که 
این جذب ســرمایه عمدتا روی چه بخش هایی از 
کسب وکار پونیشا صرف خواهد شد گفت: »تمرکز 
ویژه ما روی خود پونیشــا است. یکی از مهم ترین 
KPIهای ما تعداد پروژه هاست. تعداد پروژه ها نیز 
مستقیما روی درآمد و تعداد فریلنسر ها تاثیرگذار 
خواهد بود. جدا کردن تمرکز از پروژه های کوچک 
و ورود بــه بخش های جدید بــازار و تمرکز روی 
پروژه هــای بزرگ تــر و Enterprise از دیگــر 
برنامه های این استارت آپ اســت.«نورمحمدی 
ادامه داد: »یکی دیگر از مــواردی که خیلی برای 

ما اهمیت دارد ورود به بازار خارج از ایران است. به 
همین دلیل بخشی از این سرمایه به بخش تحقیق 
و توســعه برای ورود به بازار کشــور های دیگر و 

بین المللی اختصاص پیدا می کند.«
آنطور که نورمحمدی اعالم کرد پونیشــا از قبل 
خود را برای ورود به بازار های جهانی آماده کرده 
و در حال حاضــر ایرانیان خارج از کشــور برای 
برون ســپاری پروژه های خود می توانند از طریق 
PayPal و رمزارزها حســاب خود را شارژ کنند. 
بخش دیگری از این ســرمایه طبــق توضیحات 
نورمحمدی برای جذب نیروی انسانی و بزرگ تر 
کردن پونیشا و اهداف مارکتینگی هزینه خواهد 

شد.

تمایل مالکان تهرانی برای ثبت آگهی آنالین، در حال 
افزایش اســت و نتایج یک بررسی نشــان می دهد این 
افزایش تا ۴۰ درصد نیز می رســد.ملک رادار به منظور 
بررسی رفتار مالکین در ثبت آگهی ملک خود به صورت 
آنالین، داده های شهریور ســال های ۹۸ و ۹۹ را با هم 
مقایسه کرده است که نتایج این بررسی نشان می دهد 
تمایل مالکین به ســمت ثبت آگهی به صورت آنالین 
افزایش قابل توجهی یافته و ۴۰ درصد بیش از ســال 
گذشته اســت. همچنین اخیرا در یک گزارش میدانی 
بررسی شده توسط ملک رادار مشخص شده بود که ۷۲ 
درصد مالکان تهرانی که ثبت آگهی در سایت ها دارند، 
فقط به صورت آنالین آگهی خود را ثبت می کنند.یکی از 
دالیل اصلی این موضوع همه گیری کرونا و تمایل بیشتر 
افراد به استفاده از امکانات آنالین و عدم مواجه فیزیکی 

در مکان های پرتردد است. عوامل دیگری که می توان 
برای این موضوع برشمرد، رکود بازار و نیاز به دیده شدن 
آگهی ملک توسط افراد بیشتر، عدم اعتماد به بنگاه های 
امالک و اطمینان بیشــتر مالکین بــه فضاهای آنالین 
هستند.بررسی رشد آگهی ها در مناطق مختلف نشان 
می دهد حجم آگهی ها در مناطق حومه تهران بیشتر از 
مناطق دیگر افزایش یافته و از سوی دیگر در مناطق ۱ 
و ۲ و ۶ تعداد آگهی ها ثابت بوده یا کاهش یافته اســت. 
حجم آگهی ها در مناطق حومه تهران ۸۲ درصد افزایش 
یافته است.در سال گذشته درصد آگهی های اجاره ثبت 
شده از ســوی مالکین ۴۵ درصد کل آگهی ها بوده ولی 
امسال ۴۱ درصد کل آگهی بوده. هرچند از نظر تعدادی 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی نسبت افزایش 
آگهی ها اجاره کمتر از آگهی های فروش بوده است. دلیل 

این موضوع را می توان از جانب تقاضای بازار تحلیل کرد 
با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن و 
افزایش قیمت ها، مالکین به این نتیجه رسیده اند که در 
بازار اجاره احتمال بیشتری برای یافتن مشتری وجود 
دارد.از بین پلتفرم های مورد اســتفاده توسط مالکین 
برای درج آگهی به صورت آنالین، دیوار بیشترین سهم 
را داشته اســت. عالوه بر این دیوار توانسته نرخ جذب 
بهتری را نسبت به سال گذشــته در برابر سایر رقبای 
خود داشته باشد. نرخ افزایش درج آگهی توسط مالکین 
در سایت دیوار نسبت به ســال قبل ۴۹ درصد بوده، در 
صورتی که سایت شیپور تنها توانسته ۴ درصد این نرخ را 
افزایش دهد. سایت هایی مثل همشهری، دلتا و هرکجا 
با نرخ رشد منفی مواجه بوده اند و سهم بازار آنها در حال 
کوچک شدن است.همچنین بررسی استفاده از چندین 

پلتفرم توسط مالکین نشــان می دهد که ۷۹ درصد از 
آنها تنها دیوار را به عنوان پلتفرم مورد نظر برای آگهی 
ملک خود در نظر می گیرند. این عدد برای شــیپور ۷ 
درصد است. افرادی که هم شیپور و هم دیوار را انتخاب 
می کنند ۱۲ درصد هستند. این عدد نشان دهنده این 
است که بیشتر مالکینی که شیپور را انتخاب می کنند، 
صرفا آن را به عنوان پلتفرم بهتر نمی شناسند و تمایل 
دارند تا ملک آنها بیشــتر دیده شود.بررسی ها در مورد 
نوع ملک آگهی شده و مقایســه آنها بین دو سال ۹۹ و 
۹۸ تغییر خاصی در الگوها نشــان نمی دهد. در هر دو 
ســال آپارتمان ها با عددی حدود ۶۳ درصد بیشترین 
نوع ملک آگهی شده را به خود اختصاص داده اند. مغازه، 
ویال، کلنگی، زمین و اداری به ترتیب در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

یک آسیب شناس می گوید: همسریابی در فضای مجازی 
شاید بتواند با رعایت استانداردها برای برخی افراد گزینه ای 
برای انتخاب شریک زندگی باشد اما اینکه بخواهیم این راه 
انتخاب را برای همه افراد در نظر بگیریم کار درستی نیست.

این روزها فضای مجازی پر شده است از آگهی و تبلیغات 
سایت های همسریابی و دوست یابی، ازدواج موقت و مانند 
آن. آگهی هایی که اعالم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
هیچگونه مجوز فعالیتی برای آن ها صادر نشــده است.در 
این میان برخی افراد با ارائــه مجوزهای جعلی فعالیت در 

پیام رسان ها و انتساب این مدارک جعلی به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سعی در قانونی جلوه دادن فعالیت خود دارند 
و از این طریق اقدام به کالهبرداری از کاربران و انجام اقدامات 
مجرمانه می کنند. در حالی که به گفته محســن حدادی 
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصوالً مجوزی برای فعالیت در کانال های تلگرامی 
و دیگر پیام رسان های شبکه های اجتماعی صادر نمی شود.

حدادی گفته، آگهی های همسریابی در فضای مجازی که 
مدعی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند، 

کامال دروغ بوده و فاقد مجوز و غیرقانونی هســتند. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی 
پیگیر برخورد قانونی با این افراد است و به کاربران نیز هشدار 
می دهد نسبت به آگهی های غیرمجاز هوشیاری و مراقبت 

الزم را داشته باشند.

پلیس فتا: سایت های همسریابی و صیغه یابی 
مجوز ندارند

رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیز ۳۰ دی ماه با 

اعالم اینکه سایت های همسریابی و صیغه یابی بستری برای 
کالهبرداری های یک میلیارد تومانی شده است، گفت: تا 
کنون هیچ مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این ســایت ها و 
کانال ها صادر نشده است.وی افزود: براساس تجزیه و تحلیل 
پرونده ها و شــکوائیه های قضایی به پلیس فتا، همه روزه 
شاهد دریافت پرونده های متعدد کالهبرداری های مالی 
بیش از یک میلیارد تومان از شهروندان و یا دیگر تهدیدها در 
حوزه مراجعه به سایت های همسریابی و صیغه یابی هستیم 

که عمدتا در پیام رسان های غیربومی فعالیت می کنند.

»پونیشا« وارد بازارهای بین المللی خواهد شد

بررسی رفتار مالكان تهرانی در استفاده از پلتفرم های آنالين ثبت آگهی ملكی نشان می دهد:

مالکان تهرانی ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته آگهی آنالین می دهند

همسریابی در فضای مجازی؛ مجوزهای قالبی برای کالهبرداری از مردم


