
معاون درمان ســتاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران 
گفت: دلتا یا همان ویروس جهــش یافته هندی کرونــا در بیماران تهرانی 
هم مشــاهده شــده و به عبارتی این بیماری وارد پایتخت شده است.دکتر 
نادر توکلی افــزود: وضعیت بالینی بیماران مراجعه کننــده به مراکز درمانی 
 موید این موضوع اســت که نــوع دلتای ویــروس کرونا به تهــران نیز نفوذ

 کرده است.
وی ادامه داد: هرچند امکان بررسی بیماران از لحاظ ابتال به این ویروس جهش 
یافته هندی، وجود ندارد اما شواهد موجود بر این موضوع داللت دارد که رفتار 
فعلی ویروس در بیماران متناسب با دلتا یا همان ویروس جهش یافته هندی 

است.
توکلــی تاکیــد کــرد: بــا وجــود اینکــه شــدت ابتــال و عفونــت دلتا 
نســبت بــه ویــروس انگلیســی بیشــتر بــوده و ایــن ویروس مســری 

 تــر اســت، خوشــبختانه مــرگ و میــر بــر اثــر ایــن جهش بیشــتر
 نشده است.

معــاون درمــان ســتاد فرماندهــی مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالن 
شــهر تهران ادامه داد: دقت تســت های پی ســی آر برای تشــخیص دلتا، 
 خیلی زیاد نیســت و باید بیشــتر به عالئم بالینی برای تشــخیص بیماری

 توجه کرد.
توکلــی اظهــار داشــت: عالیــم اولیه ویــروس جهــش یافتــه هندی 
موســوم دلتا، شــبیه ســرماخوردگی اســت و آبریزش بینی، گلــودرد و 
 احتقــان بینی مهمتریــن عالئم اولیــه ابتال بــه کرونای هندی به شــمار 

می رود.
وی ادامــه داد: هرچند توصیه هــای قبلی ماننــد رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعــی و اســتفاده از ماســک بــرای مقابلــه با بیمــاری کرونــا موثر 

 اســت اما مهمتریــن راهکار مقابلــه با آن پوشــش کامل واکسیناســیون 
در کشور است.

معاون درمان ســتاد فرماندهــی مدیریت بیمــاری کرونا در کالن شــهر 
تهران تاکید کــرد: در حال حاضر مهمترین راهکار مقابلــه ای با کرونا حتی 
 دلتا، به واکســینه شــدن مردم برمی گردد و این کار باید با شتاب بیشتری 

انجام شود.
توکلــی، در شــرایط فعلــی بــه مــردم توصیــه کــرد کــه فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی، اســتفاده از ماســک، عــدم حضــور در تجمعــات 
 و شســتن مرتــب دســت هــا را بــرای مقابلــه بــا کرونــا رعایــت 

کنند.
به گزارش ایرنــا، از شــنبه هفته جاری شــهر تهران و برخی از شــهرهای 
دیگر اســتان تهران مانند دماونــد و فیروزکوه در وضعیت قرمــز کرونایی 

 قــرار گرفتنــد و اکنــون شــاهد افزایش رونــد بیمــاری کرونــا در این
 مناطق هستیم.

احتمــال ورود ویروس کرونای هندی موســوم بــه دلتا به ایــران اولین بار 
در اســتان خوزســتان مخابره شــد. فرهاد ابول نژادیان رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی اهواز دوم تیر ماه بــا اعالم افزایــش آمار ابتال بــه کرونا در 
 اســتان های جنوبی کشــور، خطر اصلی را شــیوع نوع دلتــا کرونا ویروس 

عنوان کرد.
به گفته وی، خطر اصلی شیوع نوع جهش یافته یا متاسیون یافته این ویروس 
موسوم به دلتا کرونا است که بسیار خطرناکتر اســت و اگر شرایط به همین 
صورت ادامه پیدا کند، شــاهد یک پیک جدید بسیار گســترده تر و پیچیده 
 تر از پیــک قبلی کرونا در اســتان های جنوبی کشــور از جمله خوزســتان

 خواهیم بود.

کرونای دلتا وارد تهران شد
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سرمقاله

 افت تولید با 
 قیمت گذاری دستوری

اگر به نمودار تشکیل سرمایه 
ثابــت در کشــور نگاهــی 
بیاندازیم مشاهده می کنیم 
که از سال 90 تا به امروز این 
نمودار منفی بوده است. همچنین اگر خط استهالک 
با نمودار تطبیق داده شود خط استهالک از نمودار 
گذشته اســت. این بدان معناســت که کل صنایع 
مملکت در حال فرسوده شدن بوده و سرمایه گذاری 
برای احیا انجام نشده اســت. اقتصاد دولتی فشل، 
سوسیالیســیتی و توزیع کننده یارانه که عالقمند 
نیست سیاست گذاری را تغییر دهد دلیل تمام این 

اتفاقات است...

  پیمان مولوی، اقتصاددان
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 خیز دوباره گوشت
 به سمت گرانی

 قیمت خودرو 
 در  دست دالالن

منحنی خرید و فروش واحد های قدیمی طی 8 سال گذشته صعودی بوده است

اقبال به  واحد های قدیمی مسکن 
صفحه۲

صفحه3

خسارت  تولید  از قطعی برق
خاموشی های گسترده تیر خالص را به صنعت و تولید زده است

ســه میلیون تن نهاده دامی در گمــرک بندر امام 
خمینی است و ترخیص آنها در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس سه 
میلیون تن نهاده دامی در گمرک بندر امام خمینی 
است که این مقدار می تواند نیاز 4 ماه کشور را تامین 
کند، اما موانعی وجود دارد که این ها به دست دامدار 
نمی رسد و امنیت غذایی را به خطر انداخته است. 
بسیاری از دامداران در هنگام نبود نهاده از علوفه برای 
تغذیه دام های خود استفاده می کردند.  اما امسال 
خشکسالی ها سبب شــده که دامدار دیگر قادر به 
تامین علوفه هم نباشد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوشت گوسفندی در این رابطه می گوید: نگرانی 
جدی برای تامین گوشت در نیمه دوم سال داریم. 

علی اصغر ملکی افزود...

بررسی آخرین قیمت های تعیین شده برای خودروهای 
پرتیراژ به قیمت بازار آزاد در امروز )سه شــنبه( و روند 
تغییرات آن نسبت به دیروز، ۱0 روز گذشته و یکماه 
گذشته نشان می دهد که مجدد روند قیمت ها در بازار 
خودرو سیری صعودی دارد تا جایی که بعضی از آنها 
حتی نسبت به روز گذشته بین یک تا سه میلیون گران تر 
شده اند.به گزارش ایسنا، سه روز است که محدودیت 
های کرونایی برای تعطیلی واحدهای صنفی مجدد آغاز 
شده و مشاغل غیرضرور تعطیل شده اند؛ اما تعطیلی 
بازارهای رسمی معامالت، ترمزی برای افزایش قیمت ها 
در بازار خودرو نبــوده و قیمت  اکثریت خودروهای پر 
تیراژ نســبت به ۱0روز و یکماه گذشته افزایش یافته 

است.طبق بررسی های صورت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه و شهرسازی:
زمین های خودمــان را برای 

ساخت مسکن نمی دادند
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ســالها وزارت راه و 
شهرسازی موفق نمی شد اراضی خودش را برای تولید 
مسکن دریافت کند و با فقر زمین مواجه بودیم، گفت: 
خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار زمین متعلق 
به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  
در مراسم افتتاح و کلنگ زنی ۲۳۰۰ میلیارد تومان پروژه 
در شهر جدید پردیس اظهار کرد: نکته ای که برای ما حائز 
اهمیت بوده اینکه بتوانیم به شکل اصولی جریان و ساز و 
کار تولید مسکن را به یک جریان پایدار تبدیل کنیم. این 
تفاوتی بوده که در این دوره وزارت راه و شهرســازی در 

سیاستها و رویکردها قابل مشاهده است.

مسکن مهر را بدون ردیف بودجه ساختیم
وی افزود: من از روز اول احترام ویژه ای برای تکمیل 
مسکن مهر با همه کاستی هایی که داشت قائل بودم. 
ما در این دوره مدیریت هیچ منبع دولتی نتوانستیم 
برای مسکن مهر دریافت کنیم؛ چون دیگر ردیفی 
وجود نداشــت. بنابراین از منابع داخلی خودمان و 
ســاز و کارهای متفاوت مالی کارها را انجام دادیم. 
پروژه های مسکن مهر را با سرانه هایی که ایجاد نشده 
بود یا ســاختمانهایی که دارای نواقص بود نمی شد 
ادامه دهیم. باید حتما نواقص را برطرف می کردیم. 
مشکالت مردم را از بین می بردیم تا بتوانند محلی 

مناسب برای سکونت داشته باشند. 

در پردیــس ۷۰۰۰ میلیــارد تومــان 
سرمایه گذاری کردیم

اسالمی با بیان اینکه فقط در پردیس ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده اســت گفت: با توسعه 
جدی که در پارک علم و فناوری پردیس انجام شد 
که بزرگترین شهرک دانش بنیان کشور است و امروز 
بیش از ۳۰۰ هکتار زمیــن در اختیار این پارک قرار 
دادیم شهر جدید پردیس به یک سکونتگاه و محل کار 
فاخر تبدیل است. این شهر محل جذب و رشد نخبگان 
کشور خواهد بود. لذا پردیس یک شهر متمایز می شود 
و با این نگاه و تفکر، مدیریت شهرهای جدید را دنبال 
می کنیم که سیاست و فعالیت متناسب و هم افزایی 
ایجاد کند و شهرهای جدید به یک محل تنزل یافته 

خوابگاهی تبدیل نشود.

ریزش ۷۰ درصدی متقاضیان مسکن ملی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبرد طرح اقدام ملی 
مسکن ملی بر مبنای تقاضای موثر خاطرنشان کرد: 
در تولید مسکن ســه عامل را مدنظر قر دادیم؛ یکی 
بحث برنامه ریزی پایدار بود که متقاضی واجد شرایط 
شناخته شود. نکته کلیدی این بود که در فراخوانهای 
مسکن ملی تقریبا ۷۰ درصد ریزش داشتیم. به طوری 
که از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که در پنج مرحله ثبت 
نام کردند کل واجدین شرایط که استحقاق دریافت 
زمین و مسکن دارند حدود ۵۳۰ هزار نفر هستند. اگر 
کسی می خواهد عدد کمی برای تولید مسکن مدنظر 
قرار دهد باید این نگاه را داشته باشد که در کدام شهر 
و کدام مکان برای کدام متقاضی می خواهد کار انجام 
دهد. در فاز پنجم ثبت نام مســکن ملی که در ۱۸۳ 
شــهر از ۳۳۰ هزار نفر ثبت نام کردیم ۱۳۰ هزار نفر 
واجد شرایط هستند.اسالمی تصریح کرد: نکته دوم 
اینکه سالها وزارت راه و شهرسازی به حکم قانون موفق 
نمی شد اراضی متعلق به خودش را دریافت کند. ما در 

این چند سال با فقر زمین مواجه بودیم.  

صعود ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس
روندی صعودی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه یافت 
و شاخص کل بورس بیش از ۲۶ هزار واحد صعود کرد.

به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شاخص کل بورس با ۲۶ هزار و ۵۶۹ واحد افزایش رقم 
یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل 
با معیار هم وزن هم ۵۱۵۳ واحــد افزایش یافت و به 
رقم ۳۹۱ هزار و ۶۲۳ واحد رســید. معامله گران این 
بازار ۷۸۹ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۷۷۷ میلیارد 
ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه 
گذاری غدیر نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس نیز ۱۳۰ واحد افزایش یافت و رقم 
۱۸ هزار و ۳۴۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار 
۵۰۱ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال 
انجام دادند.سرمایه گذاری صبا تامین، صنعتی مینو، 
شرکت آهن و فوالد ارفع، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان و پاالیش نفت شیراز 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

اخبار

با اینکه خرید و فروش مسکن 
در تهران متاثر از رشد قیمت ها 
کاهش پیدا کــرده و به حدود 
یک ســوم وضعیــت معمول 
رســیده، ســهم آپارتمانهای 
قدیمــی از کل معامالت پایتخت افزایــش یافته و تقریبا 
۱.۵ برابر سال ۱۳۹۲ شده است. در حال حاضر ۶۴ درصد 
معامالت را واحدهای باالی پنج سال تشکیل می دهد.به 
گزارش ایسنا، جهش سنگین قیمت ها طی ۳.۵ سال گذشته 
بسیاری از متقاضیان بازار مســکن را به سمت واحدهای 
قدیمی سوق داده است. سال ۱۳۹۲ سهم واحدهای باالی 
۵ سال از معامالت شهر تهران حدود ۴۰ درصد بود که در 
حال حاضر به ۶۴.۲ درصد رسیده است. البته در حالت کلی، 
بازار مسکن در رکود قراردارد و در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۰۲ 
فقره معامله مسکن انجام شد که حدود یک سوم دوران رونق 
بود.با این حال منحنی خرید و فروش واحدهای قدیمی طی 
هشت سال گذشــته صعودی بوده است. مهمترین عامل 
به کاهش قدرت خرید متقاضیــان برمی گردد اما عواملی 
همچون افت ساخت و ســاز و کمبود زمین برای احداث 
مسکن در رشد سهم آپارتمان های قدیمی بی تاثیر نبوده 
است.آمار نشــان می دهد که ســال ۱۳۹۳ آپارتمان های 
باالی پنج سال حدود ۴۲ درصد قراردادهای مسکن شهر  
تهران را به خود اختصاص می دادند. سال ۱۳۹۴ این رقم 
به ۴۴ درصد رســید. ۱۳۹۵ واحدهای مذکور ۴۸ درصد 
از معامالت را در بر گرفت. ۱۳۹۶ این عدد ۵۴ درصد شد. 
سال ۱۳۹۷ واحدهای باالی پنج  سال ۵۶ درصد از معامالت 
را شامل شدند. ســال ۱۳۹۸ ســهم مذکور به ۶۰ درصد 
رسید. خردادماه ۱۳۹۹سهم آپارتمانهای باالی پنج سال 

از قراردادهای خرید و فروش در تهــران ۶۱ درصد بود که 
در خرداد ۱۴۰۰ به ۶۴ درصد رسید.با اینکه آپارتمانهای 
باالی ۱۶ سال در تهران بخصوص در نیمه جنوبی اغلب فاقد 
آسانسور هستند تقاضا برای خرید این واحدها رو به افزایش 
بوده است. آمار گویای آن است که طی هفت سال اخیر به 
طور دائم از تعداد معامالت واحدهای نوساز کاسته شده و در 
مقابل، خرید و فروش واحدهای ۱۶ سال به باال افزایش یافته 
است. سهم آپارتمانهای ۱۶ سال به باال در فروردین ماه سال 
۱۳۹۳ بالغ بر ۱۲.۱ درصد بوده که در یک فرآیند افزایشی 
به ۲۹.۱ درصد در سومین ماه از سال ۱۴۰۰ رسیده است.
عوامل مختلفی منجر به کوچ طرف تقاضا از واحدهای نوساز 
به واحدهای قدیمی شده که مهمترین آن به کاهش قدرت 
خرید متقاضیان مصرفی و رونــد نزولی عرضه واحدهای 
نوساز مربوط می شود. ســال ۱۳۹۹ در شهر تهران برای 
۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مســکونی پروانه ساخت صادر شده 
که کمترین میزان عرضه از ســال ۱۳۸۳ به بعد محسوب 
می شود.جست وجوی فایلهای عرضه شده به دفاتر امالک 

و آگهی سایتهای اینترنتی هم از فقر آپارتمان نوساز در بازار 
مسکن حکایت دارد. همین مساله به ایجاد فاصله قیمتی بین 
واحدهای مرغوب نوساز با آپارتمانهای قدیمی منجر شده 
اســت. واحدهایی که اغلب فاقد آسانسور هستند و هرچه 
در طبقات باالتر قرار بگیرند از قیمت آنها کاسته می شود.
در حال حاضر به سختی می توان خانه ۵۰۰ میلیون تومانی 
در تهران پیدا کرد اما یافتن آپارتمانی با این حدود قیمت 
به آسانی در شهرکهای اطراف تهران امکان پذیراست. در 
کرج، اندیشه، شهریار، هشــتگرد، پردیس، پرند، قرچک، 
ورامین، پاکدشــت می توان در حدود ۵۰۰ میلیون تومان 

صاحب خانه شد.

بازار مسکن در مرحله ثبات قرار دارد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال 
گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس 
و ثبات نسبی قیمت مسکن بوده ایم، گفت: به دنبال نوسانات 
اقتصادی سه سال گذشته مطالبات عمومی باال رفته که به 

نظر می رسد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات پاسخ 
بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های جاری، رشــد 
نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم.
مهدی سلطان محمدی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن 
اظهار کرد: در بســیاری موارد پیش بینی قیمت در بازارها 
امکان پذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکالتی مواجه است که 
شاید مهم ترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه های 
سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته شوکهایی به 
اقتصاد وارد شد که اصلی ترین آن تحریمهای دوره ترامپ 
بود. ســپس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود 
دارایی های سرمایه ای شــد. هجوم نقدینگی سرگردان به 
بازارها باعث شد حبابی در دارایی های سرمایه ای شکل بگیرد 
که دیدیم شاخص بورس، مســکن، ارز و طال به شدت باال 
رفت.وی افزود: از سال گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی به 
این نتیجه رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده 
که به تدریج ریزشی در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از 
۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحد رسید. در بخش مسکن 
سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد 

کاهش پیدا کرد.

عوامل تورم زا همچنان پابرجاست
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شــدید در سه سال 
گذشــته را کماکان پابرجا دانســت و گفت: اثر شوکهای 
بیرونی مثل خروج آمریکا از برجــام و معضل کرونا هنوز 
به طور کامل برطرف نشده اســت. در سال جاری کسری 
بودجه وحشــتناکی داریم که می توانــد مهمترین عامل 
شکل گیری تورم آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت 
دارایی های ســرمایه ای و به طور خاص مســکن را تحت 
 کنترل درآوریم باید مساله رشد نقدینگی و کسری بودجه

 را حل کنیم.

منحنی خرید و فروش واحد های قدیمی طی 8 سال گذشته صعودی بوده است

اقبال به  واحد های قدیمی مسکن

روحانی:
قطــع ناگهانی برق از خاموشــی 

آزاردهنده تر است
رئیس جمهور گفت: در خاموشی ها، مهم این است که 
مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش بینی 
و برنامه ریزی کنند؛ البته نسبت به مردم عزیزی که 
در این روزها دچار مشــکل و رنج شدند، عذرخواهی 
می کنم و خواهش می کنم مقــداری در مصرف برق 
صرفه جویی کنند.حسن روحانی روز سه شنبه در آیین 
افتتاح طرح های ملی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی 
در استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
گیالن و سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: مناطق 
آزاد در آغاز فعالیت این دولت بیشتر وارد کننده بود 
تا صادرکننده و بخش تجــاری آن فعال بود تا بخش 
ســرمایه گذاری که این یک نقیصه بزرگ برای این 
مناطق بود.روحانی با بیان اینکــه امروز مناطق آزاد 
تجاری و ویژه اقتصادی تولید کننده هســتند و به 
مرکزی برای سرمایه گذاری تبدیل شده اند،گفت: در 
۸ سال گذشته در مناطق آزاد کارهای عظیمی صورت 
گرفته و طرح های استراتژیک و زیرساختی مهمی در 
این مناطق اجرا شده است و این مناطق باید به نقطه 
اتصال ایران و کشــورهای جهان تبدیل شود.رئیس 
جمهور با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه 
توسعه راه آهن سراسری، گفت: منطقه آزاد اروند در 
جنوب غربی کشور و در منطقه شلمچه پروژه ریلی 
بسیار مهمی دارد و آن اتصال راه آهن خرمشهر به بصره 
است که اقدامات سیاسی، توافق با عراق و کار مقدماتی 
آن انجام شده است و بی تردید روند تکمیل این خطوط 
در دولت سیزدهم ادامه و تکمیل خواهد شد.روحانی 
همچنین با اشاره به اتصال راه آهن چابهار به خط آهن 
سراسری کشور، اظهار داشــت: تالش ما این بود که 
در پایان دولت این خط آهن را افتتاح کنیم که البته 
بخشی از آن را افتتاح خواهیم کرد و با تکمیل و افتتاح 
این طرح مهم، چابهار به دریای خزر، ترکمنســتان، 
اینچه برون و در آینده به آستارا متصل خواهد شد که 
اقدام بسیار بزرگ و مهمی است.رئیس جمهور افزود: 
راه آهن رشت – کاسپین طرح بسیار مهمی است که 
۸۵ درصد آن اجرایی شده است و  در روزهای آینده 
۵ یا ۷ خط آهن سراسری را افتتاح خواهیم کرد که 
نقش مهمی در اتصال خطوط آهن در سراسر کشور 
و  به کشورهای منطقه دارد.روحانی با بیان اینکه در ۸ 
سال گذشته اقدامات عظیمی در مناطق آزاد تجاری 
و طرح های استراتژیکی در این مناطق اجرایی شده 
است، گفت: حجم اقدامات زیرســاختی در ۸ سال 
گذشته نسبت به سال ۹۲، حدود ۲ برابر شده است 
و چنانچه همه طرح های موجود، اجرایی شود، حجم 
این اقدامات و طرح های زیرساختی در مناطق آزاد به 
۱۰ برابر افزایش می یابد.رئیس جمهور افزود: مناطق 
آزاد در نهایــت باید نقطه اتصال مهم کشــورمان با 
کشورهای منطقه و جهان شود و در زمینه صادرات 
می توانند نقش ارزشــمندی ایفــا کنند.روحانی در 
ادامه پایه اساسی تولید را ســرمایه دانست و گفت: 
الزمه رونق تولید، جذب ســرمایه است و در کنار آن 
باید تکنولوژی روز و بازار را به دست بیاوریم. در سال 
۹۹ که سال بسیار سختی از لحاظ تحریم و کرونا بود، 
شعار جهش تولید را عملیاتی کردیم و امسال هم در 
راستای شعار ســال تالش دولت این است که همه 
اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهد.رئیس جمهور 
در ادامه به مشکل کم برقی و قطعی  برق در کشور اشاره 
کرد و گفت: در ۸ سال گذشته حدود ۲۵۰۰ مگاوات 
به طور ساالنه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده 
است این درحالی اســت که قبل از این دولت به طور 
متوسط ساالنه ۱۷۰۰ مگاوات برق اضافه می شد، اما 
با این وجود بخاطر گرمای شدید و خشکسالی دچار 

مشکل می شویم. 

۱۵افت ۱۰۰ تومانی قیمت دالر 
در صرافی های بانکی

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشته )سه شنبه، ۱۵ 
تیرماه( با ۱۰۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم 
۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.قیمت فروش یورو در ساعت 
۱۳ روز گذشته با ۸۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته 
به ۲۹ هزار و ۵۸۲ تومان رسید.  روز گذشته قیمت خرید 
هر دالر ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ 
هزار و ۹۹۷ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 
متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۳۰۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ 
هزار و ۵۲۷ تومان اعالم شد.   نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ 
هزار و ۸۴۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و ۱۰۵ تومان 
اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله 
یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۲۷۰ تومان فروخته و حواله دالر 
به قیمت ۲۲ هزار و ۱۳۸ تومان معامله شد.دالر از هشتم 
خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به 
سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش 
یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان بود تا اینکه شنبه 
گذشته وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قیمتی 
را ادامه داد و به کانال ۲۵ هزار تومانی نیز وارد شد اما از روز 

گذشته دوباره به قیمت ۲۴ هزار تومان بازگشته است.

اخبار
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معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان خواستار 
آن شد تا به میزان تخصیص مواد اولیه به واحد 
های تولید کننده فوالد، تعهد عرضه محصول 
در بورس ایجاد شود.محمد جعفر صالحی در 
همایش تعامل ســنگ آهن و فوالد در تاالر 
بورس در محل هتل المپیک افزود: ذوب آهن 
بزرگترین تولید کننــده مقاطع تبدیل فوالد 
در غرب آسیا است و امروز با تولید ریل ملی و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر در تالش است 

تا جایگاه واقعی خودش را بیابد.
وی بیان داشت: ذوب آهن ســه ورودی برای 
تولید چدن دارد، در ســالهای گذشته کمیته 
پشتیبانی زغال ســنگ در ایمیدرو به قیمت  
گذاری می پرداخت، اما از ســال ۹۷ پذیرفته 

شد قیمت زغال  ســنگ به شمش خوزستان 
متصل شود و ضریب ۲۶.۵ درصد برای آن در 
نظر گرفته شد.صالحی خاطرنشان کرد: همین 
مسئله در سال گذشته افزایش هزینه حدود 
۱۵۰۰ میلیارد تومانی را بــرای ذوب آهن به 
دنبال داشت، سیاســتگذاریی که امروز همه 
به نوعی معترض به آن هســتند اما راهی بی 
بازگشت است.وی بیان داشت: این مسئله سبب 
شد تا در سال های گذشته شرکت های معدنی 
به ســمت فوالد سازی و فوالد ســازان به فاز 
اکتشاف معدن ورود کنند، از جمله ذوب  آهن به 
موضوع اکتشاف ورود کرد که کاری هزینه بر و 
پر ریسک است که در اصل باید توسط حاکمیت 
و نه توسط بخش خصوصی انجام شود.صالحی 

بیان داشت: مطابق اعالم سازمان زمین شناسی 
۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تن ذخیره سنگ آهن 
داریم که اگر با روش فعلی پیش برویم، پیش 
بینی می شود کمتر از ۱۴ سال دیگر سنگ آهن 
داشته باشــیم، در حالیکه برنامه ۵۵ میلیون 
تنی تولید فوالد را داریم و باید مشخص شود 
چگونه قرار است به این منظور خوراک تامین 
شود؟وی، اکتشافات کمتر از ۵ تا ۷ متری را در 
کشورمان یادآور شد که در مقایسه با اکتشافات 
عمومی بیش از ۲۰۰ متر در جهان بسیار ناچیز 
است و تصریح کرد: نیازمند اقدامات جدی در 
این زمینه از سوی دولت هستیم.معاون خرید 
شــرکت ذوب آهن، برخی از محدودیت های 
این شرکت را در ادامه یادآور شد و گفت: تامین 

سنگ آهن دانه بندی با عیار ۶۰ درصد آهن، 
عدم بهره مندی از یارانه انرژی مشابه واحدهای 
فوالدی، فعالیت با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی و 
قرار داشتن نام شــرکت ذوب آهن و کاالهای 
زغال سنگ و کک در لیست تحریم ها، از جمله 
مشکالت است.وی بیان داشت: مطابق مصوبه 
سال ۹۸ ذوب آهن سالیانه نیازمند یک هزار و 
۷۵۰ تن سنگ آهن دانه بندی است اما امروز 
کسی جوابگوی ما نیست .صالحی یادآور شد: 

معاونت معدنی وزارت صمــت بین ۷۵ تا ۸۰ 
درصد نیاز معدنی مواد اولیه فوالد ســازان را 
تامین می کند، اما این مسئله برای ذوب آهن 
هیچ وقت به ۱۰ درصد هم نرســیده است.به 
گفته وی، تاکنون هیچ فکری برای زغال سنگ 
و تولید فرومنگنز نشده و کارخانجات فرومنگنز 
کشور تعطیل اند.این مسئول ذوب آهن تصریح 
کرد: اگر برای خشکسالی و بی آبی فکری نشود 

مصیبت به بار خواهد آورد.

در بیســت و پنجمین هفته از رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های فوتبال کشور، تیم فوتبال فوالد مبارکه 
ســپاهان با شــعار »#من_مراقب_آب_هستم«  
به مصاف تیم ماشین ســازی تبریز رفت.زردپوش 
سپاهانی درحالی که بنر »سهم ما در کاهش مصرف 
آب چقدر است؟«  را در دســت داشتند پا به میدان 
گذاشته و مســابقه خود را آغاز کردند.عالوه بر این 
در اقدام مشــترک روابــط عمومی آبفای اســتان 
اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان، بنر ۲۸۰ 
مترمربعی »منابع آب محدود است« بر روی سکوهای 
تماشاگران ورزشگاه بزرگ نقش جهان نصب شد.در 
این بنر که با ابعاد ۲۰ × ۱۴ متر طراحی شــده است 
عبارت »اندکی صرفه جویی؛ گذر از بحران کم آبی« 
درج شده و همزمان با مسابقه فوتبال تیم های سپاهان 
اصفهان و ماشین سازی تبریز در شامگاه پنج شنبه 

دهم تیرماه جاری از سیمای مرکز اصفهان به نمایش 
درآمد.همچنین یک بنر ۵۰ مترمربعی با ابعاد ۵۰×۱ 
متر نیز با شعار »با مصرف صحیح آب، امانتدار آیندگان 
باشیم.« مقابل جایگاه تماشاگران نصب شد.شایان 
ذکر اســت این بنرها تا پایان رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های فوتبال کشــور در ورزشگاه نقش جهان 

نصب خواهد بود.

همزمان با آغاز فصل تابســتان و هفته صرفه جویي 
در مصرف آب تعداد ۱۶۰ عدد بنر با محتوای مصرف 
بهینه آب در میادین و چهارراه های پر تردد شــهر 

اصفهان نصب شد.
این بنرها به منظور آگاهي بخشي عمومي و باال بردن 
سطح دانش شهروندان نســبت به محدودیت منابع 
آبي و با همکاری خانه فرهنگ آب و سازمان فرهنگي 
تفریحي شــهرداري اصفهان طراحی و در ســطح 

کالنشهر اصفهان نصب شد. 
همچنین دو طــرح ویژه مدیریت انــرژي در محل 
ایستگاه متروی میدان امام حسین )ع( و دیوار بیرونی 
بیمارستان حضرت عیسي بن مریم)ع( واقع در خیابان 
شهید شمس آبادی نصب شد و در معرض دید عموم 

قرار گرفت.
به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب نزدیک 

به یکهزار پوستر آموزشی نیز در ایستگاه های مترو و 
اتوبوس های شرکت واحد شهرهای اصفهان، شاهین 
شهر، فالورجان، خمینی شهر و نجف آباد نصب شد. 

عالوه بر ایــن با همــکاری ادارات آبفای خودگردان 
مناطق ۳۷ گانه بنرهایی با مضامین روش های صرفه 
جویی در مصرف آب در سطح ۹۸ شهر و ۹۴۸ روستای 

تحت پوشش آبفای استان اصفهان نصب شد. 

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت: این هفته در 
قالب هشتاد و نهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
شــهرداری اصفهان، پروژه هایی به ارزش بیش از سی و 
سه میلیارد تومان از سوی این سازمان در میدان مرکزی 
میوه و تره بار افتتاح خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد مجیری در خصوص 
این پروژه ها گفت: افتتاح تاالر ۲۵ میدان مرکزی میوه 
و تره بار یکی از پروژه های آماده سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری است که با 
بهره برداری از آن ۲۸ غرفه به ظرفیت غرفه های این میدان 
اضافه خواهد شد.وی افزود: تاالر ۲۵ در زمینی به مساحت 
چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته شده و حدود ۲۵ میلیارد 
تومان برای ساخت و محوطه سازی آن صرف شده است.  
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 

مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه 
احداث نیروگاه خورشیدی ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی 
میوه و تره بار اضافه کرد: این پروژه با اعتبار چهار میلیارد 
تومان بر روی بام تاالر ۲۵ میدان مرکزی ایجاد شده که 
نخستین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی در شهرداری های 
کالنشهرهای کشور و نخستین پروژه این حوزه در میادین 

مرکزی میوه و تره بار کشور محسوب می شود. 

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفــت: ۲۵ اتوبوس جدید شــهری 
از محــل ۸۵ درصــد از اوراق مشــارکت 
 ۱۳۰ میلیــارد تومانــی، بــرای اصفهــان

 خریداری شده است.
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 

اصفهان، مســعود بنده خدا با اشــاره به خریداری ۲۵ 
دســتگاه اتوبوس جدید شــهری برای اضافه شدن به 
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان اظهار کرد: ما ۱۳۰ میلیارد 
تومــان اوراق مشــارکت دریافت کرده ایم که بخشــی 
 از این اوراق صــرف خرید اتوبوس های جدید شــهری
 شــده اســت. وی ادامــه داد: ۸۵ درصــد از ایــن 
۱۳۰ میلیــارد تومــان بــرای خریــد اتوبــوس و ۱۵ 
 درصــد باقی مانــده بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
بی آر تی در مسیر منطقه کمتر برخوردار دارک تا شیخ 

صدوق هزینه می شــود.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: اتوبوس 
 های خریداری شــده از کارخانه ایران خودرو

 دیزل و دارای اســتاندارد یورو ۵ است. وی با 
بیان اینکــه اتوبوس های خریداری شــده به 
 زودی وارد شــهر اصفهان می شــود، گفت:

 ۱۵ درصــد از اوراق مشــارکت دریافتــی نیــز صرف 
عملیات عمرانــی، خرید تجهیزات ترافیکی، سیســتم 
کنترل تصویری حرکت اتوبوس ها و ... می شــود. بنده 
خدا اظهار کرد: این مســیر جدید شــامل خیابان های 
دارک، خیابان آیت اله غفاری، هاتف، آیت اله مجلســی، 
نشــاط تا شــیخ صدوق اســت. وی افزود: طی دو سال 
گذشته ۱۲۵ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری 
 اصفهان و مدیریت شهری برای شهر اصفهان خریداری 

شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: ۲۵ اتوبوس جدید برای شهر اصفهان در راه است

ساخت خط اتوبوس دارک - شیخ صدوق
در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال؛

سپاهانی ها با شعار مدیریت مصرف بهینه آب به میدان رفتند

در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال؛

افزایش فعالیت های تبلیغی- آموزشی آبفای استان اصفهان در فصل تابستان
افزایش دو برابری انرژی های تجدیدپذیر با احداث نیروگاه 

خورشیدی ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار

معاون خرید ذوب آهن اصفهان :

به میزان تخصیص مواد اولیه ، تعهد عرضه محصول در بورس ایجاد شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بهای سکه به ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )سه شنبه، ۱۵ تیرماه( در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار 

تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 

۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
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افت تولید با  قیمت گذاری دستوری
پیمان مولوی، اقتصاددان

اگر به نمودار تشکیل سرمایه ثابت در کشور نگاهی بیاندازیم مشاهده می کنیم که از سال 90 تا به امروز این نمودار منفی بوده است. همچنین اگر خط استهالک با نمودار تطبیق داده شود خط استهالک از نمودار گذشته است. این بدان 
معناست که کل صنایع مملکت در حال فرسوده شدن بوده و سرمایه گذاری برای احیا انجام نشده است. 

اقتصاد دولتی فشل، سوسیالیسیتی و توزیع کننده یارانه که عالقمند نیست سیاست گذاری را تغییر دهد دلیل تمام این اتفاقات است. دولت قبول ندارد اشتباه می کند و نمی شود کشور را به این روش اداره کرد. ما با اقتصاد دستوری نمی 
توانیم ادامه دهیم و سرکوب قیمت برق نمی توانیم داشته باشیم. با این روش قیمت گذاری هم نمی توان سرمایه گذاری داشت. چرا بخش خصوصی در بخش نیروگاههای خورشیدی و کوچک تمایلی برای سرمایه گذاری ندارد. اتفاقا بخش 
خصوصی تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری دارد اما قیمت گذاری دستوری اجازه نمی دهد. نتیجه این امر افت تولید در سالی که قرار بود تولید رشد پیدا کند شده است.  تمام حوزه ها دچار افت تولید شده و خواهند شد و متاسفانه از سوی 
دیگر نارضایتی عمومی ایجاد می شود. امروزه برق مانند حقوق بشر شده است. بدون برق نمی شود زندگی کرد چراکه تمامی خدمات با برق کار می کند. برق واکسن نیست که چاره ای جز صبر داشته باشد. شرکت های بزرگ صنعتی، شرکت 
هایی که در حوزه آنها هم خصولتی و زیرمجموعه دولت هستند مصرف کننده برق ارزان هستند. این شرکت ها از برق ارزان حاشیه سودهای زیادی کسب می کنند. این شرکت ها باید در زیرساخت های برق سرمایه گذاری کنند تا فشار از 
روی بخش عمومی برداشته شود. قیمت برق باید واقعی شود و سرمایه گذاری تحق یابد تا این آشفته بازار حل شود. اما نتوانستیم سرمایه گذاری را در این بخش داشته باشیم. همچنین نتوانستیم بهینه سازی کنیم و دلیل آن اقتصاد دستوری 
و دولتی است که قیمت گذاری را اولویت می داند و نه رقابت. اگر این قطعی ها ادامه پیدا کند بسیاری از مردم شروع به استفاده از پنل های خورشیدی و موتورهای برق خواهند کرد. مردم بیکار نمی نشینند و استفاده از پنل ها افزایش پیدا 

خواهد کرد. اقتصاد و مردم کار خودشان را می کنند و نتیجه این اتفاقات ناشی از عالمت دهی غلط در اقتصاد است. امروز دولت ما از جامعه بسیار عقب افتاده اند و فاصله زیاد شده است. 

خاموشــی های اخیر عالوه 
بر اینکه موجب گالیه مردم 
و شــهروندان قرار گرفته در 
ابعادی وســیع تــر صدای 
انتقاد فعاالن اقتصادی را نیز 
درآورده اســت. صنعت و تولید خســارات بسیاری از 
خاموشی های گسترده دیده اند و این در حالی است 

که مسووالن معتقدند که صنایع و تولید باید به سمت 
خودتامینی بروند. 

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: تمام 
حوزه ها دچار افت تولید شده و خواهند شد و متاسفانه 
از سوی دیگر نگرانی عمومی ایجاد می شود. امروزه برق 
مانند حقوق بشر شده است. بدون برق نمی شود زندگی 
کرد چراکه تمامی خدمات با برق کار می کند. پیمان 
مولوی افزود: چرا بخش خصوصی در بخش نیروگاههای 
خورشیدی و کوچک تمایلی برای سرمایه گذاری ندارد. 
اتفاقا بخش خصوصی تمایل بســیاری برای سرمایه 

گذاری دارد اما قیمت گذاری دستوری اجازه نی دهد. 
نتیجه این امر افت تولید در سالی ک قرار بود تولید رشد 

پیدا کند شده است. 
این در حالی اســت که رجبی مشــهدی، سخنگوی 
صنعت برق از افزایش واردات برق به کشــور تا 650 
مگاوات خبر داده و گفت: با تمهیداتی که بکار بســته 
شده اســت، در روز های آینده، شرایط تا حدی بهبود 

خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراســان 
رضوی همچنین در این رابطه گفــت: قطعی برق در 

بخش صنعت بــه معنای توقف خــط تولید و چالش 
برای بازار مصرف است. علی کبیر افزود: : شرکت برق 
مدعی است که این قطعی ها به استناد مصوبه شورای 
تامین صورت می گیرد؛ البتــه نباید فراموش کرد که 
در مصوبه این شــورا ذکر شده که خسارت های ناشی 
از این قطعی ها باید به صنایع پرداخت شود. به گفته 
دبیر اتاق بازرگانی خراســان رضوی، این رویه شرکت 
برق در قطعی این انرژی، بخش تولید را به چالش جدی 
مواجه کرده و نوسانات برقی نیز خسارت های جدی به 

تجهیزات و خطوط تولید وارد کرده است.

خاموشی های گسترده تیر خالص را به صنعت و تولید زده است

خسارت  تولید  از   قطعی  برق
شایلی قرائی
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سه میلیون تن نهاده دامی در 
گمرک بندر امام خمینی است 
و ترخیص آنها در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. به گفته رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس 
سه میلیون تن نهاده دامی در گمرک بندر امام خمینی 
است که این مقدار می تواند نیاز 4 ماه کشور را تامین کند، 
اما موانعی وجود دارد که این ها به دست دامدار نمی رسد و 
امنیت غذایی را به خطر انداخته است. بسیاری از دامداران 
در هنگام نبود نهاده از علوفه برای تغذیه دام های خود 
استفاده می کردند.  اما امسال خشکسالی ها سبب شده 
که دامدار دیگر قادر به تامین علوفه هم نباشــد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در این رابطه می 
گوید: نگرانی جدی برای تامین گوشت در نیمه دوم سال 
داریم. علی اصغر ملکی افزود: مادامیکه خشکسالی وجود 
نداشت به هنگام تاخیر در ترخیص نهاده ها، دامداران 
علوفه را جایگزین خوراک دام کرده بودند که این اتفاق با 

وقوع خشکسالی نیز دیگر ادامه نخواهد یافت. 
این در حالی اســت که اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران زاویه دیگری از مشــکل ترخیص نهاده 
از گمرک را که شاید مهمترینش باشد، فاش کرده است 
این اتحادیه از انحصار دولتی ها می گوید که مانع بزرگی 
در حمل نهاده های مانده در گمرک تبدیل شــده است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، نامه ای 
به وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: »انحصار در بارگیری 
نهاده ها از بندر امام خمینی از ســوی شرکت پشتیبانی 
امور دام عامل تاخیر در روند تامین نهاده برای مرغداران 

و دامداران است.«

تخصیص قطره چکانی ارز به نهاده های مانده 
در گمرکات

مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 

ایران می گوید: بیش از ۳ میلیون تن انواع نهاده های دامی 
در بنادر موجود است که ارز آن تأمین نشده! عبرت نمی 

گیرید چرا!؟
وی با اشاره به تخصیص قطره چکانی ارز به نهاده های مانده 
در گمرکات تصریح کرد: در شرایط حساس فعلی باید توجه 
و تدبیر ویژه ای بر روی موضوع ترخیص و توزیع کاالهای 
اساسی صورت بگیرد تا تولیدکننده و مصرف کننده دچار 
چالش نشوند.موافق قدیری همچنین اعالم کرد: دولت در 
حوزه نهاده های دامی همان راهی را می رود که پارسال 

رفت.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت گوسفندی در این 
رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: نگرانی جدی 
برای تامین گوشت در نیمه دوم سال داریم. علی اصغر ملکی 
افزود: مادامیکه خشکسالی وجود نداشت به هنگام تاخیر 
در ترخیص نهاده ها، دامداران علوفه را جایگزین خوراک 
دام کرده بودند که این اتفاق با وقوع خشکسالی نیز دیگر 

ادامه نخواهد یافت. 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی که پیش 
از این از رشد کشــتار دام های مولد به دلیل خشکسالی و 
کمبود علوفه انتقاد کرده بود، گفت: به دلیل  خشکسالی 
و کمبود  نهاده دامی، کشتار دام های مولد یا با وزن پایین 
به صورت بی رویه انجام می شود. نگرانی جدی برای کمبود 
 گوشت قرمز در نیمه دوم سال و جهش قیمت ها و در نتیجه 

برگشت  صف گوشت وجود دارد.
وی اظهار داشت: به علت کمبود و افزایش قیمت علوفه و 
نهاده های دامی با رشد عرضه دام توسط دامداران مواجهیم 
که این موضوع باعث کاهش یا تثبیت قیمت گوشت قرمز 
گوسفندی و گاوی در اثر کاهش تقاضا شده است. وی ادامه 
داد: رشد هزینه ها منجر به افزایش عرضه دام های کم سن 
و مولد در میادین کشتار شده است و این اتفاق به معنای 
کاهش جمعیت دامی مولد و کاهش تولید گوشت قرمز در 

آینده ای نزدیک است.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی از افزایش عرضه بره 
های ماده کوچک ابراز نگرانی کرده و گفت: واسطه ها هر 

کیلوگرم بره ماده از دامداران را دست کم 15 هزار تومان 
کمتر از قیمت بازار خریداری می کنند.

وی ادامــه داد: کشــتن بــره ماده های مولد بــه آینده 
کشــور ضربه می زند و از برج 5 به بعد دچار کمبود دام و 
چالش در این حوزه خواهیم شد. ملکی با بیان اینکه بره 
ماده ها به دلیل خشکســالی، شــرایط نامطلوب مراتع و 
کمبود شــدید علوفه و همچنین نهاده های دامی کشتار 
می شــوند، گفت: این بره ها وزن بســیار کمی هم دارند 
و حداکثــر 10 تــا 1۲ کیلوگرم گوشــت از آنها حاصل 
می شــود در حالی کــه در حالت نرمال میزان گوشــت 
 اســتحصالی باید حداقل ۲۳ کیلوگرم گوشــت بدون 

دنبه باشد.
ملکی با تاکید بر اینکــه کاهش جمعیت دامی به معنای 
کاهش تولید گوشت قرمز و به تبع آن کاهش عرضه است، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود با برهم خوردن تعادل بین 
عرضه و تقاضا شاهد افزایش چندین برابری قیمت گوشت 

قرمز گوسفندی و گاوی در بازار باشیم. 

سناریوی معطلی خوراک دام در گمرک تکرار شد

خیز  دوباره   گوشت  به سمت گرانی
دامداران به دلیل خشکسالی ها قادر به تامین علوفه نیستند                                                                         انحصار دولتی ها مانع حمل نهاده های مانده در گمرک
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در حال که سازمان هواپیمایی بارها بر غیر قانونی 
بودن افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی از سوی 
شرکتهای هواپیمایی تأکید کرده، اما ایرالین ها بی 
توجه به تهدیدها، همچنان حول مدار »میلیونی« 
می چرخند.در روزهای اخیر مقامات ارشد سازمان 
هواپیمایی کشــوری بر غیر قانونی بودن فروش 
بلیت خارج از نرخنامه آبــان 1۳99 تأکید دارند.
حتی محمد حسن ذیبخش سخنگوی این سازمان 
در اقدامی کم ســابقه، تهدید به لغــو پروازهای 

شرکت های هواپیمایی گرانفروش کرد.
این در حالی است که بر اســاس بند 164 قانون 
برنامه 5 ســاله پنجم که در اردیبهشــت 9۳ به 
تصویب رسید و از ابتدای دی ماه سال 94 و همزمان 
با ورود علی عابدزاده به سازمان هواپیمایی کشوری 
پس از حــدود 1۸ ماه رنگ اجرا بــه خود گرفت، 
شرکت های هواپیمایی از شمول نرخ گذاری دولتی 
خارج شده و نرخ بلیت پروازهای داخلی بر مبنای 
عرضه و تقاضا تعیین می شود. تورج دهقانی زنگنه 
معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
نیز بارها بر این موضوع )آزاد بودن تعیین نرخ بلیت 
هواپیما از سوی ایرالین ها بر اساس عرضه و تقاضا و 
نظام بازار( تأکید داشته است؛ اما می گوید به دستور 
وزیر راه، برای رعایت حال مســافران، نرخنامه ای 
شامل سقف و کف نرخ بلیت که به پیشنهاد انجمن 
شرکت های هواپیمایی اســت، تدوین شده و در 
شورای عالی هواپیمایی کشوری بررسی و تصویب 
می شود.گفتنی است آخرین نرخنامه، به آبان ماه 
1۳99 برمی گردد و پــس از مدتی نیز تعیین کف 
نرخ حذف شد. بر اســاس نرخنامه موجود، سقف 
قیمت بلیت هواپیما برای مسیر تهران-مشهد، 1 

میلیون و ۳00 هزار تومان است. با اینکه در حال 
حاضر هیچ یک از ایرالین ها تا سقف قیمتی مصوب، 
اقدام به بلیت فروشی نکرده اند، اما با توجه به اینکه 
مسیر تهران-مشهد به عنوان یکی از پرترددترین 
مسیرها در میان پروازهای داخلی است و تقاضای 
زیادی دارد، معمــوالً ایرالین ها تــا اواخر خرداد 
امسال، بلیت های پرواز تهران-مشهد را در دامنه 

قیمتی ۳00 تا 600 هزار تومان عرضه می کردند.
اما از اوایل تیرماه امســال و طــی دو هفته اخیر، 
ایرالین های داخلی به ناگاه اقدام به افزایش قیمت 
بلیت پروازهای داخلی تــا ۳0 درصد کردند که از 
این رو، امکان پیدا کردن بلیت پرواز تهران-مشهد 
در بازه قیمتی کمتر از ۸00 هــزار تومان تقریباً 

وجود ندارد.
برای دیروز این مســیر پروازی )تهران-مشــهد( 
در بازه یک میلیون تومان بــود و تا 10 روز آینده 
)۲5 تیر ماه( ارزان ترین قیمت بلیت پرواز مســیر 
مذکور، ۷50 هزار تومان برای ساعات کم مشتری 
و یک میلیون تومان برای ســاعات پُرتقاضاست. 
مســیر پروازی تهران-اهواز هم علی رغم افزایش 
بیش از حد دما در خوزستان که به کاهش سفرها 
منجر شــده، ولی به دلیل ممنوعیــت ترددهای 
جاده ای بیــن ۸00 هزار تا یک میلیــون و 100 
هزار تومان به فــروش می رســد.همچنین رأی 
مســیری مانند تهران-تبریز که مردم برای زدن 
واکسن در مرزهای ایران و ارمنستان، به این شهر 
رفته و از آنجا با تاکســی دربســتی تا مرز نوردوز 
می روند، عالوه بــر اینکه نرخ ها نجومی اســت، 
 اصل یافتن پــرواز خالی هم تقریبــاً غیر ممکن 

شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی 
گفت: دولت آینده باید سامانه امالک و اسکان را با 
جدیت و سرعت بیش تری پیگیری کند و این مسأله 
را در اولویت قرار دهد. اسماعیل حسین زهی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی گفت: بیشتر از 1 میلیون 
400 هزار خانه خالی از سکنه شناسایی شده است 
و تاکنون برای حدود 1400 مالک پیامک ارســال 

شده است.
نماینده مــردم خاش ضمن اشــاره به اســتفاده 
سرمایه ای بانک ها از امالک تأکید کرد: بیشتر امالک 
خالی از سکنه متعلق به بنگاه های اقتصادی مانند 
بانک ها اســت که به عنوان کاالی سرمایه ای از آن 

بهره می برند.
وی با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت کشور فاقد 

مسکن یا به عبارتی مستأجر هستند، خاطر نشان 
کرد: الزم است قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 
که توسط مجلس در سال 1۳99 تصویب شد، اجرا 
شود. بی شک اجرای این قانون تاثیرات مثبتی بر بازار 
مسکن خواهد داشت و موجب خواهد شد احتکار 
مسکن برای این مجموعه ها صرفه اقتصادی نداشته 

باشد و امالک خود را به بازار مسکن عرضه کنند.
حســین زهی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و 
شهرســازی در این حوزه گفت: الزم بود وزارت راه 
و شهرســازی دولت فعلی با اهتمام بیشــتری در 
موضوع قانون مالیات از خانه های خالی عمل می کرد. 
حسین زهی در پایان تأکید کرد: دولت آینده باید 
سامانه امالک و اسکان را با جدیت و سرعت بیشتری 
پیگیری کنند و این مسئله را در اولویت رسیدگی 

قرار دهد.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره 
به تبعات گرمای شــدید و قطع برق بــر تولید مرغ، 
گفت:برای جبران کاهش تولید، از حدود هفت روز 
قبل توزیع روزانه 150 تا ۲00 تن مرغ منجمد آغاز 

شده است.
محمدعلی کمالی درباره دالیل کمبود نسبی مرغ در 
بازار طی روزهای اخیر، گفت: بررسی هایی که انجام 
داده ایم نشان می دهد میزان ورود مرغ به تهران کاهش 
نیافته است. وی با بیان اینکه مرغ تهران از استان های 
گلستان، مازندران، گیالن و سمنان تأمین می شود، 
افزود: از حدود هفت روز قبل نیز شرکت پشتیبانی امور 
دام اقدام به توزیع روزانه 150 تا ۲00 تن مرغ منجمد 
در تهران کرده است. کمالی با اشاره به دالیل کمبود 
مرغ در تهران افزود: گرمای شــدید هوا باعث شده 
تخلیه مرغ زنده به منظور جلوگیری از تلف شدن آنها، 
به بعدازظهر هر روز موکول شود و به همین دلیل مرغ ها 
دیرتر از موعد مقرر به کشتارگاه های تهران می رسند.

وی ادامه داد: اگر در کشتارگاه برق نرفته باشد، کشتار 
آغاز می شود ضمن اینکه در روال عادی، کشتار مرغ ها 
شب انجام می گرفت و گوشــت آن صبح وارد میدان 
بهمن، پیروزی و… می شد اما در حال حاضر این روند 
با تأخیر انجام می شود به عنوان مثال اگر قبالً گوشت 
مرغ ساعت شش صبح وارد میدان بهمن می شد االن 

این اتفاق در ساعت یازده صبح می افتد.
کمالی تصریح کرد: همین مساله موجب شده شائبه 
کمبود مرغ ایجاد شود و برخی تصور کنند که با کمبود 
جوجه ریزی و تولید مواجه هستیم در حالی که اینگونه 
نیست. وی به تبعات گرمای شدید هوا و قطع برق بر 
زنجیره تولید مرغ اشاره کرد و با بیان اینکه گرمای هوا 
منجر به کاهش وزن گیری مرغ ها می شــود، افزود: 
بخاطر گرمای شدید در استان هایی مانند خوزستان، 
جوجه ریزی کاهش یافته اســت ضمن اینکه گرما و 
قطع برق در مرغداری ها منجر به تلفات در گله های 

مرغ هم می شود.

اگرچه ســتاد ملی کرونا با آغاز هر موج کرونا دستور 
تعطیلی برخی صنــوف را صادر می کنــد اما اصناف 
معتقدند اینگونه تعطیالت نه تنها اثربخشی خاصی 
ندارد بلکــه منجر به فشــار اقتصادی بــه دارندگان 
واحدهای صنفی تعطیل می شــود. با آغاز موج پنجم 
شیوع کرونا و شرایط قرمز کرونایی و لزوم مبارزه با این 
بیماری محدودیت هایی برای فعالیت برخی از گروه 
های شغلی توسط ستاد ملی کرونا اعالم شد که بر این 
اساس بجز اصناف گروه شغلی یک فعالیت سایر گروه 
های شغلی دو، سه و چهار برای بار دوم در سال جاری 
از مورخ 1۳ تیرماه 1400 تا زمانی که شرایط به حالت 

مناسب بازگردد ممنوع اعالم شده است. 
تعطیلی اجباری اصناف در راستای جلوگیری از شیوع 
هر چه بیشتر بیماری کرونا در حالی است که عالوه بر 
تحمل فشار اقتصادی ناشی از تعطیالت مکرر از اواخر 
سال 9۸ به علت کرونا با مشکالت عدیده دیگر اقتصادی 
از جمله فشار فزاینده تورم، افزایش اجاره بها، افزایش 
بهای حامل های انرژی و فشــارهای ناشی از افزایش 
مالیات بر درآمد  و حق بیمه کارگری دست و پنجه نرم 

می کنند لذا فشار اقتصادی  مضاعف ناشی از تعطیالت 
کرونایی دیگر برای آنها غیرقابل تحمل شده است.  از 
نکات قابل توجه در اعالم تعطیالت کرونایی این است که 
این محدودیت صرفا مربوط به برخی گروه های شغلی 
می شود لذا با توجه به ادامه روند فعالیت سایر گروه های 
شغلی از جمله بانک ها و سازمان های دولتی و مالیاتی 
نه تنها اثربخشی این تعطیالت در مهار کرونا به حداقل 
ممکن می رسد بلکه در ایام تعطیالت، اصناف مکلف به 
عمل به تعهدات مالی خود  از جمله پاس کردن چک ها 
و  سایر تعهدات خود هستند که این موضوع باعث بروز 
مشکالتی برای دارندگان واحدهای صنفی تعطیلی در 

شرایط قرمز کرونایی می شود. 
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد 
از این موضوع گفت: اگر قرار اســت بــرای مهار کرونا 
تعطیلی اعالم شود، بنابراین باید همه تعطیل شوند، زیرا 
وقتی ادارات و بانک ها در شرایط قرمز کرونایی مجاز به 
فعالیت باشند اما کسبه مجبور به تعطیلی باشند نه تنها 
نتیجه ای از این تعطیالت حاصل نمی شود بلکه اصناف 
دچار مشکالتی مانند بدهی و فشارهای مالی می شوند. 

گرمای شدید و قطع برق بر تولید مرغ سایه انداخت

 40 درصد جمعیت كشور مستاجرند

یک میلیون و 400 هزار خانه خالی شناسایی شد

نارضایتی اصناف از تعطیالت مکرر كرونایی

بازار تعطیل است اما بانک ها چک های شان را نقد می کنند

قیمت بلیت همچنان نجومی است

بی توجهی ایرالین ها به هشدارها
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بیت كوين دو كانال ريخت
بیتکوین دو کانال ریزش کرد. به گزارش سی ان بی سی، پس از سختگیری 
های اخیر چین، این بار اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا مبادله استیبل 
کوین ها )نظیر تتر و یو اس دی کوین( و همچنین جذب سرمایه گذاری 
در پروژه های مرتبط با رمزارزها را قانونمند کند. نکته جالب این است که 
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ایالن ماسک را که اخیرا با توییت هایش 
جنجال های زیادی در بازار به پا کرده بود از اظهار نظر در خصوص ارزهای 

دیجیتالی در شبکه های اجتماعی منع کند.  
با کاهش قابل توجه فعالیت استخراج کنندگان چینی پس از محدودیت 
های اعمالی اخیر دولت چین، ضریب سختی استخراج بیتکوین به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدا کرده که به عقیده برخی از کارشناسان از جمله 
دالیل اصلی ریزش اخیر بازار بوده است. در حال حاضر استخراج بیتکوین 
۲۸ درصد آسان تر از چیزی است که در ماه می بود. انتظار نمی رود سختی 

شبکه تا چند ماه دیگر به قله های ماه می برگردد.
با کاهش قیمت بیتکوین و ناامیدی برخی از سرمایه گذاران این رمزارز از 
ثبت رکوردهای جدید، تعداد آدرس کاربران فعال بیتکوین به پایین ترین 
سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون رسیده که این مساله یک زنگ هشدار 
جدی برای این رمزارز محبوب اســت. با خروج بخش بزرگی از ســرمایه 
گذاران تــازه وارد از بازار پس از ریزش های اخیر، اکنون ســهم نهنگ ها 
)دارندگان بزرگ( از کل بیتکوین ها به رکوردهای تاریخی جدیدی رسیده 

است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۴۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۲۱ درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.

حمله باج افزاری فروشگاه زنجیره ای سوئد را فلج كرد
سیستم های رایانه ای چندین شرکت در سراسر جهان به علت حمالت باج افزاری 
فلج شده اند که از جمله آنها می توان به فروشگاه زنجیره ای کوپ در سوئد اشاره 
کرد. به گزارش رویترز، ۸۰۰ فروشگاه فیزیکی زنجیره ای کوپ در کشور سوئد به 
علت حمالت باج افزاری از دسترس خارج شده و خرید از آنها ناممکن شده است.

این حمله توسط گروه هکری رویل انجام شــده و کارشناسان مسائل امنیت 
سایبری می گویند حل کامل مشکل یادشده هفته ها و چه بسا چندین ماه طول 
بکشد. هکرهای یادشده قبال به شرکت فناوری اطالعات کاسیا نیز حمله کرده 
و با انتشار یک بدافزار به شبکه های رایانه ای صدها مشتری خدمات این شرکت 

نیز نفوذ کرده بودند و داده های آنها را به قفل کرده و به گروگان گرفته بودند.
فروشگاه زنجیره ای کوپ از جمله موسساتی است که از نرم افزارهای تولیدی 
کاسیا استفاده می کند و به همین علت قربانی این حمالت باج افزاری شده است. 
هکرهای گروه رویل بعد از قفل کردن داده های مشتریان شرکت کاسیا برای 

رمزگشایی از آنها خواستار دریافت باجی ۷۰ میلیون دالری شده اند.
اعضای این گروه مدعی هستند که یک میلیون رایانه را به همین شیوه مورد حمله 
قرار داده و داده های آنها را قفل کرده اند. فروشگاه های زنجیره ای کوپ به علت 
همین حمله روز شنبه تعطیل بودند. روند بازگشت به وضعیت عادی در کوپ از 

دیروز آغاز شده است.

ارتقای 6 رتبه ای ايران در شاخص های امنیت سايبری
جایگاه ایران در ارزیابی شــاخص های جهانی امنیت سایبری با شناسایی 
نقاط قوت و توانمندی های سایبری و ارائه مستندات فنی و مدیریتی توسط 
سازمان فناوری اطالعات، شش رتبه ارتقاء یافت. وقتی صحبت از  امنیت 
سایبری می شــود، پیش بینی تهدیدات به جای واکنش مقابل آنها دارای 
اهمیت باالتری است. در یک چشم انداز کلی، تهدیدات به طور مداوم در حال 
تغییر و تحول است، وصله کردن رخنه ها و یا انجام به روزرسانی ها در مقابل 
تهدیدات دیروز، دیگر کافی نیست. سال جدیدی و به همراه آن تهدیدهای 

جدیدی، به ویژه در دنیای امنیت سایبری، در انتظار ماست. 
ابزارها و بســترهایی از جملــه ایمیل، که اســتفاده زیادی داشــته و به 
صورت گســترده کاربران با آن ســر و کار دارند، از جهتی دیگر به معنای 
افزایش ریســک و آســیب پذیری برای تیم های امنیتی است. صرف نظر 
از اینکه تمهیدات امنیتی در این بســتر انجام شــده باشــد، تهدیداتی 
همچون باج افزار، فیشــینگ یا حمالت هدفمند به پلتفرم های محبوب 
مورد توجه هســتند و محافظــت از سیســتم ها و داده هــای کاربران و 
 ســازمان ها کاری اســت کــه متخصصان حــوزه امنیت بایــد روی آن

 متمرکز شوند.
در راستای انجام ماموریت محوله به سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان 
نماینده وزارت ارتباطات در همکاری های مشــترک بین المللی با مجامع 
جهانی نظیر اتحادیه بین المللی ارتباطات )ITU( ، این ســازمان توانست 
با انجام تحقیقات میدانی و بررسی های کارشناسی، ضمن شناسایی نقاط 
قوت و توانمندی های سایبری کشور و ارائه مســتندات فنی و مدیریتی، 
 ،)GCI( جایگاه کشور را در ارزیابی شــاخص های جهانی امنیت سایبری

شش رتبه ارتقاء دهد.
این سنجه های ارزیابی متشــکل از پنچ رکن قانونی، فنی، ظرفیت سازی، 
سازمانی و تعامالتی و ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ سوال است که مراتب 
در پرسشنامه ای طراحی شده اند و کشورها طی دوره های زمانی مشخص 
ضمن پاسخ گویی به سواالت، ملزم به ارائه مســتندات و شواهد فنی نیز 

هستند.
موفقیت به دســت آمده در حالی اســت که در ســال های اخیر عالوه بر 
پیچیده تر شدن ساختار حمالت، نرخ تهدیدات و حمالت سایبری نیز رشد 
فزاینده ای داشته و مهاجمین سایبری تالش فراوانی برای ایجاد اختالل و 

فعالیت های خرابکارانه در فضای سایبری کشور به کار بسته بودند.
ایران در شرایط مقابله با محدودیت ها و مدیریت ویروس همه گیر کرونا و 
تاثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی کشور داشته، با ارتقاء یک 
رتبه در سطح منطقه و شش رتبه در بین کل کشورهای جهان موفق شده 
تا با اخذ جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور سنجه های توسعه مدیریت امنیت 
اطالعات را در فضای سایبر بهبود ببخشد تا از این راه، نرخ آسیب و خسارات 

احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حمالت سایبری را تعدیل کنند.
ســازمان فناوری اطالعات ایران با مشــارکت فعال در مجامع بین المللی 
توانسته با اصالح و بهبود مسیر حرکت ســایبری منطبق با استانداردها، 
به روش ها و تکنیک های این حوزه، گام های راهبردی موثری را در جهت 
امن سازی بیشــتر فضای تولید و تبادل اطالعات بردارد و در بین کشورها 
جایگاهی مناسب را به خود اختصاص دهد. تداوم این موفقیت و بهبود این 
جایگاه، نیازمند همکاری همه جانبه ســازمان ها و دستگاه های اجرایی و 
عزم قاطع ملی در رعایت مالحظات و الزامات امنیت ســایبری و توجه به 
دستورالعمل و اســتانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در 

سطح کل کشور است.

اخبار

هلی کوپتر »نبوغ« مرزهای فعالیت در مریخ را می شکند
هلی کوپتر مریخی نبوغ به طور موفقیت آمیز نهمین مأموریت خود را انجام داده و به مدت ۱۶۶ ثانیه مسافت ۶۲۵ متر را طی کرده است.آزمایشگاه JPL ناسا در توئیتی نوشت: هلی کوپتر 

مریخی مرزهای فعالیت در سیاره سرخ را می شکند. این ابزار نهمین پرواز چالشی خود را انجام داد و به مدت ۱۶۶.۴ ثانیه با سرعت ۵ مایل بر ثانیه حرکت کرد.همراه این توئیت تصویری از 
سایه نبوغ روی مریخ منتشر شده که توسط دوربین ناوبری ابزار ثبت شده است.این در حالی است که هلی کوپتر مریخی فراتر از پیش بینی های اولیه سازندگان فعالیت کرد و توانست به طور 

موفقیت آمیز با چالش های مختلف دست و پنجه نرم کند.نبوغ در مأموریت جدید خود مسافت ۶۲۵ متر را طی کرده و سرعت حرکت آن نیز نسبت به عملیات ماه آوریل بیشتر شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور گفت: بدون شــک 
شــرکت های دانش بنیان و 
پژوهشــگران جــوان حوزه 
شیمی کشــور از پتانسیل 
ورود به بخــش های نفتی برخوردار هســتند که این 
اقالم را بومی ســازی کنند.به گزارش معاونت علمی و 
فناوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در مراسم 
تقدیر از ۸۴ طرح راهبردی تولید بــار اول گفت: باید 
تشــکر ویژه کرد از مدیرانی که علیرغم همه چالش ها 
و ســاختارهای ناســازگار با تولید داخلی، قدم پیش 
گذاشتند و ظرفیت های مصوبه حمایت از تولید بار اول 

اقالم راهبردی را در حوزه کاری خود عملیاتی کردند.
وی تاکید کرد: متاسفانه ساختار کشور ما برای سال ها 
بر اســاس واردات پایه ریزی شده است. باید دقت کرد 
که واردات خط تولید از خارج کشور به معنای صنعتی 
شدن نیســت. زمانی می توان چنین ادعایی کرد که 
طراحی و ساخت تجهیزات در داخل کشور انجام گیرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه افزود: برای اعتالی 
حمایت از تولید داخل باید مردم و بخشی از مسئولین 
را مجاب کرد که تولید ملی و ایران ساخت را در اولویت 

ذهنی خود قرار دهند.
معاون علمی و فناوری همچنین بیان کرد: دوســتی 
که ســال ها قبل در خارج از کشور تحصیل می کرد، از 
همکالسی ژاپنی خود خاطره ای تعریف کرد که برای 
خرید جوراب ژاپنی فاصله طوالنی چند ایستگاه مترو 
را پیموده بود، وقتی علت را جویا شده بودند، دانشجوی 
ژاپنی گفته بود که با توجه به تحصیلم در این کشور، 
می خواســتم با خرید کاالی ژاپنی به اقتصاد کشورم 
هم کمک کرده باشــم. بدون تعارف عرض کنم به هر 
حال چنین طرز فکری در میان مــا در ایران نهادینه 
نشده است و تا رسیدن به چنین جایگاهی باید تالشی 

مستمر و طاقت فرسا به خرج داد.

وی با اشــاره به اهمیت مصوبه حمایــت از تولید بار 
اول، گفت: بســیاری از وارد کنندگان در کشور ریشه 
دوانده اند و به این راحتی میدان را برای کاالی ایرانی 
خالی نمی کنند. برای مثال در تولید دستگاه سی تی 
اسکن شاهد بودیم که رقیب خارجی با راه اندازی جنگ 
قیمت و پیشنهادات وسوســه کننده تالش داشت تا 
مصرف کننده را از خرید دستگاه ایرانی سی تی اسکن 

منصرف کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین افزود: 
تجربه کاری من و حضور در حوزه نفتی نشان می دهد 
که از زمان قرارداد دارســی در ســال ۱۲۸۰ هجری 
شمسی تا کنون هیچ شــرکت خارجی در حوزه نفت، 
مایل به انتقال فناوری به ایران نبوده و ما هر چه فناوری 
به دست آورده ایم در اثر تالش متخصصان داخلی بوده 

است و نه لطف خارجی ها.
وی ادامه داد: برخی از مدیران انتظار دارند تا شــرکت 
دانش بنیان راساً میلیاردها تومان هزینه کند و محصول 
را برای بار اول تولید کند تا به این شرکت اجازه دهند 
با شــرکت های خارجی در مناقصه رقابت کند. چنین 

نگرشی باعث عدم رشد تولید داخلی می شود.
ســتاری با اشــاره به اهمیت قرار رفتــن محصوالت 
دانش بنیان در وندور لیست وزارت نفت، گفت: عمده 
واردات صنعت نفت مواد شــیمیایی است که اتفاقاً از 
فناوری قدیمی برخوردار است. بدون شک شرکت های 
دانش بنیان و پژوهشــگران جوان حوزه شیمی کشور 
از این پتانســیل برخوردار هســتند که ایــن اقالم را 
بومی ســازی کنند و باید تمام ظرفیت های حمایتی 
دســتگاه های مختلف تجمیع شود و در پشت سر این 
فعاالن دانش بنیان قرار بگیرد.همچنین محمد صادق 
خیاطیان رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، در ادامه 
مراسم گفت: نخست باید از شخص دکتر ستاری تشکر 
ویژه داشته باشم، ایشان مکرراً از ما گزارش پیشرفت 
روند کار را طلب می کردند و اگر جای مشکلی کوچک 
یا بزرگ حادث می شد، شخصاً ورود می کرد و برای رفع 

آن مشکل اقدام می کردند.

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در ادامه 
افزود: برای پیگیری این مصوبــه کارگروهی با حضور 
نمایندگان دســتگاه های مختلف در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد. ما در حال حاضر 
در سال  سوم  پس از تصویب این موسسه قرار داریم.  
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرد تا 
با ابزار فرهنگ سازی دستگاه های مختلف را مجاب کند 
که از تولید و بومی سازی اقالمی که نمونه آنها در داخل 

کشور وجود ندارد، حمایت کنند.
خیاطیان با اشاره به اهمیت بومی سازی اقالم راهبردی، 
گفت: در قدم بعدی از دستگاه ها خواسته شد تا نیازهای 
فناورانه خود را بــه معاونت اعالم کننــد و با توجه به 
شناخت ما از توانایی های شــرکت های دانش بنیان، 
شرکت های توانمند به این دســتگاه ها معرفی شد. 
تا کنون ۸۴ طرح در قالب این مصوبه به کارگروه ارائه 
شده است که از این تعداد ۵۰ طرح در کارگروه مورد 
تصویب قرار گرفت. در میان دستگاه های حاکمیتی به 
ترتیب وزارت نفت، نیرو و راه، بیشترین عملکرد را در 
این حوزه داشتند. اجرایی شــدن این طرح ها، باعث 

کاهش ۳۰ تا 6۰ درصدی هزینه ها شده است.
وی افزود: ارزش طرح های تایید شــده به بیش از ۳6 

میلیون دالر می رســد که در صورت موفقیت آن، به 
ازای هر دالر هزینه کرد در بومی سازی اقالم فناورانه 
می توان صرفه جویی ارزی ساالنه بین ۸ تا ۱۷ دالر را 

متصور بود.
 محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور، 
قائم مقام مدیرعامل  مجتمع گاز پارس جنوبی، ناصر 
اسکندری معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی، سید محمد مهدی هادوی 
رئیس مرکز ســاخت داخل، صنایع ماشــین سازی و 
تجهیزات وزارت صنعت، معــدن و تجارت نیز در این 
رویداد، گزارشی از حمایت های شکل گرفته از تولید 
بار اول اقالم راهبردی در حوزه مدیریتی خود را ارائه 
کردند. در این مراسم همچنین برای تالشهایشان برای 
محقق ساختن، اهداف مصوبه حمایت از تولید بار اول 
اقالم  از آقایان دکتر هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، 
ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت، مهندس هاشم 
زاده فرهنگ، مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، مهندس راســتاد، مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی، و مهندس طرزطلب، مدیرعامل شــرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی نیز تقدیر 

به عمل آمد.

صرفه جويی ارزی ساالنه بین 8 تا 17 دالر تحقق يافت

پتانسیل دانش بنیانها در حوزه نفتی
تولید ملی دغدغه همه شود

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

رئیس مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی با بیان اینکه سهمیه ســربازی و گذراندن پروژه در 
شــرکت دانش بنیان افزایش یافته است، گفت: تاکنون ۲ 
هزار نفر از این تسهیالت بهره مند شدند. دکتر محمدصادق 
خیاطیان یزدی، گفت: بــا توجه به اهمیت و نقش نیروی 
انســانی خالق برای شــرکت های دانش بنیــان و فناور، 
تسهیالت سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان 
به ســه صورت »پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های 
دولتی«، »پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش 

بنیان« و »امریه« در حال پیگیری است.
رئیس مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری در خصوص پروژه جایگزین در دستگاه های 
دفاعی و دولتی گفت: نخبگان فناور در صورت احراز شرایط 
و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام خدمت 

نظام وظیفه، از طریق معرفی بــه مرکز نخبگان نیروهای 
مســلح پروژه ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری 
انجام دهند. خیاطیان در خصوص امریه ســربازی گفت: 
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای 
الزم می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، به عنوان 
مامور )امریه( در طول مدت خدمت در یکی از شرکت های 

دانش بنیان فعالیت کنند.
به گفته وی، همچنین نخبگان فناور در صورت احراز شرایط 
و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام پروژه 
جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان دوره خدمت 

نظام وظیفه خود را مشــتمل بر »دوره آموزش نظامی« و 
»اجرای طرحی پژوهشی، فّناورانه در شرکت دانش بنیان«، 

طی کرده و کارت پایان خدمت دریافت کنند.
رئیس مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ادامه داد: این تســهیالت کــه برای افراد 
مشغول به کار است به واســطه ابالغیه باالدستی و ستاد 
کل نیروهای مسلح برای امریه سربازی و گذراندن پروژه 
در شرکت های دانش بنیان با موافقت مقام معظم رهبری 

اجرایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه این تسهیالت کمک شایانی به برخی 

شرکت های دانش بنیان کرد، گفت: با توجه به اینکه سربازی 
یکی از اعضای مهم شرکت، باعث تعطیلی یا خدشه وارد 
شدن در فعالیت این شرکت ها می شد یا در نهایت تعطیلی 
را به دنبال داشت ارائه چنین تسهیالتی به عنوان جایگزین 

خدمت از اهمیت باالیی برخوردار بود.
رئیس مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری با بیان اینکه این تسهیالت که با همکاری 
ستاد کل نیروهای مسلح انجام می گیرد باعث شده نیروهای 
کلیدی در قالب امریه ســربازی دوره خــود را بگذرانند، 
گفت: تاکنون ۳ الی ۴ دوره از این تسهیالت گذشته است. 
خیاطیان ادامه داد: طی این چند دوره نزدیک به ۲ هزار نفر 
از این تسهیالت استفاده کردند. به گفته رئیس مرکز امور 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، 
سهمیه این تسهیالت ساالنه تا ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

یک نماینده مجلس حمایت همزمان از شرکت های خالق 
و دانش بنیان را تامین کننده رشد توامان نوآوری و خالقیت 
در کشور خواند. سیدعلی آقازاده دافساری نماینده مردم 
در حوزه انتخابیه رشــت، در این باره گفت: یکی از الزمات 
استحکام بخشی هر چه بیشتر فرایندهای مرتبط با امنیت 
ملی، توسعه همه جانبه فناوری در کشور است. با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری، ما در کشور بیش از هر زمان 

به توسعه زیست بوم نوآوری و خالقیت در کشور نیاز داریم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه افزود: افزایش کمی و کیفی 
شرکت های خالق و دانش بنیان به معنای توسعه نفوذ هر 

چه بیشتر فناوری در صنایع و صنوف مختلف کشور است. در 
بسیاری از صنایع دیگر نمی توان به روش های سنتی به امر 
تولید ادامه داد و نیازمند نوزایی هستیم، این نوزایی نیز تنها 
در سایه فعالیت های نخبگان کشور و تاسیس شرکت های 
خالق، دانش بنیان و فناور ممکن است.آقازاده ضمن تاکید 
بر ایجاد بسترهای حمایتی گسترده، گفت: مجلس شورای 
اسالمی توجه ویژهای به این حوزه دارد و در مجموعه معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز زحمات قابل توجهی 
برای اعتالی فناوری و خالقیت در کشور کشیده شده است. 
هم افزایی این دونهاد و همراهی دیگر دستگاه های مرتبط 
می تواند ایجاد کننده تحولی اساســی در این بخش باشد. 
قرار گرفتن ما در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
وظیفه همه ما را در این بخش دوچندان می کند.این عضو 
قوه مقننه با اشاره به نقش اشتغال زایی فناوری و خالقیت، 

افزود: شرکت های خالق نیز در حوزه های بسیار سودمندی 
مانند گیاهان دارویی، میــراث فرهنگی، صنایع دیداری و 
شنیداری و گردشگری فعال هستند. بدون شک حمایت 
همزمان از شرکت های خالق و دانش بنیان رشد همزمان 
اشتغال و شاخص های اقتصادی را به همراه دارد.وی گفت: 
استان گیالن و رشد نیز اســتعدادهای بسیاری را در خود 
جای داده است. حمایت از این استعدادها و رشد شرکت های 
خالق، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه های 
مانند گردشگری، ایجاد صنایع سازگار با محیط زیست و 
تحقیقات پیشرفته کشاورزی، می تواند چهره این ناحیه از 

کشور را دگرگون سازد.  

جف بزوس روز دوشنبه از مقام مدیرعاملی شرکت 
آمازون کنــاره گیری کرد اما ایــن آمریکایی نیازی 
به چک اکانتهای شبکه اجتماعی یا پرداختی های 
بیمه اجتماعی ندارد چرا کــه وی پولدارترین مرد 
جهان است. مجله فوربس برآورد کرده که ثروت جف 
بزوس از سال ۱۹۹۸ که برای نخستین بار در فهرست 
پولدارترین آمریکایی ها وارد شد، ۱۹6 میلیارد دالر 
صعود کرده و اکنون به حدود ۲۰۲ میلیارد دالر رسیده 
است.بیزنس اینسایدر برآورد کرده که ثروت بزوس 
۷۳۹ هزار و ۴۸۹ برابر ثروت یک بازنشسته آمریکایی 
معمولی است.در حقیقت بزوس که با وجود واگذاری 

مدیرعاملی آمازون به اندی جاسی، همچنان رییس 
هیات مدیره اجرایی این شــرکت می ماند، از سال 
۲۰۱۹ به تنهایی شاهد افزایش ۷۳ درصدی ثروتش 
بوده است. و این با وجود واگذاری بیش از یک چهارم از 
سهام شرکتش به مک کنزی اسکات، همسر سابقش 

در جریان طالقشان اتفاق افتاده است.
عمده ثروت جف بــزوس )۹۰ درصــد( در آمازون 
بوده و باقی آن در فعالیتهای دیگری مانند شــرکت 

موشکی بلو اوریجین و روزنامه واشنگتن پست است.
یک موضوع دیگری که بــزوس را از افراد عادی جدا 
می کند، این حقیقت است که وی مالیات بر درآمد 
کمتری پرداخت می کند. پروپابلیکا از آمار سرویس 
درآمد داخلی آمریکا برای بررسی اظهارنامه مالیاتی 
ثروتمندترین آمریکایی ها اســتفاده کرده است. در 
سال ۲۰۰۷ بزوس که یک میلیاردر بود، هیچ مالیات 
فدرالی پرداخت نکرد. در سال ۲۰۱۱ که وی ثروت 

خالص ۱۸ میلیارد دالر داشت، هیچ مالیات فدرالی 
پرداخت نکرد و حتی ۴۰۰۰ دالر اعتبار مالیاتی برای 

کودکانش دریافت کرد.
بر اساس گزارش یو اس ای تودی، بزوس روز دوشنبه 
در بیست و هفتمین سالگرد راه اندازی کتاب فروشی 
آنالین آمازون بازنشسته شد. بزوس در نشست ساالنه 
ســهامداران آمازون گفته بود این تاریخ را انتخاب 
کردیم، زیرا برای من احساسی است و ۲۷ سال پیش 
دقیقا در چنین روزی آمازون رســما به یک شرکت 
تبدیل شد. وی قرار است در نخستین پرواز انسانی بلو 

اوریجین به فضا سفر کند.

بررسی آخرین قیمت های تعیین شده برای خودروهای 
پرتیراژ به قیمت بــازار آزاد در امروز )سه شــنبه( و روند 
تغییرات آن نســبت به دیروز، ۱۰ روز گذشــته و یکماه 
گذشته نشــان می دهد که مجدد روند قیمت ها در بازار 
خودرو سیری صعودی دارد تا جایی که بعضی از آنها حتی 
نسبت به روز گذشته بین یک تا سه میلیون گران تر شده اند.
به گزارش ایسنا، سه روز است که محدودیت های کرونایی 
برای تعطیلی واحدهای صنفی مجدد آغاز شده و مشاغل 
غیرضرور تعطیل شــده اند؛ اما تعطیلی بازارهای رسمی 
معامالت، ترمزی برای افزایــش قیمت ها در بازار خودرو 
نبوده و قیمت  اکثریت خودروهای پر تیراژ نسبت به ۱۰روز 

و یکماه گذشته افزایش یافته است.

طبق بررسی های صورت گرفته از قیمت ها در بازار خودرو، 
در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران خودرو، سمند  نسبت 
به روز گذشته  LX یک میلیون تومان، نسبت به ۱۰ روز 
گذشته شش میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ۱۷ 
میلیون تومان گران شده است و اکنون ۲۰۷ میلیون تومان 
قیمت دارد. پژو ۲۰۷ دنده ای نیز نسبت به روز گذشته سه 
میلیون تومان، نســبت به ۱۰ روز گذشته چهار میلیون 
تومان و نسبت به یکماه پیش هشت میلیون تومان گران 

شده و به ۲۹6 میلیون تومان رسیده است.

همچنین رانا پالس یک میلیون تومــان و دنا دو میلیون 
تومان نسبت به روز گذشته گران تر شده اند که به ترتیب 
راناپالس نسبت به ۱۰ روز گذشــته و یکماه گذشته دو 
میلیون تومان و دنا نســبت به ۱۰ روز گذشــته هشت 
میلیون تومان و نســبت بــه یکماه پیــش ۲۲ میلیون 
تومان گران شــده اســت. در حــال حاضــر راناپالس 
 ۲۲۵ میلیون تومــان و دنا ۲۹۲ میلیــون تومان قیمت

 دارند.
محصوالتی همچون پژو GLX ۴۰۵، پژو پارس ســال، 

پژو ۲۰6 تیــپ۲، تیپV۸ ،۵، پــژو ۲۰۷ اتوماتیک، رانا 
LX، دناپالس توربو دنده ای و هایما S۷ توربو نســبت 
به روز گذشته )دوشــنبه( تغییر قیمت نداشته اند اما پژو 
GLX ۴۰۵ نســبت به ۱۰ روز گذشته ســه میلیون و 
نســبت به یکماه گذشــته ۱۱ میلیون گران شده است، 
پژو پارس سال نســبت به ۱۰ روز گذشته هفت میلیون 
تومان و نســبت به یکماه گذشــته ۱۴ میلیــون تومان 
گران تر شده اســت. پژو ۲۰6 تیپ۲ نســبت به ۱۰ روز 
گذشته شش میلیون تومان و نســبت به یکماه گذشته 
۱۹ میلیون تومان گران تر شده اســت. پژو ۲۰6 تیپ ۵ 
 نسبت به ۱۰ روز گذشته و نســبت به یکماه گذشته نیز

چهار  میلیون تومان گران تر شده است.

نحوه ارائه تسهیالت سربازی به نخبگان فناور

سهمیه سربازی فعاالن دانش بنیان افزایش یافت

يك نماينده مجلس:

حمایت از شرکت های خالق تضمین کننده رشد نوآوری است

آمازون چقدر بزوس را پولدار کرد؟

قیمت خودرو   در  دست دالالن


