
در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار 
آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعالم کرده 
که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع 
شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی کاری که ظاهرا 
قرار نیست حذف شــود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این 

اختالف فاحش مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را 
اعالم کرد و طبق  این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان 
سال گذشــته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با 

نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است. 

اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعالم کرده و 
به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به طوری که 
بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب 
نفت در سال گذشته به  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود  ٧٠۲ هزار میلیارد تومان بوده 
و نشان از رشد ٠.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در 

سال ۱۳۹۹ دارد.  
بنابراین، رشــد اقتصادی با نفت که از نظر بانــک مرکزی ۳.۶ 
درصد است، در مرکز آمار ٠.٧ درصد گزارش شده و اختالف ۲.۹ 
درصدی دارد. رشــد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد 
و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعالم شده که حتی ممکن است 

منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختالف 
آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد. 

 رئیس جمهور نیز امروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک 
مرکزی استناد و آن را اعالم عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز 

آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است.
 در حالی که در سال ۱۳۹٧ و با مصوبه شــورای عالی آمار رای 
بر حذف موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از 
انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب های ملی 

منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است. 
بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشــت و 
همتی - رئیس کل وقت بانک مرکزی - کمابیش در اظهارات خود 

به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار را 
منتشر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی 
آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز 
آمار به عنوان مرجع رســمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی 

انجام می شود.
این اختالف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی 
نیست و سالها اتفاق افتاده اســت. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه 
پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختالف 
وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ٠.۸ با نفت و مثبت ٠.۲ بدون 
نفت برای پاییز  اعالم  ولی برای ۹ ماه رشــد منفی ٠.۱ با نفت 
و  یک درصد بدون نفت را گــزارش کرد ولی آن چه در آن زمان 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد نشان داد که رشد اقتصادی 
مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده  است.این جریان و موازی 
کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه 
نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختالف آماری که 
عمدتا به نحوه محاسبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی 
کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین 
درصد در تورم یا رشد اقتصادی می تواند بر برنامه ریزی فعالن 
اقتصادی، سرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد 
آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و 
دیگری به سمت منفی می رود و اگر هم جهت باشند هم اختالف 

قابل توجهی دارند.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای در رابطــه با جزئیات حمایت از 
خانوارها در زمینه اجاره امالک مســکونی پیگیری اجرای بند یک 

مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستادملی مدیریت کرونا منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، اطالعیه اتاق اصناف ایران در خصوص حمایت از 
خانوارها در زمینه اجاره امالک مسکونی در راستای پیگیری اجرای 
بند )۱( مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستادملی مدیریت کرونا در 

تاریخ ۲۲ خرداد  ۱۴٠٠ را ابالغ و بدین شرح منتشر شد:

حمایت از خانوارها در زمینه اجاره امالک مسکونی
۱-۱ حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کالن 
شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کالنشهرها تا سقف ۲٠ درصد و 

برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
۱-۲ مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴٠٠ تمدید می شود. بانک ها و 
موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت 
مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیالت برای کالنشهر تهران 
٧٠ میلیون تومان، سایر کالن شهرها ۴٠ میلیون تومان و سایر شهرها 
۲۵ میلیون تومان تعیین می شود. شرایط و مقررات مترتب برای این 
تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال  جاری نیز به قوت خود باقی است. تا 
سقف مبلغ ۱٠ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت کرونایی، در سال 

۱۴٠٠ به پرداخت تسهیالت برای این موضوع اختصاص داده می شود.
۱-۳ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره 

مربوط به امالک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابالغ این مصوبه تا 
پایان سال ۱۴٠٠ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می رسد، در صورت عدم 
توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یکسال به صورت خودکار 

تمدید می گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می باشد:
۱-۳-۱ چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مســکونی، احداث 
ســاختمان جدید و یا تعمیرات اساســی واحد مســکونی، پروانه 

ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
۱-۳-۲ چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، 
بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، 

ما به  التفاوت مال االجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
۱-۳-۳ امالک مورد اجاره که قبال یا در مدت تمدید قرارداد به طور 

قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می بایست 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال ســند رسمی نسبت به تخلیه و 

تحویل آن اقدام نماید.
۱-۳-۴ چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر 
موافقت ننماید، به تشــخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد 

قابل تخلیه است.
۱-۳-۵ مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به 
تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و 
موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.

۱-۳-۶ چنانچه موجر و افراد تحت تکفــل وی صرفا مالک همین 
واحد مســکونی مورد اجاره بوده و نیاز)مالک و افراد تحت تکفل( 

 موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح 
رسیدگی کننده احراز شود.

۱-۳-٧ چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار 
مستاجر بر خالف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای 

مسکونی شده باشد.
۱-۳-۸ چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده 

غیر ویا خالف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری کند.
۱-۳-۹ چنانچه مســتاجر در دوره قبل نســبت به ایفای تعهدات 
از قبیل پرداخت بــه موقع اجاره بها، هزینه و شــارژ اقدام ننموده و 
 موجب ضرر و زیان قابل مالحظه موجر )به تشخیص مرجع صالح 

رسیدگی کننده( شده باشد.

صادرکنندگان از این پــس می توانند وضعیت ارز 
ناشی از بازگشت صادرات و تعهدات ارزی خود را در 

سامانه جامع تجارت مشاهده کنند.
به گزارش ایســنا، بانــک مرکزی اعــالم کرد که 
صادرکننــدگان می توانند از این پــس اطالعات 
مربوط بــه وضعیت تعهــدات ارزی و ارز حاصل از 
بازگشت صادرات خود را در بخشی که با همکاری 
بانک مرکــزی و وزارت صمت در ســامانه جامع 

تجارت اضافه شده است، مشاهده کنند. این بخش 
شامل تازه ترین اطالعاتی است که با استفاده از داده 
های اطالعاتی گمرک جمهوری اســالمی ایران و 
ســامانه های ارزی بانک مرکزی فراهم شده و در 
پایان هر روز کاری بارگذاری می شود که با مراجعه 
به آن، صادرکننــدگان می توانند بــه طور دقیق 
آخرین وضعیت تعهد صادراتــی و ایفای تعهدات 
ارزی خود را تا پایان روز کاری قبل مشاهده کنند. 

راه اندازی این بخش در ســامانه جامع تجارت که 
در واقع ارایه پرونده صادراتــی صادرکنندگان به 
طور شفاف اســت و از روز ۲۲ خرداد ماه به صورت 
عملیاتی در اختیار کاربران قرار گرفته اســت، به 
شفافیت هرچه بیشتر فرایندهای مرتبط با تعهدات 
ارزی و وضعیت ارز حاصل از صادرات برای فعاالن 
 اقتصــادی و صادرکننــدگان کشــور کمک قابل 

مالحظه ای می کند.

معاون فنی گمرک ایران از ترخیص نســیه نهاده های 
تولید اعم از مواد اولیه، کاالهای واسطه ای، ماشین آالت، 
تجهیزات و لوازم یدکی و البته مــواد اولیه تولید دارو و 
تجهیزات پزشــکی خبر داد. به گزارش ایسنا، اخیرا به 
استناد ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور، در نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کســب و کار مصوباتی در راستای بهبود فضای 
کسب وکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی صادر 
شد که یکی از آنها مربوط به ترخیص نسیه و درصدی 
نهاده های تولید است. این مصوبه امروز همزمان با ۲۶ 
خرداد ماه از سوی  ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به 

گمرکات اجرایی ابالغ و در دستور کار قرار گرفت. این 
مقام مســئول در گمرک ایران گفت که طبق مصوبه 
صادره، گمرک موظف شده نسبت به تسهیل و رفع موانع 
واردات نهاده های تولید اعام از مواد اولیه، کاالهای واسطه 
ای، ماشــین آالت، تجهیزات و لوازم یدکی با برقراری 
امکان ترخیص کاال به صورت درصدی )با اســتفاده از 
ظرفیت ماده ٧ قانون امور گمرکی( برای تأمین حقوق 

ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.
به گفتــه وی، ایــن دســتورالعمل  کاالهایــی مانند 
لوازم آرایشی، مبلمان، اســباب بازی، اشیاء فانتزی و 
تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... 

به خصوص کاالهای گروه ۲٧ و ۴ را در بر نمی گیرد. بر 
اساس آنچه ارونقی در مورد مصوبه ابالغی به گمرکات 
اجرایی در رابطه با ترخیص نسیه نهاده های تولید اعالم 
کرده اســت، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز 
واحدهای تولیدی معتبر براســاس پروانه بهره برداری 
اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، کاالهای واسطه 
ای، ماشــین آالت ، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد 
مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی 
استفاده از تسهیالت نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این 
دستور العمل، مجوز نگهداری بخشی از کاالی وارده را 

صادر کنند.

کارشناسان برجســته بازار نفت پیش بینی می کنند 
قیمت نفت امسال ممکن است به ۱٠٠ دالر در هر بشکه 
صعود کند و بر این نکته توافق دارند که اوپک پالس باید 
ســقفی برای قیمتها ایجاد کند. به گزارش ایسنا، جف 
کوری، مدیر تحقیقات کاالی بانک گلدمن ساکس در 
کنفرانس GEPEC "اس اند پی گلوبال پالتس" ایده 
سه رقمی شدن قیمت نفت را مطرح کرد و نسبت به پایان 
سرمایه گذاری در پروژه های نفتی بلندمدت و پیامدی 

که می تواند روی قیمتها داشته باشد، هشدار داد.
اگرچه خود گلدمن ساکس صعود قیمت نفت به ۸٠ دالر 
در هر بشکه را پیش بینی کرده است اما کوری احتمال 

صعود قیمتها به مرز ۱٠٠ دالر تا پایان ســال ۲٠۲۱ را 
بعید ندانست. وی افزود: در کوتاه مدت بازارها ۱٠ درصد 
احتمال می دهند که نفت در فاصله حال حاضر تا پایان 
سال ۲٠۲۱ به بیش از ۱٠٠ دالر در هر بشکه صعود کند.

مدیر تحقیقات کاالی گلدمن ساکس نسبت به چشم 
انداز سرمایه گذاری نفتی بدبین بود و خاطرنشان کرد 
همه در صنعت نفت به جای بازگشت به سرمایه گذاریهای 
بلندمدت، به دنبال آن هســتند که زودتر پولشــان را 
برگردانند. دیدگاه کوری درباره قیمت نفت در اظهارات 
جرمی وایر، مدیر بازرگانی کاالی شرکت ترافیگورا در 
نشست جهانی کاالی فایننشیال تایمز مورد حمایت قرار 

گرفت. وایر در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت نفت می 
تواند به دلیل محدودیتهای احتمالی عرضه در سالهای 
آینده به ۱٠٠ دالر صعود کند، گفت: این احتمال وجود 
دارد زیرا برای این که تولید را تشویق کنید، به قیمتهای 
باالتر نیاز دارید. ما به جذب سرمایه در این کسب و کار 
نیاز داریم و این احتمال وجــود دارد که موجود بودن 

سرمایه و هزینه سرمایه برای این صنعت باالتر برود.
در این بین، هلیما کرافت، مدیر استراتژی کاال در شرکت 
آر بی سی کپیتال مارکتس گفت: نفت ۱٠٠ دالری تنها 
در صورتی اتفاق خواهد بود که شــوک شدیدی بر بازار 

نفت وارد شود.

رئیس انجمن صنایع شــوینده، آرایشــی و بهداشتی 
گفت که مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی باعث 
شــده برخی فعاالن این صنعت محصوالت خود را به 
کشورهایی مثل ترکیه و ارمنستان می برند و با نام همان 

کشورها محصوالت را صادر کنند.
بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان این 
اینکه مواد شوینده به کشورهای منطقه، آسیای میانه، 
کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه صادر می شود، 

اظهار کرد: با توجه به مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت 
مالی ناشــی از تحریم ها و نبود بانک های بین المللی، 
فعاالن این صنعت در مواردی برای دریافت وجوه صادر 
شده محصوالت خود را به کشــورهایی مثل ترکیه و 

ارمنستان می برند و از آن جا صادر می کنند.
به عبارت دقیق تر به گفته وی تولیدکنندگان محصول 
خود را با اتیکت جدید و به اسم کشورهای خارجی صادر 
می کنند. علم بیگی با بیان اینکه بخشی از صادرات به اسم 

ایران انجام نمی شود، تصریح کرد: بنابراین حجم بخشی 
از صادرات هم که به نام ایران انجام می شود کم است.  وی 
صادرات مواد شوینده را در سه ماهه پایانی سال گذشته 

حدود ۱۱۵ میلیون دالر عنوان کرد.
رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در 
پایان با بیان اینکه صادرات مواد شوینده سال گذشته 
برای یک دوره کوتاه ممنوع شده بود، خاطرنشان کرد 

که از شب عید مجددا اجازه صادرات صادر شد.

 یک رشد اقتصادی و این همه اختالف؟!

جزئیات حمایت از خانوارها در زمینه اجاره امالک مسکونی

وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان قابل مشاهده شد

پیش بینی کارشناسان از قیمت سه رقمی نفتنهاده های تولید نسیه ترخیص می شود 

به نام ایران به کام دیگران!
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گروه خدمات تنها  گروه با رشد منفی

وام مسکن ملی 
به ۲۵۰ میلیون می رسد

رشد اقتصادی بدون نفت 
سال گذشته؛ صفر درصد

اگر گله ای 
داریم، راه آن 
قهر با صندوق 
نیست
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

تقاضای جدید 
در راه بازار مسکن

قیمت مسکن دارای یک 
چرخه است که این چرخه 
با توجه به نقدینگی بسیار 
باالی ایجاد شده در اقتصاد 
به عنوان یک دارایی شروع به افزایش می کند. 
در همین فرآیند حباب به اندازه ای افزایش پیدا 
می کند که بازار مســکن دچار رکود می شود. 
همان رکود تورمی که در بازار مســکن حاکم 
شده است. از طرفی دیگر شــرایط بازار ایجاب 
می کند که این حباب تخلیه شــود و البته این 
روند زمان بــر خواهد بود. بنابرایــن در اینکه 
همیشه بازار مسکن در حال نوسان بوده و دچار 
حباب قیمتی می شده، شــکی نیست.  امروز 
بازار مسکن در شــرایطی قرار گرفته است که 
حباب مسکن شروع به تخلیه و ترکیدن کرده 
 و رشــد آنچنانی در مدت اخیر پس از افزایش 

قیمت های نجومی...

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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دالر 
کانال عوض کرد

معامالت بازار خودرو به 
بعد انتخابات موکول شد

بازار مسکن پس از انتخابات به چه سمت و سویی می رود؟

بازار مسکن  در  فاز  استراحت
صفحه3

صفحه3

سردمداران گرانی در اردیبهشت ماه
قیمت   انواع   برنج،  گوشت،   شکر  نسبت   به   سال  گذشته 

 40   تا   123  درصد   افزایش   داشته   است

قیمت درهم امارات باالی ۶ هزار و ۶٠٠ تومان قرار 
گرفت. اگر درهم در این سطوح پایدار بماند می تواند 
به دالر کمک کند که در کانال ۲۴ هزار تومان دوام 
بیاورد. به گزارش اقتصاد نیوز- قیمت دالر آمریکا در 
شروع معامالت روز گذشته ۲۳ هزار و ۹۴٠ تومان 
بود. این رقم به نرخ صبح روز گذشــته دالر بسیار 
نزدیک بود. ولی در ادامه روز قیمت دالر رشد کرد و 
در آخرین ساعات معامالت روی ۲۴ هزار و ۴٠ تومان 
قرار داشــت. روند قیمتی دالر در ساعات ابتدایی 
معامالت روز گذشته نیز صعودی بود. قیمت دالر 
آمریکا در ساعت ۱۱ و ۴٠ دقیقه صبح به ۲۴ هزار 
و ۱۳٠ تومان رسیده و باالی نرخ عصر روز گذشته 
 قرار گرفته بود. دالر معامالت نیمه اول روز گذشته 

را با قیمت ۲۴ هزار و...

با نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت جمهوری 
بازار خرید و فروش خودرو متوقف شــده و همه به 
نوعی منتظر تعیین و تکلیف رئیس جمهور آینده 
هستند تا شاید گشایشی در تغییرات قیمتی بازار 
بوجود بیاید. به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش 
خودرو در روزهای پایانی هفته اخیر همچنان شاهد 
توقف معامالت اســت. البته در روزهای گذشــته 
کاهش عرضه برخی از محصوالت توسط شرکتهای 
خودروساز عاملی شد تا قیمت تعدادی از خودروها 
رشد دو تا سه میلیون تومانی را تجربه کنند اما روی 
هم رفته انتخابات ریاست جمهوری عاملی شده تا هم 
خریدار و هم فروشنده دست از معامالت بکشند و 
منتظر تعیین و تکلیف ریاست جمهوری کشور باشند 

عده ای نگران افزایش قیمتها...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس دفتر رییس جمهوری؛
امیدواریــم هفته هــای آینده 
خبرهای خوبی درباره مذاکرات 

وین داشته باشیم 
رییس دفتر رییس جمهور با بیــان اینکه انتخابات 
نباید مزاحمتی برای مذاکرات وین ایجاد کند، گفت: 
امیدواریم در هفته های آینده خبرهای خوبی داشته 
باشیم. به گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشیه 
جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه سیاست خارجی 
در اکثر کشورها جدا از مسایل جناحی و داخلی است، 
اظهار کرد:  مذاکرات وین مهم اســت و اصولی که ما 
رعایت می کنیم، چارچوبی است که مقام معظم رهبری 
ترسیم کرده اند و ما در آن چارچوب حرکت می کنیم. 
آنچه که پیش می رود در واقع مورد تایید نظام است.

تیم مذاکره کننده در این مســیر اقدام می کند. وی 
ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری نباید مزاحمتی 
برای مذاکرات ایجاد کند. آنچه تا االن توافق شــده 
است که کم نیست و درباره موضوعات مهم اقتصادی 
توافق شده است، به عنوان تفاهم می ماند، ولی باتوجه 
به اینکه این مذاکره کننده اعالم کرده است هرآنچه 
توافق کردیم موقعی نهایی می شــود که ما به همه 
خواسته های خود برسیم به همین دلیل درباره سایر 
 موارد هم مذاکره در حال انجام اســت و امیدواریم در 

هفته های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.

حمایت بانک توســعه تعاون از 
اشتغال زایی دراستان خوزستان 

حجت اله مهدیان که به همراه عیسی منصوری معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال و حجت اله میرزایی معاون 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازدید 
از چند پروژه ملی و استانی به استان خوزستان سفرکرده 
است ،گفت: برای بررسی مشــکالت اشتغال در این 
استان آماده همکاری با دستگاه های استانی هستیم. 
مهدیان در دیدار با قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار 
خوزستان اعالم کرد:بانک توسعه تعاون پارسال 210 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده که از میزان 

6 هزار میلیارد ریال سهم استان خوزستان بوده است.

ساختمان جدید شعبه ولی عصر)عج( 
ازنا افتتاح شد

ساختمان جدید شعبه ولی عصر)عج( ازنا با حضور 
حســن تلیکانی عضو هیأت مدیره و یوسف نجدی 
مدیر امور استان های بانک مهر ایران، افتتاح شد. به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در این مراسم که با حضور حشمت بهمنی فرماندار ازنا 
و مسئوالن مختلف همراه بود، شعبه ولی عصر)عج( 
ازنا در مکان جدید افتتاح و شروع به خدمت رسانی 
کرد. تلیکانی ضمن اشــاره به عملکرد درخور این 
شعبه، زیبایی مکان شعبه را از حقوق مشتریان بانک 
دانسته و گفت: همان گونه که در روایات هم به تأکید 
ذکر شده، آراستگی و اخالق مداری از بهترین فضایل 
انسانی است و مشتریان بانک مهر ایران، الیق شعب 

آراسته و در بهترین شرایط ممکن هستند. 

ارسال ارز مورد نیاز واردکنندگان 
به اقصی نقاط دنیا

عضو هیات مدیره شــرکت صرافی توسعه صادرات 
ایران، گفت: این شــرکت می توانــد ارز مورد نیاز 
واردکنندگان را با مناســب ترین قیمت از سامانه 
نیما تهیه و آن را به مقاصد مورد نظر واردکنندگان 
در اقصی نقاط دنیا ارســال کند. به گــزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم 
نیوز، محمدعلی مناف زاده اظهار داشت: در شرایط 
خاص فعلی و محدودیت های موجود، صرافی توسعه 
صادرات آمادگی دارد با برخورداری از شبکه کارگزاری 
گسترده، دغدغه فعاالن صادراتی از حیث نقل و انتقال 
و دریافت ارز حاصل از صادرات با کمترین هزینه و در 

کوتاه ترین زمان ممکن را رفع نماید.

مدیرعامل بانک مسکن:
76 هزار میلیارد ریال ســهم آورده 
متقاضیان مسکن ملی واریز شده است

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون بیش از 
76 هزار میلیارد ریال از سهم آورده متقاضیان مسکن 
ملی واریز شده است، گفت: تاکنون نزدیک به 20 هزار 
میلیارد ریال از این منابع مردم به پروژه ها اختصاص 
یافته است. محمود شایان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، با اشاره به افزایش سقف 
تسهیالت ساخت مسکن گفت: در حال حاضر سقف 
تسهیالت ساخت مسکن به روش های معمول 200 
میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی است که امسال 
سقف تسهیالت مسکن برای سازندگانی که از فناوری 
های نوین در فرایند ساخت استفاده کنند بیش از دو 

برابر و به 450 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

خبر

قیمت درهم امــارات باالی 6 
هزار و 600 تومان قرار گرفت. 
اگر درهم در این سطوح پایدار 
بماند می تواند به دالر کمک 
کند که در کانال 24 هزار تومان 
دوام بیاورد. به گزارش اقتصاد نیوز- قیمت دالر آمریکا در 
شروع معامالت روز گذشته 23 هزار و 940 تومان بود. این 
رقم به نرخ صبح روز گذشته دالر بسیار نزدیک بود. ولی در 
ادامه روز قیمت دالر رشد کرد و در آخرین ساعات معامالت 
روی 24 هزار و 40 تومان قرار داشت. روند قیمتی دالر در 
ساعات ابتدایی معامالت روز گذشــته نیز صعودی بود. 
قیمت دالر آمریکا در ساعت 11 و 40 دقیقه صبح به 24 
هزار و 130 تومان رسیده و باالی نرخ عصر روز گذشته قرار 
گرفته بود. دالر معامالت نیمه اول روز گذشته را با قیمت 

24 هزار و 100 تومان به پایان رساند.

درهم امارات باالی 6600 تومان قرار گرفت
روز گذشته درهم امارات کار خود را با قیمت 6 و 585 تومان 
شروع کرد. نرخ درهم در ادامه افزایش یافت و به مرز 6600 
تومان رسید. درهم امارات در پایان معامالت نیمه اول روز 
روی 6 هــزار و 610 تومان قرار داشــت. تحلیل گران قرار 
گرفتن درهم باالی این سطح و پایداری در سطح جدید را به 
سیگنالی مثبت برای دالر تعبیر می کردند. در نتیجه احتمال 
دارد در صورتی که قیمت درهم افت نکند به دالر کمک کند 

که در کانال قیمتی 24 هزار تومان باقی بماند.

تغییرات قیمتی محدود در بازار متشکل
نرخ ابتدایی دالر متشــکل 38 تومان از متوســط روز 
گذشته باالتر و روی 23 هزار و 384 تومان قرار داشت و 
تغییرات قیمتی دالر متشکل در ابتدای کار محدود بود. 
به نظر می رسد دامنه نوسان قیمتی دالر در بازار متشکل 

به طور کلی کاهش یافته است.

مذاکرات وین ادامه خواهد داشت
اظهارنظرهای طرفین مذاکرات حاکی از آن است که توافق 

نهایی در این دور حاصل نمی شود و به رغم حصول پیشرفت 
الزم است مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران 
ادامه یابد. بنا به اظهارات نماینده روســیه قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری ایران رسیدن به توافق برای احیای برجام 
میسر نیست و مذاکرات وین بعد از انتخابات ادامه می یابد. 
اتحادیه اروپا معتقد است که پیشرفت هایی در زمینه غلبه بر 
موانع کلیدی حاصل شده است اما رسیدن به نتیجه نهایی 
به زمان بیشتری نیاز دارد. وزارت خارجه آمریکا و هماهنگ 

کننده مذاکرات وین نیز موضع مشابهی در این مورد دارند.

سکه باالی 10 میلیون و 700 هزار تومان قرار 
گرفت

طالی جهانی صبح روز گذشته نیز رشد قیمت پایداری 
ثبت نکرد، نرخ فلز گرانبها در ابتدا رشد داشت اما دوباره 
افت کرد و در حوالی همان قیمت های شــروع کار قرار 
گرفت. قیمت طالی جهانی در ساعت 12 و 15 دقیقه 
عصر به وقــت ایران 1857 دالر بــود. در نتیجه طالی 
جهانی صبح روز گذشته سیگنال افزایشی معنی داری 
به بازار سکه نداد. سکه معامالت روز گذشته را با قیمت 
10 میلیون و 640 هزار تومان آغاز کرد. قیمت سکه در 
ادامه افزایش یافت و در پایان معامالت نیمه اول روز روی 
10 میلیون و 710 هزار تومان قرار گرفت. قیمت سکه 
عصر روز گذشته روی 10 میلیون و 670 هزار تومان قرار 
داشت و در پس گرفتن مرز 10 میلیون و 700 هزار تومان 
موفق نبود، اما روز گذشته سکه موفق شد مرز 10 میلیون 
و 700 هزار تومان را پس بگیرد. احتماال رشد قیمت دالر 

در قرار گرفتن سکه باالی این مرز موثر بود.
برای جمع بندی می توان گفت، قیمت دالر آمریکا روز 
گذشته نیز مانند روز گذشــته در طول معامالت صبح 
رشد کرد و به کانال 24 هزار تومان وارد شد. قیمت درهم 
نیز باالی 6 هزار و 600 تومان قرار گرفت. اظهار نظرهای 
طرف های خارجی مذاکرات عمدتا حاکی از آن است که 
به رغم حصول پیشرفت مذاکرات بعد از نتخابات ریاست 
جمهوری ادامه خواهد داشت و حصول توافق پیش از آن 
میسر نیست. طالی جهانی به کمک سکه نیامد، اما سکه 
با رشد قیمت دالر باالی 10 میلیون و 700 هزار تومان 

قرار گرفت.

سکه امامی باالی 10 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت

دالر کانال عوض کرد
 سکه یک موتوره صعود کرد

روحانی در هیئت دولت:
اگر گلــه ای داریــم، راه آن قهر با 

صندوق نیست
رئیس جمهور با بیان اینکه قهر با صندوق رای هیچ 
مشکلی را برای ما حل نمی کند، گفت: پای صندوق 
رفتن در این شــرایط قدرت ما را بیشــتر می کند. 
روحانی رئیس جمهور )چهارشنبه( در جلسه هیئت 
دولت، گفت: مهمترین مسئله ای که پیش رو داریم، 
روز جمعه 28 خرداد روز انتخابات است و همیشه 

انتخابات برای ما مهم و سرنوشت ساز بوده است.
رئیس جمهور با بیان اینکــه ملت رنج فراوان برد، 
اظهار داشت: سختی های بسیار زیادی کشیدند، اما 
در عین حال توانستند با مقاومت در مقابل دشمن 
ایستادگی کنند. این مقاومت ملت است که امروز 
آنها آمده اند سر به زیر در وین با ما مذاکره می کنند.

روحانی تصریح کرد: این نکته را هم مردم بدانند اگر 
دولت دوازدهم نبود و دیگران جای ما بودند، حتما 
امروز در فصل 7 سازمان ملل متحد، همه قطعنامه ها 
روی سرمان ریخته بود؛ شک نکنید. وی با بیان اینکه 
ما مشکالت و تهدیدات را به فرصت تبدیل کردیم، 
افزود: یک روزی بود ما هم ناچار بودیم، بنزین وارد 
کنیم و بنزین ناسالم پتروشیمی به مردم بدهیم. ما 
کاری کردیم مردم در بنزین خودکفا باشند و روی 
پای خودشان بایســتند، به گونه ای که امروز یکی 
از صادرکننده های مهم بنزین هســتیم و بنزین 
ما بنزین یورو 4 است. رئیس جمهور ادامه داد: 76 
میلیون لیتر بنزیــن یــورو 4 در روز تحویل مردم 
می شود، یعنی بنزین صادر شود و بنزین وارد نشود 
و از پول این بنزین یک کمک معیشتی جدید برای 
60 میلیون نفر پیش بینی کنیم. روحانی با بیان اینکه 
نمی خواهم بگویم این طراحی فقط مخصوص دولت 
بوده است، اظهار داشت: روسای سه قوه با هم تصمیم 
گرفتند و از مقام معظم رهبری کمک گرفتیم. اما در 
عین حال یک تهدید را تبدیل به یک فرصت بزرگ 
کردیم و این مسئله، مسئله مهمی است. وی گفت: 
دیروز بانک مرکزی، گزارش رشد اقتصادی سال 99 
را برای من فرستاد. رشد اقتصادی سال 99 یکی از 
افتخارات این دولت است. ســال 99 در بسیاری از 
کشورهای مهم و پیشرفته، رشد اقتصادی آنها منفی 
بوده است، گاهی 3- و یا 10- و حتی 15- بوده است.
رئیس جمهور گفت: رشد اقتصادی 3.6 درصد یکی 
از افتخارات بزرگ کشور ایران در این شرایط سخت 
است و این مسائل مهم است که آمریکا را به وین آورده 
است. رشد اقتصادی، رشد صنعت کشور، رشد فعالیت 
های زیربنایی، رشــد صادرات بنزین و فرآورده ها از 
جمله مسائلی است که باعث شد آمریکایی ها به وین 
بیایند.  روحانی تأکید کرد: قهر با صندوق رأی هیچ 
مشکلی را برای ما حل نمی کند. ممکن است برخی از 
افراد بگویند که رفتن به پای صندوق های رأی برای 
آنان خیلی سخت و مشکل است که بنده به این افراد 
می گویم اشکالی ندارد و با هر گونه سختی و اکراه هم 
که شده پای صندوق رأی بروید. حضور در انتخابات در 
این شرایط استحکام نظام ماست و قدرت ما را بیشتر 
می کند. وی ادامه داد: اینکه مردم پای صندوق های 
رأی نروند، چه خاصیتی دارد؟ به هر حال انتخابات 
تمام و فردی انتخاب می شود و به عنوان رئیس دولت 
کار خود را آغاز می کند و باید بدانیم آثار عدم مشارکت 
در انتخابات چیســت. بهتر اســت با عقل و وجدان 
خودمان این موضوع را بررسی کنیم و ببینیم راهش 
چیست. رئیس جمهور گفت: اگر مشکلی وجود دارد، 
راه حل آن مشکل حضور پای صندوق های رأی است. 
ما باید باز هم به اصل 59 قانون اساسی متوسل شویم و 

در انتخابات شرکت کنیم. 

بورس هفته را با چراغ قرمز به 
پایان برد

در معامالت روز گذشته بازار سرمایه هر سه شاخص 
این بازار روندی نزولی داشتند و شاخص کل بورس 
بیش از 2400 واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
شــاخص کل بورس روز گذشــته با 2458 واحد 
کاهش رقم یک میلیون و 147 هــزار واحد را ثبت 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 2786 واحد 
کاهش یافت و به رقم 370 هزار و 585 واحد رسید. 
در این بازار، 500 هزار معامله بــه ارزش 34 هزار و 
152 میلیار ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی 
گل گهر و پاالیش نفت اصفهان ببشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشــتند. در آن سوی بازار سرمایه، 
شاخص کل فرابورس با 67 واحد کاهش رقم 17 هزار 
و 294 واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار 369 
هزار معامله به ارزش 93 هــزار و 377 میلیارد ریال 
انجام دادند. صنعتی مینو، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه سرمایه گذای میراث فرهنگی، فرابورس ایران 
و صنایع ماشینهای اداری ایران نسب به سایر نمادها 

بیشتر تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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حسین سالح ورزی در جمع هیات نمایندگان اتاق کرج 
با اشاره به مسائل و مشکالت اقتصاد ایران به خصوص در 
حوزه های معیشتی و رفاه، راهکار اصلی حل این مسائل 

را توجه به رشد اقتصادی عنوان کرد.
نائب رئیس اتاق ایران در مورد ضرورت هایی که انتظار 
می رود در برنامه اقتصادی دولت آینده پیرامون بررسی 
مشکالت بخش خصوصی مدنظر قرار داده شود، گفت: 
الزمه حل مسائل و مشــکالت اقتصاد ایران در حوزه 
معیشــتی و رفاهی جامعه توجه به موضوعات مهمی 
ازجمله پایین بودن درآمد سرانه، باال بودن نرخ تورم یا 
کاهش ارزش پول ملی است و راهکار مهم برای حل این 

مشکالت، توجه به رشد اقتصادی است.
حسین ســالح ورزی در جمع هیات نمایندگان اتاق 
کرج، با اشاره به اینکه کشــور در 10 سال اخیر در تله 
پایین بودن رشد اقتصادی گرفتار بوده است، افزود: رشد 
اقتصادی پایه دار و مستمر که منجر به رفع مشکالت 

موجود شود به سرمایه گذاری نیاز دارد.
او با اشــاره به اینکه در یک دهه گذشــته متوســط 
سرمایه گذاری در کشور مشتمل بر داخلی و خارجی 
منفی بوده است، تأکید کرد: باید فضای سرمایه گذاری 
برای حضور سرمایه گذاران جاذب باشد، در این مرحله 
بهبود محیط کســب وکار و توجه به مقررات اضافی 

اهمیت باالیی دارد. نائب رئیــس اتاق ایران در بخش 
دیگری از ســخنان خود، با اشــاره به ارزیابی کارنامه 
شورای گفت وگو در ســال های اخیر به ویژه در طول 
دوره چهارســاله دولت دوازدهم اظهــار کرد: یکی از 
دستاوردهای بســیار مهم بخش خصوصی فعالیت 
شورای گفت وگوی است که البته مدتی طول کشید که 
به قوام و دوام کافی برسد. سالح ورزی افزود: اقدامات 
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در سطح ملی و استانی سبب شــد که در این سال ها 
بخش عمده ای از آنچه به عنوان مســائل و مشکالت 
بخش خصوصی در حوزه های مختلف مطرح بوده است، 
شناسایی شود. او تصریح کرد: از زمان آغاز به کار شورای 
گفت وگو و بخش خصوصی با پیگیری های این مجموعه 
در قالب تعامل، گفت وگو و تبادل نظر با دستگاه های 
حاکمیتی جستجوی راه حل مناسب برای حل مشکالت 
طرح شده از سوی فعاالن بخش خصوصی انجام شده 
است. سالح ورزی ادامه داد: در سال های گذشته بیش 
از 80 درصد مســائل، مشکالت و خواسته های بخش 
خصوصی، فعاالن اقتصادی و تشکل ها حول محورهای 
مالیاتی، بانکی، بیمه و درجه بعد موضوعات مرتبط با 

گمرک بوده است.
نائب رئیس اتاق ایران گفت: بیش از یک دهه است که 

نشست های شوراهای گفت وگو دولت و بخش خصوصی 
اســتانی هم به ریاست اســتانداران و دبیری روسای 
اتاق های بازرگانی برگزار می شود و در این نشست ها 
برخی مشکالت طرح شده به صورت استانی و تعدادی 

دیگر هم در سطوح ملی پیگیری شده است.
او تصریح کرد: هر 6 ماه یک بار توسط دبیرخانه شورای 
گفت وگوی ملــی و معاونت اقتصادی وزارت کشــور 
به صورت مشترک عملکرد شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان ها ارزیابی شده و رتبه بندی 
می شوند. در استان هایی که اســتانداران به برگزاری 
نشست های شــورا باور و عالقه بیشتری داشته اند، به 
آمار بهتری ازنظر تعداد جلسات برگزار شده و از طرفی 
اخذ رتبه های باالتر در ارزیابی های اتاق دست یافته اند.

نائب رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به مباحثی که 
در مورد تغییر قانون اتاق بازرگانی مطرح است، گفت: 
قانون اتاق بازرگانی مانند خیلی از قوانین در کشور امکان 
تغییر، ارتقا، بهبود و اصالح دارد، نمایندگان مجلس هم 
مرجعی هســتند که در این مورد اختیار و صالحیت 
تصمیم گیری دارند، ما هم تعامل حداکثری خواهیم 
داشــت. او تأکید کرد: اصالح قانون اتاق بازرگانی باید 
به گونه ای باشد که ماهیت و هویت آن به عنوان یک  نهاد 

مدنی بخش خصوصی مورد تعرض و تغییر قرار نگیرد.

در بخش پایانی، سالح ورزی در ارتباط با ظرفیت های 
اتاق کرج که جوان ترین اتاق های کشور است، افزود: 
اتاق کرج یک نهاد و سازمان جوان است که خوشبختانه 
در یک ســال اخیر با تغییرات مدیریتی در سطح این 
مجموعه شاهد انجام کارهای ارزشمند مبتنی بر نوآوری 
و خالقیت بوده ایم که قابل تقدیر و الگوبرداری برای سایر 

اتاق های بازرگانی کشور است.
او با بیان اینکه استان البرز به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
و تمرکز صنایع دارای قدمت و شهرت نقشی قابل انکار و 
بی بدیل در کشور دارد، افزود: در کنار حضور قدرتمند 
صنعت در البــرز، بخش های کشــاورزی، خدمات و 

گردشگری این استان هم ظرفیت های ویژه ای دارد.
به گفته نائب رئیس اتاق ایران، در ســال 99 علیرغم 
کاهش میزان صادرات، رشد صادرات البرز نسبت به 

سال قبل از آن بیشتر شد.
او با توجه بــه اهمیت اجرای سیاســت های گام دوم 
انقالب ازجمله مسئله جوان گرایی در سطح اتاق های 
شهرستان، تصریح کرد: اکنون در دوره انقالبی صنعتی 
چهارم هســتیم و در این زمان کسب وکارهای تحول 
یافته به ویژه دیجیتال جانشین کسب وکارهای سنتی 
می شــود و توجه به این مهم در نقاط مختلف کشور 

اهمیت باالیی دارد.

طبق شنیده ها، وام بانکی طرح اقدام ملی مسکن از 
150 میلیون تومان به 250 میلیون تومان افزایش 
می یابد. یک مقام آگاه در گفت وگو با ایلنا از افزایش 
سقف وام مسکن ملی به 250 میلیون تومان خبر داد 

که شامل ثبت نامی های جدید می شود.
هرچند به دلیل سفر معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی به ســوریه هنوز موضوع به صورت 
رسمی اعالم نشده اما شنیده ها از منابع موثق حاکی 
از آن است که فرایند افزایش میزان تسهیالت توسط 
وزارت راه و شهرسازی به انجام رسیده و متقاضیان 
جدید طــرح اقدام ملی مســکن امــکان دریافت 

تسهیالت 250 میلیون تومانی را خواهند داشت.
به همین علــت انتظار مــی رود با افزایش ســقف 
وام طرح اقدام ملی مســکن، این طرح با اســتقبال 

بسیار باالیی مواجه شــود. هفته گذشته »محمود 
محمودزاده«معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی از آغاز مرحله پنجم ثبت نام متقاضیان این 
طرح در 246 شهر کشور خبر داده بود و این ثبت نام تا 
پایان روز جاری هم ادامه دارد و قرار بر این است که به 

ثبت نامی های جدید نیز این وام تعلق گیرد.
باید دید با این میزان تامین مالی که به واسطه افزایش 
سقف تســهیالت اعطایی طرح اقدام ملی مسکن 
صورت گرفته و به دنبال آن ســهم آورده متقاضیان 
به شدت کاهش خواهد داشت، اســتقبال مردم تا 
چه حد افزایش خواهد داشت. گفتنی است در حال 
حاضر 530 هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور در 
مراحل مختلف ساخت قرار داد و مرحله پنجم ثبت 

نام مسکنی ملی هم آغاز شده است.  

با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری 
بازار خرید و فروش خودرو متوقف شده و همه 
به نوعی منتظر تعییــن و تکلیف رئیس جمهور 
آینده هســتند تا شاید گشایشــی در تغییرات 
قیمتی بازار بوجود بیاید. به گزارش تســنیم، 
بازار خرید و فروش خــودرو در روزهای پایانی 
هفته اخیر همچنان شاهد توقف معامالت است. 
البته در روزهای گذشته کاهش عرضه برخی از 
محصوالت توسط شرکتهای خودروساز عاملی 
شد تا قیمت تعدادی از خودروها رشد دو تا سه 
میلیون تومانی را تجربه کنند اما روی هم رفته 
انتخابات ریاســت جمهوری عاملی شده تا هم 
خریدار و هم فروشنده دست از معامالت بکشند 
و منتظر تعییــن و تکلیف ریاســت جمهوری 

کشور باشــند عده ای نگران افزایش قیمتها و 
برخی دیگر خوش بین به ثبات قیمتها در بازار 
خودرو هستند اما روی هم رفته توقف معامالت 
 عاملی شــده تا بــازار خودرو در رکــود مطلق 

به سر ببرد.
هم اکنون در بازار خودرو سمند ال ایکس 191 
میلیون تومان، پژو 206تیپ دو با قیمت 206 
میلیون تومان، پژو 206تیپ پنج 259 میلیون 
تومان، پژو 206 صندوقدار 246 میلیون تومان 

به فروش می رسد.
عالوه برایــن تیبادو صندوقــدار 129 میلیون 
تومان، کوئیک آر 158 میلیون تومان، ســاینا 
146 میلیون تومان و تیبادو 136 میلیون تومان 

مورد معامله قرار می گیرد.

حسین سالح ورزی در جمع هیات نمایندگان اتاق کرج

الزمه حل مسائل اقتصاد ایران، توجه به رشد اقتصادی است

گروه خدمات تنها گروه با رشد منفی

رشد اقتصادی بدون نفت سال گذشته؛ صفر درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی:

دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات نمی بینم

معامالت بازار خودرو به بعد انتخابات موکول شدوام مسکن ملی به ۲۵0 میلیون می رسد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۴۰ هزار تومانی نرخ سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز )چهارشنبه، ۲۶ خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان 

رسید. روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )سه شنبه، ۲۵ خرداد( به رقم ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید 
و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک 

گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۵ هزار تومان رسید.

در سال گذشته تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 
611.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

تولید ناخالص داخلی با احتســاب نفت به قیمت 
ثابت سال 1390 در ســال گذشته به رقم 707.9 

هــزار میلیارد تومــان رســید. رقم مذکــور در 
ســال گذشــته 702.8 هزار میلیارد تومان بوده 
که نشــان از رشــد 0,7 درصدی تولید ناخالص 
داخلی با نفــت در ســال 1399 دارد. همچنین 

در ســال گذشــته تولید ناخالــص داخلی بدون 
نفت، 611.8 هزار میلیارد تومان بوده که رشــدی 
 نزدیک بــه صفر درصد نســبت به ســال 1398 

داشته است.

در سال 1399رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
3.5 ، گروه صنایع و معــادن 4.2 و گروه خدمات 
2- درصد نسبت به دوره مشــابه سال قبل، رشد 

داشته است.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: اقدامات دولت و 
مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه های 
خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده 
و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مســکن 

وجود ندارد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار 
مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان 
به موضوعات درون بخشی مربوط نمی شود و بازارهای 

موازی روی آن تاثیر می گذارد.

وی افزود: طی حدود ســه سال گذشــته که بازار روند 
افزایشی به خود گرفته بود نمی شد به طور مطلق گفت 
این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش 
یا دستگاه اســت و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال 
حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه های وزارت راه 

و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر 
تاثیرگذار بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از 530 هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده 
اســت گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه های 

خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شــد 
تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید 
می کنم که نمی توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی 

کاهش قیمت ها نام برد.
محمودزاده درباره پیش بینی بازار مسکن بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی بینم و امیدواریم 
هرچه جلوتر می رویم با به ثمر رسیدن پروژه های وزارت 

راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود

بانک ها
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رئيس اتحاديه فخاران تهــران در ضرورت تعويق 
تسليم اظهارنامه هاي مالياتي بيان داشت: از آنجايي 
که شرايط فعلي اصناف کشور به گونه اي است که 
با مشکالت حادي چون تحريم، گراني هاي بيش 
از حد و نوسان ارز و در امتداد اين مشقات، انتشار 
ويروس کرونا و تعطيلي هاي آن از سوي ستاد ملي 
کرونا، رو به رو بودند، لذا الزم اســت سازمان امور 
مالياتي همانگونه که از قبل قــول داده بود زمان 

تسليم اظهارنامه ها را به تعويق بيندازد.
مرتضي منبع چي، رئيــس اتحاديه فخاران تهران 
گفت: از ابتداي سال تا کنون اصناف دوماه تعطيلي 
پي در پي داشتند، اکنون که واحدهاي صنفي را باز 
نمودند، بايد به دنبال کارهاي اداري باشند، زمان 
شان بسيار کم است، لذا سازمان الزم است تسليم 
اظهار نامه ها را به تعويق بيندازد تا آنها با فراق بال 
بهتري بتوانند کارشــان را انجــام دهند؛ چه آنکه 
سازمان از پيشترها قول اين همکاري را به اصناف 

داده بوده است.
منبع چي در رابطه با تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات 
هاي مستقيم بيان داشت: تا بستر سازي هاي الزم 

اتفاق نيفتد، قوانين بدرستي اجرايي نخواهد شد، 
تا زمانيکه قوانين و تبصره هايي که ســازمان مقرر 
مي دارد بدون آموزش و آمادگي افراد اجرا شــود 
با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که افراد مشمول 
اين قانون بدون آمادگي و اطالعات توانايي اجرا را 

ندارند.
وي با گاليه از روند اجــراي مطالباتي که اتحاديه 
ها دارند گفت: بر اســاس بخشــنامه هاي موجود 
همه مراحل درخواست رفع مشکالت اتحاديه ها 
از ســازمان هاي ذيربط بايد از کانال و مسير اتاق 
پيگيري شود. اتحاديه ها حق ندارند به طور مستقل 
امور را پيگيري نمايند، لذا مشکالت به اتاق اصناف 
ارسال مي شود؛ اما پاسخ آن بقدري طور مي کشد 
که مشمول مرور زمان شــده و فراموش مي گردد. 
قانون مي گويــد براي هر يک از نامــه نگاري ها و 
درخواست ها نهايتاً ۱۵ روز فرصت پاسخ وجود دارد. 
جايگاه اتاق بگونه اي است که سازمان هاي مرتبط، 
حاضر و ملزم به پاســخ گويي نيستند؟ بنابراين نه 
امکان داريم خودمان اقــدام کنيم و نه اتاق پيگير 

مشکالت مان است. چه کنيم؟

تقاضای جدید در راه بازار مسکن
کمیل طیبی، اقتصاددان

قيمت مسکن دارای يک چرخه است که اين چرخه با توجه به نقدينگی بسيار باالی ايجاد شده در اقتصاد به عنوان يک دارايی شروع به افزايش می کند. در همين فرآيند حباب به اندازه ای افزايش پيدا می کند که بازار مسکن دچار رکود می 
شود. همان رکود تورمی که در بازار مسکن حاکم شده است. از طرفی ديگر شرايط بازار ايجاب می کند که اين حباب تخليه شود و البته اين روند زمان بر خواهد بود. بنابراين در اينکه هميشه بازار مسکن در حال نوسان بوده و دچار حباب 
قيمتی می شده، شکی نيست.  امروز بازار مسکن در شرايطی قرار گرفته است که حباب مسکن شروع به تخليه و ترکيدن کرده و رشد آنچنانی در مدت اخير پس از افزايش قيمت های نجومی نداشته ايم. می توان چشم انداز بازار مسکن را 

اينگونه توصيف کرد که ثبات نسبی در بازار حاکم خواهد شد و افزايش قيمت در دو سال آينده نخواهيم داشت. اين ثبات می تواند تقاضاهای جديد را وارد بازار مسکن کند و رونق را تا حدود بسياری به بازار بازگرداند. 
در چند سال اخير بخصوص سال گذشته رشد قيمت مسکن به اندازه ای بوده است که بازار توانايی افزايش بيش از آن را ندارد. رکودی که در بازار مسکن حاکم شده به دليل رشد ناگهانی و غيرمنتظره قيمت ها بوده است. اينکه بازار آمادگی 
نداشته و مصرف کنندگان با رويارويی با اين قيمت ها توانايی خريد را از دست داده اند هم در رکود بازار نقش داشته است.  با افزايش ناگهانی قيمت ها در بازار مسکن آن دسته از واحدهايی که تقاضای بيشتری داشتند قيمت های نجومی را 
تجربه کردند. خانه های کوچک متراژ که از سوی مردم از اقبال بيشتری برخوردار بودند دچار رشد بی سابقه قيمتی شدند و توانايی برای خريد آنقدر کاهش يافت که حتی متقاضيان خريد به فکر اجاره نشين شدن افتادند. به طور کلی پس از 
انتخابات رشد قيمت در بازار مسکن بعيد است چراکه ظرفيت اين بازار برای افزايش قيمت ها پر شده و پيش بينی می شود بازار مسکن رو به ثبات حرکت کند.  دولت بايد با توجه به قيمت باالی مسکن و عدم همخوانی آن با بودجه درآمدی 

افراد و حتی سقف وام های کنونی برنامه های بلندمدتی در بازار مسکن پياده سازی کند تا با توجه به اين مقدار از افزايش قيمت ها توانايی برای خريد مسکن دوباره به خانوار بازگردد. 

در حالــی که معــاون وزير 
شهرسازی معتقد است که 
دليلی بــرای افزايش قيمت 
مسکن بعد انتخابات وجود 
ندارد اما شــواهد نشان می 
دهد بازار مسکن ديگر تمايلی برای رشدی بيش از قيمت 
های نجومی تحميل شده را ندارد. يک اقتصاددان در اين 
رابطه با وضعيت بازار مسکن بعد از انتخابات می گويد: 

امروز بازار مسکن در شرايطی قرار گرفته است که حباب 
مسکن شروع به تخليه و ترکيدن کرده و رشد آنچنانی 
در مدت اخير پس از افزايش قيمت های نجومی نداشته 
ايم. کميل طيبی گفت: می توان چشم انداز بازار مسکن را 
اينگونه توصيف کرد که ثبات نسبی در بازار حاکم خواهد 
شد و افزايش قيمت در دو سال آينده نخواهيم داشت. 
اين ثبات می تواند تقاضاهای جديد را وارد بازار مسکن 

کند و رونق را تا حدود بسياری به بازار بازگرداند. 
البته به گفته فعاالن بازار مسکن بازار مسکن از آن دسته 
بازارهايی نيست که اخبار و حواشی اقتصادی و سياسی 
بتواند تاثير آنی روس آن داشته باشد. اين بدان معناست 

که در چندسال اخير اگر قيمت مسکن دچار افزايش 
قيمت های نجومی و ناگهانی شد به سرعت نمی تواند 
تغيير وضعيت دهد و ريزش زيادی در بازار مسکن وجود 

نخواهد داشت. 
در همين زمينه معاون وزير راه و شهرسازی گفته است 
اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، 
ماليات بر خانه های خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات 
بازار مســکن موثر بوده و بعد از انتخابات نيز دليلی بر 
افزايش قيمت مســکن وجود ندارد. محمودزاده می 
گويد: قطعا برنامه های وزارت راه و شهرسازی در ايجاد 

ثبات بازار مسکن در ماههای اخير تاثيرگذار بوده است.

عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازی 
نيز معتقد است اين روزها انتخابات برای بازار مسکن مهم 
ترين عامل اثرگذار نباشد چرا که رفتار اين روزهای بازار 
مسکن، بيش از هر چيز براساس خصلت دارايی بودن 
آن قابل توضيح است. در سطوح فعلی قيمت متقاضی 
مصرفی در عمل قدرت خريد ندارد و تقريبا عمده آنچه 
که در بازار معامله می شــود، تقاضای سوداگری است؛ 
يعنی چه فروشــنده و چه خريدار بــه خاطر تقاضای 
سفته بازی و ســوداگری وارد بازار می شوند و درنتيجه 
می بينيم که رفتار بازار مسکن به رفتار بازاری مثل ارز 

شبيه شده است.

بازار مسکن پس از انتخابات به چه سمت و سویی می رود؟

بازار مسکن  در  فاز  استراحت 
شایلی قرائی
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آمار منتشر شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمت( نشــان 
می دهد که از بين انواع برنج، 
 گوشت و شکر که وضعيت 
قيمت آن ها در ارديبهشــت ماه امسال منتشر شده، 
قيمت تمام کاالها بين ۴۰ تا ۱۲۳ درصد نســبت به 

ارديبهشت سال گذشته افزايش داشته است.
بر اســاس اين آمار بيشــترين افزايــش قيمت در 
ارديبهشت امســال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده 
که قيمت آن با ۱۲۳.۲ درصــد افزايش از حدود ۱۱ 
هزار و ۲۰۰ تومان در ارديبهشت سال ۱۳۹۹ به بيش 
از ۲۵ هزار تومان در ماه مشــابه سال جاری رسيده 
اســت. البته اخيرا قيمت اين محصــول به ۳۰ هزار 
تومان هم رسيده و اين در حالی است که نرخ مصوب 
مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.اواخر سال گذشته 
نيز وضعيت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث 
ايجاد صف های طوالنی برای دريافت مرغ به قيمت 
تنظيم بازار در شرايط کرونايی شد. اين در حالی است 
که نهاده های دام و طيورهمچنان ارز دولتی دريافت 
می کنند و مرغ به قيمت مصوب بايد در دســترس 

عموم مردم باشد. 
اما در شرايطی که وزارت جهاد کشاورزی می گويد 
توليد مرغ به اندازه نياز کشور بوده و هيچ کمبودی 
در اين زمينه وجود ندارد و تقصير را به گردن وزارت 
صمت انداخته که وظيفه نظارت بر بازار و برخورد با 
گرانفروشــی را دارد، مسئوالن وزارت صنعت معدن 
تجارت )صمت(  می گويند قرارگاه ســاماندهی مرغ 
مسئول تامين و توزيع اين کاالســت؛ بنابراين اين 
وزارتخانه مسووليتی در اين رابطه ندارد که بخواهد 
اظهارنظر کند. از طرف ديگر گزارش هايی از کمبود 

مرغ در بازار نيز منتشر شده است.
بعد از مرغ، قيمت برنج تايلندی بيشــترين افزايش 
را داشــته که قيمت آن در اين مدت با ۸۶.۲ درصد 

افزايش به حــدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رســيده 
اســت. قيمت برنج پاکســتانی نيز بــا ۷۲.۲ درصد 
افزايــش به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رســيده اســت.

اما افزايــش قيمت در برنج های داخلــی کمتر بوده 
اســت؛ به طوری که قيمت برنج طارم اعال و داخلی 
هاشــمی درجه يک در اين مدت به ترتيب ۴۲.۱ و 
۴۰.۱ درصد افزايش داشته و در ارديبهشت امسال  
 به حــدود ۳۵ هزار و ۳۰۰ تومــان و ۳۴ هزار تومان 

رسيده است.
اما در اصل رتبه سوم بيشترين افزايش قيمت به شکر 
می رســد که قيمت آن در ارديبهشت امسال ۷۶.۳ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزايش يافته 
است؛ به طوری که قيمت هر کيلوگرم شکر سفيد از 
۷۰۰۰ تومان در ارديبهشت سال قبل به ۱۲ هزار و 

۴۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسيده است. البته 
مشاهدات ميدانی نشان می دهد قيمت شکر نيز در 
بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار 
تومان رسيده است. اين در حالی است که بر اساس 
سامانه ۱۲۴ همچنان بايد قيمت هر کيلو شکر بسته 
بندی ۸۷۰۰ تومان و قيمت هر کيلو شکر فله ۷۳۰۰ 
تومان باشــد. در اين رابطه معاون بازرسی سازمان 
حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اخيرا علت 
افزايش قيمت شــکر را رو به اتمام بودن ذخاير شکر 
وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به 
اينکه شکر در حال حاضر با ارز نيمايی وارد می شود 

ديگر مشمول نرخ گذاری تثبيتی نيست.  
در ايــن ميان قيمــت هرکيلو گوشــت گوســاله 
و گوســفندی بــا ۵۲.۲ و ۴۲.۹ درصدافزايــش در 

ارديبهشت امسال  به حدود ۱۱۵ هزار تومان و ۱۳۰ 
هزار تومان رســيده اســت. قيمت هر کيلو گوشت 
گوسفندی و گوساله در ماه مشــابه سال ۱۳۹۹ به 
ترتيب حدود ۷۵ و ۹۲ هزار تومان بوده است.بر اين 
اساس کمترين کاهش قيمت در ارديبهشت امسال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به برنج هاشمی 

بوده است.
بررسی قيمت اين اقالم اساسی طی يک ماه نيز نشان 
می دهد قيمت همه اقالم ياد شــده در ارديبهشت 
امســال نســبت به ماه قبلش به جز برنج تايلندی 
و گوشــت گوســفندی با ۰.۱ و ۰.۳ درصد کاهش، 
افزايش يافتــه و ميزان افزايــش قيمت ها طی يک 
ماه هم بين ۰.۵ درصد )برنج پاکستانی( تا ۴ درصد 

)شکر( بوده است.

قیمت انواع برنج، گوشت، شکر نسبت به سال گذشته 40 تا 123 درصد افزایش داشته است

سردمداران گرانی در اردیبهشت ماه
شایلی قرائی
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توليد لوازم خانگی در سال جاری به تبعيت از سال ۹۹ 
همچنان بر مدار صعودی قرار دارد، به شکلی که شاهد 
رشد ۴۱ درصدی در توليد ماشــين لباسشويی و ۳۰ 
درصدی در توليد يخچال بوده ايم.طی سه سال گذشته 
مجموعه ای از اتفاقات از جمله خروج توليدکنندگان 
کره ای از بازار لوازم خانگی ايران و افزايش نرخ ارز موجب 
شــد تيراژ و کيفيت توليد و عمق ساخت داخل لوازم 
خانگی افزايش چشمگيری پيدا کند؛ به شکلی که سال 
گذشته نزديک به ۱۵ ميليون دستگاه لوازم خانگی توليد 
شد که سهم لوازم خانگی بزرگ )يخچال، لباسشويی، 
تلويزيون و اجاق گاز( ۵ ميليون و ۹۶۹ هزار دســتگاه 
بوده است. بررسی آمار وزارت صمت از وضعيت توليد 
در کشور نشان می دهد که روند شتابان افزايش توليد 
لوازم خانگی در داخل کشور همچون سال گذشته، طی 
سال جاری نيز ادامه يافته به طوری که بر اساس آمار 
تجميعی، توليد انواع لوازم خانگی در ۲ ماهه امسال با 
رشد قابل توجهی همراه بوده است.بر همين مبنا، طی 
۲ ماهه سال جاری ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه يخچال و 
فريزر توسط توليدکنندگان داخلی توليد شده است، اين 
در حاليست که در ۲ ماه سال گذشته ۲۷۹ هزار و ۶۰۰ 
دستگاه از اين محصول توليد شده بود.بدين ترتيب توليد 
يخچال و فريزر در ۲ ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد ۲۹.۶ درصدی يافته است.
همچنين در ۲ ماه امســال ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
ماشين لباسشويی در کشور توليد شده است. اين در 
حاليست که در مدت مشابه سال قبل ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ 

دستگاه توليد شده بود.بنابراين توليد ماشين لباسشويی 
در ۲ ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۴۰.۹ درصدی يافته است.
در ۲ ماه امسال ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع تلويزيون 
توسط توليدکنندگان داخلی توليد شده است که در 
مدت مشابه پارسال ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه توليد شده 
بود.بدين ترتيب توليد انواع تلويزيون در ۲ ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدی داشته 
است.همچنين در ۲ ماه امسال ۳۶۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه 
کولر آبی در کشور توليد شده که اين رقم در مدت مشابه 
سال قبل ۳۴۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است و از رشد 

۶.۳ درصدی توليد اين وسيله سرمايشی حکايت دارد.
در اين بين يک نکته قابل توجهی وجود دارد و آن اينکه 
مذاکرات وين در جريان است و برخی معتقدند ممکن 
است با برداشته شدن بخشی از تحريم ها، زمينه برای 
بازگشت شرکت هايی همچون سامسونگ، ال جی به 
کشور فراهم شود؛ شرکت هايی که در سال ۹۷ به تبعيت 

از تحريم های آمريکا از کشور خارج شده اند.
اما فعاالن حوزه لــوازم خانگی تاکيــد دارند که ورود 
سرمايه گذاری خارجی نبايد همچون سنوات گذشته 
باشد بلکه بايد با طرح ريزی های جديدی همچون الزام 
به ورود تکنولوژی و استفاده از نيروهای ايرانی، فرايند 
ورود سرمايه گذار را به شکل ديگری طراحی کنيم تا 
اين ســرمايه گذاری منجر به از دست رفتن سهم بازار 
توليدکنندگان داخلی و ســرمايه گذاری های صورت 

گرفته طی سه سال اخير نشود.

در پی شيوع ويروس کرونا و به ويژه بروز واريانت انگليسی 
اين ويروس در جهان، ممنوعيت و محدوديت های سفر 
به صورت زمينی و هوايی روز به روز و با و موج های جديد 
بيشتر و بيشتر می شود که البته اخيرا درپی کنترل اين 
بيماری و گسترش واکسيناسيون در کشورهای مختلف، 
پروازها و سفرهای هوايی به سمت از سرگيری سوق پيدا 
کرده است.در پی شيوع ويروس کرونا و خصوصا گسترش 
واريانت انگليسی در جهان محدوديت های کرونايی به 
ويژه در حوزه پروازهای خارجی روز به روز بيشــتر شد 
و کشورهای متعددی در ليســت سياه و ممنوعه برای 

پروازهای مسافری قرار گرفتند.
بر اســاس آخرين وضعيت اعالم شده از سوی سازمان 
هواپيمايی کشوری درباره مقاصد ممنوعه برای پروازهای 
خارجی ۱۵کشور از جمله فرانسه و پاکستان در فهرست 
مقاصد ممنوعه پروازی به دليل شيوع واريانت انگليسی 
کرونا قرار داشتند و ۲۶ کشور نيز در فهرست کشورهای 
پر خطر بودند که پرواز به اين مقاصد با محدوديت همراه 
بود و مسافران ملزم به رعايت پروتکلهای خاصی در اين 

زمينه بودند.
به اين ترتيب مقاصد پــروازی ممنوعه کرونايی به ۱۳ 

کشور کاهش پيدا کرد. يعنی در شــرايط فعلی هند، 
بوتسوانی، برزيل، جمهوری چک، عراق، استونی، ايرلند، 
لسوتو، ماالوی، موازمبيک، اسلواکی، آفريقای جنوبی و 
زامبيا در ليست کشورهای با شرايط ويژه دارای واريانت 

انگليسی قرار دارند پرواز به اين مقاصد ممنوع است.
از سوی ديگر فرانسه، پاکستان، آلبانی، آندورا، بحرين، 
بوليوی، بوســنی و هرزگوين، کلمبيا، مصر، اکوادور، 
مجارستان، اردن، کوزوو، لتونی، لبنان، مالت، مولداوی، 
مونتگرو، مقدونيه شــمالی، فلســطين، سنت لوسيا، 
صربستان، سيشل، اسلوانی، سوئد، ســوريه، تانزانيا و 
امارات متحده عربی در ليست کشــورهای پرخطر با 
بروز باالی بيماری قرار دارند امــا پرواز به آن ها ممنوع 
نبوده و نيازمند پروتکل هــا و محدوديت های کرونايی 
خاصی است. البته بر اساس آخرين آمار دريافت شده 
به زودی محدوديت های بيشتری برداشته می شود چرا 
که در بسياری از کشورهای جهان شيوع ويروس کرونا 
تا حد بسيار زيادی کنترل شده و واکسيناسيون نيز در 
سطح وسيعی انجام گرفته است. به نظر می رسد دوباره 
پروازهای خارجی ايران روند افزايشی به خود گرفته و 

آسمان ايران رونق بيشتری بگيرد.

پروازهای عبوری از آســمان ايران در ارديبهشــت 
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۱۳۰ 
درصدی داشته است.بر اســاس آماری که شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران از وضعيت پروازهای 
عبوری تجاری خارجی اعالم کرده، در ارديبهشت 
امسال ۱۰ هزار و ۸۴ سورتی پرواز عبوری انجام شده؛ 
در حالی که در ماه مشابه سال گذشته )ارديبهشت 
۹۹( ۱۱ هزار ۴۲۶ سورتی پرواز انجام شد که نشان 
دهنده رشــد ۱۲۹.۷ درصدی پروازهای عبوری در 
يک سال اخير است. اوايل سال گذشته و در پی شيوع 
کرونا که به توقف بسياری از پروازها در دنيا منجر شد، 
شاهد کاهش شديد پروازهای عبوری بوديم که در 
سال جاری و با از سر گيری پروازها در دنيا، روند رو 
به رشد تردد هواپيماهای خارجی از آسمان ايران که 

از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده بود، ادامه دارد.
در فروردين امسال نيز ۱۱ هزار و ۴۲۶ سورتی پرواز 

عبوری انجام شده بود که در مقايسه با ماه مشابه سال 
قبل )فروردين ۱۳۹۹( که اين شاخص ۵ هزار و ۱۶۲ 
سورتی پرواز بود، رشد ۱۲۱.۳ درصدی داشته است.
در مجموع دو ماهه امسال ۲۱ هزار و ۵۱۰ سورتی 
پرواز عبوری از آسمان ايران انجام شده که در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته )دو ماهه نخست ۱۳۹۹( 
که مجموعاً ۹ هزار و ۵۵۹ سورتی پرواز انجام شده 

بود، رشد ۱۲۵.۲ درصد را نشان می دهد.
با اين حال بيشترين تعداد پروازهای عبوری از آسمان 
ايران در ۱۳ سال اخير به سال ۱۳۹۶ با ۴۲۶ هزار و 
۶۸۴ سورتی پرواز اختصاص دارد و در دو ماهه نخست 
همان سال )فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۶( مجموعاً 
۶۴ هزار و ۴۴۵ سورتی پرواز انجام شده بود.بنابراين 
تعداد پروازهای عبوری از آسمان ايران در دو ماهه 
نخست ۱۴۰۰ در مقايســه با دو ماهه نخست سال 

۱۳۹۶ کاهش ۱۹۹.۶ درصدی را نشان می دهد.

پروازهای عبوری از آسمان ایران ۱۳۰ درصد رشد کرد

ورود سرمایه گذار خارجی مشروط باشد

تولید لوازم خانگی بر مدار صعود

افزايش دو برابري نرخ قبوض گاز براي فخاران

وقتی واكسیناسیون كارساز می شود

آخرين وضعیت پروازهای خارجی آزاد و ممنوعه کرونايی



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2224| پنج شنبه 27 خرداد ماه 1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
22

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

د ما
ردا

2  خ
7  |

به
 شن

نج
پ

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

رهبر معظم انقالب:
راه حل مشكالت حضور پای صندوق رای است

گالیه های مردم از وضعیت اقتصادی را قبول دارم اما عدم حضور در انتخابات را 
قبول ندارم، راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است.

به گزارش تسنیم، گزیده سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در آستانه انتخابات به شرح زیر است:

بحث امروز من صرفــا درباره انتخابات اســت و کمتر از 48 ســاعت دیگر یک 
رویداد سرنوشت ساز در کشــور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از انتخابات 

ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا.
قطعا سرنوشت کشور در برهه زمانی در همه زمینه ها، در اقتصاد، مسائل فرهنگی، 
امنیت و سالمت و غیره وابسته به عملی است که شما مردم ایران روز جمعه ان شااهلل 
انجام خواهید داد و با حضور و رأی خود سرنوشت کشور را در واقع رقم می زنید، 

در همه مسائل عمده.
کار بزرگ مردم در روز جمعه اول اصل مشارکت و ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخابات 
خواهد بود و امیدواریم خدای متعال دل ها را هدایت کند و بتوانیم به بهترین وجه 

در این عرصه ظاهر بشویم.
 در یکی از سخنرانی های اخیر به ملت ایران عرض کردم که حضور مردم در نظام 
جمهوری اسالمی دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری است؛ صرفا مسئله 
سیاسی نیست و البته فواید سیاسی حضور مردم زیاد است و مهم تر از این ها، فلسفه 
حضور مردم در نظام جمهوری اسالمی است. در جمهوری اسالمی؛ جمهوری یک 
بخش و اسالمی یک بخش است و  اگر جمهور حضور نداشته باشند، جمهوری 
اسالمی تحقق پیدا نمی کند و البته از جنبه های سیاســی نیز ثمرات و برکات 

فراوانی دارد.
 بعضی از حقایق است که باید نگاه به آن ها فراتر از نگاه های سیاسی باشد؛ مانند 
تشییع سردار شهید سلیمانی. انتخابات از این قبیل است. همه باید در انتخابات 
شــرکت کنند؛ چون نظام اجتماعی کشــور به این حضور نیازمند است و تاثیر 

می گذارد.
دشمنان اسالم و ایران با انتخابات شما مردم مخالف هستند. بنابراین انتخابات 
یک عمل صالح است و کسانی که می خواهند عمل صالح انجام بدهند، انتخابات 

آن عمل صالح است.
انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم یعنی اینکه نظام 
جمهوری اسالمی پشتوانه مردمی دارد. این در اقتدار نظام و کشور تاثیر بی نظیر 

دارد و هیچ ابزار قدرتی، قدرت افزایی ندارد.
  آن کسانی که با سفسطه گویی های گوناگون که برخی از آنها در روزنامه ها و فضای 
مجازی دیده می شود، دنبال تضعیف نظام هستند. آن ها می دانند که اگر حضور 
مردم و کشور ضعیف بشود، می توانند کشــور را دچار ناامنی و تروریسم کنند و  

بتوانند کشور را جوالنگاه مزدوران خود قرار بدهند.
اگر کاهش حضور مردم را داشته باشیم، از آن ســو افزایش فشارهای دشمن را 
خواهیم داشت. این ها نسبت معکوسی دارند. اگر ما بخواهیم فشارهای دشمن چه 
فشارهای اقتصادی مانند تحریم از بین برود، راهش این است که حضور مردمی 

افزایش پیدا کند.
همه مراکز قدرت های شــیطانی و همه آنها که با جمهوری اســالمی مخالفت 
می کنند، با انتخابات ها هم به شکل ویژه مخالفت می کنند؛ در همه انتخابات  های 
ما همیشه اینگونه بود است که  ابرازهای سیاسی و رسانه ای آنها در خدمت تخریب 
ذهنی مردم نسبت به انتخابات و اگر بتوانند به نحوی دخالت در انتخابات بوده تا 
نگذارند شکوه و شوکت انتخابات ایران خودش را نشان بدهد؛ البته به کوری چشم 
آنها در طول این سالهای متمادی نه تعطیل شده و حتی یک روز به تاخیر افتاده 
است.  از مدتی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات این تبلیغات سوء آنها وجود داشته 
است. شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری را پیدا کنیم که انتخابات آن 
این همه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته باشد. در همین انتخابات پیِش رو چند 
ماه است که رسانه های آمریکایی و انگلیسی و مزدورانی که زیر پرچم آنها مشغول 
به کار هستند دارند خودشان را می کشند تا انتخابات جمهوری اسالمی را به نحوی 

زیر سوال ببرند و  به نحوی انتخابات در ایران را مورد اتهام قرار دهند.
هدف آنها این است که این انتخابات به آن صورت مطلوب جمهوری اسالمی انجام 
نگیرد و مردم از نظام فاصله بگیرند، چرا که عدم حضور مردم در انتخابات به معنی 
فاصله گیری مردم از نظام اسالمی است. البته مردم به حرف آنها گوش نکردند  و 
تجربه نشان داده است که متن مردم، -حاال  البته برخی گروه های خاص را کاری 
نداریم که در مطبوعات و  فضای مجازی حرف آنها را تکرار می کنند-، ولی متن 
مردم نشان دادند که هر چه دشمن خواسته است عکس آن را عمل کرده اند و این 
دفعه هم به توفیق الهی همین خواهد شد و مردم با حضور خود به جمهوری اسالمی 

آبرو خواهند داد.
مناظرات انتخاباتی نشان داد که انتخابات رقابتی است، درباره محتوای مناظرات 

پس از انتخابات صحبت خواهم کرد.
کشوری که به صورت قبیله ای اداره می شود علیه انتخابات در ایران تلویزیون 24 

ساعتی راه می اندازد.
گالیه های مردم از وضعیت اقتصادی را قبول دارم اما عدم حضور در انتخابات را 

قبول ندارم، راه حل مشکالت حضور پای صندوق رای است.
جوانهای ما منتظر نماندند که دستهای بخیل جهانی به ما واکسن بفروشند. از 
روز اول شروع کردند به تالش کردن تا رســیدن به واکسن. حاال ما شدیم جزو 
5-6 کشوری که در دنیا که توانستند واکسن را تولید کنند. جوان های ما در قضیه 

واکسن منتظر دست های بخیل نماندند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد:
سياست مركز ملی فضای مجازی درباره ارز ديجيتال

معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی با تشریح سیاست های این مرکز در 
مواجهه با ارزدیجیتال گفت: استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی را ترویج 
نمی کنیم.ابوالفضل روحانی اظهار داشت: رمزارزها به طور کلی و با مدیریت 
شرایطی می توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معامالت باشند 
اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این موضوع برای آن تعریف شود.وی 
گفت: مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی نظیر 
بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن  مشــخص نبوده بلکه 

سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیستند.
روحانی ادامه داد: نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تالطم قیمتی آن در 
بازارهای جهانی جای پرسش دارد. بر این اساس سیاست مرکز ملی فضای 
مجازی این است که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری 
اســالمی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار 
مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معامالت باشد باید رویکرد 

ویژه ای برای آن تعریف شود.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به موضوع بالکچین 
و رمزارزها گفت: پژوهشــگاه فضای مجازی نســبت به آسیب پذیری و 
ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها 
در میان همه مردم، ساری و جاری نشــده و موضوعی فراگیر نیست و در 
ســطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده، باید با توجه به شــرایط و برنامه 
ریزی انجام شده با هدف آگاه ســازی این موضوع، نسبت به شفاف سازی 
 موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسالمی را نسبت به این موضوع 

تبیین کرد.

اخبار

موانع کسب و کارهای اینترنتی در ایران برداشته می  شود
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: موانع موجود در بستر کسب و کارهای اینترنتی برای مجلس مشهود است و این موانع را با همکاری ارگان های مربوطه رفع می کنیم.رضاخواه 

نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: رشد اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان مثال زدنی است به طوری که طبق آمار های بین المللی درصد رشد اقتصاد جهان در دوران کرونا ۲ 
درصد، اما رشد اقتصاد دیجیتال ۱۰ درصد بوده است.او افزود: در مجلس شورای اسالمی به خصوص فراکسیون اقتصاد دیجیتال به دنبال حمایت از کسب و کار های مجازی هستیم تا 

عالوه بر تاثیر مثبت آن ها بر اقتصاد کشور، بتوان کاال به کشور های همسایه صادر کرد.

بیت کوین در محدوده 4۰ 
هزار دالر تثبیت شــده و 
احتمال اینکه این ارز بتواند 
تا محــدوده 5۰ هزار دالر 
رشــد کند زیاد است.این 
روزها بازار رمزارزها در محدوده حساسی قرار دارد. 
سوال اینجاست روند صعودی دوباره شروع می شود؟

بیت کوین نسبت به یک هفته قبل حدود ۱6 درصد 
رشد کرده اســت و حدود ۷5۰ میلیارد دالر ارزش 
بــازار دارد.آلت کوین ها کمتر از بیت کوین رشــد 
کردند و هم به دلیل افزایــش عرضه در بیت کوین 
روندی نزولی دارند. این روزها شــرکت ها بزرگ و 
میلیاردرهای زیادی روی بیت کوین سرمایه گذاری 
کردند و زمزمه ها از پذیرش بیت کوین در کشورهای 

آمریکای شمالی زیاد شده است.
فعال باید منتظــر حرکت بعدی بازار باشــیم، اگر 
بیت کوین بتواند تا 42 هزار دالر رشد کند می تواند 
اعداد باالتری هم داشــته باشــد اما اگر نتواند این 
محدوده را پشت ســر بگذارد دوباره یک اصالح در 
پیش دارد.ارزهای دیجیتال در کف قیمتی تقاضای 
خوبی پیدا کردند و اتریوم و ریپل با جذب سرمایه 
همراه شدند از طرفی هم ایالن ماسک یک توئیت در 
رابطه با هولد کردن بیت کوین زد که همین موضوع 
هم بازار را به جلو هل داد.ارز دیجیتال شیبا حدود 
25 درصد رشد کرده و احتماال بعد از لیست شدن 

در کوین بیش بیشتر رشد می کند.
ارزش معامالت یک رمزارز به صورت ناگهانی تنها 
در عرض سه ساعت میلیاردها دالر جهش کرد و به 
جایگاه هفدهم مارکت کپ رسید.فقط در عرض سه 
ســاعت 65/۷ میلیارد دالر از طریق یک کیف پول 
ناشــناخته وارد بازار ارزهای دیجیتال شد و قیمت 
توکن webdollar را از ۰۰۰۳۷/۰ دالر به 6۱/۰ 

دالر رساند. یعنی این ارز با افزایش حجم معامالت 
۱68 هزار درصد رشد کرد.ارزش بازار این ارز بعد از 
جهش به 5/5 میلیون دالر به 5/۹ میلیون دالر رسید 
و همین حجم عظیم پول بود که بازار را اینگونه به 

حرکت درآورد.
در یک برهه زمان کوتاه ارز webdollar با پشت 
سرگذاشــتن پروژه های بالکچین پرقدرت مانند 
اســتالر و وی چین به رتبه ۱8 مارکت کپ رسید.
اما ارزش این توکــن همانگونه که ناگهانی رشــد 
کرده بود ناگهانی هم ســقوط کرد و کاهش ارزش 
معامالت این ارز را به رتبه 8۷۳ مارکت کپ پرت کرد.

بررسی ها نشان می دهد که سرمایه تزریق شده برای 
پامپ کردن ارز webdollar از یک صرافی به نام 
indoEx به بازار کریپتوکارنسی تزریق شده است

مدیریت شــرکت indoEx  با شماره ۱2۰2۹62۱ 
واقع در انگلستان را شــخصی به اسم کالینز اسپنسر 
بر عهده دارد و شخصی به اسم گریس نورث هم مدیر 
فناوری این شرکت اســت. این دو مدیر هیچ اکانتی 
در توئیتر ندارند و برخی مشتریان قبلی این شرکت 
عقیده دارند اسپنســر هویتی جعلی اســت. یکی از 
مشتریان در همین باره نوشت: »اسپنسر یک هویت 
جعلی است و این فرد همیشه کارها را به آینده موکول 

می کند.«
اطالعات دفتر ثبــت انگلیس نشــان می دهد این 
شرکت در نوامبر سال 2۰2۰ به دلیل عدم اشتراک 
جزئیات سهامداران توبیخ شده اما کالینز اسپنسر 
اعالم کرده که او تنها ســهامدار این شرکت است. 
سازمان ثبت انگلیس برای این شرکت اخطار صادر 
کرده اســت اما با این وجود این صرافی بدون مجوز 

تایید رفتارهای مالی به کار خود ادامه می دهد.
این شــرکت ادعا می کند 5۰ کارمند دارد اما تنها 
سه نفر از کارمندانش در شبکه های اجتماعی وجود 
خارجی دارند و آن ها از اهالی اندونزی هســتند نه 
انگلســتان. از طرفی باال بردن قیمت ارز دیجیتال 
webdollar وب دالر هم از ســمت این صرافی 

انجام شده است که مالکی مرموز دارد. اما سرانجام 
بیت کوین به مقاومت حیاتی خود در سطح 4۰ هزار 
دالر رسید. ارزش بازار این ارز حدود ۷5۰ میلیارد 
دالر است و قیمت بیت کوین در باالترین سطح خود 
در سه هفته اخیر قرار دارد. سرانجام بیت کوین به 
مقاومت حیاتی خود در سطح 4۰ هزار دالر رسید. 
ارزش بازار این ارز حدود ۷5۰ میلیارد دالر است و 
قیمت بیت کوین در باالترین سطح خود در سه هفته 

اخیر قرار دارد.
طی چند روز گذشــته بیت کوین روندی صعودی 
پیدا کرده و رســیدن این ارز به محدوده مقاومت 
4۰ هزار دالر با ارزش معامالت باال، سرمایه گذاران 
و تحلیلگران بازار را به روند صعودی امیداوار کرده 
اســت. بعد از قانونی شــدن بیت کوین در کشــور 
الســالوادور عالقه کشــورهای آمریکای التین به 
پذیرش بیت کوین بیشتر شــده است.طبق گفته 
تحلیلگران بلومبرگ، اگر بیت کوین باالی مقاومت 
5/4۰ هزار دالر تثبیت شود احتمال رشد تا 5۰ هزار 

دالر کم نیست.
از طرفی بیت کوین هر روز بیشتر به جمع ثروتمندان 

و میلیاردرها نفوذ می کند. پل تودور جونز، مدیر یک 
صندوق ســرمایه گذاری هم در رابطه با بیت کوین 
گفت: »بیت کوین به پرتفوی دارایی تنوع می دهد 
و بازدهی خوبی دارد.«شرکت میکرواستراتژی هم 
دو اعالمیه منتشر کرد. اول اینکه 5۰۰ میلیارد دالر 
اوراق قرضه شرکتی به رسید سال 2۰28 را نقد کرده 
و قصد دارد این مبلغ را در بیت کوین سرمایه گذاری 
کند. دومین اعالمیه این است که این شرکت قصد 
دارد فروش عمومی سهام کالسA را در دستور کار 

قرار بدهد.
این شــرکت در حال حاضر ۹2 هزار بیت کوین به 
ارزش 2/2 میلیارد دالر در خزانــه خود نگهداری 
می کند و احتماال قصد دارد سهام عمومی بفروشد 
و دارایی های خود در بازار کریپتوکارنسی را افزایش 
دهد.این شــرکت در ادامه نوشــت: »گستردگی 
منابع بیت کوین ما ریسک سرمایه گذاری را بیشتر 
می کند اما سرویس دهی شرکت ما به مقدار زیادی 
وجه نقد نیاز دارد و ممکن اســت ما از تجارت خود 
 نتوانیم این مقدار وجه نقد برای پرداخت بدهی ها را 

تامین کنیم.«

پشت پرده رشد نجومی يك رمزارز

جنگ عرضه و تقاضا در رمزارزها 
پيش بينی بيت كوين ۵0 هزار دالری 

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران برای حمایت 
ویژه از استارت آپ های فناوری محور و دیجیتال 
کشور به صورت مستمر و بدون محدودیت زمانی 
برگزار می شــود.با حمایت مرکز نوآوری اقتصاد 
دیجیتال ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران 
به صورت مستمر و بدون محدودیت زمانی برگزار 

می شود.
ایــن طــرح در راســتای حمایــت ویــژه از 
اســتارت آپ های فنــاوری محــور و دیجیتالی 

کشــور صورت می گیرد که جذب سرمایه به این 
شــرکت ها را هدفمند خواهد کرد.ایــن رویداد 
فضایی برای اســتقرار تیم ها و شرکت های فعال 
در حوزه دیجیتال و فناوری های نوظهور در مراکز 
نوآوری، شتاب دهنده ها، فضاهای کاری اشتراکی 
را به صورت رایگان در اختیار اســتارت آپ ها قرار 

می دهد.
همچنین ارائــه خدمات منتورینگ، مشــاوره با 
متخصصــان فنــاوری و کســب و کار به صورت 
رایگان و تأمین هزینه دوره های آموزشــی مورد 
نیاز شــرکت های عضو شــبکه نوآوری، معرفی 

شــرکت ها و تیم ها به شــبکه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر کشور، صندوق های پژوهش فناوری و 
غیره و تخصیص وام کم بهره و حمایت های نقدی 
و غیرنقدی بالعوض برای اعضای شــبکه از دیگر 
مزیت های مشارکت در این رویداد است.هدف از 
این طرح تسهیل استقرار، آموزش، سرمایه گذاری 
 و رشد و توســعه شــرکت های نوپای دیجیتال 

کشور است.
چنانچه اســتارت آپ یا شــرکتی فعال در عرصه 
فناوری های نوظهــور نیاز به فضا برای اســتقرار 
اعضــای تیم خــود داشــته باشــد، می تواند با 

مشــارکت در این رویداد از مزایایی چون دریافت 
انــواع حمایت های مــادی یا معنــوی از جمله 
ســرمایه گذاری و یا خدمات مشــاوره و آموزشی 
برخوردار شوند. اینوسنتر نخستین مرکز توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشــور اســت که از حرکت 
زیست بوم استارت آپی به سمت فناوری های نوین 
حمایت می کند. اســتارت آپ ها، تیم های فناور، 
مراکز نوآوری و شــتابدهنده ها در صورت تمایل 
به پیوستن به این شــبکه می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام به ستاد توسعه اقتصاد 

دیجیتال مراجعه کنند.

مدیر مرکز توســعه واحدهای فناور پارک فاوا از 
حمایت از 66 پایان نامه برای تولید محصول خبر 
داد و گفت: این حمایــت در قالب گرنت جوانه به 
طرح ها اعطا شده است.مهندس جعفری در نشست 
حکمرانی مــدرن در پارک های علــم و فناوری، 
پارک های علــم و فناوری را محلــی برای حضور 
شرکت های دانش بنیان دانست و افزود: ایجاد یک 
کسب و کار دانش محور مراحل مختلفی دارد که 
از جمله آن می توان به مراحل پیش رشــد، رشد، 
تبدیل ایده به فناوری و تجاری ســازی محصول 

اشاره کرد.
وی پارک فاوا را پارکی بــا تمرکز بر صنعت و بازار 

توصیف کرد و ادامه داد:  در این پارک اکوسیستم 
توسعه فناوری ایجاد شده است.جعفری، پارک های 
فناوی را شــامل پارک های تخصصی، دانشگاهی 
و اســتانی نام برد و یادآور شد: پارک های استانی 
نسبت به پارک های دانشگاهی پتانسیل بیشتری 
برای صنعتی سازی فناوری دارند و پارک فاوا که 
رویکرد بازار دارد،  بر توسعه و بلوغ فناوری تمرکز 

دارد.
وی با اشاره به ایجاد شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال 
کشور )تاد( توضیح داد: این شبکه پلتفرمی است 
که در آن شــرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، 
پارک های علم و فناوری و شتابدهنده های دارای 

مجوز رســمی با هدف توســعه اقتصاد دیجیتال 
با یکدیگر همــکاری دارند.مدیر مرکز توســعه 
واحدهای فناور پارک فاوا، شــرکای استراتژیک 
این شــبکه را پارک های فناوری، مراکز رشــد، 
کارخانه های نوآوری و شتابدهنده ها عنوان کرد و 
یادآور شد: تاکنون 25 پارک، 2 مرکز رشد و یک 

شتابدهنده در شبکه تاد عضو هستند.
جعفری، ارائه حمایت به توسعه فناوری را از اهداف 
ایجاد این شبکه دانست و یادآور شد: گرنت جوانه از 
جمله این حمایت هاست، این حمایت برای تبدیل 
پایان نامه های دانشــگاهی به فناوری اســت که 
فراخوان اول آن در اسفندماه سال گذشته منتشر 

شده است.به گفته وی در قالب این حمایت پس 
از ارزیابی 88 طرح در نهایت از 66 پایان نامه برای 
تبدیل به محصول حمایت شده است. وی اضافه 
کرد: گرنت دیگر، گرنت رشــد بذری و بالعوض 

است.
جعفری حمایت از آزمایشگاه ها را در قالب برنامه 
اعتبار شکوفایی این پارک دانســت و گفت: این 
طرح حمایت از آزمایشگاه های فناورانه به منظور 
تولید محصــول نیمه صنعتی اســت که در قالب 
سرمایه گذاری خطرپذیر اعطا می شود.مدیر توسعه 
واحدهای فناور پارک فاوا از انتشــار فراخوان این 

برنامه در آینده نزدیک خبر داد.

با هدف توسعه شركت های نوپای ديجيتال؛

کمپین شبکه نوآوری دیجیتال ایران برگزار می شود

تولید ۶۶ محصول فناورانه از پایان نامه های دانشگاهی

گروه علی بابا قربانی ماهها عملیات استخراج اطالعات 
وب از ســوی یک شرکت مشــاوره بازاریابی شد که 
اطالعات مهمی نظیر نام و شــماره تلفن کاربران در 
این پلتفرم را برای اهداف خود جمع آوری کرده است.

دادگاهــی در چین اعالم کرد کارمند یک شــرکت 
مشاوره که به بازرگانان در فروشگاه آنالین تائوبائوی 
علی بابا کمک می کــرد، در زمینه جمع آوری بیش 
از یک میلیــارد مورد اطالعات از کاربــران تائوبائو از 
سال 2۰۱۹ و اســتفاده از آنها برای خدمت رسانی به 
مشتریانش گناهکار شناخته شد. دادگاه این کارمند 
و کارفرمایش را به بیش از سه سال حبس و پرداخت 
جریمه 45۰ هزار یوان )۷۰ هزار و 26۰ دالر( محکوم 

کرد.
گروه علی بابــا در بیانیه ای اعالم کــرد هیچ یک از 
اطالعات مصرف کنندگان به فروش نرفت و کاربران 
علی بابا از این اتفاق متحمل زیان مالی نشدند. با این 
حال این واقعه با تالشهای دولت چین برای محدود 
کردن مالکیت و مدیریت حجم عظیم اطالعات توسط 
غولهای فناوری چینی نظیر علی بابا، تنسنت هولدینگز 

و میتوآن مصادف شــده است. سخنگوی تائوبائو هم 
گفت: تائوبائو منابع قابل توجهی را برای مقابله با جمع 
آوری غیرمجاز اطالعات اختصاص داده زیرا اطالعات 
خصوصی و امنیتی باالترین اهمیت را دارند. ما اقدام 
غیرقانونی در جمع آوری اطالعات را کشف کردیم و به 
همکاری با مقامات اجرایی برای دفاع و حمایت از منافع 

کاربران و شرکایمان ادامه می دهیم.
دولت چین کنترل روی حجــم عظیم اطالعاتی که 
توسط شــرکتهای فناوری این کشور تولید می شود 
را تشــدید کرده تا همزمان با تحکیم موقعیت خود 
به عنوان یک پیشــرو در اطالعات بزرگ، نفوذ رو به 
رشد بزرگترین شرکتهای خصوصی چینی را محدود 
کند. قانون سیستم امنیت اطالعات جدید چین که 
از اول ســپتامبر به اجرا درآمد، بــه دولت چین این 
قدرت را می دهد تا شــرکتهای فنــاوری را به دلیل 
سوءمدیریت "داده دولتی اساسی" تعطیل یا جریمه 
کند. قوه مقننه همچنین در حال طرح قانون حمایت 
 از اطالعات شخصی اســت که انتظار می رود امسال 

تصویب شود.

خانه نوآوری و فناوری ایــران در تهران )iHit( در 
نمایشــگاه بین المللی با هدف ارائه دستاوردهای 
 دانــش بنیانهــا بــا ظرفیــت صادراتــی آغــاز

 به کار کرد.
دکتــر پیمان صالحــی معاون نــوآوری و تجاری 
ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
امروز در حاشــیه بازدید وزیر بهداشــت و معاون 
علمی و فناوری از دســتاوردهای پزشکی در حوزه 
سیمیالتورها که در محل نمایشــگاه بین المللی 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه 
به نوعی یک خانه نوآوری و فناوری ایران )تهران( 
محســوب می شــود که آغاز به کار کرده است.به 
 گفته وی، این خانه قرار اســت بــه زودی افتتاح 

رسمی شود.
وی افزود: تاکنون ایــن خانه نــوآوری و فناوری 
تحــت عنــوان آی – هیــت در ســوریه، کنیا و 
بسیاری از کشــورها راه اندازی شــده و قرار است 
در کشــورهای دیگر نیز راه اندازی شود. صالحی 
با بیان اینکه در این نمایشــگاه دســتاورد شرکت 

های دانش بنیان که ظرفیــت صادراتی دارند، به 
نمایش گذاشته می شــوند، تصریح کرد: کارکرد 
این نمایشــگاه دائمی به تصویر کشــیده شــدن 
 محصوالت دانش بنیان متناســب بــا برنامه های 

مختلف است.
معاون تجاری ســازی معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری با بیان اینکــه در حال حاضر 
کــه وزیــر بهداشــت از دســتاوردهای ایــن 
نمایشــگاه بازدید کرد، در بخشــی از نمایشگاه، 
دستاوردهای پزشــکی به نمایش گذاشته شدند، 
خاطرنشــان کرد: همچنین بخش های دیگر این 
نمایشــگاه در حوزه های مختلــف همچون مواد 
 پیشــرفته، صنایع خالق، زیســت فناوری و غیره 

مستقر هستند.
وی ادامه داد: این خانه های نوآوری و فناوری توسط 
معاونت علمــی و مرکز تعامالت ایــن معاونت راه 
اندازی شده که در مواقع الزم وزارتخانه ها می توانند 
درخواست داشته باشند که دستاوردهای یک حوزه 

در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.

خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران آغاز به کار کرداطالعات کاربران علی بابا لو رفت


