
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده هــای لبنی اضافه 
ضمن انتقاد از برگزاری جلســه اصالح قیمت شیرخام 
پشت درهای بســته و بدون حضور صنایع لبنی تاکید 
کرد که قیمت شیرخام و محصوالت لبنی باید همزمان 
با یکدیگر اصالح شوند، در غیر این صورت تصمیمات 
صرفا برروی کاغذ خواهند ماند و جنبــه اجرایی پیدا 
نخواهند کرد. محمدرضا بنی طبا در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه قرار شده به دستور وزیر جهاد کشاورزی، 
شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی جلسه ای 
در رابطه با اصالح قیمت شیرخام برگزار و به تغییر قیمت 
این محصول اقدام کنند، گفت: صنایع لبنی نسبت به 
فرآیندی که در تشکیل این جلسه طی شده به شدت 
اعتراض دارند. وی ادامــه داد: باتوجه به افزایش هزینه 

های دامداری ها حتما باید قیمت شیرخام اصالح شود 
و ما نیز مخالف این افزایش قیمت نیستیم اما همزمان 
باید قیمت محصوالت لبنی هم براســاس کشش بازار  
و منافع مصرف کننده اصالح شود. اگر قرار است بدون 
حضور ذی النفعان و برخالف قانون بهبود مستمر کسب و 
کار که سازمان های دولتی را موظف می کند برای اتخاذ 
تصمیم از حضور ذی النفعان بهره ببرند، اصالح قیمت 
صورت گیرد، تصمیمات گرفته شــده در جلسه صرفا 
بر روی کاغذ خواهند مانــد. زیرا کارخانه ها نمی توانند 
در همه جهات افزایش قیمت داشته باشند ولی قیمت 
محصوالتشان را باال نبرند. ســخنگوی انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی اضافه کرد: وقتی هم این تصمیمات 
پشت درهای بسته عملیاتی نشود، دامدار و صنایع به غلط 

مقابل هم قرار می گیرند. اتفاقی که طی یکسال گذشته به 
دلیل سیاست گذاری های غلط وزارت جهاد چندین بار 
تکرار شد. بنی طبا تصریح کرد: این تشویش در سیاست 
گذاری جای تعجب دارد. هنوز چند هفته از صحبت های 
آقای واعظی، رییس دفتر رییس جمهور که اعالم کردند 
بدون هماهنگی هیچ تغییری در قیمت ها ایجاد نشود، 
نگذشته و آیا اینکه بدون دعوت ذی النفعان قرار است 
قیمت شیرخام اصالح شود، هماهنگی به حساب می آید؟ 
اگر  وزیر جهاد کشاورزی مستند به قانون انتزاع این کار را 
انجام می دهد پس باید گفت بازگشت وظایف به وزارت 
جهاد اقدام  نادرستی بوده، زیرا حداقل  زمانی که جلسات 
در وزارت صمت برگزار می شد، همه ذی النفعان در آن 

حضور داشتند و  پشت درهای بسته برگزار نمی شد.

بخش دوم واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ از سال 
گذشته آغاز شده است و براین اساس مشموالن با توجه 
به ارزش اولیه سهامی که دارند سود دریافت می کنند. 
به گزارش ایسنا، مرحله دوم ســود سهام عدالت بابت 
عملکرد ســال مالی منتهی به ۲۹ اســفندماه ۱۳۹۸ 
شرکت های ســرمایه پذیر شــامل ۴۰ درصد و جمعا 
به مبلغ بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان به حســاب ۴۳ 
میلیون و ۸۳۷ هزار و ۴۱۳ سهامداری که شماره حساب 
بانکی معتبر در قالب شماره شبا بانکی که قبال به سازمان 
خصوصی سازی و یا شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اعالم کرده بودند واریز شد. البته از مجموع ۳۶ شرکت 
بورسی و فرابورسی از دو شرکت معدنی و صنعتی گلگهر 
و پتروشیمی جم به دلیل افزایش سرمایه آنها سود سهام 

مشموالن دریافت نشد تا مشــموالن سهام عدالت از 
مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه 
بهره مند شوند. همچنین شرکت های مخابرات ایران و 
گروه مپنا علی رغم پیگیری های متعدد تمام و یا بخشی 
از سود سهام خود را پرداخت نکرده اند و با محاسبه  این دو 
گروه از باقی مانده سود سهام عدالت به میزان ۵۰ درصد، 

۴۰ درصد آن به حساب مشموالن واریز شده است.

هرمشمولچقدرسوددریافتمیکند؟
براین اساس، مشموالنی که ارزش اولیه سهام آنها یک 
میلیون تومان است، به طور کلی باید ۳۶۷ هزار تومان 
دریافت کنند که بر این اساس در مرحله ی اول ۱۸۵ 
هزار تومان )۵۰ درصد( و در مرحلــه دوم ۱۴۴ هزار 

تومان )۴۰ درصد( سود دریافت کردند.   براین اساس، 
سهام دارانی که ارزش اولیه آنها ۵۳۲ هزار تومان است 
در مرحلــه  اول حدود ۹۹ هزار تومــان و در مرحله ی 
دوم حدود ۷۷ هزار تومان ســود دریافت کرده اند. این 
مشموالن به طور کلی باید ۱۹۵ هزار تومان سود دریافت 
کنند. سهامدارانی که ارزش اولیه سهام آنها ۴۹۲ هزار 
تومان است باید ۱۸۰ هزار تومان سود دریافت کنند. 
لذا در مرحله  اول ۹۱ هــزار و ۴۰۰ تومان و در مرحله 
دوم ۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان دریافت کرده اند و در نهایت 
افرادی که سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی دارند باید به 
طور کلی ۱۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان سود دریافت کنند که 
براین اساس در مرحله  اول ۸۴ هزار تومان و در مرحله 

دوم ۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان سود گرفته اند.

جزئیات توزیع مرحله دوم سود سهام عدالتگالیه صنایع لبنی از برگزاری جلسات پشت درهای بسته
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دپو شده 
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الزامات 
رونق ساخت و ساز

در ۴۰ سال گذشــته تا به 
امروز هنوز نتوانســته ایم 
ســاالنه یک میلیون واحد 
مســکونی تولید کنیم. ۹۵ 
درصد تولید مسکن در حال حاضر در دست بخش 
خصوصی است و زیر ۵ درصد ساخت مسکن دولت 
و نیمه دولتی است. این در حالی است که نزدیک به 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال نیاز 
داریم که در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده این مقدار بیشتر 

یا کمتر خواهد شد...

بیتاهللستاریان،کارشناس
مسکن
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بازار  خودرو  
در انتظار  افت  قیمت ها

ورود  نقدینگی  حقیقی 
 به  بورس

کارشناسان:  اصالح اقتصاد برق، افزایش سرمایه گذاری و تقویت نیروگاه ها ضروری است

بحران  در  صنعت  برق
صفحه۳

صفحه۳

بازار ساخت  و ساز  تشنه  نقدینگی
دولت   سیزدهم   موفق   به   ساخت   یک   میلیون   واحد   مسکونی   در  سال   خواهد   شد؟

ارزیابی بازار محصوالت پرطرفدار سایپا نشان می دهد 
که روز گذشته ۱۴ تیر ۱۴۰۰ در دومین روز تعطیلی 
نمایشــگاه های خودرو، بازار برخالف روز گذشــته 
بدون تغییر عرضه شدند.تعطیلی واحدهای صنفی 
از جمله نمایشــگاه های خودرو از یک سو و کاهشی 
شدن نرخ دالر از ســوی دیگر از جمله دالیلی است 
که فعاالن بازار خودرو نزولی شــدن بــازار را به آن 
نسبت می دهند.  این عوامل در حالی از سوی فعاالن 
 بازار خودرو به عنوان دالیل ایجــاد ثبات در بازار یاد 
می شود که  در ماههای اخیر و با توجه به توقع انتظاری 
که برای »اعالم نتایج مذاکرات هسته ای« و »تعیین 
کابینه دولت ســیزدهم« در بازار خــودرو به وجود 
 آمده بازار دوران انتظار را ســپری می کرد و این امر 

موجب شده بود تا با کوچکترین...

در معامالت روز گذشته دوشــنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ 
سهام شپنا بیشــترین ورود پول حقیقی را داشت 
و پس از نماد لطیف، بیشترین صف خرید بازار را 
به خود اختصاص داد.به گــزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت بورس تهران شاخص کل بورس با صعود 
۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی نسبت به دیروز به رقم یک 
میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۱۲ واحد رسید. شاخص هم 
وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۳۹۵ واحدی در سطح ۳۸۶ 
هزار و ۴۷۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابوس ۹۴  واحد رشد کرد و در سطح ۱۸ هزار و 
۲۱۰ واحد قرار گرفت. در سومین روز کاری هفته 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
مثبت شــد و ۱۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی به 

بورس وارد شد. در معامالت...



اقتصاد2
ایران وجهان

پیام تبریک مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون به مناسبت هفته جهانی تعاون

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در پیامی هفته جهانی 
تعاون را تبریــک گفت.تعاون رویکــرد و راهکاری در 
فرآیندهای اقتصادی است که موجب مشارکت بیشتر 
اقشــار مختلف اجتماعــی در فرآیندهــای تولیدی و 
فعالیت های اقتصادی می شود. بسیاری از افراد اجتماع 
حائز استعداد، مهارت و مزیت های ویژه ای در حرفه ها و 
مشاغل گوناگون هستند ولی با توجه به کمبود منابع مالی، 
فرصتی برای بروز استعداد و حضور در عرصه های اشتغال 
و اقتصاد را پیدا نکرده اند و تعاون راهکار و رویکردی است 
که می تواند منابع گوناگون تولید از قبیل نیروی انسانی و 
سرمایه را در مسیر منصفانه تر در کنار هم قرار دهد و در 
باز توزیع مجدد منابع نیز ســهم هایی عادالنه تر در نظر 
بگیرد. تعاون به کرامت و منزلت انســانی بهایی بیشتر 
ازآنچه برخی رویکردهای افراطی مکاتب اقتصادی در 

نظر گرفته اند قائل است.

مجمع عمومی عادی فوق العاده 
بانک سامان برگزار می شود

مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک سامان برای انتخاب 
اعضای هیئت مدیره این بانک برگزار می شود.به گزارش 
سامان رسانه، بانک ســامان با انتشار اطالعیه ای از کلیه 
سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی فوق العاده 
این بانک جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت کنند.
گفتنی است، این جلسه روز شنبه 21 تیرماه سال 1400 
رأس ساعت 14 در مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی 
تالش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی 
برگزار خواهد شد.با توجه به ابالغیه ســازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
پیرامون برگزاری مجامع عمومی شــرکت ها با حضور 
حداکثر 15 نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، امکان 
پذیرش سهامداران خارج از این تعداد وجود ندارد و باقی 
ســهامداران محترم می  توانند به صورت آنالین از طریق 
وب سایت بانک سامان به نشانی www.sb24.ir در این 

مجمع مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل بانک مسکن
افزایش ســقف تســهیالت 

نوسازی در بافت فرسوده
سقف تسهیالت نوســازی بافت فرســوده در مناطق 
بافت فرســوده به 300 میلیون تومــان افزایش یافت.
محمود شایان در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا،گفت:به دنبال انعقاد قــرارداد عاملیت فی مابین 
شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به 
رویکرد نوسازی و بهسازی محالت هدف در بافت فرسوده 
شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پالک های 
فرسوده شهری،سقف تسهیالت نوسازی در این مناطق به 
300 میلیون تومان افزایش یافت.شایان در این خصوص 
گفت:سازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری 
های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت 
فرسوده تهران و کالنشهرها اقدام کنند می توانند عالوه 
برتسهیالت 120 میلیون تومان تسهیالت بافت فرسوده 
با نرخ 9 درصد، در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون 
سپرده بانک تا سقف 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 
درصد و80 میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن)اوراق ممتاز( با نرخ سود 16 
درصد استفاده کنند.وی افزود:سقف تسهیالت نوسازی 
برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در شهر تهران 
و کالن شهرها و با استفاده از فناوری های نوین اقدام به 
ساخت واحد مسکونی کنند؛270 میلیون تومان تعیین 

شده است.

مدیرعامل بانک مهر ایران: بانکداری 
الکترونیکی یک الزام است، نه انتخاب

مدیرعامل بانک مهــر ایران، در دیدار بــا کارکنان بانک 
در اســتان قزوین بر ضرورت حرکت در مسیر بانکداری 
الکترونیکی تأکید کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل 
این بانک در سفر به استان قزوین از ستاد و تعدادی از شعب 
بانک بازدید کرد. وی در این بازدیدها نکاتی را برای بهبود 
روند فعالیت کارکنان مورد تأکید قرار داد.اکبری در نشستی 
خبری با اصحاب رسانه استان، خبر داد: در در حال حاضر 
معوقات بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از یک درصد 
است؛ یعنی 99 درصد آحاد جامعه و گیرندگان تسهیالت 
این بانک، سر وقت اقساط خود را پرداخت کرده اند و فقط 
یک درصد مشتریان ما تسهیالت را با تأخیر جزئی پرداخت 
می کنند که در نظــام بانکی بین الملل بی نظیر اســت. 
استاندارد بین المللی این موضوع، 2 درصد است که پایین 
بودن آن در بانک مهر ایران موجب شده، سرعت گردش 
مالی بانک و پرداخت تسهیالت آن باال برود.وی اظهار کرد: 
در پنج سال گذشته منابع بانک بالغ بر حدود 60 درصد به 
طور میانگین افزایش یافته و به تبع آن تسهیالت بانک نیز 
در هر سال 60 درصد رشد یافته است. در سال 1395 بالغ 
بر حدود پنج هزار میلیارد تومان به حدود 400 هزار تا 500 
هزار نفر پرداخت کرده ایم که در سال 1399 این عدد به 32 
هزار میلیارد تومان و برای 2 میلیون و 400 هزار نفر رسید.

بانک ها

ارزیابــی بــازار محصوالت 
پرطرفــدار ســایپا نشــان 
می دهــد که امــروز 14 تیر 
1400 در دومین روز تعطیلی 
نمایشــگاه های خودرو، بازار 
برخالف روز گذشته بدون تغییر عرضه شدند.تعطیلی 
واحدهای صنفی از جمله نمایشگاه های خودرو از یک 
سو و کاهشی شــدن نرخ دالر از ســوی دیگر از جمله 
دالیلی اســت که فعاالن بازار خودرو نزولی شدن بازار 
را به آن نسبت می دهند.  این عوامل در حالی از سوی 
فعاالن بازار خودرو به عنوان دالیل ایجاد ثبات در بازار یاد 
می شود که  در ماههای اخیر و با توجه به توقع انتظاری 
که برای »اعالم نتایج مذاکرات هســته ای« و »تعیین 
کابینه دولت ســیزدهم« در بازار خودرو به وجود آمده 
بازار دوران انتظار را سپری می کرد و این امر موجب شده 
بود تا با کوچکترین حرکتی قیمت در بازار خودرو تغییر 
موضع دهد. اما در شرایط کنونی آنچه بیش از سایر عوامل 
می تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد به موضوع 
تعطیلی نمایشگاههای خودرو مربوط می شود. تعطیلی 

که معلوم نیست چه زمان به پایان رسد، به گفته فعاالن 
بازار خودرو احتماال طی 10 رو تا دو هفته آینده این روند 
ادامه خواهد داشت. فعاالن بازار خودرو معتقد در صورت 

تداوم این روند شاهد کاهشی شدن بازار خودرو خواهیم 
بود.  حال با این شرایط این سوال مطرح می شود که بازار 
پرطرفدارهای سایپا امروز با چه قیمتی بسته شده است؟

از جمله محصوالت ســایپا که امروز مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند، می توان به »شاهین«، »کوییکR«، »کوییک 
معمولی«، »تیبا صندوقدار«، »تیبا2« و »ساینا« اشاره 
کرد.رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که در میان 
خانواده تیبا امروز »تیباصندوقدار« بدون در بازار 131 
میلیون تومان قیمت گذاری شد. »کوییک معمولی« نیز 
امروز تغییر قیمت نداشت و در بازار 155 میلیون تومان 

قیمت خورد.
از ســوی دیگر با ارزیابی بازار می توان گفت، »تیبا2« 
معمولی بــدون نیز بــدون تغییــر امروز بــا قیمت 
138میلیــون تومــان در بــازار قیمت گذاری شــد 
. همچنین »کوییــکR« نیز امروز تغییــر قیمتی در 
 بازار نداشــت و با قیمــت آن به 160 میلیــون تومان 

رسید.
از ســوی دیگر با رصد بــازار خودرو می تــوان گفت 
که براســاس قیمــت های جدیــد اعالمی از ســوی 
شــرکت های خودروســاز قیمــت شــاهین نیز به 
291 میلیون تومان رســید. بــه گفته فعــاالن بازار 
خودرو هنــوز قیمت بــازاری این خودرو مشــخص 
 نیســت و این افزایش تنها به قیمــت کارخانه ای این 

خودرو باز می گردد.

رصد بازار خودروهای داخلی؛

بازار  خودرو  در انتظار  افت  قیمت ها

موافقت صندوق توسعه با امهال 
بدهی ۱۸۴ طرح ارزی

صندوق توسعه ملی به منظور حمایت هرچه بیشتر 
از فعاالن اقتصادی در دوران تحریم با امهال بدهی 
184 طرح ارزی موافقت کرد.به گزارش صندوق 
توســعه ملی، این صندوق به منظور حمایت هر 
چه بیشتر از فعاالن اقتصادی در دوران تحریم، با 
امهال دوران تأمین مالی و اقساط سررسید شده 
184 طرح ارزی از مجموع 318 طرح تأمین مالی 
شــده، برای 368 مرتبه موافقت کرده است.این 
امهال ها که مربوط به دوره های ساخت، تنفس و 
بازپرداخت است با هدف حمایت از سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی و با توجه به مشکالت ارزی ناشی 
از تحریم ها که منتج به عــدم بهره برداری برخی 
واحدها و یا عدم امکان صادرات محصول به منظور 
بازپرداخت ارزی تسهیالت شده، صورت گرفته 
است.از مجموع 368 مرتبه امهال صورت گرفته 
بیش از 80 درصد موافقت ها مربوط به سال های 
1397 تاکنون بوده است.گفتنی است، درخواست 
امهال واحدهای مذکور یک بار و برخی تا 7 مرتبه 
مورد موافقت صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
شایان ذکر است، بیشترین تعداد امهال نیز مربوط 
به حوزه های آهن و فوالد، صنایع غذایی، مصالح 
ساختمانی، صنایع پایین دســتی پتروشیمی و 

نیروگاه ها بوده است.

پرداخت بیش از 5.5 میلیارد دالر 
برای واردات دارو و کاالهای اساسی

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5.5میلیارد 
دالر ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساسی و دارو توســط بانک مرکزی به صورت 
نقدی و اعتباری تأمین شده است.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم و به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت، بانک مرکزی می بایست در 6ماهه اول 
سال جاری نسبت به تأمین ارز کاالهای اساسی 
و دارو به میزان 6 میلیارد دالر به نرخ ترجیحی 
از محل ســهمیه ارزی مصوب و اعالم شده از 
ســوی دولت اقدام کند.الزم به ذکر است که 
ســهمیه اعالمی مزبور، شــامل 4.5 میلیارد 
دالر برای اقالم وارداتی تحت نظر وزارت های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و 
1.5 میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی 
وارداتی تحت نظر وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی است.

فروش سفته و برات بیش از ۲ 
برابر شد 

بالغ بر 9 میلیارد و 200 میلیارد تومان سفته و برات 
در اردیبهشت ماه سالجاری در تهران فروخته شد 
که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب 100.9 و 41.2 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، عــالوه برایــن در دو ماه اول 
ســالجاری نیز حدود 13 میلیارد و 790 میلیون 
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شـــد 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 69.3 درصد 

افزایش نشان می دهد.
همچنین، در اردیبهشـت مـاه 1400 معادل 300 
برگ سفته و برات به مبلغی معادل 15 میلیارد و 
340 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد 
که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواست شـده بـه ترتیـب به اعداد 43.5 و 
83.2 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 
16.3 درصد کـاهش و از لحاظ مبلـغ 32.7 درصد 
افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل هر 
دو شاخص مذکور به ترتیب 57.8 و 26.1 درصد 

کاهش نشان می دهد.
طبق اعــالم بانک مرکزی، شــاخص متوســط 
مبلغ یک برگ ســفته و برات واخواست شده در 
اردیبهشــت ماه نیز به عدد 191 رسید که عدد 
شاخص مذکور در اردیبهشــت ماه سال گذشته 

معادل 109.2 بوده است.
عالوه براین، در دو ماه اول سال 1400 معادل 800 
برگ سفته و برات به مبلغی معـادل 26 میلیـارد و 

910 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.
در این دوره متوسط شــاخص های تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شــده به ترتیب به اعداد 
47.8 و 73 رســید که نســبت به دوره مشــابه 
ســال قبل از لحاظ تعــداد 26.6 درصد کاهش 
 و از لحــاظ مبلــغ 12.8 درصد افزایش نشــان 

می دهد.
از سوی دیگر، شاخص متوســط مبلغ یک برگ 
سفته و برات واخواست شده در دو مـاه اول سـال 
1400 به عدد 155.8 رســید که عدد شــاخص 
مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل 85.7 

بوده است.
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در حالی که دو سال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره بها از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، اما هم اظهارات 
کارشناسان اقتصاد مسکن و هم نتایج مرکز آمار ایران از 

شکست این سیاست حکایت دارد.
به گزارش مهر، 6 ماه بعد از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، 
در تیر ماه 1399 ســتاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود 
وضعیت مستأجران مصوباتی داشت که یکی از مهمترین 
آنها، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی بود.

بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجاره بها برای 
تهران 25، کالنشهرها 20 و سایر شهرها 15 درصد بود که 

میانگین این سقف مجاز برای کل کشور، 20 درصد بود.
این در حالی است که بر اساس آمار منتشره از مرکز آمار 
ایران، اجاره بها در کل کشور در سه ماهه سوم سال گذشته 
)پاییز 1399( نسبت به فصل قبل از آن )تابستان 1399( 
رشد 7.5 درصدی و نســبت به فصل مشابه سال قبل از 
آن )پاییز 1398( افزایش 44.8 درصدی داشته است.با 
توجه به اینکه رقم مذکور، میانگین کل کشور است، به 
نظر می رسد در شهرهای بزرگ، رشــدهای تا 80 یا 90 
درصدی هم در اجاره بها اتفاق افتاده که چنین رقمی به 
عنوان »متوسط« از سوی مرکز آمار به ثبت رسیده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی در برابر این انتقادها می گوید، مصوبه تعیین 
سقف اجاره بها از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، برای 
قراردادهای تمدیدی بوده و شــامل قراردادهای جدید 

بخش اجاره مسکن نمی شده است.

وزیر راه: مصوبه تعیین سقف اجاره بها ۸۵ 
درصد مؤثر بود

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز روز شنبه 12 تیر 
ماه در حاشیه مراســم بهره برداری از 169 واگن ملی در 
جمع خبرنگاران درباره میزان اثرگذاری تعیین سقف اجاره 
بها از سوی ســتاد کرونا اظهار کرد: در شهرهای بزرگ و 
تهران شاهد رعایت 65 و در دیگر شهرها تا 85 درصدی این 
مصوبه از سوی مردم بوده ایم.ستاد ملی مقابله با کرونا بار 
دیگر برای بازار اجاره بهای مسکن در سال جاری نیز سقف 
تعیین و عیناً همان ارقام را تکرار کرد که بر این اســاس، 
حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در قراردادهای 
تمدیدی مسکن در تهران 25، کالنشــهرها 20 و سایر 

شهرها 15 درصد است.وزیر راه و شهرسازی 12 تیرماه 
در حاشیه همان مراسم ریلی، اعالم کرد: هیچ شورای حل 
اختالفی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجران را ندارد.

بررســی های میدانی بازار اجاره مسکن اما چیز دیگری 
می گوید؛ بسیاری از موجران از مستأجران خود مطالبه 
افزایش ودیعه یا اجاره ماهانه را دارند که عمدتاً به دلیل 
بازدهی پایین بسیاری از بازارها، خواستار اجاره ماهانه با 
ارقام باال هستند؛ در غیر این صورت، باید به فوریت واحد 

مسکونی را تخلیه کنند!

کمیسیون عمران مجلس نگران بازار اجاره 
مسکن

کمیسیون عمران مجلس نیز در آخرین روز کاری هفته 
گذشته )چهارشنبه 9 تیر ماه( میزبان محمود محمودزاده 
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی برای 
یافتن راه حلی در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن بود.

به گفته سخنگوی این کمیسیون مجلس، معاون وزیر راه 
و شهرسازی برخی راه حل ها از جمله اجاره داری حرفه ای 

را ارائه کرده است.

برنامه وزارت راه برای اجاره داری حرفه ای، به 
کجا رسید؟

موضوع اجاره داری حرفه ای، اگرچه بارها از سوی معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مســکن این وزارت خانه مطرح شده، اما 
تا کنون نه آئین نامه ای برای آن تدوین شده و نه به نظر 
می رســد علی رغم مثبت اجرای آن در برخی کشورها، 
امکان اجرایی شدن آن در کشوری با مشخصات اقتصادی 
ایران وجود داشته باشد.همچنین در حالی که اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی که مهمترین ابزار تنظیمی بازار 
اجاره مسکن است، از ابتدای سال جاری آغاز شده و زیر 
راه و شهرســازی نیز بارها بار معرفی یک میلیون و 300 
هزار واحد خالی از ســکنه به سازمان امور مالیاتی تأکید 
کرده است، اما ســازمان امور مالیاتی می گوید وزارت راه 

و شهرسازی تا کنون یک واحد خالی را هم به ما معرفی 
نکرده است.به نظر نمی رســد این قانون بتواند به فرآیند 

واقعی و عملی »اجرا« تا پایان سال جاری وارد شود.

مشاوران امالک: اجاره بها ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد 
رشد داشته است

به گفته برخی مشاوران امالک، افزایش اجاره بها در سال 
جاری از ســوی موجران، با توجه به سررسید بسیاری از 
قراردادها در تابستان امسال، گاه تا 150 درصد می رسد 

که از توان مستأجران خارج است.

کارشناس اقتصاد مسکن: تا سیاست های کلی 
بخش مسکن اصالح نشود، بازار اجاره هم سامان 

نمی یابد
ابوالفضل نوروزی کارشــناس اقتصاد مســکن در گفت 
وگو با خبرنگار مهر درباره اتخاذ سیاســت های پلیسی و 
دستوری در بازار اجاره مسکن و میزان اثرگذاری چنین 
سیاست هایی گفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا دو 
بخش دارد؛ یکی ممانعت از تخلیه واحد مسکونی است 
و دیگری، تعیین سقف اجاره بهاست که برای تهران 25 
درصد است. در نظام برنامه ریزی مسکن بارها دیده ایم 
که سیاست گذاری های قهری جوابگو نیست.وی افزود: 
باید سیاست گذاری مبتنی بر بازار باشد؛ البته سیاستی 
مانند »محدودیت جابه جایی مستأجران« اگر با پشتوانه 
مکانیزمی همچون همکاری شوراهای حل اختالف قوه 
قضائیه با وزارت راه و شهرســازی، همراه باشد، سیاست 
خوب و درستی است؛ در کشــورهای مختلف هم سعی 
می شــود قراردادهای اجاره مســکن بلند مدت باشد.

کارشــناس اقتصاد مســکن تصریح کرد: البته باید این 
موضوع را هم در نظر داشت که عدم صدور حکم تخلیه 
از ســوی دادگاه ها، در عین حالی که به سود مستأجران 
است، یک تیغ دو لبه هم محسوب می شود؛ امکان دارد 
این سیاست، به ضرر موجر باشد؛ برخی مستأجرانی که 
حقوق مالک را رعایت نمی کنند، با این مصوبه ستاد ملی 

مقابله با کرونا در مضیقه قرار می گیرند؛ اگرچه در مصوبه 
ستاد کرونا، برخی استثنائات برای عدم صدور حکم تخلیه 
از قبیل عدم پرداخت به موقع اجاره بهای ماهانه از سوی 
مستأجر، ذکر شده، اما اثبات آن در دادگاه ها سخت بوده 
و برخی موجران ماه ها به دنبــال اثبات بی تعهدی و بی 
مسئولیتی مستأجر در محاکم قضائی بوده اند تا بتوانند 
حکم تخلیه برای مســتأجر خود دریافت کنند. البته به 
طور کلی مصوبه منع جابه جایی مســتأجران، مکانیزم 

خوبی است.

سیاست تعیین ســقف اجاره بها شکست 
خورده است

وی ادامه داد: اما اجرای سیاست سقف گذاری برای اجاره 
بها امکان پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است؛ سال 
گذشته هم این سقف های تعیین شده اجرا نشد و بر اساس 
آمار مرکز آمار ایران، اجاره بها بیش از 40 درصد رشــد 
داشت؛ وقتی سخن از میانگین باشــد، به این معناست 
که تا 60 یا 70 درصد هم افزایش اجاره بها رخ داده است 
و امسال هم شواهد میدانی هم نشان می دهد تا دو برابر 
افزایش اجاره بها داشته ایم.نوروزی یادآور شد: از آن سو 
هم باید مسائل اقتصاد کالن را در نظر گرفت؛ وقتی تورم 
50 درصدی در کشور داریم، این تورم بر روی همه اقشار 
از جمله موجران هم اثرگذار است نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم وقتی دولت می گوید تا 25 درصد افزایش بدهید، 
آنها هم همین رقم را اجرا کنند؛ بسیاری زا موجران از محل 
اجاره بهای مسکن دوم خود گذران زندگی می کنند و این 
اجاره ها، منبع درآمد آنهاست؛ دولت اگر می خواهد مشکل 
بازار اجاره را حل کند، باید به فکر حل ریشه ای مشکالت 
بخش مسکن باشد.وی با اشــاره به اینکه سامانه امالک 
و اسکان در صورت راه اندازی می توانست به حل بخش 
مهمی از مشکالت مستأجران کمک کند، گفت: اگر این 
ســامانه به صورت دقیق طراحی و پیاده سازی می شد، 
می شد با استفاده از ابزار هوشمند، سیاست گذاری ها را 
اجرا کند مثاًل در همین سامانه امالک و اسکان بخشی به 
عنوان سامانه صدور حکم تخلیه ایجاد می شد و قوه قضائیه 
با استفاده از آن، می توانست مانع از جابه جا شدن مستأجر 
با اعمال فشار موجر به دلیل تقاضای افزایش اجاره بها بیش 

از سقف تعیین شده، شود.

آخرین وضعیت موجودی و کاالهای رسیده به گمرک و 
بنادر نشان از افزایش حجم آن بیش از 6.3 میلیون تن دارد.

به گزارش ایسنا، جریان دپو و ترخیص کاالهای اساسی 
از گمرک و بنادر باز هم  در سال جاری با صدور مصوباتی 
جهت تسهیل ترخیص این کاال همراه بود، اما با این وجود 
همچنان حجم باالیی از این کاالها دپو مانده و کاالهای 
ورودی نیز بر حجم آن افزوده می شود.این در حالی است 
که از ابتدای سال جاری و  با بررسی هایی صورت گرفته 
، با موافقت رئیس جمهور چند مصوبه جهت ترخیص 
کاالهای اساسی صادر و در دستور کار قرار گرفت، که 
از اهم آن ترخیص 90 درصدی کاالهای اساسی بود و 
گرچه  مسئوالن گمرک ایران از سرعت گرفتن تخلیه 
کاالها سخن می گویند ولی از سوی نسبت به رسوب 
حجم زیادی از کاالهای اساسی و احتمال فاسد شدن 
آن نیز هشدار داده اند.اما تازه ترین گزارشی که از سوی 
ارونقی -معاون فنی گمرک ایــران در رابطه با آخرین 

وضعیت کاالهای اساســی در گمرک و بنادر به ایسنا 
ارائه شده نشــان می دهد که مجموع کاالهای اساسی 
شامل موجودی، پای اســکله و منتظر در لنگرگاه به 
حدود شش میلیون و 395 هزار تن رسیده است که از 
این میزان 4.6 میلیون تن در گمرک و بنادر دپو شده و 
مابقی که حدود 1.8 میلیون تن است در شناورهای پای 
اسکله و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد، این در شرایطی 
است که مجموع موجودی و کاالهای موجود در شناورها 
در یکی دو ماه اخیر حدود 5.8 میلیون تن بوده است که 
نشــان می دهد با وجود چرخه ورود و خروج ، بر حجم 
کاالهای مانده افزوده شده است.جزییات گزارش معاون 
فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت 4.6 میلیون تن 
کاالی اساسی موجود در بنادر حاکی از آن است که به 

روال معمول باالترین حجم در بندر امام خمینی )ره( 
با بیش از 3.4 میلیون تن قــرار دارد.همچنین بیش از 
289.4 هزار تن در بندر شهید رجایی، 173.1 هزار تن 
چابهار، 4.7 هزار تن آستارا، 97.3 هزار تن فریدون کنار، 
70 تن بندر لنگه، سه تن شهید باهنر و 82 تن در بندر 
خرمشــهر قرار دارد.این که از کاالهای اساسی موجود 
از هر کدام چقدر در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو 
شده معاون فنی گمرک می گوید در حال حاضر ذرت با 
بیش از 1.9 میلیون تن باالترین حجم کاالی اساسی 
دپو شــده در گمرک و بنادر را به خود اختصاص داده 
اســت.همچنین 878.1 هزار تن جو، 745.2 هزار تن 
ســویا، 473.7 هزار تن دانه های روغنی، 375 هزار تن 
روغن خام، 69.3 هزار تن گنــدم، 38.6 هزار تن برنج، 

105.1 هزار تن شکر موجودی کاالهای اساسی است.
اما در کنار آن مجموعه ای از کاالهای اساسی توسط 53 
شناور به بنادر رسیده که 21 شناور در کنار اسکله قرار 
دارند و حاوی 396.7 هزار تن کاالهای اساسی شامل 
روغن، جو، گندم، ذرت، سویا و شکر است. در 32 شناور 
که در لنگرگاه منتظر تخلیه هســتند نیز 1.3 میلیون 
تن کاالی اساسی شامل ذرت، روغن، جو، سویا، گندم، 
شکر و دانه های روغنی است.در حالی از اهم مشکالت 
مربوط به ترخیص کاالهای اساســی، تامین ارز عنوان 
می شود که براساس مصوبات اخیر ترخیص 90 درصدی 
کاالهای اساسی در سال جاری نیز تمدید و در دستور 
کار قرار گرفت و از سویی بانک مرکزی به تازگی اعالم 
کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون 5.5 میلیارد دالر 
جهت واردات کاالهای اساسی تامین ارز کرده است، اما 
ظاهرا این جریان پاسخگوی حجم باالی کاالی اساسی 

دپو شده در گمرک و بنادر نیست.

در معامالت روز گذشته دوشنبه 14 تیر 1400 سهام شپنا 
بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و پس از نماد لطیف، 
بیشترین صف خرید بازار را به خود اختصاص داد.به گزارش 
اقتصادنیوز ، در معامالت بورس تهران شاخص کل بورس 
با صعود 10 هزار و 893 واحدی نســبت به دیروز به رقم 
یک میلیون و 254 هزار و 612 واحد رســید. شاخص هم 
وزن نیز با رشد 4 هزار و 395 واحدی در سطح 386 هزار 
و 477 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس 94  
واحد رشد کرد و در سطح 18 هزار و 210 واحد قرار گرفت.

ورود پول حقیقی
در سومین روز کاری هفته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 154 میلیارد تومان 
پول حقیقی به بورس وارد شد. در معامالت روز گذشته 

بیشترین ورود پول حقیقی به سهام شپنا )پاالیش نفت 
اصفهان( تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی آن 57 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، تاپیکو 
)ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین( و اخابر 

)مخابرات ایران( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

بورس، سهم های تاثیرگذار 
روز گذشــته نمادهای »تاپیکو«، »شــپنا« و »فملی« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند و سه نماد 
»شستا«، »نوری« و »شفارس« نمادهای بزرگ بازار بودند 

که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس ولکار صدرنشین است و 
برکت و شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 

لطیف، فتوسا و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

رشد ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 19 هزار 
و 612 میلیارد تومان رسید که نســبت به روز   یکشنبه 
178 درصد افزایش یافته است. البته از این میزان بیش 
از 13 هزار میلیارد تومان به معامالت اوراق مشــارکت 

اختصاص دارد که 66 درصد ارزش معامالت کل بازار را 
تشکیل می دهد. همچنین ارزش معامالت خرد با رشد 
4 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 516 

میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز یکشنبه 62 درصد افزایش یافت و در رقم 495 
میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز 2 درصد 
افزایش یافت و 734 میلیارد تومان شد.شرکت محصوالت 
کاغذی لطیف )با نماد معامالتی لطیف( با صف  خرید 140 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از لطیف، نمادهای شــپنا )پاالیش نفت اصفهان( و 

وسینا )بانک سینا( بیشترین صف خرید را داشتند.  

سیاست تعیین سقف اجاره بها شکست خورد؟

 آشفته بازار اجاره مسکن

افزایش کاالی اساسی دپو شده  به ۶.۳ میلیون تن

روز خوب سهام داران شپنا

ورود  نقدینگی  حقیقی  به  بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه  ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۹۰ دالر و ۶۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۷ هزار و ۲۹۲ تومان است.
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الزامات رونق ساخت و ساز
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

در 40 سال گذشته تا به امروز هنوز نتوانسته ایم ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم. 95 درصد تولید مسکن در حال حاضر در دست بخش خصوصی است و زیر 5 درصد ساخت مسکن دولت و نیمه دولتی است. این در حالی است 
که نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در سال نیاز داریم که در 10 تا 20 سال آینده این مقدار بیشتر یا کمتر خواهد شد. تولید یک میلیون واحد مسکونی به معنای ساخت صرف نیست و باید در این امر ساخت فضاهای خدماتی 
و اجتماعی را نیز در نظر گرفت. یک متر واحد مسکونی تقریبا یک متر هم امکانات دارد. به اندازه یک متر فضای خدماتی یا مسکونی یک متر هم هزینه زیرساخت داریم. همچنین به اندازه دو متر هم هزینه زیرساخت می شود. گاز، برق، آب 
و... نیز باید در نظر گرفته شود. در واقع  4 متر مربع هزینه می کنید اما یک متر مربع مسکونی دست شما را می گیرد. چنین توانی در نقدینگی کشور نداریم که یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. گردش پول در ایران بسیار کند است و با این 

چرخش پول نمی توان کاری از پیش برد. باید زیربنایی به موضوع مسکن نگاه کرد. باید اقتصاد را آماده تولید یک میلیون مسکن کنیم. فقط با دستور واحدهای مورد نیاز ساخته نخواهند شد. 
ساالنه کشور به ساخت یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی نیاز دارد و اگر همه بانک ها هم وام بدهند نهایتا بتوانند 500 هزار میلیارد تومان تسهیالت بدهند و مابقی سرمایه برای ساخت این تعداد واحد مسکونی باید از طریق گردش پول 

در کشور ایجاد شود که نمی شود البته تنها تسهیالت نیست بلکه ابزارهای متعددی باید همزمان اجرا شود.
آنچه مشکل اصلی مسکن در 40 سال گذشته بوده و بیش از 50 درصد جامعه امروز با آن درگیر هستند با طرح های کوچک و جزیی حل نخواهد شد و باید یک وفاق ملی برای حل مشکالت داشته باشیم و به ساختارهای اقتصادی توجه 

شود اما امروز شاهد آنیم که اصال تکلیف اقتصاد کشور مشخص نیست.

در حالــی ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهــور منتخب در 
دیدار با محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرســازی مهم ترین 
اقدام دولت سیزدهم را ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مســکونی اعالم کرده که در 
تحقق این وعده اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. دولت 
دوازدهم نیز وعده ساخت میلیونی مسکن را داد و این 
وعده تنها با ساخت 400 هزار مسکن در سال عوض شد. 
رئیسی، رئیس جمهور منتخب در این باره گفت: اولین 
اقدام دولت آینده تدارک تولید ساالنه یک میلیون مسکن 

است. این اظهارت در دیدار وی با وزیر راه و شهرسازی 
بوده اســت. به گفته وی، از جمله اولین اقدامات دولت 
مردمی، آغاز نهضت مسکن سازی در روزهای ابتدایی 
دولت و تدارک تولید ساالنه یک میلیون مسکن برای 

خانواده ها و خصوصاً جوانان خواهد بود.
یک کارشناس اقتصاد مســکن در این رابطه می گوید: 
در 40 سال گذشته تا به امروز هنوز نتوانسته ایم ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم. 95 درصد تولید 
مسکن در حال حاضر در دست بخش خصوصی است و 
زیر 5 درصد ساخت مسکن دولت و نیمه دولتی است. 
ستاریان افزود: چنین توانی در نقدینگی کشور نداریم که 
یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. گردش پول در ایران 
بسیار کند است و با این چرخش پول نمی توان کاری از 
پیش برد. حال این سوال مطرح می شود که آیا صرفا با 

ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، قدرت خرید 
برای متقاضیان مسکن افزایش می یابد. آیا صرفا وعده 
ساخت یک میلیون مسکن در ســال، سمت تقاضا را 

تحریک می کند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با اشاره به اینکه 
ساالنه بیش از یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم و در 
بهترین ســالها حدود ۸00 هزار واحد ساخته شده، لذا 
هرسال چندصدهزار واحد کسری داریم گفت: ما برنامه 
ریزی کردیم که 100 هزار واحد مسکونی تقبل شده در 
برنامه اقدام ملی مسکن حداکثر تا 1۸ ماه ساخته شود.  
محمد مخبر گفت: رهبری بیش از 10 ســال است که 
شعار سال را معین می کنند، اگر 20 درصد توصیه های 
ایشــان را رعایت می کردیم امروز از استحکام باالتری 
برخوردار بودیــم و می توانســتیم در وضعیت بهتری 

حرکت کنیم. وی افزود: ساالنه بیش از یک میلیون واحد 
مســکن نیاز داریم و در بهترین سالها حدود ۸00 هزار 
واحد ساخته شده است و هرســال چندصدهزار واحد 
کسری داریم. ما برنامه ریزی کردیم که 100 هزار واحد 
مسکونی تقبل شده در برنامه اقدام ملی مسکن حداکثر 
تا 1۸ ماه ساخته شود. ما قبول کردیم 25 درصد مسکن 
های تعهد شده در قالب برنامه اقدام ملی مسکن یعنی 
100 هزار از 400 هزار واحد را بســازیم.  وی با اشاره به 
اینکه باید همه دستگاه ها باید به این حوزه کمک کنند؛ 
مســکن هم در رفاه اجتماعی و هم پیشــبرد صنایع و 
کنترل تورم نقش اساســی دارد گفــت: هرجا بتوانیم 
کمک کنیم به جد وارد شده و به دولت کمک می کنیم. 
 تمام اقدامات ستاد در راستای محرومیت زدایی و ایجاد

 اشتغال است.

دولت سیزدهم موفق به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد شد؟

بازار ساخت  و ساز  تشنه  نقدینگی
شایلی قرائی
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در حالی که فعــاالن صنعت 
انــرژی دالیل قطعــی های 
چندباره بــرق را از مدار خارج 
شدن دو نیروگاه، صادرات گاز 
به عراق و استخراج بیت کوین 
اعالم کرده اند اما مسووالن صنعت برق بر این اعتقادند که 
افزایش مصرف برق به دلیل گرمای بی سابقه دلیل قطعی 
برق در تهران است. اینکه در روز چندین بار آنهم بیشتر از 
دو ساعت برق در مناطق مختلف قطع می شود به طور حتم 
دالیلی غیر از افزایش مصرف مردم دارد. یک کارشناس 
حوزه برق و نیرو در این باره می گوید: در حال حاضر 9 تا 
10 هزار مگاوات کمبود برق داریم که به رغم تاکیدات در 
برنامه های باالدســتی موفق به تحقق آن نشده ایم. پیام 
باقری افزود: کانونهای متفاوتی مصرف کننده برق شده اند 
که یکی از این کانون ها استخراج کنندگان رمزارز هستند. 
فعاالن صنعت برق فعالیت مافیای استخراج بیت کوین را 
دلیل اصلی رشد مصرف اعالم کرده اند که این بار نیز تمام 
تقصیرات به گردن مردم افتاده است. به هر ترتیب اعتقاد 
فعاالن انرژی این است که علت اصلی و قطعی بی برقی، 
ماینرها و شبکه مافیایی استخراج رمزارز است. نه اینکه 
فکر کنید چند جوان و مردم عادی بیت کوین استخراج می 
کنند، نه، مافیایی تشکیل شده است که در حال استخراج 
رمزارزها هستند.  در همین زمینه دکتر شریفی یکی از 
متخصصان برق و نیرو می گویــد: روند پرانتقاد واگذاری 
نیروگاه های دولتی به شرکتهای خصوصی و خصولتی به 
جای کاهش هزینه فقط اقتدار مدیریتــی وزارت نیرو را 
کاهش داده و از طرف دیگر هم با بالتکلیفی شــرکتهای 
توزیع برق که بین بخش دولتی و خصوصی معلق مانده اند 
و اکثر آنها به دلیل عدم دریافت بهای واقعی برق زیان ده 
شدند انگیزه ای برای توسعه شــبکه توزیع و ایجاد بازار 

خرده فروشی و تقویت بورس برق وجود ندارد.
به گفته شــریفی، خالصه اینکه با 5۳ میلیارد دالر یارانه 

برق که همه کشور را مستقیم یا غیرمستقیم وابسته خود 
ساخته است، نه تداوم وضعیت موجود ممکن است و نه 
اقتصاد کشور در این شــرایط رکود و کرونا طاقت واقعی 
کردن قیمت برق را دارد. به نظر می رســد دولت بعدی با 

مسیر بسیار دشواری برای حل این مشکالت روبروست .
این در حالی است که ســخنگوی صنعت برق نیز اظهار 
داشته منتظر خاموشی های گسترده باشید. رجبی مشهدی 
با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز خاموشی های خارج 
از برنامه، تصریح کرد: به دلیل گرمای هوا، احتماال مصرف 
برق از ۶۶ هزار مگاوات عبور خواهد کــرد. وی افزود: در 
صورتی که رله های فرکانسی به درستی عمل نکنند، شاهد 
خاموشی گسترده ای در کشور خواهیم بود. روز گذشته 
نیاز مصرف به ۶5 هزار و 900 مگاوات رسید که تاکنون در 
صنعت برق سابقه نداشته است، اما با توجه به گرمای پیش 
رو، احتمال این که این میزان حتی از ۶۶ هزار مگاوات نیز 

فراتر رود، وجود دارد.
رجبی مشهدی ادامه داد: نیروگاه های کشور توان تولید 

بیش از 55 هزار مگاوات را ندارند.هم اکنون همه تاسیسات 
ما تحت فشار شدیدی قرار دارند بنابراین در این شرایط 
حفظ پایداری شبکه سراسری نیازمند همکاری و کاهش 

مصرف همه مشترکان است.
پیام باقری، کارشــناس حوزه برق و نیــرو در این باره به 
"کسب و کار" گفت: مشــکل قطعی های برق به میزان 
نیروگاههایی بازمی گردد که بایستی به اندازه رشد تقاضا 
توانایی تولید برق داشته باشند که ندارند. باید با توجه به 
رشد مصرف نیروگاههای بیشتری وارد مدار شوند که این 

امکان تا به امروز محقق نشده است. 
باقری ادامه داد: هر ساله بایستی 5 هزار مگاوات برق وارد 
مدار شــود که نصف این مقدار وارد مدار شــده و در ایام 
پیک مصرف در فصل تابستان با اضافه شدن بار تجهیزات 
سرمایشی، تولید ما جوابگوی مصرف نیست. طبق برنامه 
باید سرمایه گذاری انجام می شد و ظرفیت شبکه افزایش 
پیدا می کرد که این امر در برنامه های توسعه و باالدستی 
تاکید شده است. در وهله اول بحث منابع مالی برای این 

موضوع که البته منابع کالنی نیز اســت باید مد نظر قرار 
گرفته شود.  به دلیل اینکه در حال حاضر اقتصاد بیمار و 
ناترازی داریم صنعت برق نیز از این اتفاق تاثیر پذیرفته 
است. قیمت تمام شده برق که خود یک کاال است با قیمت 
تکلیفی و دســتوری که برای نرخ برق تعیین می شــود 
اختالف دارد که نشان می دهد اصالح اقتصاد برق باید کلید 
بخورد. به صورت عملی نیروگاهها قادر به وارد مدار کردن 
57 هزار مگاوات برق هستند که در طول روزهای گذشته 
۶5 تا ۶۶  هزار مگاوات برق مصرف شده است. نزدیک به 10 

هزار مگاوات کمبود برق داریم. 
کارشــناس حوزه برق و نیرو ادامه داد: کانونهای مصرف 
دلیل کمبود برق است. یکی کانون رمزارزها هستند که در 
حدود 1000 مگاوات به صورت استخراج غیرمجاز مصرف 
می شود و ۳00 مگاوات مربوط به رمزارزهای دارای مجوز 
است. در مجموع 1۳00 مگوات از این 10 هزار مگاوات برق 
صرف استخارج رمزارز می شــود که البته شاید آمارهای 

غیرمجازها بیشتر این باشد که نم یتوان پیگیر آنها شد.

كارشناسان:  اصالح اقتصاد برق، افزایش سرمایه گذاری و تقویت نیروگاه ها ضروری است

بحران  در  صنعت  برق
روند پرانتقاد واگذاری نیروگاه های دولتی به شركتهای خصوصی و خصولتی
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در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما در طول دو هفته 
اخیر افزایش یافته اســت، ایرالین ها حاضر نیستند 
در این بــاره توضیحی ارائه دهند و به نظر می رســد 
متولیان و ناظران به انتظار نشســته اند تا قیمت ها به 
نرخ سابق برگردد. از اوایل تیر ماه افزایش قیمت بلیت 
هواپیما بدون مصوبه قانونی و بــه صورت هماهنگ 
از سوی شــرکت های هواپیمایی کلید خورد و قیمت 
پروازهای داخلی عمدتا میلیونی شد. در این ایام تنها 
کاری که مســئوالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
هواپیمایی کشوری انجام داده اند این بود که این کار را 
غیر قانونی و تخلف اعالم کردند. محمد اسالمی –وزیر 
راه و شهرسازی- چند روز پس از این افزایش قیمت غیر 
قانونی، این حرکت را تخلف دانست، خواستار اصالح 
ســریع قیمت بلیت هواپیما شد و گفت: قیمت بلیت 
هواپیما نه تنها باید به نرخ سابق خود )نرخنامه آبان  ماه 
سال گذشته( بازگردد بلکه باید مابه التفاوت این افزایش 

قیمت غیر قانونی به حساب مردم بازگردانده شود.
پس از این اظهارات مسئوالن ســازمان هواپیمایی 
کشوری هم این اظهارات را عینا تکرار کردند اما خبری 
از بازگشت قیمت ها و پیگیری این تخلفات نبود. تورج 
دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری- 
پس از حدود 10 روز از این گرانفروشی به ایسنا گفت:  
با توجه به اینکه برخی از شــرکت های هواپیمایی با 
وجود هشدارهای داده شــده همچنان قیمت بلیت 
هواپیما را به نرخ مصــوب برنگردانده اند، باید منتظر 
برخورد از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی باشند 
و هفته آینده در جلســه ای که با مدیران عامل آن ها 
خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آن ها را 

لغو خواهیم کرد.
او پس از این اظهارات با وجود اینکه گرانفروشی بلیت 

هواپیما بر مــدار غیرقانونی خودش می گشــت، در 
گفت وگویی دیگر به ایسنا اعالم کرد که افزایش قیمت 
بلیت پروازهای داخلی غیر قانونی بوده و این کار تنها از 
سوی چند شرکت هواپیمایی انجام شده است و پس از 
پیگیری و هشدارهای داده شده، ایرالین ها اعالم کردند 
قیمت ها را به نرخ ســابق باز می گردانند.اما مشخص 
نیست چرا با ایرالین ها برخورد نمی شود و حتی اگر 
پروازهای آن هــا به دلیل اجحــاف در حق مردم لغو 
نمی شود، برای گرانفروشان )شرکت های هواپیمایی( 
جریمه های سنگینی در نظر گرفته نمی شود تا به قولی 
حساب کار دستشان بیاید  و بدانند که هر گاه دلشان 
خواست نمی توانند مطابق میل شان نرخ ها را افزایش 
دهند. البته در این میان اقبال شاکری –عضو کمیسیون 
عمران مجلس شواری اسالمی- نیز گفت: متاسفانه 
شاهد تکرار سیکل معیوبی هستیم که ایرالین ها به طور 
سرخود قیمت بلیت را افزایش می دهند و بعد مجلس 
و سازمان هواپیمایی ورود می کنند و با فشار قیمت را 
کمی کاهش می دهند اما در این میان ســود زیادی 

نصیب ایرالین ها می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه با افزایش قیمت بلیت مخالف نیستیم بلکه باید 
بر اساس دستورالعمل و مصوبات باشد، افزود: مقرر شد 
تا سازمان هواپیمایی با ایرالین هایی که قیمت خود را 
به نرخ قبلی کاهش ندادند و همچنان قیمت را باال نگه 
داشته اند، محکم برخورد کند. مجلس نیز این موضوع 
را دنبال خواهد کرد.این اظهارات هم در حالی مطرح 
شده که تاکنون مبالغ هنگفتی به جیب ایرالین ها به 
صورت غیرقانونی رفته است و با وجود پیگیری های 
متعدد کسی از مســئوالن ایرالین ها پاسخگوی این 

گرانفروشی نیست.

معاون اتــاق اصناف ایران ضمن اشــاره بــه افزایش 
بازرســی ها، گفت: ارزش ریالــی پرونده های تخلف 
صنوف در ۳ ماه نخست امسال بیش از 505 میلیارد 
و 7۸0 میلیون ریال بوده اســت.بهنام نیک منش در 
مورد وضعیت بازرسی از اصناف طی سال جاری، اظهار 
داشت: در بهار ســال جاری مأموران اتاق های اصناف 
سراسر کشــور، 9۳۳ هزار و ۳77 بازرسی از واحدها 
انجام دادند. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران 
افزود: این در حالی است که طی بهار سال گذشته تعداد 
بازرسی ها 7۳2 هزار و 51۶ مورد بود، بنابراین میزان 
بازرسی ها در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال رشد 27 درصدی داشته است. همچنین میزان 
بازرســی ها در ســال 9۸ ۶20 هزار و 12۳ مورد بوده 
است.وی ادامه داد: همچنین طی بهار سال جاری ۳۸ 
هزار و 441 مورد پرونده تشکیل شد و تعداد 45 هزار و 
21۳ مورد نیز شکایت دریافت کردیم که به ترتیب 29 

درصد و ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش را نشان می دهد. نیک منش تصریح کرد: البته 
در مورد شکایات باید اشاره شود که تخلف عدم صدور 
صورت حساب در بهار امسال نســبت به بهار پارسال 
کاهش ۳ درصدی و تخلف مربوط به تقلب کاهش 7 

درصدی داشته است.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران، در مورد 
ارزش ریالی پرونده های متشکله در این مدت، گفت: 
ارزش ریالی پرونده ها در ۳ ماه نخست امسال بیش از 
505 میلیارد و 7۸0 میلیون ریال بوده است که نسبت 
به ۳ ماه نخست پارسال، ۳۶ درصد افزایش داشته است.
نیک منش همچنین روز گذشــته در گفت وگویی با 
خبرنگار مهر از برخورد با متخلفین کرونایی خبر داده و 
گفته بود که اگر باز بودن واحدهای گروه شغلی 2، ۳ و 
4 تخلف بوده و با متخلف برخوردهایی همچون پلمب 

صورت می گیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران گفت: دولت سیزدهم با رفع موانع موجود 
به ویژه در برنامه ریزی ها، تامین کاالهای اساســی 
را تســهیل کند.محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت 
مدیره اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و طیور 
ایران اظهار کــرد: برنامه ریزی های ارزی برای تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور تناسبی با برآورد ها از 
نیاز به این اقالم در  سال1400 ندارد. وی افزود: کاهش 
قابل توجه و چشم گیر تولید نهاده های دامی داخلی به 
دلیل خشکسالی کم سابقه در کنار افزایش ۳0 تا 40 
درصدی قیمت جهانی نهاده های دامی به وضوح نشان 
دهنده این واقعیت است که منابع پیش بینی شده برای 

تامین این اقالم جوابگوی حداقل نیاز کشور نیست.
نهاوندی ادامه داد: از طرفی هــم زمانی برنامه ریزی 
برای تامین ارز و ســایر رویه های اداری جهت تامین 
نهاده های دامی برای امســال با تغییر دولت مزید بر 
علت شده است و امروز ما شاهد بروز آثار اولیه کمبود 
علوفه در سطح تولید هستیم که به تدریج و در صورت 

تداوم وضع موجود شاهد تشدید مشکالت خواهیم 
بود.عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران تصریح کرد: در حال حاضر واردات 
نهاده های دامی که توسط بخش خصوصی و دولت 
انجام می شود و همچنین توزیع این اقالم در کشور 
تحت کلید دولت است و ارز مورد نیاز جهت واردات 
این اقالم از سوی بخش خصوصی دو تا سه ماه پس 

از تحویل کاال به سامانه های مربوطه تامین می شود.
نهاوندی با بیان اینکه  که این امر صرف نظر از مساله 
نرخ ارز بحث تامین به موقع ارز برای واردات کاال جای 
نگرانی دارد، خاطرنشــان کرد: از اتاق فکر و تصمیم 
سازان این حوزه در دولت جدید انتظار می رود، قبل از 
بحرانی تر شدن شرایط بازار نهاده های دامی نسبت به 
رصد شرایط موجود به ویژه از طریق برگزاری نشست 
و تبادل نظر با تشکل های بخش خصوصی از هرگونه 
خالء در برنامه ریزی و اجرا کــه می تواند آثار جبران 
ناپذیری بر معیشت مردم و تولید بخش غذا در کشور 

داشته باشد، پیشگیری کند.

بر اساس گفته های رئیس اتاق اصناف تهران، نارضایتی 
از ادامه تعطیلی صنوف بســیار باالست و صاحبان 
صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف، 
سازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها، سازمان های 
امور مالیاتی و... نیز همگام با اصناف تعطیل شوند.در 
پی آغاز موج پنجم کرونا، از روز گذشــته تنها گروه 
شغلی یک در شــهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و 
فعالیت مشاغل گروه های 2، ۳ و 4 در شهرهای قرمز 

ممنوع شد.
روز گذشته قاســم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف 
تهران نیز از تعطیلی فعالیت صنوف گروه های شغلی 
2، ۳ و 4، از جمله بازار بزرگ تهران از امروز یکشنبه 1۳ 
تیرماه، تا زمانی که شهر تهران از وضعیت قرمز خارج 

شود، خبر داد.
در این شرایط قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف 
تهران در نامه ای به محســن بندپی، استاندار استان 
تهران، با اشاره به اینکه "شرایط اقتصادی صاحبان 
صنوف و خانواده های آنها، به مرحلــه ای از بحران و 
آســیب های مختلف رسیده اســت که دیگر امکان 

تعطیلی واحدهای صنفی برای فعــاالن اقتصادی 
ممکن نیست" گفته: از سوی دیگر فشارهای روحی 
و روانی آســتانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته 
اســت. بنابراین با توجه به وضعیت بسیار بد فعاالن 
اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها از ســوی 
ستاد ملی کرونا و افزایش هزینه های صنوف از جمله 
حامل های انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، اجاره واحد 
صنفی، عوارض پسماند شــهرداری و ده ها معضل و 
مشکل دیگر، وضعیت را به سمتی هدایت کرده و در 
این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش 

بینی کرده است.
او همچنین در این نامه تصریح کرده که طبق گزارشات 
واصله نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست 
و صاحبان صنــوف و بازاریان تاکیــد دارند »همراه 
اصناف، ســازمان ها و ارگان هایی که با حوزه اصناف 
از جمله بانک ها، ســازمان های امور مالیاتی و... نیز 
همگام با اصناف باید تعطیل شوند« و نباید بار همه 
 مشکالت و آسیب های ویروس کرونا به دوش اصناف 

قرار گیرد.

دولت آینده موانع تامین کاالهای اساسی را رفع کند

اعتراض صاحبان صنوف به اعمال محدودیت ها

سکوت گرانفروشان و ناظران درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما

تشدید بازرسی ها

۵۰ میلیارد تومان پرونده تخلف برای صنوف تشکیل شد
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قالیباف:
 مردم هیچ بهانه ای از ما نخواهند پذيرفت

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: دوره جدیدی از حکمرانی آغاز شده 
و این فرصت کم نظیر اســت و مردم از امروز هیچ بهانه ای را از ما نخواهند 
پذیرفت.به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم معارفه 
رییس جدید قوه قضاییه با آرزوی موفقیت برای حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای و عرض خدا قوت به آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، گفت: 
رییسی انصافا با تالش مضاعف و کار تحولی که بر اساس سند تحول انجام 
داد و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بود، امید و نشاط را در جامعه به 
وجود آورد و اطمینان دارم با شناختی که از محسنی اژه ای دارم و شناخت 
دقیقی که او از قوه قضاییه دارند، این حرکت با شتاب بیشتری پیش خواهد 
رفت.رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  واقعیت تلخ است که امروز 
در شرایط سختی به ســر می بریم و این شــرایط به ویژه برای محرومان 
و مستضعفان سخت تر از همیشــه است. هم از بعد مســائل اقتصادی و 
ســرمایه گذاران و هم محرومان هر دو طرف در آسیب هستند. همچنین 
سرمایه های اجتماعی رو به کاهش است و اعتماد مردم در شرایط خوبی 
نیســت و این واقعیت تلخی اســت.قالیباف افزود: خوشبختانه یک دوره 
جدیدی از حکمرانی و اداری کشور آغاز شده است و در آستانه شروع به کار 
و مسئولیت پذیری جدیدی هســتیم، این دوره را فرصتی بسیار کم نظیر 
برای حل مشکالت و خدمت به مردم است. این توقع به حق مردم از ما است 
و مردم دیگر هیچ بهانه ای را از مــا نخواهند پذیرفت و این وظیفه بر دوش 

همه ما است و برای موفقیت هیچ بهانه ای نیست.

وزیر کشور:
 خاموشی ها با برنامه و اطالع قبلی باشد

وزیر کشــور گفت: اگر قرار است خاموشی داشته باشــیم، این خاموشی 
برنامه ریزی شده، توزیع شده و با اطالع و آگاهی قبلی مردم باشد تا خود را 
آماده کنند.به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه 
نشست ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: 
این جلسه با مصوبه جلسه سران در ستاد هماهنگی های اقتصادی تشکیل 
شد. وظیفه ما این بود حلقه وصل و رابط بین حوزه های اقتصادی و اخبار 
عمومی به مردم و همچنین فعاالن عرصه اقتصادی از نظر رسانه ای باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: تاکنون جلسات خوبی برگزار شد و با توجه به ترکیب 
در جلسه که اکثریت نمایندگان رسانه های مهم و موثر، بخش خصوصی، 
تعاونی ها و دستگاه های اجرایی هستند، همه حرف ها گفته و شنیده شود 
و در نشست امروز هم مباحث مساله اصلی روز و افکار عمومی و همچنین 
برخی نارضایتی ها بیان شد که یکی از این موضوعات روند افزایش قیمت 
بود.رحمانی فضلی اظهار کرد: دستگاه های مختلفی درباره افزایش قیمت 
توضیحاتی ارایه و تمهیدات و اقدامات الزمی که مقرر است انجام شود را 
مطرح کردند که امیدواریم با اجرای این تمهیدات بتوانیم نســبت به این 
فضای رو به افزایش قیمت ها، مدیریت مطلوب و مناســب داشته باشیم.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر ترخیص کاالها در بنادر بود که بانک مرکزی 
درباره تأمین ارز توضیحاتی داد و با توجه به تایید وزارت صنعت نسبت به 
این موضوع، مقرر شــد در پیگیری ها و ترخیص تسریع شود. در دو حوزه 
برق و خاموشی ها که افکار عمومی سخت درگیر آن هستند، توضیحاتی 
در این جلسه داده شد و عوامل موجب این مانند خشکسالی، خارج شدن 
نیروگاه های برقابی از مدار و برخی نیروگاه ها که در شرایط کنونی به اورهال 
نیاز داشتند، مطرح و بحث شد اگر قرار است خاموشی هم داشته باشیم، 
این خاموشی برنامه ریزی شده، توزیع شده و با اطالع و آگاهی قبلی مردم 
باشد تا خود را آماده کنند.رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: همچنین اهمیت 
تامین برق در مناطق جنوبی که این روزهــا باالترین حد گرما را دارند به 
عنوان یک اولویت در این نشست مطرح شــد.  در بحث کاالهای اساسی 
آمار و ارقامی که الزم بود اطمینان داشته باشیم مطرح شد.  چون در حال 
گذار از دولت به دولت دیگر هســتیم و دولت بعدی باید در بستر و شرایط 
مناسب تامین کاال باشد.  با توجه به گزارش ارائه شده، در تأمین کاالهای 
اساسی مشکلی نداریم. بانک مرکزی برنامه های تامین منابع را مطرح کرد 
و با همین روند پیش برود نسبت به تامین کاال مشکلی نخواهیم داشت و  

دولت بعدی بعد از استقرار، ادامه کار را خواهند داشت.  

سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش باید 10 برابر دولتی باشد
بودجه پارک های علم و فناوری متحول می شود

معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: براســاس قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده، بودجه پارک های علم و فناوری متحول خواهد شد؛ این قانون 
همین روزها توسط رئیس جمهور ابالغ خواهد شد. سورنا ستاری ضمن تاکید 
بر اینکه حوزه پژوهش و فناوری باید توســط بخش خصوصی حمایت شود، 
اظهار کرد: ایجاد زیرساخت توســط دولت صورت می گیرد اما حمایت از آن 
باید از سوی بخش خصوصی صورت گیرد؛ نه اینکه دولت نمی تواند حمایت 
کند بلکه موضوع اینجاست که از ســرمایه گذاری بخش دولتی در پژوهش 
محصولی خارج نمی شود.معاون علمی فناوری ریاست جمهوری ضمن بیان 
اینکه نوآوری از ســاختار هیچ دولتی بیرون نمی آید، گفت: ماهیت سرمایه 
گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش با یکدیگر متفاوت است؛ در 
پژوهشگاه های دولتی، امکانات و آزمایشگاه های مجهزی وجود دارد و افراد 
فوق العاده در آن آموزش می بینند، ولی شــما نمی توانید از یک پژوهشگاه 
دولتی انتظار داشته باشــید که محصولی ارائه دهد و آن را در بازار بفروشد. 
زمانی از این پژوهشگاه می توان انتظار محصول را داشت که یک استاد، سرمایه 
گذار بخش خصوصی جذب کند.ستاری بیان کرد: پارک های علم و فناوری، 
مراکز نوآوری و مراکز رشدی بستری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
حوزه پژوهش هستند. یک پارک علم و فناوری زمانی موفق است که نسبت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی آن به دولتی بین ۸ تا ۱۰ به یک باشد؛ یعنی 
اگر به طور مثال دولت یک میلیون تومان ســرمایه گــذاری می کند بخش 
خصوصی باید ۱۰ برابر آن را ســرمایه گذاری کند.وی افزود: بخش دولتی و 
خصوصی هر دو باید در بخش پژوهش سرمایه گذاری کند، منتها پژوهشی که 
در آن پول دولتی خرج می شود، نمی توانید انتظار محصول داشته باشید. من 
خوشحالم دانشگاه ها به این سمت حرکت می کنند که بخش اعظم درآمدهای 
خود را از محل فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان ... تامین می کنند.

معاون علمی فناوری ریاســت جمهوری تصریح کرد: اخیرا قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تصویب شــده که در آن یک بندی وجود دارد که براساس آن 
بودجه پارک های علم و فناوری را متحول خواهد کرد. این قانون همین روزها 
توسط رئیس جمهور ابالغ می شــود.وی در پایان افزود: با اجرای این قانون 
به آن نسبت ســرمایه گذاری ۱۰ به یک در پارک های علم و فناوری نزدیک 
خواهیم شد. براساس این قانون تمام شرکت های مستقر در پارک های علم و 
فناوری هرچقدر برای مالیات بر ارزش افزوده مالیات بدهند، سهم شهرداری 
شان متعلق به خودشان است و این اتفاق بزرگی برای پارک ها است. همچنین 
آنطور که در این قانون آمده صندوق هــای پژوهش و فناوری از دادن مالیات 

معاف شدند مثل بانک ها.

اخبار

اصالح ژنتیک در فضا آزمایش شد
فناوری اصالح ژنتیک کریسپر به طور موفقیت آمیز در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شد. این فناوری احتماال به سفر انسان به مریخ و اعماق فضا کمک می کند.فناوری مهندسی ژنتیک کریسپر دیگر محدود به زمین نیست 
زیرا کریستینا کوخ فضانورد ناسا و سایر محققان به طور موفقیت آمیز عملکرد ابزار CRISPR-Cas۹ در فضا را نشان دادند.آنها از این ابزار به عنوان بخشی از یک تکنیک جدید برای آسیب به دی ان ای و بررسی شیوه ترمیم آن 
در میکرو گرانش استفاده کردند. به گفته محققان تا پیش از این نگرانی های فنی و ایمنی مانع از انجام چنین تحقیقاتی شده بود.طی این آزمایش یک شکستگی مخرب دو رشته ای DNA در بستر کشت سلول مخمر در ایستگاه 

فضایی بین المللی ایجاد شد. البته از آنجا که بخش اعظم تجهیزات در می ۲۰۱۹ میالدی به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شده بود، کوخ آزمایش را مدت ها قبل انجام داد، اما نتایج آن هفته گذشته مشخص شد.

مسووالن ایرانی درحالی که 
معتقدند نبایــد از اینترنت 
ماهواره ای بترســیم، بلکه 
باید خود را بــرای فراگیری 
این فناوری آماده کنیم، طی 
ماه های گذشته و با جدی تر شدن موضوع پروژه های 
اینترنت ماهواره ای، بارها عنوان کردند که اپراتورهای 
ماهواره ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی 
در حوزه فضایی هستند و باید قوانین و مقررات ملی 

کشورها را رعایت کنند.
طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU(، بیش 
از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش 
از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت 
دسترســی ندارند و این درحالیســت که طبق آمار 
اتحادیه بین المللی مخابرات، متوســط ضریب نفوذ 
اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به 
حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بنابراین تأمین 
خدمات پهن بانــد و اینترنت، محرک اصلی توســعه 
منظومه ها و ارائه خدمات به صورت منطقه ای و جهانی 

شده است.
منظومه هــای ماهــواره ای  می تواننــد بــا توجــه 
به ویژگی هــای ذاتــی خــود همچون پایــداری، 
انعطاف پذیری، تأخیــر کم و تأمیــن ظرفیت قابل 
مالحظه و ارزان قیمــت، کمک شــایانی در کاهش 
شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق 
محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمی در 
الیه زیرســاخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی 

اطالعات نقش آفرین باشد.
در این راستا پروژه اینترنت ماهواره ای"استارلینک" 
به طور رسمی در سال ۲۰۱۵ اعالم شد. این پروژه ایده 
اصلی ایالن ماســک، میلیاردر عالقه مند به فضاست. 
هدف آن فراهم کردن پوشــش گســترده اینترنت با 
پرتاب هزاران ماهواره کوچــک به مدار نزدیک زمین 
اســت. این پروژه می تواند انقالبی در دسترســی به 
اینترنت پرسرعت در سراسر جهان ایجاد کند. با اتمام 
آن بسیاری از افراد جهان خواهند توانست با کمترین 

تأخیر و به راحتی به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
شرکت فضایی اسپیس ایکس در آن زمان اعالم کرد 
که قصد دارد با ارســال هزاران ماهواره به مدار زمین، 
اینترنت را در سراسر دنیا در دسترس قرار دهد. آنطور 
که در گزارش ها منتشر شــده، دسترسی به اینترنت 
استارلینک از طریق دیش های ماهواره ای که انتظار 
می رود بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر هزینه داشــته باشد در 
دسترس افراد عادی قرار خواهد گرفت. نصب آنها به 

دانش فنی خاصی احتیاج ندارد و دیش به طور خودکار 
جهت خود را براساس مجموعه ای از موتورهای نصب 

شده در زیر دیش تنظیم می کند.
مرکز ملی فضای مجازی پیش از این در اســفندماه 
۱۳۹۹، رویکرد خود را درباره منظومه های ماهواره ای 
اینطور مطرح کرده بود که با رشد اقتصاد بخش فضایی، 
کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال 
نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند 
و دولت ها به طور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود 
سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت  می کنند. در این 
میان اگرچه اهدافی همچون ایجاد فرصت های جهانی 
ارتباطات برای کاهش شــکاف دیجیتال و پوشــش 
مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف 
اقتصادی و توســعه ســهم بازار جهانی مشهودند اما 
اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها از جمله 
تاثیرگذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند.
اپراتورهای ماهواره ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات 
بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان 
ملل و اتحادیه های تخصصی مربوطه هســتند و باید 
قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقالل 
و حاکمیت دولت هــا در حوزه ارتباطــات و صیانت 
از گذرگاه های رســمی تبادل اطالعــات را به منظور 
جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم ســایبری 
رعایت کنند. حفظ حریم خصوصــی آحاد جامعه از 
جمله الزامات و خطوط قرمز مقرات برای اپراتورهای 
ماهواره ای در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در 

معماری شبکه ملی اطالعات کشور است.
مرکز ملی فضــای مجازی ضمــن توجه بــه تأثیر 
منظومه های ماهواره ای به عنوان بخش جدایی ناپذیر 
ارتباطات آینده و به منظور سامان بخشــی به فعالیت 
ســازمان های متولی در این حوزه، اقدام به تشکیل 
کارگروه منظومه های ماهواره ای با رویکرد بهره مندی 
از فرصت های جهانی و صیانت از ظرفیت های ملی با 
حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، 
حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، تنظیم مقررات 
ارتباطات و کسب و کار کرده اســت. این کارگروه ها 
مســئولیت تدوین راهبردها، طرح هــای کالن ملی، 
مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای بهره مندی 
از فرصت ها و پیشگیری از آســیب های احتمالی را از 
ابعاد مختلف فنی و توســعه زیرساخت، رگوالتوری، 
کســب و کار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی 
و امنیتی بر عهــده دارند.کارشناســان درباره اینکه 
اینترنت استارلینک چه زمانی به ایران خواهد رسید 
و بهترین سیاست در قبال این موضوع چه باید باشد، 
معتقدند اینترنت استارلینک خیلی سریعتر از آنچه 
فکر می کنیم در ایران هم در دســترس خواهد بود و 
تا چند ماه آینده در آســمان ایران ظاهر می شود اما 

باید صبر کرد و دید که شرایط ارائه سرویس اینترنت 
ماهواره ای اسپیس ایکس در ایران چگونه خواهد بود.

عالوه بر این سوال اینجاســت که آیا وزارت ارتباطات 
ایران مجوز استفاده از این نوع اینترنت را صادر می کند. 
از آنجا که اسپیس ایکس یک شرکت آمریکایی است 
ملزم به رعایت قوانین دولت آمریکاست بنابراین ارائه 
این سرویس مانند سایر سرویس های دیگر شرکت ها 
دســتخوش برخی جهت گیری های سیاسی خواهد 
بود. مواضعی که در همین ابتدای کار دیده می شــود 
بدون شک بر کیفیت و کمیت ارائه سرویس اینترنت 

موثر خواهد بود.
البته چندی پیش علی ربیعی - ســخنگوی دولت، با 
اشاره به نظر دولت درباره دسترســی مردم ایران به 
اینترنت ماهواره ای، گفت: اینترنت ماهواره ای ضرورتی 
است که در عصر اقتصاد دیجیتال و برای توسعه صنعت 
اینترنت اشــیا و همچنین دسترســی به اینترنت در 
مناطق دورافتاده در همه دنیا در حال پیگیری است. 
در ســازمان فضایی ایران و کمیسیون های تخصصی 
شورای عالی فضایی، برنامه مدونی برای توسعه و نیز 
همکاری های بین المللی در جهت بهره برداری از این 

تکنولوژی، ترسیم شده است.
همچنین در حالی که نمایندگان مجلس در مصوبه ای 
مقرر کــرده بودند ۱۰ درصد افزایــش حق االمتیاز و 
حق الســهم دولت از کارور )اپراتور(های ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی باید صرف مقابله با تهدیدات اینترنت 
ماهواره ای توسط مخابرات شود، ربیعی در این خصوص 
توضیح داد: هر شرکت بین المللی برای ارائه خدمات 
می تواند پس از اخذ مجوز، در ایران خدمت رســانی 
کند و دولت نگاه تهدیدمحوری به این فناوری ندارد. 
آنچه تحت عنوان مقابله با این فناوری ابتدا در مجلس 
مصوب شــده بود، نیز پس از ایراد شورای نگهبان، در 

قانون بودجه توسط مجلس محترم از قانون حذف شد.
در عین حــال،  محمدجــواد آذری جهرمــی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- به تازگی خاطرنشــان 
کرد: آمریکا همواره به دلیل خوی سلطه جویی در تمام 
عرصه ها نه تنها در برابر ایران بلکه در برابر بسیاری از 
کشور دارد، می خواهد پلتفرم های خود را توسعه بدهد 
و اقتصاد حوزه دیجیتــال را به صورت ۱۰۰ درصدی 
برای شــرکت های خودش مطالبه کنــد. آمریکا از 
مدت ها قبل دنبال ابزاری برای بسط سلطه خودش بر 
کشورها بوده است، پروژه هایی به اسم آزادی و مقابله 

با سانسور که در نهان اهداف اقتصادی دارند.
آذری جهرمی با بیان اینکه ما نیز باید در این شرایط 
خود را آماده کنیم، افزود: برخی از سخت گیری هایی 
که داخل کشور صورت می گیرد، باید مدیریت شده و 
رویه ها اصالح شوند. البته باید به نیاز مردم هم توجه 
شــود و اینکه تکنولوژی اینترنت ماهواره ای در حال 
حاضر ایجاد شده است. ما برای استفاده از فناوری های 
ماهواره ای مقررات سرزمینی داریم و هر شرکتی که 
بخواهد در این زمینه فعال شود، اگر حقوق بین الملل 
را رعایت کند، باید از ما مجوز بگیرد و اگر مثل خیلی از 
مسائل دیگر رعایت نکنند، باید پیگیری حقوقی شود.

وی ادامه داد: البته سازمان فضایی هم به دنبال ایجاد 
منظومه ماهواره ای بوده و سند آن را استخراج کرده 
و طراحی ها را انجام داده اســت. هم شرایط مذاکرات 
بین المللی را در نظر گرفتیم تا ما نیز به کشــورهای 
دارای منظومه ماهواره ای بپیوندیم. ما نباید از اینترنت 
ماهواره ای بترسیم، بلکه باید خودمان را آماده کنیم تا 
این فناوری هم فراگیر شود و برای آن اعتماد به نفس 
داشته باشیم و بدانیم اینترنت ماهواره ای قطعاً برای 
ما تهدید نیســت و ما از فرصت هایی که ایجاد شده، 

استفاده می کنیم.

اينترنت ماهواره ای در ايران به كجا رسید؟

فعالیت اپراتورهای ماهواره ای در چارچوب قانون
وضع مقررات سرزمینی برای استفاده از فناوری های ماهواره ای 

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

سومین بوت کمپ اینترنت اشیا با هدف گردهمایی 
بازیگران زیست بوم اینترنت اشیا و ارائه محصوالت 

این بخش، برگزار می شود.
به گزارش ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ســومین بوت کمپ اینترنت اشیا ۱۳ 
مرداد تا ۱۹ شهریورماه سال جاری با حضور فعاالن 
این حوزه و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار می شود.
ســتاد توســعه فناوری های اقتصــاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی 
اقدام به برگزاری سومین بوت کمپ اینترنت اشیا 
کرده اســت. رویدادی که توســط مرکز تحقیقات 
اینترنت اشیا و با هدف مهارت افزایی عالقه مندان به 

فناوری های نوین برگزار می شود.
در این رویداد کــه به صورت حضــوری و مجازی 
از ۱۳ مردادماه تا ۱۹ شــهریور ماه بــا عنوان بوت 

کمــپ اینترنت اشــیا ۱۴۰۰ برگزار می شــود، با 
بهره گیری از اساتید برجســته و با تجربه، تمامی 
بخش های زیســت بوم اینترنت اشــیا به صورت 
عملی و با رویکرد پروژه محــور به عالقه مندان این 
حوزه آموزش داده خواهد شد.شــرکت کنندگان 
حضوری با قرارگیری در گروه های مختلف در طول 
بوت کمپ به پیاده ســازی ســناریوهای عملیاتی 

می پردازند و با بهره گیری از تجربیات مربیان فنی 
که در طول رویداد همراه آنها خواهند بود، نمونه های 
 آزمایشگاهی خود را ساخته و در روز اختتامیه ارائه 

خواهند داد.
در انتهای رویداد با داوری این نمونه های آزمایشگاهی 
به تیم های برتر شرکت کنندگان حضوری و همچنین 
نفرات برتر شرکت کنندگان مجازی جوایز نقدی و به 
تمامی شرکت کنندگان حضوری و مجازی از طرف 
ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، 

گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد.

بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی کشور به 
علت عدم تخصیص ارز کافی برای واردات مواد اولیه 
با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند؛ این 
در حالی است که واردات برخی از کاال های لوکس و 
غیرضروری منابع ارزی کشور را حیف و میل می کند.

با وجود ممنوعیــت واردات هــزاران قلم کاال های 
غیرضروری در سال های اخیر، هر از گاهی خبر های 
مربــوط بــه واردات کاالهایی به گوش می رســد 
که مشــابه آن ها در داخل کشــور تولید می شود و 
هیچ دلیلی، به غیــر از ارزانی غیر قابل رقابت آن ها، 
وارداتشان را توجیه نمی کند. متأســفانه با وجود 

محدودیــت منابع ارزی کشــور و جنگ اقتصادی 
همه جانبه آمریکا علیه کشــورمان، شاهد واردات 
کاال هایی هســتیم که تبعات واردات بی رویه آن ها 
منجر به ورشکســتگی تولیدکننــدگان داخلی و 
همچنین حیف و میل منابع ارزی کشور می شود. به 
عنوان مثال با وجود اینکه بسیاری از مردم با مشکالت 
معیشتی روبرو هستند و برخی از خانواده ها در سال 

گذشته برای تأمین موبایل و تبلت ارزان  قیمت جهت 
پیشــبرد آموزش مجازی فرزندان خود با مشکل 
مواجه شدند. بیش از 6۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی 
کشــور برای واردات گوشی   لوکس اپل هزینه شده 
است. همچنین بســیاری از کارخانه ها و واحد های 
تولیدی کشور به علت عدم تخصیص ارز کافی برای 
واردات مواد اولیه با کمتــر از نیمی از ظرفیت خود 

فعالیت می کنند و رشد بیکاری به یکی از مهمترین 
مسائل اقتصادی کشور بدل شده است.

مقام معظم رهبری در سخنان خود در فروردین ماه  
 ۱۳۹۷ در حــرم مطهر رضوی بــا تأکید بر اهمیت 
مدیریت واردات بی رویه توسط دولت، بیان کردند: 
»یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که 
بتوانیم تولید داخلی را رقابت پذیر با جنس خارجی به 
وجود بیاوریم؛ در حّد امکان ارزان تر از جنس خارجی 
بتوانیم تولید کنیم که البّته خود این مقّدماتی دارد؛ 
یکی از الزامــات، مدیریّت جّدی واردات از ســوی 

دولت است.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: یکی از 
علت های اختالل اینترنت در روز گذشته جلوگیری 
از فروش سواالت کنکور بوده است. محمدجواد آذری 
جهرمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه ۵جانبه 
معاونت پیشــگیری از جرم قوه قضاییــه و وزارت 
ارتباطات و ۳ اپراتور بزرگ تلفن همراه در پاسخ به این 
سوال که اطالع رسانی در خصوص مباحث حقوقی و 
جرائم از طریق پیامک از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ 
گفت: البته این اقدام صرفا از طریق پیامک نیست و 
سایر ابزارها هم هستند ولی فرایند کار از امروز آغاز 
خواهد شد و ما با قوه قضاییه در  زمینه آگاهی سازی 

مساعدت می کنیم.
وی در واکنش به اختالالت اخیر تلفن همراه و ارتباط 
آن باقطعی برق گفت: فرآیند قطعی برق ما را متاثر 

کرد اما اختالل روز گذشــته، علی رغم تمهیداتی 
که انجام شــد، بحث برگزاری کنکور بود. خیلی از 
کنکوری ها بــه علت احتمال لو رفتن ســواالت در 
فضای مجازی امنیت روانی نداشتند، البته سازمان 
سنجش هم نسبت به این موضوع حساسیت داشت 
که  این حساسیت به جا است. درخواست شد که در 
حوزه های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد 
که قطعا این مورد در همسایگی نقاطی که کنکور 
در آن جا در حــال برگزاری بود تاثیر گذار اســت. 
البته زیان اختالالت ایجاد شــده از سود آن بیشتر 
 اســت بنابراین باید ســال آینده برای این موضوع

 فکر دیگری کرد.
وزیر ارتباطات درباره اینترنت ماهواره ای خاطرنشان 
کرد:  اینترنت ماهوراه ای یک پدیده است که ما با آن 

مواجه خواهیم شد. این یک عصر جدید است زیرا 
خیلی از مناطق با اینترنت موبایل پوشــش دهی 
ندارند. البته همواره آمریــکا به خاطر خویی که در 
ســلطه جویی در همه عرصه ها دارد در برابر همه 
کشورها دنبال این بوده که پلتفرم های خود را توسعه 
دهد. بنابراین از مدت ها قبل دنبال این موضوع بوده 
است. ما هم باید در این شــرایط خودمان را تمهید 
کنیم.وی افزود: البته ما مقررات ســرزمینی برای 
استفاده از اینترنت های ماهواره ای داریم. اما سازمان 
فضایی هم دنبال منظومه های ماهواره هایی بوده است 
اما ما نباید بترسیم و باید خودمان را برای فراگیری 

از آن آماده کنیم.
 غالمی معاون پیشــگیری قوه قضاییه در ادامه در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به ارسال پیامک جهت 

آگاهی مردم در خصوص جرائم اظهار داشــت: این 
مســاله از پیش مطرح بوده و خیلی ربطی به کرونا 
ندارد. پیامک ها صرفا بر اساس فراوانی جرایم انجام 
خواهد شد، به این صورت که همراه پیامک یک لینک 
هم ارسال خواهد شد تا مخاطبان برای مطالعه بیشتر 

به آن لینک مراجعه کنند.  
وی درباره آموزش اپراتورهــا گفت: به مجموعه ها 
در خصوص پیشــگیری از وقوع جرم آگاهی سازی 
می کنیم.وی در پاسخ به این سوال که برای افزایش 
اطالعات حقوقی مردم چه کرده اید؟ گفت: یک سری 
کارگاهها در شهرهای مختلف برگزار شده اما این کار 
یک اقدام بسیار کالن بود و و قرار است هر هفته یک 
پیامک برای ۷۵ تا ۸۰ میلیون جمعیت ایران جهت 

آگاهی سازی از جرائم ارسال شود.

توسط ستاد توسعه اقتصاد ديجیتال؛

سومین بوت کمپ اینترنت اشیا برگزار می شود

حراج منابع ارزی كشور برای واردات گوشی های لوكس

۶00 میلیون دالر  برای واردات گوشی آمریکایی هدر رفت

یکی از علل اختالل اینترنت جلوگیری از فروش سواالت کنکور بود


