
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی درمورد 
آخرین وضعیت واریز بخش دوم ســود سهام عدالت 
گفت: در بازار ســرمایه کســی پول ندارد که از جیب 
خود پرداخت کند، منتظر هستیم مابقی سود از سوی 
شرکت ها پرداخت و تجمیع شود تا ۵۰ درصد دوم نیز 
واریز شود. شرکت ها هرچه در پرداخت تاخیر داشته 
باشند ما هم در پرداخت سود تاخیر خواهیم داشت.به 
گزارش ایسنا، حســین فهیمی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ برای نخستین 
مرتبه از طریق مکانیزم های بازار سرمایه پرداخت شد، 
توضیح داد: درواقع سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ که 
قبل از عید نوروز به حساب مشموالن واریز شد، نه بر 

اساس هر نفر عدد معین، بلکه بر اساس میزان دارایی 
هر فرد در یک شرکت پرداخت شد. بنابراین پرتفوی 
افرادی که  روش مســتقیم را انتخاب کــرده بودند، 
بررسی شد که در ۳۶ شرکت چه تعداد سهم باقی مانده 
است. درمورد شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز 
به همین صورت.وی ادامه داد: محاسبه معکوس بود، 
یعنی افراد به صورت مجزا بررســی شــدند که چقدر 
سهم دارند و اینکه چقدر سود به ان ها تعلق میگیرد. 
تصمیم شورای عالی بورس این بود که سود خرد نشود 
و تجمیع شود. برای تجمیع نیز دو ۵۰ درصد تعیین شد. 
مرحله نخست قبل از عید و بر اساس میزان سهمی که 
فرد در اختیار داشت، پرداخت شد.مدیرعامل شرکت 

سپرده گذاری مرکزی افزود: هر فردی درمورد میزان 
سودی که دریافت کرده است اعتراض دارد میتواند با 
شــماره ۱۵۶۹ تماس بگیرد تا متوجه شود دقیقا چه 
تعداد سهم دارد، چه میزان سود به فرد تعلق گرفته و 
سود واریزی از طریق کدام بانک پرداخت شده است.

فهیمی درمورد بخش دوم واریز ســود ســهام عدالت 
نیز توضیح داد: در بازار سرمایه کســی پول ندارد که 
از جیب خــود پرداخت کند، منتظر هســتیم مابقی 
سود از سوی شرکت ها پرداخت و  تجمیع شود تا ۵۰ 
درصد دوم نیز واریز شود. شرکت ها هرچه در پرداخت 
 تاخیر داشــته باشــند ما هم در پرداخت سود تاخیر 

خواهیم داشت.

در حالیکه برخی بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود 
از افزایش هزینه ســرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان خبر 
می دهند، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی 
بانک ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک 
این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. به گزارش ایسنا، گزارش ها 
حاکی از آن است که برخی بانک ها اقدام به افزایش هزینه 
سرویس پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده اند و با ارسال 
پیامکی به مشتریان خود اعالم کرده اند که "مبلغ ۳۰ هزار 
تومان از حساب شما به عنوان هزینه یکساله سرویس پیامک 
کسر شده است". این در حالی اســت که هزینه سرویس 
پیامکی بانک ها سال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار 

تومان افزایش یافته بود. پیــش از این بانک ها علت افزایش 
هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت 
مخابرات اعالم کرده بودنــد. در پی این موضوع، محمدرضا 
جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
به ایسنا گفت: طی بررسی های صورت گرفته در سال گذشته، 
به طور متوســط هزینه مخابراتی هر  کارت حساب بانکی 
معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان می شــود. ممکن است فردی 
در طول سال یک پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز 
چندین پیامک دریافت کند.وی افزود: در جلســات سال 
گذشته مطرح شد که هزینه ســرویس پیامکی به ۱۵ هزار 
تومان افزایش پیدا کند که برخی بانکها از جمله بانک شهر 
این افزایش را انجام داده و علت آن را هزینه های مخابراتی در 

این زمینه اعالم کردند. البته کسانی که نمی خواهند سرویس 
پیامکی داشته باشند، می توانند پیامک بدهند تا پول برداشته 
شده از حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی 
دریافت نکنند.جمشــیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر 
نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک ها، جلسه ای با 
بانک های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم 
اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام شود که 
تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی گرفته 
نشده؛ درحالیکه هزینه هایی که شرکت مخابرات از بانک ها در 
این زمینه می گیرد، خیلی فراتر از این ارقام است و به همین 
دلیل تصمیم گرفته ایم که هزینه سرویس پیامکی بانک ها 

افزایش یابد که البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معاون گردشگری کشور از تمدید امهال بازپرداخت تسهیالت کرونا تا پایان شهریورماه سال 
۱۴۰۰ خبر داده است؛ درحالی که بنا بر اظهارات بسیاری از فعاالن گردشگری و هنرمندان 
صنایع دستی، بانک ها نسبت به امهال بازپرداخت وام کرونا تا کنون سلیقه ای عمل کرده و به 
مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده اند.به گزارش ایسنا، سررسید بازپرداخت 
وام کرونا کمتر از ۱۰ روز دیگر فرامی رســد. ولی تیموری اینک خبــر داده که بازپرداخت 
تسهیالت بانکِی حوزه گردشگری که در قالب بسته های حمایتی دوگانه در سال گذشته 
پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه امسال تمدید شــده است. او گفته که امهال مالیات 
و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری اســت.با این وجود، فعاالن گردشگری به ایسنا 
می گویند: امهال بازپرداخت این تسهیالت تا کنون از سوی بانک ها به درستی اجرا نشده است 
و بیشتر آن ها مشمول جریمه دیرکرد و بدهکارتر شده اند.  نخستین بسته حمایتی صنعت 
گردشگری برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. 

این بسته شامل امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق 
سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی 
پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی )آب، برق، 
گاز( به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش 
طرح »گام« )گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه های مالی بدون افزایش تورم 
و امکان استفاده از تسهیالت بانکی )از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان( با نرح ۱۲ درصد بود.بنا به گفته 
فعاالن گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری 
موفق به دریافت تسهیالت بانکی نیز نشدند. بیشتر بانک ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود 
چنین دستوری اظهار بی اطالعی می کردند. برخالف این مصوبه، برق بعضی از اقامتگاه ها به 

علت بدهکاری نیز قطع و مالیات ها مشمول جریمه شد. تشکل های گردشگری موضوع امهال 
نشدن هزینه های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رییس جمهور اطالع دادند، ولی جز در برخی 
شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد.۱۵ مهرماه ۹۹،  علی ربیعیـ  سخنگوی دولتـ  خبر 
داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیالت جدید به بخش گردشگری 
با توجه به آسیب گسترده آن موافقت کرده است. به گفته او، بازپرداخت تسهیالت بانکی که 
قبال دریافت شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شد. پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 
۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال نیز 
امهال شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود 

۱۲ درصد با دوره تنفس شش ماه تعیین شد.دو روزبعد، به دنبال ادامه کارشکنی بانک ها و 
برخی اداره های مالیاتی و آب و برق و ... معاون گردشگری با توجه به مصوبه جدید تاکید کرد: 
هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه ای به سمت فعاالن 
گردشگری بیاید.اما اظهارات فعاالن گردشگری خالف نفوذ آن تاکید را نشان می داد و مشکل 
قطعی برق، جریمه دیرکرد مالیات و بیمه حق کارفرمایی همچنان به قوت خود پابرجا بود.در 
آبان ماه ۹۹، به دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه ای بانک ها در پرداخت تسهیالت حمایتی 
کرونا و سایر دستگاه ها وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای،  مصوبه ستاد 
کرونا را به همه استانداران ابالغ کرد و معاون گردشگری وی نیز گفت که اجرای آن در تمام 
استان ها آغاز شده است.با این وجود، بسیاری از فعاالن گردشگری و هنرمندان صنایع دستی 
از دریافت این تسهیالت بی بهره بودند و با انکار بانک ها نسبت به وجود چنین دستورالعمل یا 

بخشنامه ای مواجه شدند. 

پس از چهار ریزش متوالی، دالر دست به پیشروی مقابل بیشتر ارزها زد.به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، در حالی که انتظار می رود رشــد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در 
سال جاری به میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه ارزیابی 
صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می دهد رهایی کامل اقتصاد جهانی از 
پیامدهای کرونا و بازگشت سطوح تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان امسال محقق 
نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، 
روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد اقتصادی کشورها در سال آینده تاثیر منفی 
خواهد داشت. این گزارش از تشدید قرنطینه ها و یکســان نبودن میزان توزیع واکسن 
در کشورها از ریسک های جدید کرونا نام برده اســت.  صندوق بین المللی پول از بانک 
های مرکزی در سراسر جهان خواست تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و 
جهان در میان مدت، در انتخاب سیاست های حمایتی خود نهایت دقت را خرج دهند چرا 
که اشتباه در این زمینه می تواند زمینه ساز نوسانات مالی و ریسک های جدیدی برای 
بازارهای پولی و مالی شود. این در حالی است که با توجه به باقی ماندن رشد اقتصادی در 
سطح ضعیف، بانک های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیشتر 
مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ های بهره در ســطوح پاییــن کنونی قرار دارند.
افزایش پیاپی بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا باعث شد تا رابرت 
کاپالن- رییس دفتر منطقه ای فدرال رزرو در داالس- به معامله گران اطمینان دهد با 
بازگشت تدریجی فعالیت های اقتصادی به سطح قبل از کرونا، وضعیت بازار اوراق قرضه 
نیز سر و سامان بگیرد. کاپالن افزایش اخیر بازدهی اوراق را نشانه ای از سالمت بازارهای 
مالی آمریکا دانست و افزود: به هیچ وجه چیزی برای نگرانی وجود ندارد. با توجه به روند 
خوب واکسیناســیون و احیای تقاضا، پیش بینی ما این است که امسال رشد اقتصادی 
خوبی داشته باشیم. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته 

برای نخستین بار در یک سال اخیر از ۱.۷۵ درصد عبور کرد.با ادامه فاصله گرفتن صادرات 
از واردات بزرگ ترین اقتصاد جهان، کسری تراز حســاب تجاری آمریکا در ماه فوریه با 
رسیدن به ۷۱.۱ میلیارد دالر به باالترین ســطح تاریخی ماهانه ثبت شده خود رسید. 
این کسری که ۳.۳ میلیارد دالر بیشتر از کســری ثبت شده ماه قبل و ۰.۶ میلیارد دالر 
بیشتر از سطح مورد انتظار بود پس از آن رقم خورد که مجموع رقم صادرات آمریکا در 
این ماه با کاهش ۲.۶ درصدی نســبت به ماه قبل به ۱۸۷.۳ میلیارد دالر رسید. از طرف 
دیگر واردات نسبت به ماه قبل تنها ۰.۷ درصد کم شد و به ۲۵۸.۳ میلیارد دالر رسید.  با 
افزایش سرعت واکسیناسیون در آمریکا، شاخص خوشبینی به اقتصاد این کشور در ماه 
آوریل به ۵۶.۴ واحد رسید که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۱.۸ واحد افزایش نشان 
می دهد. همچنین شاخص شش ماهه چشــم انداز اقتصادی آمریکا که بیانگر رویکرد 
فعاالن اقتصادی نسبت به افق اقتصادی میان مدت این کشور است نیز طی این مدت با 
افزایش قابل توجه ۵.۱ درصدی به ۵۵.۹ درصد رسید. آمریکا اکنون به نخستین کشوری 
در جهان تبدیل شده که بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود را واکسینه کرده است. 
این روند تا پایان امسال تکمیل می شود.سخنان وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر نگرانی 
ها از طوالنی تر شدن پیامدهای ویروس کرونا را افزایش داده است. ژانت یلن با بیان اینکه 
در همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کشــورها خواهد خواست تا در 
روند احیای رشد اقتصادی جهان مشارکت فعال تری داشته باشند، افزود: هنوز برای آن 
که بگوییم بر همه گیری غلبه کرده ایم خیلی زود اســت. یلن افزود: تنها به کمک یک 
سیستم مالیاتی پایدار می توانیم از تامین مالی الزم برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی 
اقتصاد در زمان مواجهه با بحران های این چنینی مطمئن باشــیم.  شمار مرگ و میرها 
در نتیجه ابتال به نوع جهش یافته ویروس کرونا در اروپا و بســیاری از کشورهای دیگر 
به سرعت رو به افزایش است. در فرانســه دولت رفت و آمد از ساعت هفت عصر به بعد را 

ممنوع اعالم کرده و در هلند و بلژیک، پلیس با مخالفان ادامه قرنطینه درگیر شده است. 
در انگلیس نیز پس از گزارش هفت مورد مرگ پس از دریافت واکسن استرا زنکا، استفاده 
از آن به حال تعلیق درآمده است. کارشناسان هشــدار داده اند که ادامه این روند روی 
ورود سرمایه های جدید به چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر منفی جدی خواهد داشت.  
همان طور که پیشتر انتظار می رفت، نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه 
مارس باز هم کاهشی شــد و رقم ۶.۰ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۲ درصد 
کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول ۱۲ ماه اخیر است. از آوریل 
پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی 
نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته اســت. طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی 
محسوس نسبت به ماه قبل به ۹ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد که ۱۸۴ هزار 
نفر کمتر از ماه قبل است.شرایط اقتصادی در اقتصادهای بزرگ به نسبت ماه های قبل 
رو به بهبود رفته است تا جایی که تا پایان ماه فوریه متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد رسید. طی این مدت شــمار افراد بیکار آلمانی با ۴۸ هزار نفر 
کاهش نسبت به ماه قبل دو میلیون و ۱۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان 
در این ماه با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر رسیده 
است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار بیکاران آلمانی ۰.۱۵ درصد بیشتر شده 
اســت.تاکنون بیش از ۱۳۵ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۲۹۹ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
اســت که در این بین دو میلیون و ۹۳۳ هزار و ۷۹۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۷۴ هزار و ۹۸۱ نفر، برزیل 
با ۳۴۸ هزار و ۹۳۴ نفــر، مکزیک با ۲۰۷ هزار و ۲۰ نفر، هند بــا ۱۶۹ هزار و ۱۶۲ نفر و 
انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۸۰ نفر بوده است.ســیمون هاروی - استراتژیست ارشد ارزی در 
موسسه مونکس یوروپ - گفت: بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده 

اند، چرا که اطالعات دریافتی معموال کم و متناقض اســت. تا وقتی که تصویر روشنی از 
اقتصاد و تصمیمات آتی فدرال رزرو نداشته باشیم حدس این که چه مسیری پیش روی 
دالر خواهد بود کار اسانی نیست. اگر بانک مرکزی آمریکا در عمل نشان دهد که تمایل 
 دارد فضای مطلوب مالی بــرای فعالیت های اقتصادی را حفظ کند شــاهد صعود دالر

 به قله های باالتر خواهیم بود.  

شاخص دالر
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱۳ درصد افزایش نســبت به روز گذشــته در 
سطح ۹۲.۱۸ واحد بسته شد.نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۱ 
دالر اعالم شد. )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و 
به ازای ۱.۳۷۰ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۶ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال 

۱.۱۹ به ۱.۱۹۰ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۰۹.۶۹۹ 
ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۱۲ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۵۳ یوان چین اعالم شد.

هزینه سرویس پیامکی بانک ها ۳۰ هزار تومان می شود آخرین وضعیت واریز بخش دوم سود سهام عدالت

امهال تسهیالت کرونا نمایشی است؟

دالر باال رفت
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  هفته آتی 
 نقشه کشور به مراتب

  قرمزتر و به سمت 
سیاهی خواهد رفت

وزیر بهداشت:

 حمایت از بازار 
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روحانی:

سرمقاله

رشد خروج سرمایه 
حقیقی از بورس

عدول بانک هــا از مصوبات 
شورای پول و اعتبار بارها و 
بارها اتفاق افتاده و در چندین 
و چند سال اخیر بسیاری از 
بانک ها بخصوص خصوصی ها اقدام به تخلفات در 
زمینه پرداخت سود سپرده شده اند. اتفاقا بسیاری 
از بانک های نشان دار این حرکت را انجام داده اند و 
بخش بسیار بزرگی از تسهیالت تخصیصی خود را 
به سمت تسهیالت گیرندگان خاص که شرکت های 
زیرمجموعه و شرکای خاص خود هستند هدایت 
کرده اند. هنگامی که بانک ها شاهد ضعف مدیریت 
و نظارت بر بازارها توسط دولت به عنوان مثال تولید 

و توزیع مرغ هستند...

  ساســان شــاه ویسی، 
کارشناس اقتصادی 
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 تاخت و تاز قیمت 
میوه های نوبرانه

 بورس بر مدار نزول
 باقی ماند

وزیر اقتصاد  تاکید کردنرخ سود سپرده گذاری بانکی یکساله  نباید باالی 16 درصد باشد

جریمه مالیاتی متخلفان سود   بانکی
صفحه3

صفحه2

عقب نشینی  قیمت ها  در  بازار خودرو
شورای رقابت   از افزایش  قیمت   خودرو   منصرف   شد

در حالی شاهد افت شدید قدرت خرید خانوار 
در بازار میوه و تره بار هســتیم که با ورود میوه 
های نوبرانه به این بــازار باید قیمت ها نجومی 
را مشاهده کنیم. در بازار میوه قیمت یک کیلو 
گوجه سبز که میوه ای نوبرانه و پرطرفدار بوده 
۱۲۵ هزار تومان است. توت فرنگی نیز همین 
اوضــاع را دارد. البته قیمــت ۱۲۵ هزار تومان 
کف قیمت گذاری برای این میوه نوبرانه شــده 
و در فروشگاههای مختلف بخصوص در مناطق 
شــمالی پایتخت این میوه بســیار گران تر از 
کیلویی ۱۲۵ هزار تومان به فروش می رســد. 
این در حالی است که جدای از قیمت گران میوه 
های نوبرانه در حالت طبیعی و برای دیگر میوه 

هایی که همواره ...

بازار سرمایه روز گذشته هم مانند روزهای گذشته 
روندی کاهشی داشت و هم شــاخص بورس و هم 
شــاخص فرابورس نزولی بودنــد. در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شــاخص کل بورس با ۹۷۷۵ 
واحد کاهش رقم یــک میلیــون  و ۲۳۰ هزار واح 
را ثبت کرد.شــاخص کل با معیار هــم وزن با ۸۳۳ 
 واحد کاهش به رقم ۴۳۵ هزار و ۳۵۷ واحد رســید.

معامله گران روز گذشــته ۲۲۷ هزار معامله انجام 
دادند که ۱۹ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال ارزش داشت.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعــی و پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند....

نخست وزیر کره جنوبی 
در  تهران  



اقتصاد2
ایران وجهان

سیاست شرکت آبفا جیره بندی 
آب شرب در اصفهان نیست

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: سیاست شرکت آبفا استان اصفهان 
جیره بندی آب نبوده اســت و این امر در صورت 
مدیریت مصرف تحقق می یابــد.  ناصر اکبری 
در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر احتمال 
جیره بندی آب در اصفهان اظهار کرد: متاسفانه 
بارش ها در شرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه به 
اینکه بارش ها 33 درصد کمتر از حد معمول بوده، 
اکنون ذخیره سد زاینده رود به کمترین حد خود 
رسیده اســت.  وی افزود: در این شرایط نیازمند 
اقدامات فنی، توســعه زیرســاخت ها و تکمیل 
سامانه اضطراری آبرسانی هستیم. وی در عین 
حال بر مدیریت مصرف آب توســط مردم تاکید 
کرد.  معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا 
استان اصفهان تصریح کرد: سیاست شرکت در 
هیچ زمانی جیره بندی آب شرب نبوده  و نیست و 
اگر مردم مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار 
دهند، می توان بدون جیره بندی و محدودیت ، از 
شرایط موجود عبور کرد.  اکبری افزود: به دلیل 
خشکی زاینده رود و خارج شدن چاه های فلمن از 
مدار بهره برداری، در شرایط اوج مصرف در حدود 

3 مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.

تمدید اجرای طرح مهراندیش 
بانک مسکن

سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک 
مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه وصول مطالبات 
غیرجاری با عنوان »طــرح مهراندیش« تا پایان 
فصل بهار ۱۴۰۰ خبر داد. نداکسری کرمانشاهی 
سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک 
مسکن، با اشاره به هدف بانک مسکن از اجرای این 
طرح ویژه، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی اقشار جامعه و 
همچنین توجه ویژه بانک مسکن به ساماندهی 
و کاهش مطالبات غیرجاری، این بانک طرح ویژه 
کاهش مطالبات غیرجاری با عنــوان طرح مهر 
اندیش را در راستای ایجاد مشوق های الزم برای 

مشتریان دارای اقساط غیرجاری به اجرا درآورد.

تقدیر رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور از مدیرعامل بانک مهر ایران

اسماعیل نجار رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور از دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک 
مهر ایران بــراي کمک هاي این بانــک به مردم 
سي سخت در زلزله اخیر، تقدیر کرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این 
بانک بیش از ۵۵ میلیارد ریال، براي کمک به مردم 
سي سخت که از زلزله اخیر آسیب دیده اند، در نظر 
گرفت. این کمک ها در قالب پرداخت وام، ساخت و 
بازسازي مراکز بهداشت روستایي و پرداخت کمک 

بالعوض، انجام شده است.

در اولین اتاق فکرسال جدید بانک توسعه 
صادرات ایران بررسی شد:

سیاست های اعتباری سال 1400
   دراولین اتاق فکر بانک توســعه صادرات ایران، 
سیاســت های اعتباری این بانک در سال جدید 
با حضور مدیرعامل، معاون اعتبارات، روســای 
شعب، مدیران ارشد و مدیرامور شعب و بازاریابی 
بانک توسعه صادرات ایران تشریح و مورد بررسی 
قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، حبیب احمدی، مدیر امور شعب 
و بازاریابی بانک دراین نشست مجازی سیاست 
های اعتباری بانک را برای سال جاری برشمرد و 
گفت: این سیاست ها در ۱۵ بند تدوین شده و در 

اختیارمدیران بانک قرار گرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
بانک توسعه تعاون نمونه موفق 

یک بانک توسعه ای است 
بانک توســعه تعاون با کارنامــه موفقی که طی 
سال های فعالیت از خود به جا گذاشته، می تواند به 
نمونه قابل اتکایی از نسل بانک های توسعه ای در 
ایران تبدیل شود. به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی گفت: عملکرد موفق و دستاوردهای 
بانک توسعه تعاون در اشــتغال زایی و حمایت 
از تعاونی هــا، افزایش ســرمایه ایــن بانک را به 
یکی از اولویت های مجلس تبدیل کرده است و 
نمایندگان بر ضرورت تحقــق این مهم در قالب 
تصویب اختصاص ۱۰۰۰ میلیــارد تومان برای 

افزایش سرمایه تصریح کردند.

استان ها

ِکیــون  ســای  چانــگ 
نخســت وزیر کره جنوبی 
دقایقــی قبل با اســتقبال 
محمد اســالمی وزیر راه و 

شهرسازی وارد تهران شد.
»چانگ ســیه کیون« برای دیداری سه روزه از ایران 
وارد تهران شده اســت. بر اساس گزارش خبرگزاری 
یونهاپ انتظار می رود که چانگ در جریان ســفر سه 
روزه خود به ایران که سه شنبه به پایان می رسد، در 
مورد راه های بهبود روابط سئول و تهران و سایر موارد 
گفت و گو کند. این دیدار اولین سفر یک نخست وزیر 

کره جنوبی در ۴۴ سال گذشته است.
نخســت وزیر کره جنوبی در تهران با روحانی رییس 
جمهوری، اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس 
جمهوری، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اســالمی ایران و علی الریجانی مشــاور رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار می کند.
عالوه بر این، قرار است نخســت وزیر کره جنوبی با 
مقامات شرکت های این کشــور که در ایران فعالیت 
می کننــد از جمله سامســونگ الکترونیک، ال جی 
الکترونیکس و شرکت اس کای نتورک نیز دیدار کند.
یکــی از موضوع های اصلی مورد گفت وگو در ســفر 
نخســت وزیر کره جنوبی، چگونگی آزادســازی پول 
بلوکه شده ایران اســت. قرار است یک میلیارد دالر از 

این بدهی به صورت نقدی پرداخت شود.
یکــی از موضوع های اصلی مورد گفت وگو در ســفر 
نخســت وزیر کره جنوبی، چگونگی آزادســازی پول 
بلوکه شده ایران اســت. قرار است یک میلیارد دالر از 

این بدهی به صورت نقدی پرداخت شود. »چانگ سیه 
کیون« نخست وزیر کره جنوبی، ســئول را به مقصد 
تهران ترک کرد. قرار است نخست وزیر کره جنوبی در 
این سفر سه روز با معاون اول رئیس جمهوری، رئیس 
مجلس شورای اسالمی و علی الریجانی، مشاور مقام 

معظم رهبری دیدار کند.
به گزارش »ایرنا«، چانگ سیه کیون با حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری هم دیــدار خواهد کــرد. موضوع 
اصلی گفت وگوی این دیدارهــا بهبود روابط تهران-

ســئول خواهد بود. همچنین قرار است نخست وزیر 
کره جنوبی با مقامات شرکت های این کشور ازجمله 
سامسونگ الکترونیک، ال جی الکترونیکس و شرکت 

اس کای نتورک که در ایران فعالیت می کنند، دیدار 
کند.

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران پیش تر گفته بود که نخست وزیر کره جنوبی در 
روزهای 22 و 23 فروردین ماه برای دیدار با مقامات 
ایرانی و گفتگو دربــاره موضوع های دوجانبه ازجمله 
محدودیت های غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی 
به منابع بانک مرکزی در این کشــور به تهران سفر 

خواهد کرد.
عبدالناصــر همتی، رئیس بانک مرکــزی ایران، روز 
چهارشنبه ششم اسفند ۱399 در جمع خبرنگاران 
گفته بود که هفــت میلیارد دالر از منابــع ایران در 

کره جنوبی مسدود شــده و در مرحله نخست، »یک 
میلیارد دالر از بدهی کــره جنوبی به ایران به صورت 

نقدی به حساب بانک های ایرانی واریز می شود«.
مقامات ایران طی ماه های گذشته بارها از توافق برای 
آزادسازی منابع مسدود شــده ایران در کره جنوبی 
خبر داده اند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت 

نگرفته است.
از طرفی ۱۵ دی ماه یک کشــتی کره جنوبی به دلیل 
»آلودگی نفتــی و مخاطرات زیســت محیطی«، در 
نزدیکی تنگه هرمز توقیف شد و بعد از مذاکراتی میان 
ایران و کره جنوبی بعد از سه ماه رفع توقیف شد؛ سعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته 
دادستانی با »تکمیل تحقیقات« دستور آزادی کشتی 
را داده اســت. خطیب زاده گفته: »عدم ســوء سابقه 
ناخدا و کشــتی، زمینه نگاه مثبت دادستان محترم 

را فراهم کرد.«
گفته می شود آزادی کشتی کره ای در گره آزادسازی 
دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی 
بوده است. بعد از آزادی کشتی کره ای، سئول اعالم 
کرد برای آزادســازی دارایی های ایران با آمریکا در 
حال مذاکره اســت و یک روز پس از آن، رئیس بانک 
مرکزی ایران عنوان کرد که قرار اســت یک میلیارد 
دالر از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله نخســت 

پرداخت شود.
چندی پیش رســانه های کره جنوبــی از »موافقت 
اصولی« آمریکا با آزادسازی دارایی های ایران در کره و 
انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس خبر دادند.
حاال نخســت وزیر کره جنوبی در مسیر سفر به ایران 
است؛ این سفر اولین سفر یک نخست وزیر کره جنوبی 

به کشوری در خاورمیانه پس از ۴۴ سال خواهد بود.

با استقبال وزیر راه و شهرسازی؛

نخست وزیر کره جنوبی  در تهران

بورس بر مدار نزول باقی ماند
بازار سرمایه روز گذشته هم مانند روزهای گذشته 
روندی کاهشی داشت و هم شاخص بورس و هم 

شاخص فرابورس نزولی بودند.
به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشــته بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با 9۷۷۵ واحد کاهش 

رقم یک میلیون  و 23۰ هزار واح را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن با ۸33 واحد کاهش به 

رقم ۴3۵ هزار و 3۵۷ واحد رسید.
معامله گران روز گذشته 22۷ هزار معامله انجام 
دادند که ۱9 هزار و ۸33 میلیارد ریال ارزش داشت.

فــوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایــع مس ایران، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
چادرملو، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پاالیش 
نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس 
هم روندی نزولی داشــت و با ۷9 واحد کاهش در 
رقم ۱۷ هزار و ۷۷2 واحد ایســتاد. معامله گران 
این بازار ۶3 هزار معامله به ارزش ۱۰ هزار و ۶۸2 
میلیارد ریال انجام دادند. پلمیر آریاساسول، بیمه 
پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، 
سرمایه گذاری ســبا تامین و شرکت آهن و فوالد 
ارفع نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

روحانی:
 حمایت از بازار سرمایه به معنی 

هدایت دستوری نیست
رییس جمهوری با تاکید بــر اینکه حمایت از بازار 
سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، گفت: 
در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و 
مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند 
و فعاالن سیاســی نباید اظهارنظــر اقتصادی را با 

اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.
به گزارش حسن روحانی در دویست و شانزدهمین 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از 
گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه از پیشرفت 
و تکمیل پروژه های زیربنایــی و خدمات عمومی 
کشور، با تاکید بر عزم و التزام دولت به اتمام پروژه ها 
گفت: از مهمترین تصمیمات در دولت های یازدهم 
و دوازدهم اتمام پروژه ها در موعد مقرر بوده و بر این 
اساس تمام دســتگاه ها و نهادهای دولتی همواره 
تالش کرده اند پروژه های کشــور براســاس زمان 

بندی ها و برنامه ریزی ها به نتیجه و اتمام برسد.
رییس جمهوری با اشــاره به اثرات منفی طوالنی 
شدن دوره ساخت پروژه های ناتمام در روند توسعه 
کشور، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید تالش دارد به 
پدیده پروژه های ناتمام که خود متأسفانه میراث دار 
آن بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشکالت ناشی 
از آن مواجه نکند، از ایــن منظر همانطور که بارها 
در جلســات گوناگون تأکید و تصریح شده همه 
دستگاه ها موظفند پروژه های در دست اجرا را در 

زمان مقرر تمام و بهره برداری کنند.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه شــعار جهش 
تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها 
در موعد مقرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت، 
افزود: در چارچوب تأکید و توصیه های مقام معظم 
رهبری همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این 
زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و 
مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار 
داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام 

پروژه ها تعلل یا اهمال کند.
در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات 
بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار 
مورد بررسی قرار گرفت که رییس جمهوری پس 
از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر 
دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در 
سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع 
رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تالش خواهد کرد 
همراه با آموزش ها و ایجاد تمهیدات الزم، مردم را 

برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
روحانی با بیان اینکه دولت در راستای چابک سازی 
و اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی بــه ویژه هدایت 
نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای 
مردم  محور کردن اقتصاد و شفاف سازی اقتصادی، 
از بازار ســرمایه حمایت می کند و سهام بنگاه ها و 
مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، 
اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت 
دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و 

نظارت خود عمل می کند.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ 
اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه 
مســائل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعاالن 
سیاســی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر 

سیاسی یکسان بپندارند.
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رئیس شــورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعالم نرخ 
تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر 
نرخ خودرو هستیم، گفت: اگرشیوه ای غیر از قرعه کشی 

برای فروش خودرو  می شناسید، به شورا اعالم کنید.
به گزارش صدا و سیما، رضا شیوا اظهار داشت: مطمئن 
باشید قمیت هایی که ما اعالم می کنیم در شرایط فعلی 
منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی 
و کاهشی خواهد شد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه 
دستورالعمل قیمت خودرو قباًل ساالنه بود، گفت: در 
سال 99 این دستورالعمل ســه ماهه شد و اکنون ۶ 
ماهه شده که اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه دار باشد، 
صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله 
برمی گردد. شــیوا افزود: اکنون شورای رقابت منتظر 
اعالم تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی است که 
تاکنون اعالم نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو 

جای هیچ گونه نگرانی نیست.
رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه 
با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این 
دو خودرو جدید بوده و مشــمول دستورالعمل های 
گذشته ما نمی شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این 
دو خودرو نداشتیم روش قیمت گذاری آن ها متفاوت 
از دستورالعمل های شوراست، اما خودروهای خانواده 
سمند و پژو از دســتورالعمل شورا تبعیت می کنند و 
قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
درصد با قیمت حاشــیه بازار متفاوت است. وی ادامه 
داد: سال گذشته به علت تالطم و نوسانات زیاد ارزی و 

باال بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه 
تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت ها لحاظ کند که 
دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با 
توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه 

ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.
رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات 
ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، 
اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان 
هم به ما فشــار می آورند که تورم بخشی ۶ ماهه را در 
دســتورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار 
نیســت تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی 
تورم بخشی ۶ ماهه را اعالم کند درباره لحاظ کردن آن 

در دستورالعمل تصمیم می گیریم.
شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه ای مبنی 
بر اینکه اگر خودرو گران اســت نخرید، گفت: چنین 
چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و 
گران تر بود که خبرنگاران بخشی از صحبت های بنده را 
منتشر کردند، بنده توصیه نمی کنم کسی خودرو نخرد 
بلکه می گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند، 
اما کسانی که می خواهند سفته بازی کنند نخرند، در 
این بین ما هم تالش می کنیم خودرو با قیمت منصفانه 

به دست مردم برسد.

قیمت گذاری کاذب در فضای مجازی
مراکز فروش خودرو به علت محدودیت های کرونایی، 
تعطیل شده اند، اما قیمت گذاری از طریق سایت های 

اینترنتی ادامه دارد، به طــوری که دیروز قیمت انواع 
خودروی داخلی در مقایســه با هفته گذشــته بین 
2 تا چهار میلیون تومان افزایش یافت، البته به گفته 
کارشناســان این قیمت ها کاذب و غیرواقعی است. 
بررسی سایت های ارائه دهنده قیمت خودرو از جمله 
دیوار، باما و غیره نشان می دهد قیمت های سلیقه ای و 
مختلفی برای انواع خودرو اعالم شده است، به طوری 
که پژو 2۰۶ تیپ 2 روز گذشــته بــا قیمت های بین 
2۱۰ تا 2۱۸ میلیون تومان از سوی آگهی دهندگان 
قیمت خورده بود. به گفته کارشناسان، وقتی از سوی 
دستگاه های متولی نظارتی بر آگهی دهندگان وجود 
نداشته باشد، با قیمت گذاری سلیقه ای و غیر واقعی در 

فضای مجازی مواجه می شویم.
کارشناســان در عین حال معتقدنــد: صحبت های 
هفته گذشته "رضا شــیوا" رییس شورای رقابت، اثر 
روانی اندکی بر بازار گذاشت و قیمت ها تا چند میلیون 
تومان در انواع خودرو باال رفــت، اما حقیقت این بود 
که مراجعه کننده ای وجود نداشت و در عمل خرید و 
فروشی انجام نمی شد. برپایه این گزارش، روز گذشته 
نیز شاهد بودیم رییس شــورای رقابت سخنان هفته 
گذشته خود را پس گرفت و اعالم کرد که خودرو در ۶ 
ماهه نخست سال گران نمی شود. باید منتظر اثر روانی 

این صحبت ها در روزهای آینده باشیم.
کارشناسان و فعاالن بازار معتقدند: این گونه صحبت ها 
گرچه از لحاظ روانی در کوتاه مدت روی بازار اثرگذار 
اســت، اما در دراز مدت اثری ندارد و در واقع، نوسان 

نرخ ارز و نحــوه عرضه خودروســازان، تعیین کننده 
قیمت است. بررســی ها حاکی اســت به طور مثال 
خودروی ســمند ال.ایکس که با 2۰۰ میلیون تومان 
به استقبال تعطیالت نوروزی رفت، اوایل سال به ۱۸۸ 
میلیون تومان کاهش یافت و آخر هفته گذشته متاثر 
از صحبت های رئیس شــورای رقابت تا ۱9۴ میلیون 
تومان هم قیمت خورد. همچنین پژو 2۰۶ تیپ 2 که 
سال جدید را با 2۰2 میلیون تومان شروع کرده بود، 

آخر هفته گذشته به 2۰۵ میلیون تومان رسید.
همچنین در خودروی کوییک اتوماتیک شاهد بودیم 
گرچه این خودرو با قیمــت کارخانه ای 232 میلیون 
تومان در پاسخ به مشتریانی که در طرح تبدیل ساندرو 
شرکت کرده بودند ارائه شــد، اما با افزایش عرضه آن 
در روزهای پایانی سال 99 به مبلغ 32 میلیون تومان 
زیر قیمت کارخانه ای در بازار خرید و فروش می شد. 
به اعتقاد کارشناســان، وقتی عرضه بــه اندازه کافی 
باشــد، نه قیمت های کارخانه ای بلکه این بازار است 
که تعیین کننده قیمت ها خواهد بود. به نظر می رسد 
این روزها با قیمت کاذب و سلیقه ای در فضای مجازی 
مواجه باشیم و این مشــتریان هستند که با چانه زنی 
می توانند با قیمت های مناســب تری خودروها را در 
اختیار بگیرند. با این حال کارشناسان هشدار می دهند: 
مشتریان آگاه باشند که این قیمت ها واقعی نیست و با 
توجه به تعطیلی مراکز شماره گذاری در این ایام باید 
مراقب خریدهای خود باشند و از کانال های مطمئن 

خرید کنند تا متضرر نشوند.

وزیر بهداشــت در توضیح آخرین وضعیــت بیماری 
کووید-۱9 در کشور گفت: عرض کرده بودیم اگر توجه 
نشــود و دقت نکنیم فروردین و بهار بســیار سختی را 
خواهیم داشتیم. به گزارش ایسنا، سعید نمکی در اولین 
گزارش وضعیت کووید -۱9 در کشور در سال ۱۴۰۰ و از 
رصدخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن 
تبریک سال نو گفت: گرچه تلخ کامی موج جدید کووید 
۱9 ذائقه همه ما را گرفتار کرده، اما امیدوارم سالی بهتر از 

این روزها داشته باشیم.

گفته بودم که اگر توجه نشود، بهار سختی 
خواهیم داشت

وی گفت: قبل از پایان سال 99 با شکل های مختلف 
خدمت مردم عزیز و مســووالن محترم پیش بینی 
هایی را از شیوه های مختلف و عملکردها و عواقب آن 
با زبانهای مختلف بیان کردم؛ گاهی با تهدید، گاهی با 
تمنا و التماس و گاهی با قسم دادن به این که مردم 
رعایت کنند، سفر نروند و گرفتاری جدید برای کشور 
ایجاد نکنند. وزیر بهداشت افزود: ما با تالش بی وقفه 
همکاران مان توانستیم موج سوم کووید را با لطف خدا 
در کشور مهار کنیم. با اینکه بیش از یک ماه ویروس 
موتاسیون یافته کرونا ما را در خوزستان گرفتار کرده 
بود، اما با لطف خدا توانســتیم مرگها را حدود ۵۰ تا 
۶۰ مرگ در روز نگه داریــم. وی گفت: عرض کرده 
بودیم اگر توجه نشود و دقت نکنیم فروردین و بهار 
بسیار سختی را خواهیم داشتیم؛ این خصیصه نگاه 

کارشناسی است.

به دالیل مختلف پیــش بینی های ما مورد 
توجه قرار نگرفت

وی ادامه داد: بر اســاس همین نگاه کارشناســی نیز ما 
پیش بینی این ایام را می کردیــم. برآوردمان این بود که 
اگر بتوانیم با اجرای طرح تشدید بیماریابی در قالب طرح 
شهید سلیمانی از 2۵ اسفند ماه تا ۱۸ فروردین عمل کنیم 
و خانه به خانه دنبال موارد مبتال بگردیم، شعله های کوچک 
را خاموش کنیم، از پیوستن آن ها به هم جلوگیری کنیم 
و کشور را در آتش شدیدی از بیماری نبینیم، می توانیم 
مطمئن شویم که بهار آرام تری خواهیم داشت. در حالی 
که اگر این کار را نکنیم و جمعیت ساکن نداشته باشیم، بلکه 
جمعیت سیال و جابجا شونده داشته که قابل دسترسی 
نباشند و بتوانند بیماری را از نقاط گرفتار به نقاط غیرگرفتار 
یا کمتر گرفتار، آن هم با مولفه تاثیرگذاری مانند ویروس 
موتاسیون یافته منتقل کنند، بهاری بسیار سخت و شاید 

تابستانی متعاقب آن سخت تر را داشته باشیم.

خیز شتابنده بیماران سرپایی کرونا
نمکی گفت: به دالیل مختلف عرایض ما مورد توجه قرار 
نگرفت. کالبدشکافی این بی توجهی مشکلی را از کشور 
حل نمی کند و دردی را در این روزهای ســخت درمان 
نمی کند. منحنی را می بینیند که در کل کشور متاسفانه 
آمار بستری ها رو به فزونی است و در بسیاری از شهرها 
مسئوالن دانشگاه ها که شــبانه روز با آنها در تماسم، 
احساس سخت و سنگینی از بار بیماری و کمبود امکاناتی 
که ممکن است پاسخگو نباشند، دارند. در زمینه بیماران 

سرپایی یک خیز شتابنده عمودی داریم.

منتظر خیز سنگین تر بستریهای کرونا در 
هفته آینده هستیم

وزیر بهداشت ادامه داد: آنچه امروز در زمینه بیماران بستری 
می بینیم ناشی از صف های طوالنی مردم برای خرید مرغ 
و...در شب عید اســت و بعد از آن دورهمی ها و شروع آثار 
سفرها و جایجایی است و هنوز هفته آینده منتظر یک خیز 

سنگین تر از موارد بستری در کشور هستیم.

برای کادر بهداشت و درمان روزهای سختی است
وزیر بهداشت گفت: متاسفانه هنوز جا دارد تا این شیب را 
تندتر ببینیم. تقریبا همه استان های ما متاسفانه در یک 
خیز شتابنده بی وقفه دارند جلو می روند و برای همکاران 
من که ۱۴ ماه است که شبانه روز تالش کردند و خیزهای 
مختلفی را مهار کرند، بسیار روزهای سختی است. من 
پیش از عید اعالم کردم که تاب آوری مردم مهم است، 
اما تاب آوری کادر بهداشت و درمان کشور که یک روز 
خوش در طول ۱۴ ماه نداشتند، بسیار بسیار مهم تر است.

نقاط نایاب آبی در نقشه فعلی کشور
وی تاکید کرد: این کادر سالمت بی صدا و آرام چند خیز 
پشت سر هم را با تمام مضایق مادی و تحریم هایی که این 
مدت به مملکت تحمیل شــد، اداره کردند و نفس شان 
درنیامد و عده ای گفتند که اگر خیز چهارمی هم آمد اینها 
این بار را خواهند کشــید، اما متوجه نشدند که این خیز 
چهارم خیز بسیار سنگین تری است.   نقشه ایران در 2۶ 
اسفند ماه، درست در پیش از التماس های بنده، نقشه ای 
سرشار از نقاط زرد و آبی و خوزستان قرمز می بینیم، اما 

در ۱۸ فروردین نقاط قرمز فراوان، نقاط آبی بسیار نایاب و 
لکه های نارنجی و زرد متناوب را می بینید. وزیر بهداشت 
گفت:  برآورد ما این است که هفته آتی و جاری این نقشه 

قرمزتر شده و حتی به سمت سیاهی خواهد رفت.

۲۵۸ مرگ در شبانه روز گذشته
نمکی با اشاره به ثبت 2۵۸ مرگ طی شبانه روزی گذشته در 
کشور، گفت:  برای من به عنوان متولی نظام سالمت این میزان 
بسیار سهمگین بود که متاســفانه در طول کمتر از دو تا سه 
هفته  به ۵ برابر مرگ ها نزدیک شدیم. در کشور ۴۷ شهر قرمز 
ما به 2۵۷ شهر افزایش یافته، پرخطرهای نارنجی مان از ۱2۶ 
به ۱29 شهر و همینطور شهرهای زرد و آبی کم شده است که 

نشان از این است که داریم به سمت شرایط بدتری می رویم.

رعایت ۵۸ درصدی رعایت پروتکل ها در کشور
وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل ها گفت: متاســفانه 
رعایت پروتکل ها به ۵۸ درصد رســیده که این موضوع 
ارتباط مســتقیم با تعداد ابتال، بســتری و مرگ و میر 
دارد. هرچقدر که اجرای پروتکل ها و اعمال آن ها کمتر 

می شود، میزان ابتال، بستری و مرگ ومیر باال می رود.

وارد موجی سهمگین شدیم
نمکی اظهار کرد: امروز دچار یک گرفتاری جددیم. وارد موج 
سهمگینی شدیم که به مراتب از موج های قبلی ما را گرفتارتر 
می کند و به همین دلیل باید با رویکرد جدید مسائل را حل 
کنیم. قرار ما بر این نیست که به دلیل عدم همراهی عده ای، 

مردم را در این شرایط سخت تنها بگذاریم.

شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو منصرف شد

عقب نشینی قیمت ها در بازار خودرو

وزیر بهداشت:

 هفته آتی نقشه کشور به مراتب قرمزتر و به سمت سیاهی خواهد رفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۲ فروردین۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ده میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۷۴۴ دالر و ۳۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۳۹ هزار و ۲۸۶ تومان است.

بانک ها
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رشد خروج سرمایه حقیقی از بورس
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی 

عدول بانک ها از مصوبات شورای پول و اعتبار بارها و بارها اتفاق افتاده و در چندین و چند سال اخیر بسیاری از بانک ها بخصوص خصوصی ها اقدام به تخلفات در زمینه پرداخت سود سپرده شده اند. اتفاقا بسیاری از بانک های نشان دار این 
حرکت را انجام داده اند و بخش بسیار بزرگی از تسهیالت تخصیصی خود را به سمت تسهیالت گیرندگان خاص که شرکت های زیرمجموعه و شرکای خاص خود هستند هدایت کرده اند. هنگامی که بانک ها شاهد ضعف مدیریت و نظارت بر 
بازارها توسط دولت به عنوان مثال تولید و توزیع مرغ هستند چرا برای منابعی که در اختیار خودشان است تصمیم گیری نکنند. بنابراین  هشدارها و اعتراضاتی هم که از سوی نهادهای حاکمیتی در رابطه با تخلفات و عدول از مصوبات وجود 
دارد به این دلیل است که دولت انتظار دارد منایع بانکی به سمت بازاراسرمایه هدایت شود و یا اینکه این افزایش نرخ سود موجب از دست رفتگی تسهیالت در بانک های دولتی که مصوبات و قوانین را رعایت می کنند شود. دیدگاه حاکمیت 
هدایت سرمایه و منایع بانکی به سمت بازار سرمایه و بورس است و تخلف بانک ها به رشد مشتری و خروج پول حقیقی ها از بورس منجر خواهد شد.  بنابراین به نظر می رسد که اعتراض نهادهای حاکمیتی به این دلیل است و برای بروز تخلفات 
نیست چراکه تعداد این بانک ها بسیار زیاد است و چندین و چند سال است این اتفاقات را شاهد هستیم. اگر بخواهیم انضباط مالی داشته باشیم این اقدام تنها مربوط به نرخ سود و تعیین و اجرای آن نیست. متاسفانه این یک عارضه در حوزه 
کالن مدیریتی بانکی کشور است.  به هر ترتیب با این اقدام بانک ها در حالی که در هفته های اخیر شاهد رشد خروج حقیقی ها از بورس هستیم ، شدت خواهد گرفت و سرمایه ها به ضرب خودکشی و هیجانات فاحش از بورس خارج می شوند 

و به سمت بانکهایی خواهند رفت که از مقررات عدول کرده اند. برای حقیقی هایی که به قصد خودکشی از بورس خارج شده اند و خود را زیان دیده به شمار می آورند اولین ایستگاه برای پارک پول بانک های متخلف خواهد بود. 
به هر ترتیب تغییر نرخ سود بانکی عالوه بر آنکه بازار سرمایه را دچار چالش می کند، بانک ها را هم در معرض تغییرات جدیدی قرار می دهد و از همه مهمتر، بازارهای مصرفی را که سازنده سایر بازارها هستند، دچار اختالل خواهد کرد. بنابراین 

تصمیمات و سیاست هایی که در داخل اتخاذ می شود، قوی تر از اتفاقات بین المللی بازارهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و این سیاست ها، منجر به ثبات در بازارهای کشور هم نشده است.

در حالــی بانک هــای دولتی 
موظف به رعایت مصوبه شورای 
پول و اعتبار مبنی بر پرداخت 
حداکثر ۱۶درصد سود سپرده 
بلند مدت یکساله هستند که 
شواهد نشان می دهد بســیاری از این بانک ها با تخلفات 
محرز و با تصمیمات خودسرانه میزان نرخ سود بانکی افزایش 
داده اند. این تصمیم تبعات بســیاری بــر اقتصاد، بورس و 
بازارهای مالی دیگر خواهد داشت و وزیر اقتصاد نیز در این 
باره هشــدارهایی را به بانک ها داده است. در حالی که نرخ 
سود سپرده قانونی افزایش پیدا نکرده است برخی بانک ها 

خودسرانه نرخ سود یکساله را افزایش داده اند. برخی دیگر هم 
با لحاظ نکردن نرخ شکست قانونی چراغ خاموش در حال دور 

زدن نرخ های سود مصوب هستند.
از آنجا که همواره بانک ها از سودهای بانکی تمکین نمی کنند، 
در این زمینه وزیر امور اقتصــادی و دارایی جریمه مالیاتی 
برای بانک های متخلف در نظر گرفته است. همواره بانک ها به 
تخلف در سود متهم می شوند به این صورت که آن ها معموال 
مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده ها و تسهیالت 
را دور می زدند و سودهای باالتر از نرخ های مصوب دریافت 
می کنند.  در طول سال های گذشته سعی شده است تا با این 
تخلف بانک ها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده 
است. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی 
درباره این اقدام بانک ها می گوید: این کار مطابق با مقررات 
بانک مرکزی نیست و بانک ها در حال تخلف هستند. چراکه 

برای هر مقدار ماندن سپرده در بانک نرخ خاصی تعیین شده، 
وقتی نام سپرده ای دو ساله است هر مقدار زودتر برداشتن 
پول باید مشمول نرخ شکست شود. او می افزاید: در صورت 
مشاهده این تخلف باید به مدیرت نظارت بر بانک ها گزارش 
شود. کانون بانک های خصوصی وظیفه و ابزار نظارت در این 
امور را بر عهده ندارد، این مسئله تمام برعهده بانک مرکزی 
است. بانک مرکزی اگر بخواهد برای این که بانک ها را ملزم 
به رعایت قانون کند، راه های زیادی دارد. در این راستا، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نیز به ۱۲ مدیرعامل بانک زیر مجموعه 
خود اعالم کرده اســت: با توجه به لزوم حمایت از تولید در 
راستای تحقق شعار ســال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک ها 
موظف به رعایت دقیق نرخ های ســود سپرده و تسهیالت 
مصوب شورای پول و اعتبار هســتند. دژپسند به بانک ها 
اخطار داده است که نرخ های باالتر از نرخ های مصوب شورای 

پول و اعتبار جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محســوب 
نمی شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان 
حسابرســی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است. 
این در حالی است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات 
خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که 
تغییر این متغییر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است 
اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج 
انجام شود. حال، عباس معمارنژاد- معاون امور بانکی وزیر 
اقتصاد - اعالم کرده است که سود مصوب برای سپرده های 
یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه 
سقف سود تسهیالت ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق گفته 
وی، به میزانی که بانک ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت 
کنند عالوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند 

مشمول پرداخت مالیات هم می شوند.

وزیر اقتصاد  تاكید كردنرخ سود سپرده گذاری بانکی یکساله  نباید باالی 16 درصد باشد

جریمه مالیاتی متخلفان سود   بانکی
جریمه مالیاتی برای متخلفان سود بانکی                                                                                                                                        بانک ها از سودهای بانکی تمکین نمی كنند 
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در حالی شــاهد افت شدید 
قدرت خرید خانــوار در بازار 
میوه و تره بار هســتیم که با 
ورود میوه های نوبرانه به این 
بازار باید قیمت ها نجومی را 
مشاهده کنیم. در بازار میوه قیمت یک کیلو گوجه سبز 
که میوه ای نوبرانه و پرطرفدار بــوده ۱۲5 هزار تومان 
است. توت فرنگی نیز همین اوضاع را دارد. البته قیمت 
۱۲5 هزار تومان کف قیمت گذاری برای این میوه نوبرانه 
شده و در فروشــگاههای مختلف بخصوص در مناطق 
شمالی پایتخت این میوه بسیار گران تر از کیلویی ۱۲5 
هزار تومان به فروش می رســد. این در حالی است که 
جدای از قیمت گران میوه های نوبرانه در حالت طبیعی 
و برای دیگر میوه هایی که همواره در بازار وجود دارند نیز 
برخی از مردم هم می گویند به علت قیمت های زیاد میوه 
ترجیح می دهیم که میوه نخوریم.  از طرفی هیچ نظارتی 
هم برای توزیع میوه وجود ندارد و دالالن و حتی برخی 
از فعاالن میوه، صادرات را ترجیح می دهند. واســطه ها 
حتی با وجود اینکه محصول بازار داخلــی را به مرز ها 
می فرستند، قیمت های بازار داخل را هم کنترل می کنند. 
با توجه به شناخت من می توان هم بار کشور را تامین کرد 

و هم صادرات کرد، اما طمع دالالن نمی گذارد.
اما در این میان برخی از میوه ها هم به این سبب که بر 
پیشانی خود نام ارگانیک را دارند، باالتبع قیمتشان هم 
باال است و قدرت خرید را از خیلی ها می گیرد. این میوه 
های کمیاب سالم که کود شیمیایی را لمس نکرده اند، 
آن قدر قیمت دارند که در مغازه های پایین و مرکز شهر 
جایی باز نکرده اند و معموال جایشــان در ویترین های 
شیک هایپرمارکت ها یا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
است.همچنین با گشتی در فضای مجازی می توان انواع 
میوه های استوایی را به صورت آنالین خریداری کرد. بازار 
میوه های لوکس هم که چندین سال است راه اندازی 

شده و هنوز برای گروه محدودی از جامعه بی رونق هم 
نیست. فروش اینترنتی برخی میوه های وارداتی که به 
"میوه های ممنوعه" نامگذاری شده اند نیز طی سالهای 
گذشته تعادل در بازار میوه را برهم زده است. محل تبلیغ 
کاال، شبکه های مجازی و کشور وارد کننده عمدتا ترکیه 
است. این میوه ها که به میوه های ممنوعه شهرت دارند 
شامل "دراگون فروت"، "بلوبری"، "پیتایا" و "گوجی 

بری"خشک است.
به گفته فعاالن بازار میوه گوجه سبز میوه لوکس است 
و هنوز قیمت آن در نرخ نامه اعمال نشده است. هر کیلو 
گوجه سبز در واحدهای صنفی کیلویی ۱۲5 هزار تومان 
فروخته می شود. به گفته رئیس اتحادیه میوه فروشان، 
علت گرانی گوجه ســبز این اســت که این میوه هنوز 
نوبرانه است. احتماال در روزهای آینده قیمت این میوه 
به کیلویی 5۰ هزار تومان برســد و نصف شود. اسداهلل 
کارگرگفت: هر فصلی که می گذرد میوه های مربوط به 

فصل قدیم کنار گذاشته می شود. هنوز میوه های فصل 
گذشته در بازار موجود است و از آنها مصرف می کنیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه در پاسخ به اینکه آیا 
ممکن است سرمازدگی باعث گرانی میوه های نوبرانه 
شود،گفت: چنانچه ورودی این میوه ها به بازار در روزهای 
آینده خوب باشد و آفت و سرمازدگی نزند امیدواریم که 
قیمت میوه ها امسال متعادل باشــد. کارگر در رابطه با 
وضعیت نارنگی و پرتقال نیز گفت: علت مصرف نارنگی 
و پرتقال این است که هنوز جایگزینی برای این دو میوه 
وجود ندارد اما به طور کلی اســتقبال از خرید نارنگی و 

پرتقال نسبت به زمستان کم شده است.
در همین زمینه مصطفی دارایی نــژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشان در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: با افزایش 
قیمت میوه سبد خرید مردم کوچک تر شده است، لذا 
تمام تالش خودمان را می کنیم که به مردم کمک کنیم. 
البته این گرانی منوط به میوه نیست و کل اقالم گران 

شده است. دارایی نژاد با تاکید بر اینکه از گرانی قیمت ها 
ناراضی هستیم، تصریح کرد: ما انتظار داریم همه مردم از 
میوه ها استفاده کنند اما با افزایش قیمت ها سبد خرید 
مردم کوچک تر شده اســت. ما تمام تالش خودمان را 
می کنیم که به صورت کارشناسی به مردم کمک کنیم 
از جمله اینکه امسال با وجود بیماری کرونا عرضه لیمو 

شیرین را زیاد کرده ایم تا قیمت ها باال نرود.
دارایی نژاد همچنین خاطرنشــان کرد: میوه و تره بار 
شــرایط خاص خودش را دارد و تابع شــرایط عرضه و 
تقاضاست. اگر عرضه کم شــود قطعا قیمت ها افزایش 
پیدا می کند. اگر عرضه زیاد شود قیمت ها هم می شکند. 
درحال حاضر موز که به خاطر قیمت شصت هزار تومانی 
اش موجب نارضایتی مردم شده بود در حال حاضر بیست 

و هشت هزار تومان فروخته می شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان  مرکزی تره بار در ادامه 
افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید افراد و گرانی میوه، 
تقاضا برای خرید حدود۳۰ درصد کاهش داشته است. 
وی با اشــاره به اینکه میزان تولید در کشور زیاد است، 
گفت: در حال حاضر داریم به سمت تولید به روش علمی 
می رویم و سعی می کنیم کشت ها به صورت ارگانیک 
باشد. تولیدات گلخانه ای در حال افزایش است ولی از 
جهاد کشاورزی هم می خواهیم به کشاورزان آموزش 
بیشتری بدهد و به آنها بها دهند تا هم ارگانیک کشت 

کنند و نسبت به کود و سم شان نظارت کنند.
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار در خصوص 
اینکه گفته شــده صادرات، علت افزایش قیمت میوه 
است، گفت: امسال تا کنون تنها ۲۰۰ هزار تن مرکبات 
صادر شده است که میزان زیادی نیست پس صادرات 
نمی تواند عامل گرانی میوه باشد.  رئیس اتحادیه صنف 
بار فروشان گفت: برای اردیبهشت ماه برنامه ریزی کرده 
ایم که انشــاهلل در این ماه برنامه خریــد آنالین به اجرا 
در بیاید و ما محصوالت را به کل کشور عرضه کنیم. با 
برنامه ریزی هایی که اتحادیه انجام داده حتما این اقدام 
محقق خواهد شد و امیدوار هستیم در اردیبهشت این 

کار انجام شود.

بسیاری از مردم به علت قیمت های باال، میوه نمی خورند!

تاخت و تاز قیمت میوه های نوبرانه
گوجه سبز كیلویی 125 هزار تومان به فروش می رسد 
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بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین های 
در اختیار دستگاه های اجرایی که بالاستفاده رها شده 
باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت 
که براساس تشــخیص وزارت راه و شهرسازی باید 
دستگاه ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این 
وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت 
امالک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به 

نام وزارت راه و شهرسازی کند.
سال هاست که دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای 
انقالبی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای 
اجرای پروژه های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر 
می رسد هیچ دســتگاهی این مساله را جدی نگرفته 
است؛ به طوری که عباس آخوندیـ  وزیر سابق راه و 
شهرسازیـ  در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال 
۱۳۹۷ گفت: »در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی 
برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم 
تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص 

یافته ۳۶  متر مربع بوده است«!
مردادماه ســال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی اکبریـ  
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهرانـ  گفت: 
دســتگاه های دولتی تا کنون حتی یــک مترمربع 
زمین هم برای اجرای این طرح )مسکن ملی( واگذار 

نکرده اند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس شــورای 
اسالمی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش 
تولید مسکن با هدف احداث ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی در کشــور خبر داد و نوشت: »بر اساس این 
قانون، زمینهای دولتی احتکار شــده پس از شفاف 
سازی، وارد چره تولید مسکن برای مردم خواهند شد«.
یکی از موانع مهم در ساخت و ســاز، نبود زمینهای 
مرغوب و مناسب در اطراف شهرها و کالنشهرها است. 
طبق برنامه مجلس قرار است زمینهای بایر که قابلیت 
زیست محیطی و کشاورزی ندارد به احداث مسکن 

اختصاص پیــدا کند. در این خصوص دی ماه ســال 
گذشته وزارت راه و شهرسازی، برنامه بلندمدت بخش 
مسکن را احداث پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج 
سال آینده اعالم کرد و خبر داد: سازمان منابع طبیعی 
حدود ۲5۰ هــزار هکتار و وزارت جهاد کشــاورزی 
۷5۰ هزار هکتار از زمینهای خود را به ساخت مسکن 
اختصاص می دهند. محمود محمودزادهـ  معاون وزیر 
راه و شهرسازیـ  در این زمینه به ایسنا گفته بود: این 
زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگل ها را شامل 
نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی 
ندارد. جنس خاک و جهت توســعه نیز مدنظر قرار 
می گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده 
شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و 

زمین های کشاورزی نیست.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس قصد دارند زمینهای 
در اختیار دستگاههای دولتی که هم اکنون بالاستفاده 
رها شده است را به ساخت واحدهای مسکونی در قالب 
طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. در 
این خصوص اقبال شاکریـ  عضو کمیسیون عمران 
ـ گفته است: دستگاهای اجرایی باید زمین های  مجلس 
تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ 
چرا که تمامی اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در 
اختیار دستگاه ها، قرار گرفته است. اما در حال حاضر 
به نحوی برداشت شده که گویی زمین ها برای خود 
دستگاه ها بوده و به دولت تحویل نمی دهند. این زمین 
ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن ورزشی، 
فرهنگی، آموزشی و... و. به دستگاه ها داده شده اما در 

حال حاضر بالاستفاده مانده و رها شده اند.
وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح دستگاه ها اجرایی 
باید برای زمین های تحت اختیار خود سند تک برگ 
دریافت کنند که با این کار، خود به خود در سامانه نیز 
ثبت شده و دارایی دســتگاه ها و دولت از حیث زمین 

کامال مشخص و شفاف می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران از آغاز طرح ویژه ضیافت برای نظارت بر بازار ماه 
رمضان خبر داد و گفت که پرونده بازرسی و نظارت بر 
بازار شب عید با بیش از ۲۸ میلیارد تومان پرونده بسته 
شد. یداهلل صادقی با اشاره به اینکه طرح  نظارتی ویژه 
پایان ســال و نوروز ۱۴۰۰ از ۱5 بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد 
و ۱5  فروردین  ۱۴۰۰ پایان یافــت، اظهار کرد: دراین 
طرح عالوه بر اقالم و کاالهای پرمصرف ویژه شب عید 
مثل کیف و کفش  شیرینی  و خشکبار، لباس  و پوشاک 
و خدمات عمومی )قالیشویی و خشکشویی و غیره( بر 
کاالهای  اساسی خانوار مانند فرآوردهای لبنی، اقالم 
پروتئینی، میوه و مواد شــوینده  نیز بازرسی مستمر 
انجام گرفت. به گفته وی از تعداد ۶۸ هزار بازرسی انجام 
شده در مدت یاد شده،  ۱۲ هزار و ۱۷5 پرونده و گزارش 
بازرسی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۲5۹ میلیون تومان تنظیم 
و جهت سیر مراحل  قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است. این مقام مسئول بیشــترین بازرسی های 
انجام شده را درمورد اقالم پروتئینی گوشت قرمز، مرغ  
و تخم مرغ  با ۱۹ هزار و  5۸۰ مورد عنوان کرد و گفت 
که بیش از  ۴۰۰۰ پرونده تخلف  به ارزش پنج میلیارد 
و ۱۷۶ میلیون تومان در این بخش تشکیل شده است. 
صادقی همچنین با اشاره به حضور بازرسین سازمان  در 
واحد ها و مراکز اقامتی و تفریحی و فرهنگی، تصریح کرد: 
بر اساس گزارش ها ۲5۳۷ بازرسی از این مراکز صورت 
گرفته که ۴۱۸ پرونده تخلف کشف و به مراجع  ذیصالح  
ارسال شده اســت.  وی در پایان از شهروندان خواست 
در صورت مشــاهده  هر گونه تخلــف  صنفی  از قبیل 
گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و احتکار مراتب را  به 
سامانه ۱۲۴ طرح موضوع  کرده تا بازرسان این سازمان با 
همکاری  سایر دستگاه های مرتبط مانند بازرسان اصناف 
و اتحادیه ها، پلیس امنیت اقتصادی  و سازمان تعزیرات 

حکومتی  با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
اعالم کرد که در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب 
۲۴ هزارو۹۰۰ تومان توزیع شود و اگر چنین اتفاقی 
نمی افتد سیستم توزیع با مشــکالتی همراه است.
حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه همه مرغداران مرغ 
زنده را با قیمت هرکیلو ۱۷ هزارو۱۰۰ تومان تحویل 
کشتارگاه می دهند و این رقم در برخی استان ها کمتر 
هم می شود، گفت: بنابراین در کل کشور باید مرغ با 
قیمت مصوب توزیع شود و هیچ فروشگاهی مجاز به 
فروش مرغ باالتر از ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان نیست. اگر 
چنین موضوعی در حال وقوع است، سیستم توزیع 

همچنان مشکل دارد.
وی ادامه داد: براساس آنالیزهایی که انجام داده بودیم 
نرخ مصوب مرغ بایستی بیشتر از این مقدار می شد 
ولی چون بازار نیازمند ثبات بود تولیدکنندگان قیمت 
مصوب را پذیرفتند و آن را اجرا می کنند. اما موضوعی 
که باید به آن توجه شود قیمت جوجه یکروزه است که 
به بیش از ۶۰۰۰  تومان رسیده است و با قیمت مصوب 
۴۲۰۰ تومان به دســت تولید کننده نمی رسد؛ در 
حالی که قیمت جوجه یکروزه بر مرغ حدود ۷ درصد 

اثر تورمی دارد.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
کشور اضافه کرد: همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱5 روز تاخیر 
به دست مرغدار می رسد که این مشکل هم بایستی 
حل شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص 
۱۰۰ درصدی ذرت و کنجاله سویای دولتی تا 5۰ روز 
به واحدهای مرغداری مشکالت مرغداران را در تامین 
نهاده حل کرده اســت یا خیر؟  گفت: تخصیص این 
مقدار نهاده در یک بازه زمانی مشــخص اقدام فنی و 
کارشناسی نیست  و با تخلیه واحدهای مرغداری در 
5۰ روز موافق نیستیم، زیرا تخلیه  به شرایط واحدهای 
تولیدی و کیفیت نهاده بستگی دارد و نسخه واحدی 

نیست که بتوان برای همه مرغداری ها اجرا کرد.
اسداهلل نژاد افزود: در برخی استان ها مرغ در بازه ۴۰ تا 
۴۲ روز به وزن مناسب می رسد و واحد قابلیت تخلیه 
دارد، برخی استان ها نیز ممکن است کیفیت نهاده یا 
شرایط محیطی باعث شود مرغ دیرتر به وزن مناسب 
برسد. یعنی شرایط تولید زمان تخلیه را مشخص می 
کند، اگرچه همین مصوبه تخلیــه در 5۰ روز هم در 

برخی استان ها اجرا نمی شود.

طرح نظارت بر بازار ماه رمضان آغاز شد

فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست

افزایش قیمت جوجه یکروزه

طبق طرح جهش مسکن

دستگاه های دولتی از زمین های خود دل می کنند؟

آگهی مناقصه 
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه 
مرمت و ساماندهی خانه جوان را به افراد واجد شرایط از طریق مناقصه بر 

اساس مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید 
سایر شرایط و اسناد مناقصه درج گردیده است  پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را 
دریافت و با قید قبولی امضا نموده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. عملیات اجرای پروژه 
ده ماه می باشد لذا متقاضیان می توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه و خود را تکمیل و به واحد حراست واقع در خیابان ابن سینا 

مقابل بانک ملی کوچه کدخدایی بن بست دوم تحویل نمایند.
تلفن:  ۴  الی ۰۳۱-۳۴۴۸۴۸۹۲  

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

نوبت اول
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دولت شریک خوبی برای استارتاپ ها نیست
ارایه 140 ميليارد تومان تسهيالت به استارتاپ ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به ارایه تســهیالت به شبکه  
استارتاپی کشور، گفت: سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان به صورت وجوه 
اداره شده به بخش های مختلف پرداخت شد. »محمدجواد آذری جهرمی« 
در یکی از اتاق های گفت و گوی »کالب هاوس« بــا حضور فعاالن حوزه 
استارتاپ ها برگزار شــد، حضور پیدا کرد و به تشریح فعالیت های وزارت 
ارتباطات در این بخش پرداخت.او درباره آمــار صندوق نوآوری مبنی بر 
تخصیص ســرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی به بازار استارتاپی کشور، گفت: 
بخشی از چیزی که دولت به عنوان ســرمایه می آورد نوع نگاهی است که 
معاونت علمی ریاست جمهوری دارد که جنس آن مشخص است و ترجیح 
می دهند از کسب وکارهای بزرگ حمایت کنند و بیشتر منابعی که می آورند 

در همین مسیر در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد.
وی افزود: اما رویکردی که ما در وزارت ارتباطات داریم یک مقداری متفاوت تر 
از کاری بود که معاونت عملی انجام داده اند. ما سراغ کسب وکارهایی رفتیم 
که در مرحله ابتدایی خود قرار دارند و بیشتر نیاز به پول هایی شبیه حمایت 
های اولیه )seed money( مدنظرشان است؛ بنابراین »طرح نوآفرین« ما 
مبتنی بر هسته های کوچک اولیه برای شــکل گیری کسب وکار است.وزیر 
ارتباطات اشاره کرد: ما در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطالعات با طرح 
نوآفرین مرحله ای از حمایت گذاشــتیم که تا سه سال شرکت ها را به درآمد 
۵۰۰ میلیون تومانی برسانیم؛ یعنی شرکت های کوچکی که کارشان را آغاز 
می کنند به درآمد ۵۰۰ میلیون تومانی در سال برسند بنابراین معافیت ها و 
امتیازهای ویژه ای )مانند بسته هایی از دل اکوسیســتم( برای آن ها در نظر 
گرفتیم.وی خاطرنشــان کرد: این اقدامی بود که بر اســاس آن ۶ هزار گروه 
کوچک، استارت آپ و شرکت  نوپا در آن ثبت نام کردند و از امکاناتی که وجود 
داشــت بهره گرفتند. در مرحله بعدی چارچوبی برای راه اندازی پارک های 
اقتصاد دیجیتال در مناطقی که ظرفیت داشــت تنظیم کردیم. اکنون یک 
مجموعه ۹ طبقه در مشــهد که قبال متعلق به پست بانک بود به عنوان پارک 
اقتصاد دیجیتال کار خود را آغاز کرده است. در سمنان، مازندران و شیراز نیز 
پارک ها در حال فعالیت هستند. اســتراتژی پارک های اقتصاد دیجیتال این 
است که شــرکت ها از درآمد ۵۰۰ میلیون تومان در سال به درآمد ۵ میلیارد 
تومان برسند و از ظرفیت هایی که وجود دارد برای رشد خود استفاده کنند.

جهرمی با بیان این که وزارت ارتباطات برای رشــد کســب وکارها صندوق 
نوآفرین را با ارزش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان راه اندازی کرده است، گفت: 
۲۰ درصد از این اعتبــار را از وزارت ارتباطات آوردیم و بخشــی از آن نیز با 
مشارکت بخش خصوصی و ستاد اجرایی امام )ره( تامین شده است. وی افزود: 
»ذهنیت من از آماری که مدیران دولتی می دهند این است که وقتی تصمیم 
می گیرند یک ردیف اعتباری تعریف می کنند، همین درخواست را در اخبار 
این طور انتشار داده می دهند که مثال ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شد. 
در حالی که در واقعیت این تصمیم صرفا روی کاغذ آمده و عملیاتی نشــده 
است.«وزیر ارتباطات تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی است که 
ســرمایه گذاری های خوبی در این زمینه انجام داده  است؛ اما طبیعتاً این کار 
جذب سرمایه نیست و بیشتر به صورت ارائه وام فعالیت می کنند. مدل هایی 
که بیشتر مطلوب دوستان در اکوسیستم اســتارتاپی  است جذب سرمایه و 
شراکت اســت. وی تصریح کرد: البته من فکر نمی کنم دولت شریک خوبی 
برای استارتاپ ها باشد یا توان اجرای آن را داشته باشد. چراکه ریسک این کار 
باالست و دولت چون از منابع عمومی استفاده می کند شاید درست نباشد در 
این عرصه ورود کند. جهرمی گفت: در وزارت ارتباطات و با راه اندازی صندوق 
نوآفرین به سمتی رفتیم که به VC ها )شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر( وام 
کم بهره بدهیم و آن ها را تقویت کنیم.بنابراین به نظر می رسد این آمارهایی 
که در حوزه ارائه تسهیالت به کسب و کارها اعالم می شود بیشتر »عزم« برای 
انجام کاری باشد تا واقعیت. نوع نگاه دولت برای حمایت از کسب وکارها این 
است که بیشــتر منابع مالی را به صورت وام در اختیار آن ها قرار بدهد. تنها 
صندوقی که برای شراکت شــکل گرفته، صندوق نوآفرین است که کار خود 
را به تازگی آغاز کرده است.او درباره بیشترین سرمایه ای که دولت وارد حوزه 
استارتاپ ها کرده است، گفت: این صندوق البته ۱۰۰ درصد دولتی نیست و با 
۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه و مشارکت دولت راه اندازی شده است. دولت به جز 
آن سهمی که در صندوق نوآفرین دارد، ســرمایه گذاری خطرپذیر مستقیم 
دیگری انجام نداده است. این صندوق کار خود را تازه آغاز کرده و چهار پروژه را 
در طی ۴ ماه فعالیت رسمی خود پیش برده است.وزیر ارتباطات گفت: دولت 
به اکوسیستم  استارتاپی کشور بیشتر وام داده است. در وزارت ارتباطات سال 
گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان به صورت وجوه اداره شده به بخش های مختلف 
پرداخت کردیم. سال ۹۶ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم. مجموعاً 
چیزی که به عنوان وام برای رشد و تقویت اکوسیستم پرداخت کردیم بیشترین 
میزان به همان ۱۴۰ میلیارد تومان ســال قبل برمی گردد. در ســال ۹۴ نیز 
بودجه وزارت ارتباطات برای این کار ۶۰ میلیارد تومان رسید.وی تأکید کرد: 
امروز سرویس ژئولوکیشن تبلیغاتی را برای ما پرزنت کردند و از ۱۰ روز دیگر 
جزو سرویس های عمومی است که در دسترس سایت ها و مجموعه هایی که 
قصد تبلیغات دارند قرار خواهد گرفت. به این وسیله می توان بر اساس شهرها 
تبلیغات را به صورت متنوع ارائه بدهند. پیش بینی ما این است که این خدمت 

می تواند بازار تبلیغات آنالین را دو برابر کند.

سيستم برخط احراز نشانی كسب وكارهای اینترنتی 
بهره برداری شد

با ایجاد زیرساخت های الزم و اتصال ســامانه نماد اعتماد الکترونیکی به 
شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب  وکارهای اینترنتی 
مورد بهره برداری قرار گرفت.این سامانه در اجرای تکالیف موضوع ماده ۳۳ 
قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر لزوم احراز نشانی فروشندگان کاال و ارائه 
 دهندگان خدمات در مبادالت اینترنتی اجرایی شــده است.احراز نشانی 
کسب  وکارهای اینترنتی فقط بر اســاس اطالعات پایگاه داده نشانی های 
کشــور موجود در ســامانه gnaf.post.ir، احراز نشانی کسب وکارهای 
اینترنتی به طور مستقیم از طریق شرکت ملی پست و اطمینان از تحقق آن، 
کاهش زمان ارسال مرسوله پستی حاوی شناسه احراز نشانی به کمتر از ۲۴ 
ساعت در اقصی نقاط کشور، حذف جابه جایی فیزیکی مرسوله های پستی 
از تهران به اقصی نقاط کشور،  صرفه جویی در زمان و هزینه احراز نشانی 
برای کسب وکارهای اینترنتی به حداقل ممکن و امکان احراز منظم مکان 
کسب وکارهای اینترنتی و کاهش ریسک خرید و فروش اینترنتی، از جمله 
مزیت های این اتصال است.در این خدمت، شناســه احراز مکان ۶  رقمی 
منحصر به فرد تولیدشده توسط سامانه enamad به صورت سیستمی برای 
شرکت ملی پست ارسال و پس از آن به صورت برخط بر اساس کدپستی 
به واحد پستی مربوط در شهرســتان مورد نظر ارسال می شود.برپایه این 
گزارش، پس از آن مرسوله پســتی در واحد پستی تولید و در کمتر از یک 
 ،enamad روز به متقاضی تحویل شود تا از طریق ثبت شناسه در سامانه
نشانی کسب  وکار اینترنتی احراز شود. طبق برنامه  ریزی انجام  شده، این 

فرآیند به صورت منظم طی دوره های سه  ماهه تکرار خواهد شد.

اخبار

مهلت ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به سه اپراتور مختل کننده کالب هاوس
سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آنها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختالل مشهود در شبکه اجتماعی کالب هاوس را برطرف کنند.مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، این هشدار با نامه »حسین فالح جوشقانی«، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران 

ابالغ شده است.\بر اساس این گزارش، در این هشدار ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی که ایجاد اختالل در ارتباطات را جرم انگاری کرده مورد استناد قرار گرفته است. البته بند ف ماده ۳ قانون وظایف و 
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز این وزارت خانه را طبق قانون مامور حراست و حفاظت از تبادل اطالعات در شبکه های اطالع رسانی می کند.

رئیس مرکــز فناوری های 
راهبردی معاونــت علمی و 
فناوری با بیان اینکه تحریم 
و کرونا ضریب نفوذ نوآوری 
را در کشور ما افزایش دادند، 
گفت: سال گذشته شرکت های دانش بنیان ۱۸۰ هزار 
میلیارد فروش داشتند. دکتر اسماعیل قادری فر گفت: 
سال ۹۹ یک سال تحریمی همراه با فشارهای سخت به 
مردم بوده که شیوع کرونا هم شرایط را سخت تر کرد 
اما می توان گفت که این سال برای شرکت های دانش 

بنیان شکوفایی و رونق خوبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۹ تعداد شرکت ها 
از مرز ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان عبور کرده و مفهوم 
جدید شــرکت های خالق که طی دو ســال اخیر در 
معاونت شــکل گرفته تعدادشــان به ۱۳۰۰ شرکت 

رسیده است.
وی در خصوص فروش شرکت های دانش بنیان و خالق 

گفت: در سال گذشته این شرکت ها بالغ بر ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان فروش داشته اند به طوری که سال ۹۷، 
فروش شرکت ها برابر با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و در 
ســال ۹۸، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و این 
نشان می دهد که در سال ۹۹ با وجود شرایط سخت، 

شاهد فروش بیشتر شرکت های دانش بنیان بوده ایم.
قادری فر با اشــاره به گام بزرگ شــرکت ها در زمینه 
تحول در تولید و تجاری سازی توسط دانش بنیان ها 
در سال گذشته گفت: ما در سال ۹۹ شاهد این بودیم 
که شرکت های دانش بنیان به عرصه بزرگ بنگاه های 
صنعتی ورود پیدا کردند و داخلی سازی ۸۵ درصدی 
یک رام قطار ملی نمونه بارز دستاوردهای محققان در 

سال گذشته بوده است.
به گفته رئیس مرکز فناوری هــای راهبردی معاونت 
علمی و فناوری، با توجه به شــعار ســال که »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« از ســوی مقام معظم 
رهبــری نامگذاری شــده، امســال ســال رویکرد 
اقتصادی اســت که موضوع پشــتیبانی و رفع موانع 
موجود، استانداردها، ورود به بازار نظام تأمین مالی از 

دغدغه های شرکت ها هست که باید رفع شوند.

به گفته قادری فر، ما شــاهد این هســتیم که جهش 
تولید در کســب و کار شــرکت های دانــش بنیان و 
خالق به وجود آمــده و ضریب نفوذ نوآوری توســط 
شــرکت ها در زنجیره کســب و کار کشــور افزایش 
پیــدا کرده کــه پیش بینــی می کنیم امســال هم، 

 ســال پررونق تری برای شــرکت های دانــش بنیان
 نوآور و خالق در زنجیره توسعه اقتصادی کشور باشد.

وی تاکید کرد: تحریــم و کرونا دولبه قیچی بودند که 
ضریب نفوذ نوآوری را در کشور ما افزایش دادند و این 

مسیر در حال توسعه است.

تحریم و كرونا ضریب نفوذ نوآوری را افزایش دادند

فروش ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دانش بنیان ها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، ســال گذشــته 
۲.۵ میلیون گوشــی غیرهوشــمند در بازار ایران به فروش 
رفته است. در ماه های گذشــته به دلیل مشکالت مربوط به 
کرونا و مشکالت تولید و از ســوی دیگر، مشکالت واردات، 
 قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود. این در حالی
 است که بازار موبایل مســتقیما از بازار ارز تاثیر می گیرد و با 
هر نوســانی در قیمت دالر و به خصوص افزایش قیمت ارز،  

دستخوش تغییراتی می شود.

از سوی دیگر، اگر در سال های گذشــته، سبد خرید خانوار 
در روزهای منجر به ســال تحصیلی، ینی اواخر شــهریور و 
مهر، به مایحتاج آموزشــی دانش آموزان و در صدر آنها لوازم 
تحریر اختصاص می یافت، اما شــرایط برای سال ۱۳۹۹ به 
دلیل شیوع کرونا به شــیوه ای رقم خورد که آموزش آنالین 
دانش آمــوزان و دانش جویان، نیاز به گوشــی را برایشــان 

اجباری کرد و تقاضا بــرای این کاال را افزایــش داد.در این 
مدت و با آموزش آنالین، بســیاری از خانوارهایی که توانایی 
خرید گوشــی برای فرزندان دانش آموز خود را نداشــتند،  
با دشــواری هایی روبه رو بودنــد. برخــی از دانش آموزان از 
گوشــی والدین خود برای اتصال به شــاد و آموزش آنالین 
اســتفاده کردند، خانواده ها با بیش از یک فرزند برای فراهم 

 کردن ابزار الکترونیک از تبلت و گوشــی، با مشــکل مواجه
 بودنــد.در ایــن راســتا انجمــن واردکننــدگان موبایل 
 اعــالم کــرد در ســال کرونــازده ۱۳۹۹، با وجــود تمام 
مشکالت پیش روی واردکنندگان، حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ 
هزار گوشی موبایل وارد کشور شده که ۱۵ میلیون از آن مصرف 
شده است. همچنین گوشی های غیرهوشمند طرفداران خود 
را دارند. زیرا طی سال گذشته ۲.۵ میلیون دستگاه از این نوع 

گوشی در بازار ایران به فروش رفته است.

طبق بررسی ها هزینه صرف شده برای تبلیغات در 
جهان به ۶۲۵ میلیون دالر رسیده که در این میان 
سهم تبلیغات دیجیتالی بیش از ۲۶۱ میلیارد دالر 
بوده است. پژوهش ها نشان می دهد  هزینه های 
تبلیغاتی بــه طور فزاینده در حال افزایش اســت؛ 
به عنوان مثال در ســال ۲۰۱۷ ارزش هزینه های 
تبلیغاتی در کل جهان در حدود ۵۵۰ میلیارد دالر و 
درسال ۲۰۱۸ به حدود  ۵۵۷.۹۹ میلیارد دالر رسید 
که نسبت به سال۲۰۱۷ )۵۳۴.۸ میلیارد دالر( با 
رشدی بالغ بر ۴.۳ درصد )ساالنه( روبرو بوده است.
 Dentsu Aegis بررسی های انجام شده توسط

نشــان میدهد که هزینه صرف شده برای تبلیغات 
در جهان در سال ۲۰۱۹ با رشد ۴ درصدی به ۶۲۵ 
میلیون دالر رسیده که در این میان سهم تبلیغات 
دیجیتالی با رشد ساالنه ۱۱ درصدی بیش از ۲۶۱ 
میلیارد دالر اســت. همچنین میزان هزینه صرف 
شده برای تبلیغات دیجیتالی روی موبایل در سال 
۲۰۱۹ برابر ۱۷۲/۱۴۶ میلیارد دالر بوده است و در 
سال ۲۰۲۰ با میانگین رشد ساالنه ۱۶ درصدی به 
۲۰۲/۶۷۹ میلیارد دالر خواهد رسید. در مقابل اما 

هزینه تبلیغات دیجیتالی روی دسکتاپ با میانگین 
ســاالنه ۳ درصدی در حال کاهش است و انتظار 
میرود این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۸۷/۴۰۵ میلیارد 
دالر برسد.گزارش »تکراسا« نشان میدهد که هزینه 
مربوط به تبلیغات در موتورهای جستجو در سال 
۲۰۱۹ برابر ۹۴/۶۷۳ میلیارد دالر بوده است. بعد از 
موتورهای جستجو، بنرهای دیجیتالی، ویدئوهای 
آنالین، شــبکه های اجتماعی و در نهایت تبلیغات 
طبقه بندی شده به ترتیب بیشــترین هزینه های 

صرف شده برای تبلیغات دیجیتالی در جهان را به 
خودشــان اختصاص داده اند. جالب اینکه بسیاری 
معتقدند با رشد کاربران شــبکه های اجتماعی در 
سالهای آینده، حجم بیشتری از تبلیغات دیجیتالی 

روانه این رسانه ها خواهند شد.
انتظار می رود آمریکای شمالی کماکان بزرگترین 
بازار آگهی های تبلیغاتی دیجیتالی باشد و آسیا و 
اقیانوســیه با فاصله ای نزدیک آن را دنبال کنند. 
اروپای غربی نیز باصرف نیمی از آنچه در امریکای 
شمالی هزینه شده است در رتبه سوم قرار خواهد 

گرفت.

فناوری موتور براشلس چرخ های عکس العملی مورد استفاده 
در سیســتم کنترل وضعیت ماهواره تجاری  سازی شد.در 
راستای کاربردی کردن و انتقال سرریز فناوری های فضایی 
به صنایع کشور، پژوهشــگاه فضایی ایران طی قراردادی 
با بخش خصوصی، اقدام به تجاری  ســازی فناوری موتور 
»براشلس« چرخ های عکس العملی مورد استفاده در سیستم 
کنترل وضعیت ماهواره )به همراه درایور( کرده است.هادی 
رضایی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشــگاه فضایی ایران 
در این بــاره گفت: فناوری طراحی و ســاخت موتور بدون 
جاروبک )براشلس( از دستاوردهای پژوهشکده رانشگرهای 
فضایی پژوهشگاه فضایی ایران اســت و به منظور استفاده 
در زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها طراحی و ساخته 
شده اســت. این فناوری طی قراردادی با بخش خصوصی 
در مرحله تجاری ســازی برای تأمین موتورهای الکتریکی 
پهپادهای کشــاورزی قرار گرفته اســت.وی در خصوص 
کاربرد این فناوری تشریح کرد: با توجه به گسترش روزافزون 

کاربرد موتورهای الکتریکی در بخش های خانگی، تجاری و 
صنعتی به منظور مصرف بهینه انرژی الکتریکی، طراحی و 
ساخت موتورهای الکتریکی پر بازده و محرکه های سرعت 
متغیر مربوط، مورد توجه زیادی قرار گرفته اســت. در این 
بین، موتورهای DC بــدون جاروبک )BLDC( به دلیل 
مزایای فراوان نظیر بازده باال، چگالی توان و گشــتاور زیاد، 
سهولت در کنترل، روش ساخت ســاده، قابلیت اطمینان 
باال و نگهداری کم هزینه تر، طی دو دهه اخیر در کاربردهای 
مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. معاون پژوهشگاه فضایی 
ایران افزود: در صنایع مادر نظیر پاالیشــگاه ها و … نیز، به 
دلیل حساســیت های زیاد تنها موتورهای بدون جاروبک 
می توانند مورد استفاده قرار گیرند.رضایی درباره ضرورت 
طراحی و ساخت این محصول در کشــور اظهار داشت: با 
توجه به اینکه این موتورها پیش از این، به صورت انحصاری 
وارداتی بوده و موجب خروج ارز و وابستگی فناوری به خارج 
از کشور می شود، طراحی و ساخت این محصول به صورت 

کاماًل بومی با قابلیت رقابت با نمونه مشابه خارجی و حتی 
قابلیت سفارشی سازی آن بر اســاس درخواست کارفرما، 
با توجه به شرایط کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه اظهار امیدواری کرد که 
با توجه به سوابق پژوهشکده رانشگرهای فضایی در طراحی، 
ســاخت و تســت انواع موتورهای بدون جاروبک با کاربرد 
فضایی در ابعاد فیزیکی و کارکردهای گوناگون و نیز سابقه 
همکاری این مجموعه با مراکز دانشگاهی کشور، می توان 
با جهت دهی مناســب این فناوری به روز دنیا را در خدمت 
صنایع کشــور درآورد.رضایی تاکید کرد: فرآیند طراحی 
بهینه، انتخاب المان ها و فناوری ساخت این محصول بر اساس 
استانداردهای نظامی و فضایی است. شرایط محیطی مرتبط 
برای محصوالت فضایی و گذراندن تست های سخت گیرانه، 
قابلیت اطمینــان این محصــوالت را در وضعیت مطلوبی 
قرار داده است.وی ادامه داد: با توجه به توانمندی های فنی 
پژوهشگاه فضایی ایران و نیازســنجی تجاری این فناوری 

توسط بخش خصوصی، مشخص شد توسعه بسیار سریع 
پهپادهای مختلف از جمله پهپادهای سمپاش کشاورزی 
در کشــور و نیاز مبرم این پهپادها به موتورهای الکتریکی 
بدون جاروبک با کیفیت، زمینه مناسبی برای انتقال سرریز 
این فناوری را فراهم آورده کــه می تواند کمک مؤثری در 
راستای بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی باشد. از این رو، 
این پژوهشگاه به تجاری سازی فناوری موتورهای الکتریکی 
بدون جاروبک و سیستم کنترلر و درایور متناسب با نیازهای 
این گونه پهپادها اقدام کرده است.رضایی خاطرنشان کرد: 
فناوری های فضایی، به لحــاظ نیازمندی های ویژه ای که 
می طلبند، همواره در لبه دانش قرار دارند. بدین جهت، از این 
فناوری ها، اغلب به عنوان موتور محرک فناوری های پیشرفته 
یاد می شود که سرریز آنها می تواند در سایر حوزه های صنعتی 
و تجاری مورد استفاده قرار گیرد و منجر به تولید محصوالت 
جدیدی شوند.وی گفت: این پژوهشگاه آمادگی دارد تا در 

تأمین نیازهای این حوزه با صنایع داخلی همکاری کند.

شرکت های فعال حوزه الســتیک و پالستیک می توانند 
به صورت آنالین در نمایشــگاه چاینا پالس ۲۰۲۱ شهر 
شنزن چین مشارکت کنند. توسط خانه نوآوری و صادرات 
فناوری ایران در چین، شرکت های فعال حوزه الستیک و 
پالستیک می توانند در نمایشگاه چاینا پالس چین که ۲۴ 
الی ۲۷ فروردین ماه سال جاری در شهر شنزن این کشور 
برگزار می شود حضوری آنالین داشته باشند و از مزایای 
حضور در بازار جهانی بهره مند شوند.این نمایشگاه فضایی 

برای ارائه آخرین دســتاوردها و دســتگاه های پیشرفته 
تولید و گستره وسیعی از مواد خام و مواد شیمیایی صنعت 
پالستیک و الستیک از سراسر جهان است. خانه نوآوری و 
صادرات فناوری ایران در چین با توجه به محدودیت های 
صورت گرفته به واســطه شــیوع ویــروس کووید ۱۹ با 
همکاری نیروهای محلی در چین آماده ارائه خدمات به 
شرکت های متقاضی حضور در این نمایشگاه است.خدماتی 
چون »جمع آوری اطالعات مورد نیاز شــرکت ها و رصد 

نمایشگاه«، »معرفی محصوالت شرکت های متقاضی«، 
»برگزاری جلسات رودرروی آنالین با مشتریان«، »مذاکره 
و خرید مواد مورد نیاز شــرکت ها« و »بازرسی و بازدید 
از شــرکت های چینی« به مجموعه هــای متقاضی ارائه 
خواهد شد.توسعه ســریع دانش و فناوری، به شکل قابل 
مالحظه ای کاربردهای الســتیک و پالستیک را در دنیا 
افزایش داده است. نمایشگاه چایناپالس به سکویی تجاری 
و مکانی متمایز برای مالقات فعاالن حاضر در این صنعت 

تبدیل شده است.این نمایشگاه برای افرادی که به دنبال 
راه حل هایی برای ارتقا ویژگی های محصوالتشان، ساده 
کردن فرآیندهای تولید و عملیات های زنجیره ای تأمین و 
همچنین بهینه سازی بهره وری انرژی در کار خود هستند، 
بهترین ها را آماده کرده است. همچنین در سال های اخیر 
پا به عرصه های جدیدی مانند تولید هوشــمند، معرفی 
مواد با فناوری های پیشرفته و راه حل های سبز و طبیعت 

دوست گذاشته است.

تهران- ایرنا- یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید 
محصوالت ماشین های الکتریکی و قطعات مکانیکی نیاز 
صنعت کشــور به این تجهیزات را تامین کرده تا صنعت 
از واردات بی نیاز شــود.ژنراتورها بخــش جدایی ناپذیر از 
صنعت نیروگاهی کشور است و تولید این قطعات نیازمند 
گرد هم آمدن مجموعه ای متخصص با دانش فنی باال است. 
یک شــرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید محصوالت 
ماشین های الکتریکی و تمامی قطعات مکانیکی نیاز صنعت 
کشــور به این تجهیزات را تامین کرده است.محمد علی 
طاهری پور مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به 

ارائه خدمات فنی، مهندسی و ساخت ماشین های الکتریکی 
گفت: این شــرکت دانش بنیان با بهره گیری از توانمندی 
۲۵۰ نیروی انســانی متخصص، توانسته است نیاز صنایع 
کشــور را با محصوالت ســاخت داخل و بدون وابستگی 
به نمونه وارداتی برطرف کند.این فعال فناور با اشــاره به 
ساخت موتورهای سانتریفیوژ، انواع موتورهای ولتاژ ثابت 
و ژنراتورهای نیروگاهی در این مجموعه دانش بنیان افزود: 
این مجموعه تا کنون با بخش قابل توجهی از صنایع کشور 
از نیروگاهی و پاالیشگاهی و پتروشیمی همکاری داشته 
است؛ به طوری که نیازهای بیش از ۶۱۰ کارفرما در داخل 

کشور با تولیدات این شرکت دانش بنیان تامین شده است.
طاهری پور از انجام تمامی فرآیند تولید از طراحی تا ساخت 
ادامه داد: فرآیند طراحی، تولید و ســاخت تمام قطعات و 
تولیدات موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، روتورها و موتورهای 
الکتریکی و همچنین ژنراتورهای نیروگاهی توسط فناوران 
این شرکت و در داخل کشور انجام می شود.این فعال فناور، 
تولید موتورهای جریان مستقیم تا ظرفیت ۶هزار اسب بخار 
را یکی از توانمندی های فناورانه توربوژنراتور عنوان کرد و 
افزود: یکی دیگر از تولیدات شــرکت توربوژنراتور، ساخت 
موتورهای جریان متناوب است که با استفاده از فشار قوی با 

سطح ولتاژ ۱۰ هزار ولت تا توان پنج و نیم مگاوات و به صورت 
ویژه فشار ضعیف تا ۱۵۰۰ کیلووات، ترانسفورماتور و مگنت 
در این واحد دانش بنیان تولید می شود.مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان افــزود: در این واحد صنعتــی ۵ هزار قطعه از 
کوچکترین تا بزرگترین قطعات مورد نیاز در ساخت ماشین 
های الکتریکی و ژنراتورها تولید می شود.به گفته طاهری 
پور، عالوه بر صادرات بیش از ۳۴۰ دســتگاه سانتریفیوژ 
ساخت این واحد و نیز دیگر خدمات به کشورهای آسیای 
میانه به ارزش بیش از ۱۲ میلیون دالر از توانمندی های این 

شرکت دانش بنیان است.

گوشی های غیرهوشمند همچنان خریدار دارند

ارزش ۲۶۱ میلیارد دالری تبلیغات دیجیتالی در اقتصاد فضای مجازی

توسط پژوهشگاه فضایی ایران؛

فناوری موتور »چرخ عکس العملی ماهواره« تجاری سازی شد

در حوزه الستيك و پالستيك؛

 شرکتهای دانش بنیان در »چاینا پالس ۲۰۲۱« حاضر می شوند

تامین نیاز کشور به مبدل ها و ماشین های الکتریکی توسط شرکت دانش بنیان


