
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان اسفند 
سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل 

۴۲.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان اسفند ماه سال گذشته، مانده کل 
سپرده ها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل 

۴۲.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد 

تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 

است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این زمان 
۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت 
به پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ درصد افزایش 

داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۶۹ هزار  و ۸۰۰ 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معــادل ۹۵۰۰ میلیارد 

تومان است.

نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان سال 
قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش را نشــان می دهد 
که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۵ درصد و 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۹  درصد است.

در این گزارش، یکی از علــل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب 
بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام 

می شود.

با وجود هشــدارهای متعدد صادر شــده از سوی 
ســازمان هواپیمایی مبنی بر ضرورت بازگرداندن 
قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب آبان ماه ســال 
گذشته، ایرالین ها همچنان بلیت پروازهای داخلی 
خود را با قیمت های دلخواه می فروشــند و رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آن ها باید منتظر 
برخوردهای جدی تر از سوی دستگاه های نظارتی 

و قضایی باشند.
به گزارش ایســنا، در روزهای گذشــته نرخ بلیت 
هواپیما در مسیرهای داخلی به صورت چشمگیری 
افزایش پیدا کرد که بعضا تا بیش از ۴۰ درصد بیشتر 
از نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته است و با وجود 

هشدارهای داده شده از ســوی مسئوالن وزارت 
راه وشهرســازی و ســازمان هواپیمایی کشوری، 
تغییری در ایــن افزایش نرخ غیــر قانونی بلیت 

پروازهای داخلی رخ نداده است.
تورج دهقان زنگنه -رییس ســازمان هواپیمایی 
کشوری- در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال 
که چرا برخی از ایرالین ها هیچ توجهی به نرخ های 
مصوب و هشدارهای داده شده ندارند و همچنان به 
این رفتار غیرقانونی شان ادامه می دهند اظهار کرد: 
با توجه به اینکه برخی از شرکت های هواپیمایی با 
وجود هشدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت 
هواپیما را به نرخ مصوب برنگردانده اند، باید منتظر 

برخورد از طریق دســتگاه های نظارتی و قضایی 
باشند. وی افزود: اگر ایرالین های داشخلی قیمت ها 
را به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته برنگردانند 
هفته آینده در جلسه ای که با مدیران عامل آن ها 
خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آن ها 

را لغو خواهیم کرد.
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: 
بازگرداندن قیمت بلیت هواپیمــا به نرخ مصوب 
دســتور شــخص وزیر راه و شهرســازی است و 
شــرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت باید 
مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری و وزیر راه 

و شهرسازی را داشته باشند.

در نظرســنجی طالی هفتگی کیتکونیوز تحلیلگران وال 
استریت و سرمایه گذاران ُخرد نسبت به روند افزایشی قیمت 
طال در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند. به گزارش ایسنا، 
طال پس از سقوط ۱۰۰ دالری که دو هفته پیش تحت تاثیر 
سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره احتمال افزایش زودتر 
از موعد نرخهای بهره داشــت، هفته گذشته را با حدود ۰.۵ 
درصد افزایش به پایان برد که نخستین افزایش هفتگی پس از 
سه هفته کاهش متوالی بود. بهای هر اونس طال در معامالت 
روز جمعه بازار نیویورک با یک دالر و ۱۰ سنت معادل ۰.۱ 

درصد افزایش، در ۱۷۷۷ دالر و ۸۰ سنت بسته شد.
تحلیلگران با دقت به دالر آمریکا، بــازده اوراق خزانه و آمار 
اقتصاد کالن آمریکا که عوامل تاثیرگذار بر قیمت طال هستند، 

چشم دوخته اند.
در نظرسنجی کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۳ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها ۵۳.۸ درصد نسبت به افزایش 
قیمت طال خوش بین بودند. نیمی دیگر به دو دسته مساوی 

بین کاهش قیمت و قیمت خنثی تقسیم شدند.
روند مشابه در نظرسنجی آنالین از سرمایه گذاران ُخرد دیده 
شد. از میان ۸۳۹ نفری که رای دادند، ۵۴.۱ درصد به افزایش 
قیمت طال خوش بین و ۲۴.۲ درصد بدبین بودند در حالی که 
۲۱.۷ درصد نظر خنثی داشتند. صعود اونس طال به باالی مرز 

۱۸۰۰ دالر به عنوان نشانه مثبتی ارزیابی شد که بازار منتظر 
مشاهده آن اســت. مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک 
برن گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت: شاخصهای نیروی 
صعودی فعال شده اند و به نظر می رسد کف قیمتی در حدود 
۱۷۷۳ دالر شکل گرفته است. حرکت به باالی ۱۸۰۰ دالر به 

کف رسیدن قیمت طال را تایید خواهد کرد.
کالین سیژینســکی، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت 
مدیریت دارایی SIA گفت: ریزش قیمت طال از نقطه نظر 
فنی روند خود را طی کرده است. من به قیمت طال در هفته 
آینده خوش بین هستم و به نظر می رسد بهبود معامالت طال 
آغاز شده است. همچنین این دیدگاه وجود دارد که ریزش 
قیمت ناشی از سیگنال بانک مرکزی آمریکا بیش از حد بوده 
است به خصوص با در نظر گرفتن اظهاراتی که جروم پاول، 
رییس بانک مرکزی آمریکا در جلسه سه شنبه گذشته در 

برابر کنگره داشت.
آدریان دی، رییس شــرکت مدیریت دارایی آدریان دی به 
کیتکونیوز گفت: با عقب نشینی مقامات بانک مرکزی آمریکا 
از موضع موافق با افزایش نرخهای بهره که اوایل ماه جاری 
داشتند و درک روزافزون از استمرار تورم، طال از ریزش قیمت 
شدیدی که پس از نشست بانک مرکزی آمریکا داشت، بهبود 

پیدا خواهد کرد.

بانک تخصصی بخش مســکن از تمدید طرح پرداخت 
نیمی از سقف وام خرید مســکن تا پایان تیرماه امسال 

بدون نیاز به خرید اوراق تسهیالت مسکن خبر داد.
بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: این بانک به منظور 
کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت 
قدرت خرید متقاضیان مسکن و همچنین به مناسبت 
سالروز تأسیس بانک از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ لغایت پایان 
تیر ماه ۱۴۰۰ طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون 
سپرده را ارائه کرده است. اعطای تسهیالت خرید مسکِن 
بدون سپرده مذکور، مشمول درخواست هایی می شود 
که پیش نویس قرارداد )قولنامه( حداکثر تا تاریخ ۳۱ 
تیر ۱۴۰۰ تنظیم و قراردادهای مذکور حداکثر تا تاریخ 

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
لذا متقاضیان خرید مســکن با اســتفاده از تسهیالت 
ناشی از اوراق حق تقدم می توانند توسط طرح مذکور 
۵۰ درصد از تسهیالت درخواستی خود را بدون خرید 
اوراق و از محل بدون ســپرده استفاده کنند؛ به نحوی 
که ۵۰ درصد مبلغ تســهیالت قابل پرداخت از محل 
اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن 
و ۵۰ درصد مابقی از محل منابع بدون ســپرده باشد؛ 
به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیالت 

نیازمند خرید اوراق هســتند. به عنوان مثال: شخصی 
که در تهران قصد خریــد واحد مســکونی را دارد در 
صورتی که از تاریــخ صدور پروانه ســاختمانی ملک 
مورد نظر حداکثر ۲۵ سال سپری شده باشد مشمول 
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی است؛ که برای استفاده 
از این مقدار تسهیالت صرفاً الزم است برای ۵۰ میلیون 
تومان از آن اوراق خریداری کرده و ۵۰ میلیون تومان 
 باقی مانده را از بانک مذکور و از محل »بدون سپرده« 

دریافت کند.

شرایط تسهیالت
اعطای تســهیالت خرید مسکن تا ســقف های قابل 
پرداخت از محــل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از 

تسهیالت مسکن، با توجه به شهر پرداخت می شود.
نرخ سود تسهیالت بدون ســپرده: در حال حاضر ۱۸ 

درصد
مدت بازپرداخت تسهیالت بدون سپرده: حداکثر ۶۰ 

ماه )۵ ساله(
نرخ سود و مدت بازپرداخت مقداری از تسهیالت که از 
محل اوراق ممتاز تأمین می شود مطابق با تسهیالت از 

محل اوراق محاسبه می شود.

سهم خاورمیانه از واردات نفت خام هند 
در ماه مه به کمترین مقدار در ۲۵ ماه 
اخیر رســید. به گزارش ایلنا از رویترز، 
داده های نفتکش ها نشان داد که سهم 
خاورمیانه در واردات نفت خام هند در 
ماه مه کاهش یافته و به کمترین مقدار 

در ۲۵ ماه گذشته رسیده است.
سومین واردکننده بزرگ نفت در ماه 
مارس و در واکنش به امتناع ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از 
درخواست هند برای افزایش تولید نفت، 
از پاالیشــگاه های خود خواسته بود به 
منابع واردات نفت تنوع بخشند. سومین 
اقتصاد بزرگ آســیا در ماه مه به طور 
میانگین روزانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشکه نفت وارد کرد، در حالی که 
این رقم کمتر از ماه آوریل بود، واردات 
این کشــور در این ماه نسبت به مدت 
مشابه پارســال  ۳۱.۵ درصد افزایش 

داشت. سهم خاورمیانه از واردات نفت 
هند در ماه مه کاهش یافت و به ۵۲.۷ 
درصد رســید که پایین تریــن رقم از 
آوریل ســال ۲۰۱۹ بود. این رقم از ماه 
آوریل امسال هم )با سهم ۶۷.۹ درصد( 

کمتر بود.
در این ماه واردات هند از عربســتان  - 
که پس از عراق دومیــن صادرکننده 
بزرگ نفت به دهلی است - نسبت به 
مدت مشابه پارسال حدود یک چهارم 
کاهش یافــت. واردات این کشــور از 
امارات متحده عربی هــم ۳۹ درصد 
کاهش یافت و جایگاه این کشــور در 
میان صادرکنندگان بزرگ نفت به هند، 

از سوم به هفتم نزول کرد.
پاالیشــگران هندی برای جبران این 
کاهش واردات به کشورهای آمریکای 
جنوبی، ایاالت متحده آمریکا و مدیترانه 

روی آوردند.

متوسط ســرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران تا پایان ماه می 
۲۰۲۱، ۲۰.۷۳ مگابیت برثانیه اســت که رتبه ایران را به ۱۳۲ 
از میان ۱۷۵ کشور می رساند و نسبت به ماه گذشته میالدی، 

چهار پله رشد کرده است.
به گزارش ایسنا، ســرعت اینترنت از مواردی است که همواره 
برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات 
  Speedtest اینترنتــی محســوب می شــود و وب ســایت

شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱،  متوسط جهانی سرعت دانلود 
اینترنت موبایــل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، 

۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی 
سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت 

آپلود  ۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشرشــده در اسپیدتســت، تــا ماه می 
سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل، 
۵۴.۵۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت 
موبایل،  ۱۲.۶۳ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه اســت. 
در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط جهانی ســرعت دانلود، 
۱۰۵.۱۵ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۵.۹۵ 

مگابیت برثانیه و تاخیر ۱۹ میلی ثانیه است.
در حالی که تا ماه آوریل سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت 

دانلود اینترنت موبایل، ۵۳.۳۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل،  ۱۲.۸۵ مگابیت برثانیه و تاخیر 
۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی 
ســرعت دانلود، ۱۰۲.۱۲ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی 

سرعت آپلود ۵۴ مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه بود.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهــان تا ماه می ۲۰۲۱، 
به ترتیب به امارات متحده عربی )۱۹۴.۰۴ مگابیت برثانیه(، 
کره جنوبــی)۱۹۲.۵۸ مگابیــت برثانیه(، قطــر )۱۷۹.۸۱ 
مگابیت برثانیه(، عربستان سعودی )۱۶۰.۴۰ مگابیت برثانیه( 

و چین )۱۵۳.۰۹ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن بانــد ثابت در جهان، 

به ترتیب به سنگاپور )۲۵۰.۳۵ مگابیت برثانیه(،  هنگ کنگ 
)۲۴۵.۰۱ مگابیت برثانیه(، موناکو )۲۲۴.۰۵ مگابیت برثانیه(، 
کره جنوبــی )۲۱۷.۱۵ مگابیت برثانیــه( و تایلند )۲۱۴.۲۸ 

مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
۳۰.۷۹ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۵۰ مگابیت برثانیه اســت که رتبه ایران را به ۷۹ از میان 
۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه آوریل 
۲۰۲۱،  متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۴ 

مگابیت برثانیه بود.

همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از 
کوزوو و فیلیپین کندتر و از ارمنستان و الئوس سریع تر است.

در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود 
در ایران، ۲۰.۷۳ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۵۸ 
مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به 
۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می رســاند. این درحالی است که در  
آوریل ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در 
ایران، ۱۹.۱۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۰.۸۲  

مگابیت برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۶ قرار داشت.
همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از 

توگو و کنگو کندتر و از رواندا و فلسطین سریع تر است.

برخورد قضایی در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیماسپرده و وام بانکی بیش از ۴۰ درصد زیاد شد 

وام خرید مسکن بدون نیاز به اوراق تا پایان تیرماهخیز طال برای شکستن قیمت باالتر افت قابل توجه سهم خاورمیانه 
از واردات نفت هند

صعود چهار پله ای سرعت اینترنت ثابت در ایران
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هر کارت ملی، 6 کیلو مرغ دولتی! 

طرح ساماندهی فضای مجازی 
در دستور کار  مجلس  قرار گرفت 
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مسیر بازار مسکن 
در دولت جدید

در بخــش مســکن نباید 
 توقع زیادی بــرای کاهش 
قیمت ها داشــته باشیم. 
چراکه در کشوری که تورم 
وجود دارد افزایش نسبی قیمت کاالها نیز وجود 
دارد. اما در ســال های آتی بعید اســت جهش و 
افزایــش غیرمنتظره قیمت مســکن را همانند 
سالهای اخیر و دولت دوازدهم داشته باشیم. تنها با 

توجه به نرخ تورم...

  میثم مهرپور، کارشــناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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آمارهای اقتصادی زمستان 99 نشان داد
رشد اقتصادی بدون 

نفت، 3/3 درصد

در دوره تحریم، کدام 
کشورها پای ایران ماندند؟

آیا  بورس به روزهای پر رونق  بر می گردد؟

بازگشت  سهامداران  حقیقی
صفحه2

صفحه3

متقاضیان  مسکن  
در انتظار  افزایش  تسهیالت

قیمت   مسکن   در  دولت   سیزدهم   به   چه   سمت  و  سویی   می رود؟

گزارش های رســمی حاکی از مثبت شــدن رشد 
اقتصادی در فصل پایانی سال گذشته است. مرکز آمار 
ایران طی گزارشی وضعیت اقتصاد ایران در زمستان 
سال گذشــته را اعالم کرد. بر اســاس این گزارش 
،محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ 
در فصل زمســتان ۱۳۹۹ رقم ۱۵۷۵۳۴۳ میلیارد 
ریال بوده است.در این فصل رشد اقتصادی و رشد 
اقتصادی بدون نفت به ترتیب ۶,۸ و۳.۳ درصد بوده 
است. اما شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
کل کشور در فصل زمستان ۱۳۹۹ )برمبنای سال 
۱۳۹۵( رقم ۲۹۲,۲ بوده است که درصد تغییرات 
۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به دوره 

مشابه قبل )نرخ تورم( ۳۶.۴...

جدیدترین گــزارش اتاق بازرگانی تهران نشــان 
می دهد که در ســال ۱۴۰۰ نیز تغییر چندانی در 
شرکای اصلی اقتصاد ایران به وجود نیامده است. بر 
اساس آمارهایی که از تجارت خارجی ایران در سه 
ماهه نخست سال جاری منتشر شده، ایران توانسته 
۱۰.۷ میلیارد دالر صادرات ثبت کند که در قیاس با 
مدت مشابه سال قبل افزایش ۶۹ درصدی را نشان 
می دهد. در حوزه واردات نیز با افزایش ۳۴ درصدی، 
میزان واردات به ۱۰.۲ میلیارد دالر رسیده و به این 
ترتیب تراز تجاری ایران مثبت شــده است. از نظر 
وزنی صادرات ایران ۳۰ میلیون تن و وارداتش ۸.۴ 
میلیون تن بوده که صادرات نســبت به سال قبل 
افزایش ۳۸ درصدی و واردات کاهش شش درصدی 

را نشان می دهد. حجم ترانزیت...



اقتصاد2
ایران وجهان

صالحی مطرح کرد؛
مسائل مالی علت عدم تحقق 

میزان تولید برق هسته ای
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: علت اینکه 
ما نتوانسته ایم مطابق پیش بینی های قبل و 
بعد از انقالب درباره تولید برق هسته ای پیش 
برویم مسائل مالی است.به گزارش خبرنگار 
حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان،  علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی با حضور در مجلــس درباره روند تولید 
برق هسته ای در کشــور اظهار کرد: سال ۵۳ 
سازمان برنامه و بودجه رژیم سابق پروژه ای را 
به یک شرکت آمریکایی سپرد که بر مبنای آن 
در چشم انداز بیست ساله تولید بیست هزار 
مگاوات برق هسته ای دیده شده بود.وی افزود: 
ما در سال ۷۴ باید دارای سه هزار مگاوات برق 
هســته ای بودیم، اما چنین نشــد، با انقالب 
اسالمی این پروژه موقتا متوقف شد و صنایع 
هسته ای روســیه که در آن زمان ورشکسته 
شده بودند کار در ایران را یک فرصت طالیی 
برای خود قلمداد کردند.صالحی گفت: علت 
اینکه ما نتوانسته ایم مطابق پیش بینی های 
قبل و بعد از انقالب درباره تولید برق هســته 
ای پیش برویم مســائل مالی است.صالحی 
بیان کرد: ما باید طبــق مطالبات حداقل ۷ 
الی ۸ هزار مگاوات برق هسته ای تولید کنیم 
در حالی که ساخت نیروگاه هسته ای هزینه 
باالیی دارد؛ عمر مفید آن هم ۶۰ الی ۷۰ سال 
بوده و از طرفی بازگشت سرمایه حدود ۵ الی 
۶ ســال زمان می برد.رئیس ســازمان انرژی 
اتمی بیان کرد: رهبر انقــالب بار ها در رابطه 
با صنعت برق هسته ای دو نکته را مورد تاکید 
قرار داده اند اول اینکــه این صنعت تضمین 
برق مطمئن نسل های آینده است و دوما مایه 
اقتدار جمهوری اسالمی است.وی ادامه داد: 
مجلس نیز توصیه کرده که ســازمان انرژی 
اتمی زیر ســاخت های الزم را برای تولید ۲۰ 
هزار مــگاوات برق هســته ای فراهم کند، ما 
بعد از ســال ۹۲ وارد گفت وگو هایی شدیم تا 
تعدادی نیروگاه ها هسته ای ساخته شود و در 
نهایت بر سر ساخت دو نیروگاه اجماع کردیم 
که چهار سال اســت عملیات آن شروع شده 
است.صالحی گفت: اکنون ۵۰۰ میلیون یورو 
بابت این صنعت به روسیه بدهکاریم و هنوز 
پول ســوخت نیروگاه های بوشــهر را به این 

کشور نپرداخته ایم.

حمایــت بانک مهر ایــران از 
تولیدکننده مطرح کشور

ناصر ســیف اللهی عضو هیــأت مدیره بانک 
مهر ایــران، در جریان ســفر به مشــهد از 
کارخانه الکترواســتیل بازدید و در نشستی 
صمیمی با مدیرعامل این کارخانه، بر تقویت 

همکاری های دوجانبه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در این ســفر مجید وکیل رئیس 
اداره کل حوزه مدیریت و همچنین یوســف 
نجدی مدیر امور استان های بانک، سیف اللهی 

را همراهی می کردند.
در بازدیــد مدیران ارشــد بانک مهــر ایران 
از کارخانه الکترواســتیل، به عنــوان یکی از 
واحدهای صنعتی بزرگ کشــور، بر افزایش 

مناسبات دو سازمان تأکید شد.
در این نشست سیف اللهی با تقدیر از همراهی 
شرکت الکترواستیل در طول ۱۰ سال گذشته 
با بانک مهر ایران بیان داشــت: باعث افتخار 
است خدمت رســان مجموعه ای هستیم که 
برای ایجاد اشتغال در کشور، کاهش وابستگی 

و خدمت به مردم فعالیت دارد.
وی افــزود: با توجــه به نیازهای مشــتریان 
شــرکت و ظرفیت های موجود در بانک مهر 
ایران، شرایط خوبی وجود دارد تا با استفاده 
از تسهیالت قرض الحسنه، نیازهای مشتریان 
را پوشش داد. تســهیالت ارزان قیمت بانک 
می تواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند 
و با افزایش فروش محصوالت، سهم شرکت را 

از بازار بیشتر کند.
سیف اللهی با اشاره به مشکالت موجود بر سر 
راه تولیدکنندگان، اظهار کرد: بانک آمادگی 
دارد تا همه تــوان خود را بــرای حمایت از 
تولیدکنندگان و مشــتریان آن هــا در قالب 
طرح های اعتبــاری و خدمات متنوع خود به 
کار گیرد تا در آینده شاهد شکوفایی هر چه 

بیشتر صنایع داخلی باشیم.

خبر

بانک ها

روز یکشــنبه بورس سنت 
شکنی کرد و برای سومین روز 
متوالــی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار مثبت شــد.به گزارش 
اقتصادنیــوز ، در معامالت روز گذشــته بورس تهران 
شاخص کل با رشد ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحدی به رقم یک 
میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۸۳ واحد رســید. شاخص کل 
فرابوس نیز ۱۵۱ واحد باال آمد و به رقم ۱۷ هزار و ۷۶۷ 
واحد رسید.همچنین شاخص هم وزن با رشد ۴ هزار و ۲۳ 
واحدی در سطح ۳۸۰ هزار و ۹۰۳ واحدی ایستاد. صعود 
۴ هزار و ۲۳ واحدی شاخص هم وزن بیشترین رشد این 
شاخص در ۸۶ روز کاری گذشته از ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ 

به این سو است. 

بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس در 
شستا رکورد جدید ورود پول حقیقی

روز یکشنبه بورس سنت شکنی کرد و برای سومین روز 
متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار مثبت شــد و ۳۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی به 
بورس وارد شد. برای اولین بار در ۶ ماه گذشته از ۳ دی 
ماه سال ۹۹ تا به روز گذشته شاهد ورود پول حقیقی در ۳ 
روز متوالی هستیم. پس از ۱۱۹ روز کاری این سنت بازار 
شکسته شد که نشان از بهبود وضعیت بازار سهام دارد.  

در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول حقیقی به 
سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( 
تعلق داشــت که ارزش تغییــر مالکیــت حقوقی به 
حقیقی آن ۵۶ میلیارد تومان بود. پس از شستا، بوعلی 
)پتروشیمی بوعلی( و تاپیکو )سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. 

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشــته »شســتا«، »فوالد« و »اخابر« بیشترین 
تاثیر را در رشــد شــاخص کل داشــتند و ســه نماد 
»وسرضوی«، »وتجارت« و »یاســا« نمادهای بزرگ 
 بــازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص

داشتند. 
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بــورس 
ومدیــر صدرنشــین اســت و شــپنا و فملــی در 
رتبه هــای بعــدی هســتند. در فرابــورس نیــز 
 شــصدف، لطیــف و رافــزا پرتراکنش  تریــن نمادها 

هستند.

گروه  های سبز بازار
روز گذشــته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه های 
»فراورده های نفتی، کک و ســوخت هسته ای« )مثل 
ونفت، شپنا، شــتران و شبریز( و »شــرکت های چند 
رشته ای صنعتی« )مثل شستا، وغدیر، وصندوق و وامید( 

افزایش یافت. 

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۸ هزار 
و ۶۵۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   چهارشنبه 
۷ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با 
رشد ۱.۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار 
و ۱۰۴ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۸۴ روز 
کاری گذشته از ۲۷ بهمن سال ۹۹ تا به روز گذشته است. 

کاهش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز چهارشنبه ۱۷ درصد کاهش یافت 
و در رقم ۶۲۲ میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های 
فروش نیز ۱۲ درصد کاهش یافت و هزار و ۱۸۷ میلیارد 

تومان شد. 
شــرکت محصوالت کاغذی لطیف )با نماد معامالتی 
لطیف( با صف  خرید ۱۶۰ میلیارد تومانی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از لطیف، ومدیر )مدیریت 
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری( و برکت 

)داروسازی برکت( بیشترین صف خرید را داشت.  
بیشــترین صف فروش نیز به خزر )فنرسازی زر( تعلق 
داشــت که در پایان معامالت صف فروش ۶۶ میلیارد 
تومانی داشت. پس از خزر، بکاب )صنایع جوشکاب یزد( 
و ثنوسا )نوسازی و ســاختمان تهران( بیشترین صف 

فروش را داشتند.

پای مصوبات دولتی درکار است یا بازگشت 
انتظارات تورمی؟

در اردیبهشــت ماه بالغ بر ۲۸هزار میلیارد تومان پول 
توســط بانک مرکزی در راســتای مجوز اســتفاده از 
تنخواه گردان خزانه چاپ شده است. افزایش انتظارات 
تورمی و نرخ تــورم ۴۳درصدی در پایــان خرداد ماه 
ســیگنال های مشــخص به فعاالن بازار سهام مخابره 

کرده است.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بورس اخیراً اعالم کرده 
است: به طور مرتب در حال پیگیری بحث واریز مبلغ ۱۵۰ 
میلیون دالر هستیم تا بین صندوق توسعه ملی و بانک 
مرکزی هماهنگی الزم ایجاد شود، چرا که هرچه سریع تر 
مشخص شود که این مبلغ قرار است از کدام یک از منابع 
صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی به صندوق 
تثبیت واریز شود، اما متأسفانه به دالیلی نمی توان زمان 
دقیقی را برای واریز این مبلغ به حساب صندوق تثبیت 

بازار سرمایه مشخص کرد.
دهقان تأکید کرده است: به شخصه این اطمینان را به 

سهامداران می دهم که از جانب سازمان بورس به طور 
مداوم پیگیر واریز مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر به حســاب 

صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم.
با اعالم عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت 
از بورس، دلیل رشد اخیر شاخص کل را باید در احیای 
انتظارات تورمی جست وجو کرد. گفتنی است، در حالی 
که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۷/۰ درصد 
بوده نرخ تورم ماهانه در خــرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۵/۲ 
درصد بوده است اما نکته مهم تر اینکه نرخ تورم ۱۲ماهه 

در خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۴۳ رسیده است.
الزم به ذکر اســت، افزایش تورم در گروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها کاماًل واضح اســت. نرخ تورم ماهانه این 
گروه از منفی ۸/۰ درصد در اردیبهشــت به ۲/۳ درصد 
در خرداد رسیده اســت.در همین راستا ذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که حجم نقدینگی در اردیبهشت 
ماه ســال جاری به ۳ هزار و ۶۰۱ هــزار میلیارد تومان 
رسیده اســت، همچنین رشــد ماهانه این متغیر در 
اردیبهشــت ۳.۲ درصد اعالم شده اســت که معادل 
افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. بررسی 
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد، پایه پولی در 
اردیبهشت ماه حدود ۶ درصد رشد کرده است؛ بر این 
مبنا پایه پولی در پایان اردیبهشــت با ۶ درصد افزایش 
 نســبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد

 تومان رسیده است،
یعنی در ماه مذکور بالــغ بر ۲۸ هزار میلیــارد تومان 
پول توســط بانک مرکزی چاپ شده است. رشد نقطه 
به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشــت ماه نیز حدود 
۳۰.۶ درصد اعالم شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه 
گذشته بی سابقه بوده است! چندی قبل نیز دلیل این 
افزایش چشــم گیر پایه پولی که اثر به شدت مخرب در 
رشــد نقدینگی دارد افزایش سقف تنخواه گردان بانک 
مرکزی برای پوشش کسری بودجه ابتدای سال عنوان 
شد. این آمار و ارقام به روشنی به تشدید انتظارات تورمی 
میان فعاالن اقتصادی دامن زده است که خود می تواند به 
عامل محرک رشد سهام شاخص ساز و کاهش چشم گیر 

تعداد صفهای فروش در بازار سهام تبدیل شود.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی اخیراً اعالم کرده 
است، چاره ای نیست! با روندی که دولت در روزهای آخر 
اقدام به ولخرجی از محل تنخواه گردان نزد بانک مرکزی 
)بخوانید پولی سازی( کرده است، دست درازی مستقیم 
دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی باید یک بار و برای 
همیشه جرم انگاری شود. ایجاد تورم خیانت است حتی 

اگر بورس را صعودی کند.

آیا  بورس به روزهای پر رونق  بر می گردد؟

بازگشت  سهامداران  حقیقی

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
قیمت واکسن محل دعوا و نزاع نیست

رییس جمهــور گفت: ما هــم در حال خرید 
واکسن و هم در حال تولید آن هستیم. قیمت 
واکســن خارجی هم مختلف است و کمتر یا 
بیشتر از ۱۰ دالر است. قیمت واکسن داخلی 
را هم وزارت بهداشت بر اســاس هزینه ها و 
سود آن محاســبه می کند. جای خیلی دعوا 
و نزاع هم نیســت که قیمت واکســن چقدر 
باشــد. هنوز قیمت دقیقی مشــخص نشده 
است.روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش، 
خاطرنشان کرد: ســال ۹۹ حرف های بدون 
محاســبه برای تعطیلی مشــاغل می زدند. 
آموزش را به فضــای مجازی بردیم اما کنکور 
را برگــزار کردیم و گفتیم نمی شــود برنامه 
میلیون هــا جوان را برای یکی دو ســال بهم 
بزنیم و می شود هم پروتکل ها را رعایت کرد 
و کنکور و امتحان سراســری برگزار کرد که 
وزارت بهداشــت هم راضی بود.وی در ادامه 
با بیان اینکه ما از فضای مجــازی هم بعدها 
می توانیم استفاده کنیم، افزود: بسته جامع 
معیشتی در حد توان کشــور پراخت کردیم. 
در مالیات امهال دادیم، وام دادیم، در پرداخت 
هزینه آب و برق فرصــت دادیم. کمکی برای 
مسکن به مستاجران پرداخت کردیم.رییس 
جمهور در خصوص ساخت واکسن اظهار کرد: 
ساخت واکسن ساده نیست، اما ما از روز اول 
برای ساخت واکسن وارد عمل شدیم. در ماه 
های اول شیوع کرونا تصمیم ما این بود که از 
شرکت ها و نهادهایی که قصد ساخت واکسن 
دارند، حمایت کنیم و وزارت بهداشــت هم 
نظارت داشته باشد و هر وقت این شرکت ها 
به نتیجه رسیدند، مجوز تولید داده شود. این 
تصمیم درستی بود که ما گرفتیم.وی گفت: 
خیلی ها به من نامه نوشتند که وقت تلف می 
کنید و واکسن به این زودی ها تولید نمی شود. 
در مقابل برخی می گفتند که باید شــرکت 
های داخلی را تشــویق کنیم که ما راه دوم را 
انتخاب کردیم؛ البته به محض اینکه شرکت 
های دانــش بنیان تحقیقات خود را شــروع 
کردند، عده ای گفتند نباید واکسن خارجی 
بخریم که ما گفتیم این حرف اشــتباه است.

روحانی تصریح کرد: ما گفتیم هر واکســنی 
که وزارت بهداشت و ســازمان های جهانی 
آن را تأیید کردند، در حد توان می خریم که 
این تصمیم درست و استراتژیک بود. سازمان 
بهداشت جهانی بنا شد مسئولیت کواکس را 
بر عهده بگیرد. ما هم ثبت نام کردیم و هزینه 
خرید واکســن را هم پرداخت کردیم. ما هم 
دیدیم واکسن خارجی زودتر به دست ما می 
رسد. ۲۱ بهمن ۹۹ اولین واکسن خارجی را 
تزریق کردیم؛ یعنی شــش ماه پیش و االن 
به واکسن داخلی رســیدیم. آیا می توانستیم 
شــش ماه واکســن تزریق نکنیم؟ امروز هم 
واکســن ایرانی به اندازه کافی نیست و الزم 
است همچنان واکسن خارجی را بخریم؛ البته 
ممکن اســت دو ماه دیگر واکسن داخلی به 
اندازه کافی در دسترس باشد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه پلتفرم واکسن های داخلی مثل 
برکت با پاستور متفاوت است، اما هر دو واکسن 
مجوز دریافــت کرده اند، بیــان کرد: ممکن 
اســت هفته های آینده واکســن هایی مثل 
اســپوتنیک داخلی به بازار بیاید یا واکســن 
رازی و فخرا ممکن است هفته ها یا ماه های 
آینده به تدریج به بــازار بیاید.روحانی افزود: 
۱۶.۸ میلیون دوز واکسن از کواکس خریدیم، 
از چین ۱۰ میلیون دوز و از روسیه هم خرید 
کردیم، اما کشور به ده ها میلیون دوز واکسن 
نیاز دارد. اگر ۶۰ میلیون دوز از جمعیت کشور 
به واکسن نیاز داشته باشند، ۱۲۰ میلیون دوز 
نیاز داریم و اگر دوز سوم هم نیاز باشد، به ۱۸۰ 
میلیون دوز نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین ما هم 
در حال خرید واکسن و هم در حال تولید آن 
هستیم. قیمت واکســن خارجی هم مختلف 
است و کمتر یا بیشتر از ۱۰ دالر است. قیمت 
واکسن داخلی را هم وزارت بهداشت بر اساس 
هزینه ها و سود آن محاســبه می کند. جای 
خیلی دعوا و نزاع هم نیست که قیمت واکسن 
چقدر باشد. هنوز قیمت دقیقی مشخص نشده 
است، اما بنای ما برای تعیین قیمت ریال است 
نه ارز. دوگانه بیخــودی در این زمینه بوجود 
آمده که برخی به آن دامن می زنند.روحانی 
تأکید کرد: ما باید به واکســن داخلی افتخار 
کنیم. دانشمندان و شرکت های دانش بنیان 
ما به میــدان آمدند و در مــدت کوتاهی راه 
طوالنی طی کرده و واکسنی تولید کردند که 

قابل قبول است.
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گزارش هــای رســمی حاکی از مثبت شــدن 
 رشــد اقتصادی در فصل پایانی ســال گذشته 

است.
به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی 
وضعیت اقتصاد ایران در زمســتان سال گذشته 

را اعالم کرد.

رشد مثبت شد
بر اســاس این گزارش ،محصول ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت ســال ۱۳۹۰ در فصل زمســتان 
۱۳۹۹ رقم ۱۵۷۵۳۴۳ میلیارد ریال بوده است.

در این فصل رشــد اقتصادی و رشــد اقتصادی 
 بدون نفت بــه ترتیــب ۶.۸ و۳.۳ درصــد بوده

 است.

تورم ۳۶.۴ درصدی
اما شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور 
در فصل زمستان ۱۳۹۹ )برمبنای سال ۱۳۹۵( رقم 
۲۹۲.۲ بوده است که درصد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به 
اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( 

۳۶.۴ درصد بوده است.

 افزایش نرخ بیکاری
همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۷ 
درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۹، ۰.۳ 

واحد افزایش داشته است.
افزایش صدور پروانه های ساختمانی

در فصل زمستان ۱۳۹۹ تعداد پروانه های ساختمانی صادر 
شده توسط شهرداری های کشور برابر ۵۲۳۷۱ فقره بوده 
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش 
داشته است.از این تعداد پروانه ۹۲.۲ درصد مربوط به احداث 

ساختمان و ۷.۸ درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.

اوضاع نقدینگی چطور است؟
جمع کل نقدینگی کشور به ۳۴۷۶۱.۷ هزار میلیارد 

ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، ۴۰.۶ 
درصد رشد داشته است.

ریزش بورس
در پایان فصل زمستان ۱۳۹۹ شــاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران با ۹.۱ درصد کاهش نسبت به فصل 

گذشته به ۱۳۰۷۷۰۷ واحد رسیده است.

صادرات ۹ میلیارد دالری در زمستان
اما ارزش صادرات گمرکــی ۹۸۰۶ میلیون دالر بوده 
است که نسبت به فصل مشابه ســال قبل ۲.۷ درصد 
افزایش داشته است.همچنین در این فصل ارزش واردات 
گمرکی ۱۱۹۲۸ میلیون دالر بوده است که نسبت به 

فصل مشابه سال قبل۰.۲ درصد افزایش داشته است.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشــان 
می دهد که در سال ۱۴۰۰ نیز تغییر چندانی در 

شرکای اصلی اقتصاد ایران به وجود نیامده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که از تجارت 
خارجی ایران در ســه ماهه نخست سال جاری 
منتشر شده، ایران توانســته ۱۰.۷ میلیارد دالر 
صادرات ثبت کند که در قیاس با مدت مشــابه 
ســال قبل افزایش ۶۹ درصدی را نشان می دهد. 
در حوزه واردات نیز با افزایش ۳۴ درصدی، میزان 
واردات بــه ۱۰.۲ میلیارد دالر رســیده و به این 

ترتیب تراز تجاری ایران مثبت شده است.

از نظر وزنی صــادرات ایــران ۳۰ میلیون تن و 
وارداتش ۸.۴ میلیون تن بوده که صادرات نسبت 
به سال قبل افزایش ۳۸ درصدی و واردات کاهش 
شش درصدی را نشــان می دهد. حجم ترانزیت 
انجام شده در ایران نیز ۱۲۱ درصد نسبت به سال 
قبل رشد کرده است.آنچه که در این آمار بیشترین 
اهمیــت را دارد افزایش دوباره صادرات کشــور 
نسبت به سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس 
کروناست. در دو سال گذشته، اردیبهشت ۱۳۹۸ 

با حدود شــش میلیــارد دالر، باالترین صادرات 
ماهانه ایران را به خود اختصــاص داده و پس از 
آن مهر ماه ۱۳۹۹ قرار گرفته است و حاال آمارها 
از خرداد ۱۴۰۰ نشــان می دهد که آمار صادرات 
ایران بار دیگر به باالترین اعداد خود در سال های 
گذشته رسیده است.در رابطه با شرکای تجاری 
کشور نیز به نظر می رسد تمام آنهایی که در دوره 
تحریم نیز تعامالت خود را حفظ کردند همچنان 
در ایران حضور دارند با این تفاوت که دو کشــور 

اروپایی نیز خود را در این فهرست جای داده اند.
در سه ماهه ابتدایی سال جاری، چین اصلی ترین 
مقصد صادراتی ایران با بیش از سه میلیارد دالر 
بوده و پــس از آن، عراق، امــارات متحده عربی، 
ترکیه و افغانستان قرار دارند.در حوزه واردات اما 
اصلی ترین صادرکننده کاال به ایران امارات متحده 
عربی است که جایگاه چین را گرفته و این کشور 
را به رده دوم فرستاده است. پس از آن ترکیه قرار 
دارد و در رتبه چهارم و پنجم دو کشــور اروپایی 
آلمان و سوییس به ترتیب با ۴۱۴ و ۳۸۴ میلیون 

دالر صادرات به ایران قرار گرفته اند.

فصل جابه جایی مســتاجران با رشد اجاره بها در 
تهران همراه شده و با وجود تعیین سقف افزایش 
۲۵ درصد برای قراردادهــای تمدید، در بعضی 
محله ها نرخ اجاره بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته 
است.به گزارش ایسنا، فصل جابه جایی خانوارهای 
اجاره نشین در سال جاری با رکود خرید و فروش 
در بازار مسکن همراه شده که این رکود به شکل 
رشد قیمتها در بازار اجاره بروز پیدا کرده است. با 
اینکه آمار رسمی می گوید اجاره بها در تهران طی 
یک ســال اخیر ۳۲ درصد باال رفته، گزارشهای 
میدانی از رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد در مناطق پرتقاضا 
خبر می دهد. در مناطق چهــار و پنج که معموال 
بیشترین تعداد معامالت خرید و فروش را به خود 
اختصاص می دهند، نرخ اجاره بعضا تا ۷۰ درصد و 
حتی بیشتر رشد کرده است.برخی مستاجران در 
غرب تهران می گویند که اجاره بها نسبت به تیرماه 
سال گذشته دو برابر شده است. در شرق تهران نیز 
مثل تهرانپارس و نارمک شاهد جهش نرخ اجاره 
هستیم. مشاهده آگهی های ملکی هم از افزایش 

قابل توجه قیمتهای اجاره نسبت به تیرماه پارسال 
حکایت دارد.

به نظر می رســد رکود خرید و فروش به شــکل 
جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه 
به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی 
وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به 
اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم 
که از قبل واحدهای خود را اجاره داده اند اجاره ها 
را بعضا تا دو برابر ســال قبل تعیین کرده اند. این 
در حالی است که ســتاد ملی کرونا سقف مجاز 
افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را ۲۵ درصد 
اعالم کرده و معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید 
که این سیاســت درخصوص قراردادهای تمدید 

جواب داده است.
اما کف بازار تناســب چندانی با دســتورالعملها 
ندارد. مقایســه جدول نرخ های پیشنهادی سال 
گذشــته که در ایسنا ارسال شــده تفاوت تغییر 

قیمتهای امسال نســبت به سال قبل را به وضوح 
نشان می دهد.

متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و 
نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر 
سه این شاخص ها در یک سال اخیر اثرات تورمی 
بر بازار اجاره داشــته اســت. تورم به ۴۲ درصد 
رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران 
در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی 
نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. 
در این شــرایط صاحبخانه ها ترجیح می دهند به 
جای ودیعه ی بیشــتر، اجاره ماهیانه ی بیشتری 

دریافت کنند.
از طرف دیگر قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ 
تاکنون ۴۶۵ درصد رشــد کــرده و این در حالی 
اســت که طبق آمــار بانک مرکزی، نرخ رشــد 
اجاره در همین بــازه زمانی حــدود ۹۰ درصد 
بوده اســت. تجربه نشــان می دهد که نرخ رشد 

 اجاره به تدریج خود را با قیمت مســکن باالنس
 می کند.

دولت برای کمک به اقشــار اجاره نشین از سال 
گذشته تسهیالت ودیعه مســکن در نظر گرفت 
که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به 
مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر 
کالنشــهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد 
تعلق می گیــرد. تا حدود یک هفتــه دیگر، روند 
پرداخت تسهیالت برای اولین نفراتی که مدارک 
خود را در سامانه tem.mrud.ir ثبت کرده اند 

شروع می شود.
سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت 
راه و شهرســازی با کارتابل بانکها به قدری روند 
پرداخت این تسهیالت طوالنی شد که در بسیاری 
موارد عمال کارآیی خود را از دست داد. امسال اما 
بنا به گفته محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه 
و شهرســازیـ  روند پرداخت تسهیالت تسریع 

خواهد شد.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه به ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه( به رقم ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید.

به گزارش ایرنا ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۳ تیرماه( به رقم ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید 
و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان و سکه یک گرمی نیز دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.

در دوره تحریم، کدام کشورها پای ایران ماندند؟

جابجایی شروع شد؛ اجاره ها باال رفت

آمارهای اقتصادی زمستان 99 نشان داد

رشد اقتصادی بدون نفت، 3/3 درصد
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 اتحادیه سراســری دامــداران با اعــام اینکه 
پیگیری های الزم برای لغو ازادسازی نرخ سبوس 
و تامین ســایر نهاده های دامــی در حال انجام 
است، از دامداران خواست فعا از هرگونه تجمع 
خــودداری کنند.اتحادیه سراســری دامداران 
طــی اطاعیه ای با اعــام اینکــه پیگیری های 
الزم برای لغو آزادســازی نرخ ســبوس و تأمین 
ســایر نهاده های دامی در حال انجام اســت، از 
 دامــداران خواســت فعــًا از هرگونــه تجمع 

خودداری کنند.
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: در خصوص 
پیگیری های مســتمر اتحادیه دامداران کشــور 
و با حضور همــکاران ما در اســتان های تهران و 
البرز جهت لغو مصوبه ســتاد تنظیم بازار مبنی 
بر آزاد سازی سبوس جلســه ای با معاون محترم 
وزیر جهاد کشاورزی و ریاست ســازمان تعاون 
روستایی کشور امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۵ 
تشــکیل و مشــکات تشــکل ها و اتحادیه ها 

مطرح و از وی خواســته شــد تا از تشــکل ها و 
 دامداران بــه عنوان تولید کننــده حمایت الزم 

صورت گیرد.
محمدعلی طهماسبی ضمن حمایت از اتحادیه ها 
و به خصوص اتحادیه دامداران ایران با وزیر جهاد 
کشــاورزی، معاونان مربوطه و ریاست بازرسی 
این وزارت خانه تماس گرفته و خواســتار جلسه 
مشترک جهت رفع مشکات و نگرانی دامداران 
در خصوص آزاد ســازی ســبوس و تأمین سایر 

نهاده های دامی شد.
لذا به اطاع می رساند نمایندگان دامداران پیگیر 
موضوع هستند و از کلیه دامداران خواهشمندیم 
تا نتیجه نهایی از هر گونه تجمع خودداری کرده 
و بیانیه های الزم را فقــط از اتحادیه مرکزی و یا 
استانی دریافت کنند.طی روزهای اخیر دامداران 
کشــور اعام کرده بودند به دلیل شرایط دشوار 
تولید و عدم حمایت های الزم از این صنعت، اقدام 

به تجمعاتی خواهند کرد.

مسیر بازار مسکن در دولت جدید
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

نباید در بخش مسکن توقع زیادی برای کاهش قیمت ها داشته باشیم. چراکه در کشوری که تورم وجود دارد افزایش نسبی قیمت کاالها نیز وجود دارد. اما در سال های آتی بعید است جهش و افزایش غیرمنتظره قیمت مسکن را همانند 
سالهای اخیر و دولت دوازدهم داشته باشیم. تنها با توجه به نرخ تورم که وجود دارد قیمت مسکن نیز مانند دیگر کاالها همراستا با تورم رشد خواهد کرد. بنابراین به عبارت بهتر انتظار برای کاهش قیمت مسکن بیهوده است و نمی توان انتظار 
داشت مسکن ارزان تر شود. ممکن است در برخی مناطق حباب مکسن تخلیه شود و بعید است به طور کلی قیمت ها ریزش داشته باشد. زمانی که قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و روند افزایشی ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصدی به 

خود می گیرد با کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت، نمی توان گفت که قیمت مسکن کاهش پیدا کرده بنابراین می توان اینطور عنوان کرد که حباب قیمت مسکن شکسته شده است.
همچنین سیاست های دولت جدید نیز از یک تا دوسال پس از به دست گرفتن مدیریت کشور نمایان خواهد شد. یعنی نتیجه راهکارهای اجرا شده در دولت جدید حداقل از سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده خواهد بود. اما از سوی دیگر باید اشاره 
کرد که جهش و افزایش زیادی در قیمت ها نداریم. جهشی که به صورت آنی و ناگهانی در دولت دوازدهم در بخش مسکن اتفاق افتاد تکرار نخواهد شد. افزایش قیمت مسکن که طی یک الی دو سال گذشته شاهد آن بودیم، افزایش جهشی 
بی سابقه بود و متوسط قیمت مسکن ۵ الی ۶ برابر شد. کاهش قیمت مسکن در کشور همان حباب ۲۰ الی ۳۰ درصدی است که وجود دارد بنابراین شاهد کاهش ملموس و قابل ماحظه قیمت مسکن نخواهیم بود و نهایتا شاهد افزایش 
قیمت مسکن نخواهیم بود و افزایش قیمت مسکن در حد نرخ تورم وجود داشته باشد و متوقف شود.  البته در کشوری که تورم وجود دارد رشد قیمت طبیعی است. مسکن نیز مانند دیگر کاالها از تاثیرات رشد تورم مستثنی نخواهد شد 
اما این رشد همراستا با تورم پیش خواهد رفت. دولت جدید برای کمتر شدن قیمت مسکن و دسترسی آسان تر مردم به خرید خانه باید تسهیات سمت تقاضا را افزایش دهد. این میزان از تسهیات با توجه به افزایش قیمت ها مناسب 

نیست و تنها کفاف خرید چند متر از خانه را می دهد. هم چنین در حوزه ساخت نیز باید تسهیات به ساخت و ساز و انبوه ساز اختصاص پیدا کند.ئ مقدار تسهیات در بخش ساخت مسکن با افزایش می تواند تولید مسکن را رونق دهد. 

در حالــی دولــت حســن 
روحانی کمتر از ۴۰ روز دیگر 
سکان ریاست جمهوری را 
به ابراهیم رئیســی، رئیس 
دولت ســیزدهم می سپارد 
که بازار مسکن با کمبود انباشته ۵ میلیون واحد روبرو 

اســت. همچنین با بازار رکودی با تورم ۸ ساله حدود 
۷۰۰ درصدی مواجهیم. رئیســی به عنوان منتخب 
مردم برای ریاست قوه مجریه باید بعد از سروسامان 
دادن به معیشــت مردم، بازار مســکن را ساماندهی 
 کند تا توان مردم برای خرید و اجاره مســکن کمی

 افزایش پیدا کند. 
یک کارشناس مسکن در رابطه با آینده بازار مسکن 
در دولت جدید می گوید: نباید در بخش مسکن توقع 
زیادی برای کاهش قیمت ها داشته باشیم. چراکه در 

کشوری که تورم وجود دارد افزایش نسبی قیمت کاالها 
نیز وجود دارد. میثم مهرپور افزود: اما در سال های آتی 
بعید است جهش و افزایش غیرمنتظره قیمت مسکن 
را همانند سالهای اخیر و دولت دوازدهم داشته باشیم. 
تنها با توجه به نرخ تورم که وجود دارد قیمت مسکن 
نیز مانند دیگر کاالها همراستا با تورم رشد خواهد کرد. 
به گفته مهرپور، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت در 
بخش مسکن، مربوط به کمبود عرضه نسبت به تقاضا و 
بخش دیگر ناشی از تورمی است که در فضای اقتصادی 

کشور وجود دارد که قطعاً بخش مسکن را هم تحت 
تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر فعاالن بازار مسکن معتقدند که دولت های 
یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن غیر قابل قبول ترین 
کارنامه در همه دولت های پس از انقاب را در اختیار 
دارد. عملکردی که عمدتاً بدست عباس آخوندی در 
حد فاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس 
لرزه های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه 

سنگینی دارد. 

قیمت مسکن در دولت سیزدهم به چه سمت و سویی می رود؟

متقاضیان مسکن در انتظار افزایش تسهیالت
شایلی قرائی
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گزارش های میدانی نشــان 
می دهد که مرغ به اندازه ای 
کم است که باید به ازای نشان 
دادن کارت ملــی این کاالی 
اساسی به مردم فروخته شود. 
گزارش های منتشر  شده از اصفهان به عنوان یکی از کان 
شهرهای ایران نشان می دهد فروش مزغ به ازای نشان 
دادن کارت ملی انجام می شــود. این اقدام موجب شده 
است تا برای خانوارهایی که هنوز برای دریافت کارت کلی 
اقدام نکرده اند و اغلب از قشر آسیب پذیر جامعه هستند 
دغدغه و نگرانی زیادی ایجاد شــود.  نایب رئیس کانون 
انجمن صنفی مرغداران گوشتی در این رابطه می گوید: 
بازار مرغ به بازاری شکننده تبدیل شده است. هزینه های 
نگهداری و تولید مرغ به اندازه ای باال رفته که نگهداری 
مرغ را بدون صرفه کرده است. حبیب اسداهلل نژاد افزود: 
به دلیل افزایش قیمت نهاده های طیور جوجه ریزی از 
فروردین ماه کاهش قابل ماحظه ای داشته که به کمبود 

مرغ دامن زده است. 
وقتی در کان شهری مانند اصفهان کار خرید مرغ دولتی 
به ارایه کارت ملی می کشد مشخص است که اوضاع منابع 
مرغ کشور خراب است. حال باید دید پس از اصفهان کدام 
شهر ایران به ازای نشان دادن کارت ملی مرغ می فروشد. 
در میدان میوه و تره بار مرکزی ستارخان هر روز شاهد 
صف های طویل خرید مرغ و تخم مرغ هستیم که گاهی 
برخی از شهروندان با ایستادن مجدد در صف و شناسایی 
شدن، آبروی خود را برای خرید مرغ دولتی در دست می 
گیرند اما باز هم به دلیل نبود توان کافی برای خرید مرغ 

در بازار آزاد به این کار تن می دهند. 
در این زمینه معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت: هر یک از شهروند ان اصفهان در 
هر هفته می توانند ۶ کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب را با ارائه 
کارت ملی خرید کنند. اسماعیل نادری اظهار داشت: بر 

اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان نرخ هر 
کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان است و 

غیر از این تخلف محسوب می شود.
وی افزود: مرغ با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار استان 
در بیشتر فروشگاه ها و شهرستان ها عرضه می شود، اما 
برخی فروشگاه های مرغ متأسفانه همچنان گران فروشی 
می کنند با توجه به اینکه مرغ تحت پوشش سامانه رهتاب 
بین فروشــندگان مرغ توزیع می شود در صورت تخلف 

واحد خرده فروشی، سهمیه مرغ آن قطع می شود.
معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با اشاره به اینکه فروشگاه های مرغ تنها 
از طریق سامانه رهتاب می توانند مرغ خریداری کنند، 
گفت: فروشــندگان متخلف که به دلیل گران فروشی، 
سهمیه مرغ آن ها قطع می شود دیگر امکان دسترسی 
به سامانه رهتاب و ثبت ســفارش ندارند. نادری با بیان 
اینکه در گشت و بازرسی های یک هفته اخیر دسترسی 
بیش از ۱۰ واحد خرده فروشــی مرغ متخلف به سامانه 

رهتاب قطع شد، خاطرنشان کرد: فروشندگان باید مرغ 
را به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان بفروشند و اگر 
کشتارگاه یا توزیع کننده نیز در این زمینه تخلف می کند، 
فوری به پشتیبانی سامانه رهتاب یا با شماره گیری ۱۲۴ 
بازرسی سازمان صمت، تخلفات را گزارش کنند تا با آن ها 

برخورد شود.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت و معدن و تجارت با 
بیان اینکه اصفهان جز معدود استان هایی است که مرغ 
با نرخ مصوب در بازار عرضه می شــود، اضافه کرد: برای 
کنترل بازار مقرر شد مصرف کنندگان در هنگام خرید 
کارت ملی ارائه کنند که در سامانه رهتاب ثبت می شود و 
هر فرد با ارائه کارت ملی می تواند هفته ای ۶ کیلوگرم مرغ 
بخرد و با توجه به ثبت در سیستم بیش از سهمیه امکان 

خریداری وجود ندارد.
اما نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در 
این رابطه می گوید: بازار مرغ به بازاری شکننده تبدیل 
شده اســت. هزینه های نگهداری و تولید مرغ به اندازه 

ای باال رفته که نگهداری مرغ را بدون صرفه کرده است. 
حبیب اسداهلل نژاد افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده های 
طیور جوجه ریزی از فروردین ماه کاهش قابل ماحظه ای 

داشته که به کمبود مرغ دامن زده است.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی همچنین 
با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان رسیده است، گفت: نرخ مصوب جوجه یک روزه 
۴,۲۰۰ تومان اســت اما جوجه با این قیمت یافت نمی 
شود. اسداهلل نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه نابسامانی بازار جوجه یک روزه هنوز تمام نشده و 
قیمت جوجه همچنان باالی ۶,۵۰۰ تومان است، گفت: 
این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک روزه گوشتی 
۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: برای اینکه بازار مرغ طی 
ماه های آینده، در آرامش باشد دولت باید از هم اکنون به 
فکر مدیریت آن، کنترل قیمت مؤلفه های تولید، تأمین به 

موقع و کافی نهاده ها و نظارت، پایش و کنترل بازار باشد.

تکلیف خانوارهای فاقد كارت ملی برای دریافت سهمیه كاالی اساسی چه می شود؟

آغاز سهمیه بندی مرغ از اصفهان
هر كارت ملی، 6 كیلو مرغ دولتی! 
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نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور 
و عضو هیئت رئیســه اتاق هاي اصناف ایران و 
تهران با اطمینان بخشي به مردم به جهت وجود 
و وفورکاالهاي اساســي گفت: خوشــبختانه با 
تدابیر اتخاذ شده و  هماهنگي هاي انجام یافته در 
راستاي تامین و توزیع کاالهاي اساسي و ماسک 

با مشکل و چالشي روبه رو نخواهیم بود.
ابراهیم درستي نماینده سرپرست وزارت صمت 
در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق هاي 
اصناف ایران و تهران با اشاره به برگزاري جلسه 
ســتاد تنظیم بازار گفت: در این جلســه عنوان 
شــد در بخش کاالهاي اساســي، نزدیک به ۴ 
میلیون تن کاال در بنادر و گمرکات کشور وجود 
دارد و بدون وقفــه کاالهاي مورد نیــاز تامین 
مي شــود که البته اولویت با تولید داخل بوده و 
تنها کســري موجود از آن جبران خواهد شــد. 
همچنین بر این اســاس تصمیم ستاد اقتصادي 
دولت، ارز مواد اولیه و کاالهاي اساســي تحت 
هر شــرایطي تامین مي گردد و مقرر شده است 
 ترخیص و انتقال این کاالهــا از بنادر و گمرک 

سرعت بگیرد.
درســتي افزود: در چهار ماه گذشته در پنج قلم 
بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ تن کاال ترخیص شده 
است که بیش از ۳ میلیون آن در بنادر موجود و 

مقرر شده است که ترخیص شوند. 
همچنین تجــار و بازرگانان در صــورت تمایل 
میتوانند بــراي ترخیــص، ارز الزم را دریافت 
کنندوي بــا بیان اینکه اصنــاف همراهي کامل 

را در مدیریــت بازار خواهند داشــت، گفت: در 
تمامــي عرصه هــا اصنــاف در خــط مقدم و 
کنار مردم و نظــام بوده اند. امــروز نیز با وجود 
مشــکات عدیده، به بهترین نحــو در کنترل 
 بــازار و تامین مایحتــاج مردم، نقــش آفریني 

خواهند نمود.
نایب رئیس اول اتــاق اصناف تهران در خصوص 
تامین، تولید و توزیع ماسک نیز گفت: همانگونه 
که قبا اطاع رساني شده اســت خوشبختانه 
بســیاري از تولیدکنندگان از جمله کارگاه هاي 
پوشاک با عرق ملي و بدون چشمداشتي مصرانه 
پاي کار هســتند و  فرایند تولید و توزیع ماسک 
از تامین پارچه، دوخــت و توزیع آن بدون هیچ 
مشــکلي در حال انجام مي باشــد و از این بابت 
نگراني وجود ندارد. هدف همه ما این اســت که 
این کاالي حساس در برهه به آساني در دسترس 

عموم مردم قرار گیرد.
درستي در بخشي از صحبت هاي خود به نوسانات 
اخیر ارز اشــاره نموده و با تاکید بــر هم افزایي 
تمامي دولتمردان و مراکز ذیربط در این خصوص 
عنوان کرد: متاســفانه نوســانات غیرمنطقي و 
غیر اصولي اخیــر ارز و جــوالن دالالن در این 
بازار شــرایط بازار را از حالت عادي خود خارج 
کرده و موجب بروز برخي چالش ها و مشکات 
اقتصادي و حتي رواني براي مردم شــده است 
که امیدواریــم با تصمیمات ویــژه دولت به این 
 موضوع شــاهد بازگشــت آرامش بــه وضعیت 

بازار باشیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با بیان اینکه صادرات تخم مرغ عما متوقف است، گفت: 
با کمبود تولید در این حوزه مواجه هستیم. ناصر نبی 
پور در واکنش به مباحث اعام شــده از سوی وزارت 
جهاد کشــاورزی مبنی بر صادرات تخم مرغ به شکل 
مدیریت شده، گفت: بیش از ۴۰ سال است که متوجه 
مفهوم مدیریتی که مسئوالن عنوان می کنند، نشده ایم 
و نمی دانیم از کدام مدیریت صحبت می کنند.وی با بیان 
اینکه صادرات تخم مرغ عماً متوقف شده است، اضافه 
کرد: اگر هم صادراتی در حال انجام است عوامل مرتبط با 
خود وزارت خانه این کار را انجام می دهند. نبی پور تاکید 
کرد: مشــهد یکی از مهم ترین مناطقی است که تخم 
مرغ صادر می کند و االن اگر از صادرکنندگان مشهدی 

سوال کنیم می گویند که صادرات انجام نمی شود، به 
عبارتی وقتی مســئوالن لفظ مدیریت شده را مطرح 
می کنند، یعنی صادرات نیست.وی با اشاره به اینکه در 
چنین شرایطی قاچاق رونق می گیرد، گفت: تا حدود ۲۶ 
روز قبل، نزدیک به ۱۰ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر 
شده بود. نبی پور قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب 
مرغداری بین ۱۵ هزار و ۲۰۰ تا ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان 
اعام کرد و افزود: حدود یک ماه است که قیمت تخم 
مرغ در همین حدود نوسان می کند و تقریباً ثابت است. 
وی با اشاره به کمبود در تولید تخم مرغ، افزود: به دستور 
دولت مرغ هایی که باید در ۹۰ هفتگی به کشــتارگاه 
فرستاده می شدند، برای جبران این کمبود باید تا ۱۱۰ 

هفتگی نگهداری شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال مصوبه ستاد 
ملی کرونا مبنی بر الزام تمدیــد قراردادهای اجاره، یک 
شرکت حمل و نقل با کاهش ۶۴ درصدی جابه جایی بار 
مواجه شــد.محمود محمودزاده اظهار کرد: طی دو سال 
گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف 
اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد 

خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می شد.
وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر 
هستند اجاره نامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک 
تمدید شود با سقف افزایش ســالیانه اجاره بها به میزان 
حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کانشهرها 
و ۱۵ درصد در سایر شــهرهای کشــور. اما اگر مالک و 
مستاجر با نرخهای پایین تر یا باالتر توافق کردند ما مشکلی 
نداریم. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار 
یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابه جایی 
اثاثیه انجام می دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد 
کاهش جابه جایی بار داشــتند. بحث ما این نیست که 
شرایط کنونی ایده آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید 

وضعیت بازار اجاره خیلی سخت تر می شد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای 
تمدید را شــامل می شود گفت: شــورای حل اختاف و 

دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی 
کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی کند. مگر در استثنائات 
سه گانه شامل ازدواج اوالد ذکور مالک، تخریب و احداث 
ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره 
تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه 
حق اخراج مستاجر را ندارد. وی درباره اینکه دیده می شود 
بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند 
مستاجر را جواب می کنند گفت: اگر مالک خانه دیگری 
داشته باشد نمی تواند حکم تخلیه بگیرد. اطاعات اماک 
خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن 
تحقیق می کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع 
موضوعات است. هدف اصلی سیاست گذار این است که 
در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته 
موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از 
مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.

محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر 
در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی 
برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر 
هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله 
بهداشــت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می گیرد، 

موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد.

با تدابير اتخاذ شده، در تامين و توزيع کاالهاي اساسي مشکلي نداريم

معاون وزیر راه و شهرسازی:

اثاث کشی ۶۴ درصد کاهش يافت

با كمبود تولید مواجه ایم

صادرات تخم مرغ متوقف است

اتحادیه سراسری دامداران:

پيگير لغو آزادسازی نرخ سبوس و تامين نهاده های دامی هستيم
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ورود 0051 دستگاه خودپرداز بیت کوین به السالوادور
30 دالر بیت كوین هدیه دولت السالوادور به مردم

یک مؤسســه فعال در حوزه ارز مجازی اعالم کرد قصد دارد 1500 دستگاه خودپرداز 
بیت کوین در الســالوادور نصــب کند.به گزارش رویترز، مؤسســه آتنا قصــد دارد با 
سرمایه گذاری یک میلیون دالری 1500 دستگاه خودپرداز ارزهای مجازی و بیت کوین 
در السالوادور نصب کند.اخیراً اسالوادور از برنامه خود برای قانون کردن استفاده از ارزهای 
مجازی در تراکنش های مالی در این کشور و تبدیل شدن این ارزها به عنوان ابزار خرید و 
فروش خبر داده است.رئیس جمهور السالوادور گفت:  از روز 7 سپتامبر این قانون اجرایی 
شده و به هر یک از شهروندان این کشور  یک کیف پول الکترونیکی با 30 دالر بیت کوین 
هدیه داده می شود.انتظار می رود شرکت آتنا به تدریج نصب خودپردازهای خود را در 
الســالوادور آغاز کرده و دست به اســتخدام و باز کردن دفتر در این کشور بزند.البته از 
سال گذشته شرکت آتنا نصب خودپرداز ارزهای مجازی در این کشور را آغاز کرده بود 
و نخستین بار یک خودپرداز را در 49 کیلومتری  جنوب غرب پایتخت این کشور نصب 
کرده بود که بخشی از آزمایش شرکت آتنا برای تبدیل کردن یک شهر نزدیک به پایتخت 

السالوادور به یکی از مراکز مهم مبادالت بیت کوین در جهان بوده است.

ارزش سهام مایکروسافت 2 تریلیون دالری شد
ارزش بازار مایکروسافت پیش از برگزاری رویداد معرفی ویندوز 11 و پس از رشد 1.۲ 
درصدی بهای هر سهم، به ۲ تریلیون دالر رسید.شرایط ویژه بوجود آمده در زیرسایه 
کرونا و تحمیل خانه نشــینی و دورکاری مردم به معنای فروش بیشــتر محصوالت 
الکترونیکی و سیستم های کامپیوتری پس از مدت ها بود و استفاده از تمام این ابزارها به 
نفع مایکروسافت و دیگر شرکت های فناوری تمام شد.  رقابت میان شرکت مایکروسافت 
با رقبای خود به سالیان سال پیش برمی گردد که یکی از نزدیک ترین رقابت های فناوری 
بین این شــرکت و کمپانی اپل بوجود آمده و دلیل آن برتری هردو شرکت در برخی از 
حوزه های مخصوص به خود هستند. اپل و مایکروسافت، دو شرکت حوزه فناوری، به 
عنوان شرکت های دو تریلیون دالری شناخته می شوند. اما در سال گذشته ارزش سهام 
شرکت اپل از مرز دو تریلیون دالر عبور کرد و مقام باالتری نسبت به مایکروسافت بدست 
آورد.مایکروسافت در طی سه ماهه اخیر، فراتر از پیش بینی ها عمل کرد و توانست درآمد 
41.7 میلیارد دالری را بدست آورد. حال در اواسط سال ۲0۲1 میالدی و با افزایش 1.۲ 
درصدی ارزش سهام مایکروسافت، این شرکت موفق شد به جمع شرکت های با ارزش دو 
تریلیون دالری بپیوندد و قبل تر از آن شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی نیز با ارزش 
حدود 1.9 میلیارد دالر توانسته بود درمیان این شرکت ها قرار بگیرد.مایکروسافت از زمان 
مدیرعاملی ساتیا نادال از سال ۲014، پیشرفت های زیادی را تجربه کرده و فعالیت های 
این شرکت نیز به نحوی بود که کمترین میزان انتقاد را به خود دیده بود و کمترین میزان 
شکایت علیه این شرکت ثبت شده است.مایکروسافت یک شرکت فناوریاست که در سال 
۲016، رتبه نخست در فهرست بزرگترین شرکت های نرم افزاریبود، و به انتشار کتاب، 
تولید محصوالت چندرسانه ایو ارائه خدمات پست الکترونیکینیز می پردازد.این ابرشرکت 
چندملیتی آمریکایی حاال دومین شرکت آمریکایی است که ارزش ۲ تریلیون دالری دارد. 
آگوست سال ۲0۲0 ارزش سهام اپل بود که از ۲ تریلیون دالر عبور کرد تا تبدیل به اولین 

شرکت آریکایی با چنین ارزشی شود.

تماس ویدیویی گروهی به تلگرام اضافه شد
انتظار برای تماس ویدیویی گروهی در تلگرام سرانجام به سر آمد و در جدیدترین نسخه 
iOS، اندروید و دسکتاپ این اپلیکیشن پیام رسان کابران می توانند چت صوتی گروهی 
را به تماسهای کنفرانس ویدیویی تبدیل کنند.کاربران می توانند فید ویدیویی یک 
شخص را در صفحه خود پین کنند تا هر فرد جدیدی هم به تماس ویدیویی پیوست افراد 
مورد نظرشان همچنان به راحتی دیده شوند. کاربران همچنین می توانند فید دوربین 
و صفحه خود را همزمان به اشتراک بگذارند.در به روزرسانی جدید تلگرام، تماسهای 
ویدیویی گروهی به 30 نفر اولی که به چت ویدیویی ملحق می شوند، محدود است اما 
تلگرام اعالم کرده که این تعداد به زودی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا این پیام رسان در 
حال توسعه چتهای صوتی برای پشتیبانی از رویدادهای زنده و قابلیتهای جدید دیگر 
است.کاربران می توانند در تماسهای ویدیویی گروهی در تلفنشان و همچنین تبلتها 
و رایانه ها شرکت کنند. در تبلتها و رایانه ها تلگرام از صفحه نمایش بزرگتری که این 
دستگاهها دارند بهره برده و دید بهتری از آنچه در جریان است برای کاربران فراهم می 
کند. به خصوص در تبلتها کاربران می توانند پنلی را باز کنند تا صفحه نمایش تقسیم 
بندی شده و شبکه ای از شرکت کنندگان تماس ویدیویی و فهرست افرادی که در تماس 
حضور دارند را مشاهده کنند.بر اساس گزارش انگجت، حتی بدون در نظر گرفتن این 
که تلگرام تماس ویدیویی گروهی را بسیار دیرتر از بسیاری از رقیبانش عرضه کرد، زمان 
زیادی طول کشید تا این قابلیت به این پیام رسان محبوب اضافه شود. تلگرام در آوریل 
سال ۲0۲0 اعالم کرده بود تماس ویدیویی گروهی را در اواخر همان سال عرضه خواهد 
کرد. اما سال ۲0۲0 به پایان رسید بدون این که چنین اتفاقی روی دهد. سپس دقیقا 
یک سال پس از وعده تلگرام در این خصوص، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام گفت: این 
شرکت ابزار مذکور را در ماه مه عرضه می کند. تلگرام به این تاریخ هم نرسید اما باالخره 

تماس ویدیویی گروهی را به کاربرانش عرضه کرد.

8تصمیم تازه مایکروسافت؛
ویندوز 11 اینترنت اكسپلورر را حذف می كند

مایکروسافت سرانجام تصمیم گرفت در تازه ترین نسخه ویندوز موسوم به ویندوز 11 
نرم افزار اینترنت اکسپلورر را حذف کند و با این مرورگر قدیمی اینترنتی خداحافظی 
کند.به گزارش ورج، مرورگر جدیدتر اج جایگزین اینترنت اکسپلورر شده که بر روی 
آن موتور تازه کرومیوم نصب شده است.مرورگر قدیمی اینترنت اکسپلورر توان رقابت 
با مرورگرهای تازه تر را که امکانات متنوع و ســرعت باالیی دارند، ندارد. از همین رو 
مایکروسافت مجبور شد برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن در بازار مرورگرهای 
اینترنتی اج را جایگزین اینترنت اکســپلورر کند.مایکروســافت قصد دارد اینترنت 
اکسپلورر را در 15 ژوئن سال ۲0۲۲ بازنشسته کند و با حذف آن از ویندوز 11 گام اول را 
در این زمینه برداشته است. البته احتمال دارد پشتیبانی از این مرورگر برای شرکت های 

تجاری برای مدت بیشتری ادامه یابد.

8فلسطین برای رهایی از وابستگی های اقتصادی 
روی رمزارز ملی خود كار می كند

فلسطین در تالش است تا با توسعه رمزارز اختصاصی خود بتواند به استقالل و آزادی 
اقتصادی دست پیدا کند. هرچند برخی کارشناسان مالی هنوز نسبت به این تصمیم 
تردید دارند.اداره پول فلسطین برای دستیابی به سطح باالتری از استقالل مالی و به عنوان 
استراتژی متفاوتی برای رسیدن به این هدف،  قصد دارد با توجه بیشتری روی رمزارز 
ملی این کشور کار کند. تالش فلسطین باعث می شود تا در کنار کشورهای دیگری مانند 
ونزوئال، جزایر مارشال، باهاما، چین و السالوادور که به قدرت فناوری بالکچین برای بهبود 
کارایی زیرساخت های مالی خود و البته کسب کمی قدرت اقتصادی عالقه مند هستند، 
قرار بگیرد.اگر چه 13۸ کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل رسمیت این کشور را قبول 
دارند اما ایاالت متحده و رژیم اشغالگر قدس به عنوان مهم ترین رقبای سیاسی وجود 
آن را به رسمیت نمی شناسند و اسرائیل در حال حاضر روی این کشور کنترل نظامی 
و حتی مالی دارد.دولت خودگران فلسطین واحد پول مستقل ندارد و در معامالت خود 
از واحد های پول شکل رژیم اشغالگر قدس، دینار اردن و دالر آمریکا استفاده می کند. 
بانک های رژیم اشغالگر قدس معامالت مالی دولت خودگردان فلسطین را کنترل می کنند 
که بر اساس گزارش بلومبرگ، این امر مانع انجام معامالت مالی بین فلسطینی ها می شود و 

می تواند یکی از مهم ترین دالیل تالش فلسطین برای ایجاد ارز مستقل باشد.

اخبار

رجیسترموبایلوارههااز۱۲تیر۱۴۰۰اجباریمیشود
سخنگویگمرکجمهوریاسالمیایرانازاجباریشدنرجیسترموبایلوارههایهمراهمسافردرگمرکاز۱۲تیر۱۴۰۰خبرداد.سیدروحاهلللطیفیاظهارکرد:موبایلوارههادستگاههایی
هستندکهقابلیتاتصالرادیوییدارندوسیمکارترویآنهانصبمیشود.ویادامهداد:اینموبایلوارههاانواعمختلفیداردکهساعتهایهوشمند،بارکداسکن،مبدلتلفنثابتبه
سیاروPDAازاینجملهاست.ویبابیاناینکهرجیسترساعتهوشمنداز۱۲تیرماهاجباریمیشود،افزود:رجیسترمبدلتلفنثابتبهسیاراز۱9تیر،تبلتمارکلنوواز۲6تیرماهو

سایرتبلتهااز۲مردادماهدرگامهایبعدیاجباریمیشود.

مجلس شورای اسالمی در 
هفته جاری، بررســی طرح 
»صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی و ساماندهی 
پیام رســان های اجتماعی« 
که بر اساس اصل ۸5 قانون اساسی تنظیم شده را در 
دستور کار قرار می دهد. این طرح که به امضای 40 نفر 
از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان ها 
در پیام رسان های مسدود شــده را جرم تلقی کرده و 
پیام رسان های خارجی )فیلتر نشده( نیز ۲ ماه فرصت 

دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
طرح صیانــت از حقوق کاربــران در فضای مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی توسط کمیسیون 
فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون 
رضا تقی پور انوری، ســید امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی )نامــزد ســیزدهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری( و نصراهلل پژمانفر در پای آن دیده می شود. 
اگرچه بسیاری از موارد مطرح شــده در آن موضوع 
جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال های گذشته 
روی آن بحث شــده بود اما اکنــون در صحن علنی 

مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می شود.
نمایندگان برای دالیل توجیهــی این طرح این گونه 
توضیح می دهند که توسعه فناوری های نوین ارتباطی 
و به خصوص پیام رســان های اجتماعــی و تحوالت 
مرتبط با آن خال قانونی داشــته و تولیدات داخلی و 
حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از 
همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس می شود. 
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشــنهادی، عرضه 
و ارائه خدمات پیام رســان های داخلی و خارجی در 
کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید 
به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در 
غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف اســت که این 
پیام رسان ها را مسدود کند. همچنین در بخش دیگری 
از این طرح آمده که پیام رســان های خارجی جهت 

ادامه فعالیت در کشور می بایست از یک شرکت ایرانی 
به عنوان نماینده استفاده کنند.

کنترل و دسترســی به محتوای پیام رسان ها توسط 
اعضای مجــاز تنها در مواردی همچــون جرائم علیه 
امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فســاد فی 
االرض، تولید و عرضه مواد مخدر، کالهبرداری و شروع 

به جرائم فوق یا معاونت در آن ها مجاز است.
همچنین در تبصره ماده ششــم این طــرح آمده که 
وزارت ارتباطات ملزم اســت که اقدامات الزم جهت 
احراز هویــت کاربــران در فضای مجازی کشــور را 
به عمل آورد که نحــوه انجام ایــن کار طی ماه های 
آینده اعالم می گردد. طبق ماده 13 طرح ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی، تبلیغ پیام رسان های داخلی و 
خارجی در بستر رسانه های دولتی و صدا و سیما تحت 
نظارت قرار داشته و استفاده از پیام رسان های خارجی 

برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
در بخش دیگری از این طرح آمــده که هر گونه ارائه 
خدمت پیام رســان ها به افراد زیر 1۸ ســال فقط با 
اجازه ولی قانونی آن ها بایستی صورت گیرد. طبق این 
طرح، پیام رسان ها موظفند در چارچوب سند صیانت 
از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت 
والدین و امکان رده بندی و پاالیش محتوای متناسب با 

کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تبلیغات در پیام رسان ها نیز بایستی با اطالع و اجازه 
کاربر صورت گیرد و امــکان ممانعت از دریافت آن ها 
نیز برای کاربران فراهم شود.اســتفاده دستگاه های 
اجرایی از پیام رســان های خارجی بــرای مکاتبات 
 و ارائــه خدمــات اداری و اطالع رســانی نیز ممنوع 

است.
طبق ماده ۸ این طرح بایســتی صنــدوق حمایت از 
محتوا و پیام رسان های داخلی به عنوان موسسه دولتی 
و به منظور حمایت از توســعه فعالیت پیام رسان های 
داخلی تاســیس گــردد و منابــع آن از محل جرائم 
نقدی مقرر در این قانــون و 10 درصد درآمد ترافیک 
اینترنت بین الملل کشــور تامین شــود. همچنین 
هر گونه ارائــه خدمات پولــی و بانکی به کســب و 
کارهای فعال در پیام رســان های اجتماعی خارجی 

ممنوع اســت و بانــک مرکزی موظف اســت جهت 
ســهولت گردش مالی، مجوز ارائــه خدماتی قبیل 
 پرداخت الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی ارائه

 کند.
بخش فصل چهارم که به ضمانــت اجرایی این طرح 
اختصاص دارد می گوید هر شخصی بدون رعایت مواد 
این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام رســان اجتماعی 
کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی 
به آن ها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو 

محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح نوشته شده:
»هر شــخص با نقــض تدابیــر مسدودســازی در 
پیام رســان های غیرقانونــی فعالیت موثر داشــته 
باشــد عالوه بر ضبط منافــع و عوایــد مالی حاصله 
به مجازات تعزیــری درجه 7 و در صــورت تکرار به 
 مجــازات تعزیری درجــه 6 محکوم خواهد شــد.«

متخلف از اجرای مسدودســازی پیام رسان ها نیز به 
انفصال از شــغل دولتی محکوم می شــود. همچنین 
فعالیت مؤثر در پیام رسان های مسدود شده منجر به 
ضبط منافع و عواید مالی حاصله و در صورت تکرار به 

مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد.
همچنیــن طراحــی و عرضــه ابزارهــای دور زدن 
فیلتر همانند VPN جرم تلقی شــده اســت و فرد 

خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شــد. 
در این طرح نوشته شده: »هر شــخصی که اقدام به 
تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشــار یا در دسترس 
قراردادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یــا ابزار رایانه ای 
الکترونیکی )نظیر وی پی ان و فیلترشکن( که امکان 
دسترســی به پایگاه های اینترنتی و پیام رسان های 
غیرقانونی مسدود شــده را به طور مســتقیم یا غیر 
 مســتقیم فراهم کنــد به حبــس یا جــزای نقدی

 درجه 6 محکوم می شود.«
در بخشــی از ایــن طــرح نیز بــه بحــث رمزارزها 
اشــاره شــده اســت که عرضــه، خریــد و فروش 
»رمــزارز« بــدون مجــوز بانــک مرکــزی طبق 
 قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز محکــوم خواهد 

شد.
 در طرح مذکــور آمده که مرزبانــی دیجیتال و دفاع 
سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز 
از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای 
باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط 
مراجع ذیربط انجام خواهد شــد. به کالمی ســاده تر 
و به احتمال زیاد، منظور این جمالت این اســت که 
 گیت وی ورودی اینترنت به دســت نیروهای مسلح

 سپرده شود.

طرح ساماندهی فضای مجازی در دستور كار  مجلس  قرار گرفت 

ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی فیلتر شده
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیــس اتحادیه فنــاوران رایانه تهــران از تداوم 
ممنوعیت مودم و آزاد شــدن واردات سوئیچ خبر 
داد و گفت: این ممنوعیت به دلیل حمایت از تولید 
داخل سوئیچ دو الیه و ســه الیه اعمال شد، اما در 
نهایت مشخص شد نیاز کشور را پوشش نمي دهد 
و سال گذشته هم در مورد لوازم کامپیوتر و قطعات 

این اتفاق افتاد.
محمد فرجي، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران 
با اشــاره به ممنوعیت واردات سوئیچ از فروردین 
ماه اظهار کرد:در جلساتي که در این رابطه برگزار 
شــد، طي تفاهم نامه با سندیکاي تولیدکنندگان 
مخابرات مقرر شد کاالي تولیدي با تاییدیه هاي 
داخلي و خارجي براي کنتــرل کیفیت در اختیار 
صنف رایانه قرار بگیرد و در صورت تایید به اعضاي 
صنف معرفي شود. بنابراین زماني که تولید این کاال 
به لحاظ کمي و کیفي مناسب باشد از آنها حمایت 
همه جانبه خواهد شد. رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران از افزایش عجیب و غریب قیمت سوئیچ 
در این مدت خبر داد و گفــت: این محصول مورد 
نیاز سازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگ است و 

افزایش قیمت آن باعث ضایع شــدن بیت المال 
مي شد.

به گفته وي بر اساس پروانه بهره برداري سه واحد 
تولیدي که در جلسه بودند، مجموع تولید آنها بیش 
از 4700 بود، اما نیاز کشور فقط به یکي از مدلهاي 
سوئیچ ساالنه حدود صد هزار عدد است. باید این 
نکته هم در نظر گرفته شــود که رقم ذکر شده در 
پروانه بهره برداري حداکثر توان تولیدي کارخانه در 
صورت تامین مواد اولیه و سایر نیازهاي تولید است. 
چند شرکت دیگر هم پروانه تولید گرفتند؛ اما هنوز 
ادعاي تولید ندارند.فرجي در ادامه ابراز امیدواري 
کرد که در آینده این کاالي هایتک از کشور صادر تا 

منجر به کاهش ارزي وجود اشتغال شود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین 
درباره اینکه چرا کاالهاي حوزه آي تي چندین بار 
با ممنوعیت هاي ناگهاني و غیر کارشناسي مواجه 

شــده، اظهار کرد: کاالهاي این حــوزه کاالهاي 
هایتک تخصصي اســت و ممکن است مسئوالن 
مربوطه در وزارت صمت توانایــي ممیزي در این 
رابطه را نداشته باشند و به بازدید از کارخانه اکتفا 
کنند. این در حالي اســت که کاالهاي این حوزه 
بســیار پیچیده تر از محصوالتي مثــل تلویزیون 
است که شــاید کاالي پیچیده اي محسوب شود. 
اما همین تلویزیــون فقط یک بــرد، ال اي دي و 
قاب است در حالي که ساخت ســوئیچ به توان و 

تکنولوژي پیچیده اي نیاز دارد.
وي با اشاره به توان باالي تولیدکنندگان داخلي در 
تولید کیس، گفت: در حــال حاضر ایران در تولید 
کیس در دنیا حرف براي گفتن دارد و به کشورهاي 
اطراف صادر مي کند. البته این کاالها هم هایتک 
محسوب نمي شود. در حوزه تولید موس و کیبورد 

هم اقدامات خوبي انجام شده است.

رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهران با بیان 
اینکه سوئیچ در شبکه ها نقش مهمي دارد و حتي 
مي توان انواع دسترسي ها و پهناي باند هر سیستم 
را با استفاده از آن تعریف و مشخص کرد، تصریح 
کرد: بنابراین کاالي بسیار پیچیده اي است و به نظر 
نمي رسد حداقل در چند سال آینده کسي بتواند 
نرم افزار آن را بنویسد یا کاال را تولید کند. پس حتي 
اگر کسي توان و قدرت اجرایي دارد که بتواند با برند 
خارجي همکاري کند و قطعات آن را وارد و مونتاژ 
کند از نطر من تولیدکننده است و حداقل به ۲00 

کارگر نیاز دارد.
فرجــي همچنین در پاســخ بــه ســوالي درباره 
جدیدتریــن وضعیت ثبت ســفارش مــودم نیز 
اظهار کرد: واردات مودم همچنان ممنوع اســت. 
تنها نتیجه ایــن ممنوعیت، به جــاي حمایت از 
تولیدکننده، حمایت از قاچاقچي بوده اســت.وي 
در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه عده اي در حال 
حاضر از شعارهاي سال سوء استفاده مي کنند وام 
و ارز 4۲00 توماني دریافت مي کنند و بعد هم مي 

بینیم نتیجه خاصي حاصل نشده است.

دبیر انجمــن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبــی از تصمیم به تخصیــص ارز ترجیحی برای 
واردات تبلت خبر داد و گفت: ریجستری ساعت های 
هوشمند از دوازدهم، بارکد اســکنر و مبدل تلفن 
ثابت از نوزدهم و تبلت از بیست و پنجم تیرماه جاری 
آغاز می شود.امیر اسحاقی با تاکید بر اینکه فاز دوم 
طرح ریجســتری در شرف اجرا اســت، اظهار کرد: 
مرحله اول طرح رجیســتری تلفن همراه از مهرماه 
96 با هدف جلوگیری از قاچاق، اصالت دســتگاه و 
حفظ حقوق مشترکان اجرا شــد و نتایجی خوبی 
به همراه داشــت.وی ادامه داد: یکی از نتایج مثبت 
اجرای فاز اول طرح جلوگیری از قاچاق 9۸ درصدی 
تلفن همراه بود.اســحاقی با بیان اینکه در فاز دوم 
رجیستری دستگاه های سیم کارت خور مانند تبلت، 
ساعت هوشمند و…اجرا می شــود، افزود: قرار است 
فاز دوم این طرح با رجیســتر کردن موبایل واره ها 
شــامل؛ دســتگاه های دارای ســیم کارت شامل: 
تبلت ها، ساعت های هوشمند، بارکدخوان ها و مبدل 
ارتباطات ثابت به ســیار وارداتی و تولید داخل هم 

اجرایی شود و بر اساس آنچه اعالم شده ریجستری 
ســاعت های هوشــمند از دوازدهم، بارکد اسکنر و 
مبدل تلفن ثابت از نوزدهم و تبلت از بیست و پنجم 
ماه جاری آغاز می شود.وی یادآور شد: در حال حاضر 
90 درصد واردات تبلت و دستگاه های عنوان شده 
به کشور قاچاق  اســت و اجرای فاز دوم رجیستری 
می تواند جلوی آن را بگیرد.دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی همچنین از تصمیم به 
تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تبلت خبر داد و 
گفت: عالوه بر تخصیص ارز ترجیحی، اولویت ارزی 
واردات تبلــت از گروه ۲4 به ۲3 منتقل می شــود.

اسحاقی تصریح کرد: مصوبه جدیدی نیز وجود دارد 
که بر خالف گذشته اجازه ثبت سفارش واردات تبلت 
را به شرکت های می دهد که  نیاز به سابقه قبلی برای 
واردت این دســتگاه را ندارند.وی معتقد است، اجرا 
این تصمیمات و ابالغ مصوبه جدید می تواند موجب 
تامین نیاز بازار به تبلت با اصالت با قیمت مناســب 
شــود.میانگین مصرف تبلت در کشور ماهانه ۲00 

هزار و ساالنه حداکثر ۲.5 میلیون دستگاه است.

مرکز افتا اعالم کرد که سازمان های ایرانی در هفته های 
اخیر هدف بدافزار Agent Tesla قرار گرفته اند که در 
جریان آن ایمیل های جعلی با ظاهر و محتوای قابل باور 
به کاربران ارسال شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از مرکز مدیریت راهبــردی افتا، نکته قابل توجه در 
 ، Agent Tesla خصوص ایمیل های فیشینگ بدافزار
فارسی بودن محتوا و عنوان آنهاست که این خود احتمال 
به دام افتــادن کاربران ایرانی را، افزایش داده اســت.در 
مواردی گردانندگان این بدافــزار برخی اجزای مخرب 
را روی ســایت های معتبر قرار می دهند تا ارتباط با آن 
سایت ها، از ســوی ابزارهای امنیتی و مسئوالن امنیت 
مشکوک تلقی نشود.دامنه وســیعی از مهاجمان از این 
بدافزار برای ســرقت اطالعات هویتی و اطالعات بالقوه 
حساس از روش هایی همچون تصویربرداری از دسکتاپ، 
ثبت کلیدهای فشرده شده و استخراج محتوای کلیپ برد، 
 ،Agent Tesla بهره گرفته اند.اصلی ترین روش انتشار
ایمیل های Spam است که فایل حاوی این بدافزار را در 
پیوست خود به همراه دارند.نکته مهم این بدافزار آن است 
که خریداران Agent Tesla قادر به سفارشی ســازی 

بدافزار، توزیع و بهره برداری از آن به روش خود خواهند 
بود.در نســخه های اخیر Agent Tesla از روش های 
مختلفی برای دشوار کردن افشــای عملکرد بدافزار در 
سندباکس ها و در جریان تحلیل های ایستا بهره گرفته 
شده است.بدافزار Agent Tesla می تواند در بستر برخی 
از پروتکل ها با سرور فرماندهی و کنترل خود ارتباط برقرار 
کند و داده های به سرقت رفته کاربران را این سرور ارسال 
کند.در نسخه جدید، هنگام اجرای بدافزار، هر نمونه دیگر 
از این بدافزار در صورت فعال بودن متوقف خواهد شد و این 
سازوکار زمینه را برای ارتقای نسخه فعلی به نسخه جدید 
 SMTP ، فراهم می کند.پروتکل پرطرفداربرای بدافزار
است. چون برای مهاجمان امن تر بوده و بهره گیری از آن 
به زیرساخت کمتری نیاز دارد.یکی از اصلی ترین اقدامات 
مخرب Agent Tesla سرقت اطالعات هویتی است. 
تعداد برنامه های هدف قرار گرفته شده توسط این بدافزار 
در هر نسخه جدید آن افزایش می یابد.از جمله برنامه هایی 
که Agent Tesla برای دستیابی به اطالعات هویتی آنها 
تالش می کند، مرورگرها، نرم افزارهای مدیریت ایمیل و 

سایر نرم افزارها است.

هکرها با آلوده کردن رایانه های شخصی عالقمندان 
به بازی هــای رایانه ای به بدافــزار در تالش برای 
اســتخراج مبالغ فراوانی ارز رمز از آنها هســتند.

بدافزاری که بدیــن منظور مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد، کراکونــوش نــام دارد و خــود را در 
 ،۲K19 NBA نسخه های رایگان بازی هایی مانند
جی تی ای، فار کرای 5، سیمز 4 و پارک ژوراسیک 

مخفی می کند.
بســیاری از کاربران این بازی ها را از سایت های 
تورنت بارگذاری و نصب می کنند و از این مســاله 
غافل هستند که بازی های مذکور آلوده به بدافزار 

استخراج رمز ارز هستند.یافته های مؤسسه امنیت 
سایبری آواست نشان می دهد بدافزار کراکونوش 
بی سروصدا از توان پردازش رایانه ها برای استخراج 
ارز رمز به نفع هکرها استفاده می کند. بررسی ها 

نشان می دهد از این بدافزار از ژوئن سال ۲01۸ تا 
به امروز برای تولید ارز رمز به ارزش ۲ میلیون دالر 

استفاده شده است.
کاربران زمانی متوجه نصب این بدافزار می شوند 
که قبــض برق هایی باالتر از حد عــادی دریافت 
می کنند یا شاهد کند شدن سرعت رایانه یا بدتر 

شدن کیفیت عملکرد سخت افزار آن هستند.

نابساماني گاه و بیگاه در واردات كاالهاي آي تي

ممنوعیت واردات مودم ادامه دارد؛ سوئیچ آزاد شد

تصمیم به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تبلت

۹0 درصد تبلت ها قاچاقی وارد می شوند
هشدار مركز افتا؛

سازمان های ایرانی هدف نوعی بدافزار با دام هایی به زبان فارسی

آلوده کردن رایانه ها از طریق بازی برای استخراج رمز ارز


