
با توجه به بخش نامه بانک مرکــزی، دارندگان 
ســهام عدالت و همه سرپرســتان خانــوار که 
حداقل یکــی از یارانه های نقدی یا معیشــتی 
را دریافــت می کننــد، می تواننــد تا ســقف 
 هفت میلیــون تومــان کارت رفاهــی دریافت 

کنند.
به گزارش ایســنا، حدود دو هفتــه قبل، بانک 
مرکزی شیوه نامه صدور کارت رفاهی را به پنج 
بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه کارگران 
ابالغ کرده است که طبق آن هر یک از این بانک ها 
باید تا ســقف ۲۰۰هزار فقره کارت رفاهی صادر 

کنند.

بر این اســاس، همه اشــخاص حقیقی از جمله 
دارندگان ســهام عدالت که تاکنون هیچ میزان 
از ســهام خود را نفروخته اند و همه سرپرستان 
خانوار که حداقــل یکی از یارانه هــای نقدی یا 
معیشتی را دریافت می کنند، می توانند تا سقف 
 هفت میلیــون تومــان کارت رفاهــی دریافت 

کنند.
درواقع درصد ارزش روز سهام عدالت ) بر اساس 
اعالم شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه( و حســاب های یارانه نقدی و معیشــتی 
طبق اعالم سازمان هدفمندســازی یارانه ها و با 
در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام های 

پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه های  
قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. 

نرخ ســود تســهیالت کارت رفاهی ۱۸ درصد 
و مهلــت بازپرداخــت آن نیز ۱۸ ماهه اســت 
که با احتســاب ســود یــک میلیــون و ۲۰۰ 
هزار تومان بــر مبلــغ  هفت میلیونــی کارت 
رفاهی هــر یــک از دریافــت کننــدگان این 
 کارت بایــد ماهانه تقریبــا ۴۵۸ هــزار تومان 

بپردازند.
البته مشــوالن ســهام عدالت باید توجه داشته 
باشــند که قبل از تقاضــای وام حتما اطالعات 

هویتی خود را در سامانه سجام ثبت کنند.

رئیس ســندیکای صنایع آسانســور و پله برقی ایران 
و خدمات وابســته گفت کــه کابین آسانســورهای 
جدید عموما هنــگام قطع برق به طــور اتوماتیک به 
نزدیک ترین طبقه هدایت می شوند، اما اگر به هر دلیل 
این امر محقق نشــد و فرد آموزش دیده ای که بتواند 
مطابق دستورالعمل هر آسانسور، فرد را خارج کند در 
ساختمان نبود باید با آتش نشانی تماس گرفته شود.

به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر استان های مختلف 
با قطعی گســترده برق مواجه شدند و به نظر می رسد 
گیر افتادن در آسانســور به هنگام قطعی برق به یکی 
از نگرانی های مردم تبدیل شده اســت.در این رابطه 
محمدرضا زهــره وندی در گفت وگو با ایســنا، گفت: 

آسانسورهای جدید سیستمی به نام یو پی اس دارند 
که اگر در زمان قطعی برق آسانسور بین دو طبقه مانده 
باشــد، به طور اتوماتیک کابین را به نزدیکترین طبقه 
هدایت می کند. این سیستم فقط مربوط به قطع برق 
است و در صورت خراب شدن آسانســور این کارکرد 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه اگر امکان اضافه کردن این 
سیستم به تابلوهای آسانسور قدیمی وجود داشته باشد 
نیز باید این اقدام انجام شود، اظهار کرد: این سیستم 
با باتری کار می کند که طول عمر مشخصی دارد. اگر 
در حین سرویس به این موضوع توجه نشده باشد که 
باتری عوض شود یا مدیران ساختمان به این دلیل که 
در گذشته نیازی به این سیستم نبوده هزینه تعویض 

باتری را پرداخت نکردند، ممکن اســت آسانسورهای 
جدید نیز با مشکل مواجه شده باشــند که این موارد 
به شرکت آسانسور و مدیران ســاختمان برمیگردد.
زهره وندی در پاســخ به اینکه اگر سیستم یاد شده به 
هر دلیلی کار نکند یا وجود نداشته باشد و فرد به دلیل 
قطعی برق در کابین گیر بیفتد باید با کجا تماس بگیرد؟ 
گفت: معموالً نحوه خروج سرنشین از یک دستورالعمل 
پیروی می کند و برای تمام آسانســورهای استاندارد 
تابلویی درباره نحوه خروج سرنشــین از آسانســور به 
هنگام قطعی بــرق و خرابی در موتورخانه آسانســور 
 نصب شــده اســت و معموالً به فردی در ساختمان 

هم آموزش داده شده است.

موقع قطع برق در آسانسور چه کنیم؟سهام عدالت گرو بگذارید، وام ۷ میلیونی بگیرید
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 تاثیرات کاهش
 نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی نرخی 
بســیار کوتاه مدت است 
و بــرای مبادلــه روزانه 
بانکها تعیین می شود. به 
عبارتی نشان دهنده وضعیت مازاد بانکهاست. 
این نرخ نرخی نیست که با معامالت مشخص 
اقتصادی به صورت مســتقیم درگیر باشد و 
به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار خواهد بود. 
هرگاه این نرخ پایین می آید بدان معناســت 
که تقاضای وام یا پول توسط بانکها از یکدیگر 
کمتر است. این نرخ می تواند در بلندمدت بر 

روی سود سپرده...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
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ریسک های تهدیدکننده
معامالت  بورس

 کاهش  نرخ  سود
 بین بانکی به  زیر ۱۸درصد

تورم نقطه به نقطه اجاره بها در خانوارهای شهری به 29.1 درصد رسیده است

روند  صعودی  نرخ   اجاره  بها
صفحه۲

صفحه3

بیکاری 15 درصد شاغالن با شیوع کرونا
30 درصد مردم با شیوع کرونا منبع درآمد خود را از دست داده اند

۶5 درصد بنگاه های اقتصادی کاهش تولید داشته اند
 ۶0 درصد کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی بیمه نیستند

بازار سرمایه روز گذشته روندی صعودی داشت؛ به 
طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۴ هزار واحد 
افزایش داشت. به گزارش ایسنا،در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس ال ۱۴ هزار 
و ۵۳۸ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار 
واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۵۱۱۹ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۷ هزار و 
۶۰۶ واحد رسید.معامله گران این بازار ۸۶۷ هزار 
معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال انجام 
دادند.فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع نس ایران، 
معدنی و صنعتی گل گهر، پتروشــیمی پردیس 
و پاالیش نفت اصفهان نســبت به ســایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ...

نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۹/ ۱۷درصد رسیده 
که این رقم در ۹ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. به 
گفته یک اقتصاددان نرخ بهره بین بانکی نرخی بسیار 
کوتاه مدت است و برای مبادله روزانه بانکها تعیین می 
شود. به عبارتی نشان دهنده وضعیت مازاد بانکهاست. 
ســهراب دل انگیزان افزود: در حال حاضر این رقم 
کوچک است و قدرت مانور روی دیگر بازارها آنچنان 
که باید نخواهد داشت. اگر رقم عدد بزرگی بود می 
توانستیم در رابطه با تاثیرات آن بر روی دیگر بازارها 
صحبت کنیم. البته کاهش سود بین بانکی به سطح 
زیر ۱۸ درصد می تواند نشانه ای مهم در اقتصاد کالن 
باشد و به امتحان آخر سیاستگذار اقتصادی تبدیل 

شود. به نظر می رسد ...



اقتصاد2
ایران وجهان

تازه ترین تحوالت مرز افغانستان
توقف تجارت فقط در یک مرز

آخرین خبرها از وضعیت مرز ایران و افغانستان از 
این حکایت دارد که فعالیت عادی به مرز ماهیرود 
برگشته و امکان پذیرش کاال فراهم شده است، در 
حال حاضر فقط مرز دوغارون بســته بوده و فعال 

امکان پذیرش کاال در آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و با درگیری های 
افغانســتان،فعالیت در مرزهای ایران با این کشور 
دچار تغییراتی شد؛ به طوری که در اعالم ابتدایی 
گمرک ایران  مرز ماهیرود و دوغارون بسته و فعالیت 
تجاری در آنها متوقف شد. اما از روز گذشته به تدریج 
شرایط آرام تر شده و آنچه مسئوالن گمرک ایران 
اطالع دادند از این حکایت داشت که مرز ماهیرود باز 
شد ولی تبادل کاال در آن به کندی صورت می گرفت. 
این در حالی است که اعالم امروز لطیفی - سخنگوی 
گمرک ایــران - در رابطه با وضعیت مــرز ایران و 
افغانستان به خصوص در مورد ماهیرود و دوغارون 
نشان می دهد که فعالیت در مرز ماهیرود به حالت 
عادی برگشته است؛ به طوری که فعالیت های تجاری 
و ترانزیتی سرعت گرفته و امکان پذیرش کاال وجود 
دارد. بر این اساس با آغاز مجدد فعالیت ماهیرود در 
روز گذشته با توجه به مسدود بودن مسیر خروج در 
بخش هایی از مرز ، فعالیت تجاری در آن به کندی 
صورت می گرفت. اما امروز با عادی شدن فعالیت در 
پایانه مرزی، منطقه ویژه و بازارچه ماهیرود، امکان 
ارسال محموله های تجاری فراهم شده و منعی برای 

صدور پروانه صادراتی یا ترانزیت وجود ندارد.

چرا مغازه ها دیگر به محدودیت ها تن نمی دهند؟
محدودیت هایی که فقط در حد 

حرف است!
به نظر می رســد اعمــال محدودیــت در فعالیت 
مشاغل در موج های پی در پی ویروس کرونا بدون 
حمایت های دولــت حاال کار را به جایی رســانده 
که دیگر مشاغل تن به محدودیت ها ندهند و یک 
کارشناس امور اصناف نیز ضمن تشریح شرایطی 
که دولت باید برای رعایت شدن محدودیت ها اجرا 
کند، می گوید در شرایط فعلی اصناف چاره ای جز 
تخلف ندارند! به گزارش ایسنا، کشور از روز شنبه 
وارد پنجمین موج کرونا شده؛ به طوری که در حال 
حاضر ۱۴۳ شهرستان قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجی 
و ۱۱۹ شهرســتان نیز در وضعیت زرد قرار دارند. 
همچنین در هفته گذشته نسبت به هفته قبل، در 
کشور شاهد افزایش ۴۰ درصدی در موارد سرپایی 
مثبت، افزایش ۱۷ درصدی در موارد مثبت بستری و  
افزایش ۱۰ درصدی در تعداد بیماران فوتی هستیم. 
در این میان اما میزان رعایت پروتکل ها حدود ۶۶ 

درصد است که این رقم باید به ۸۵ درصد برسد.
بر اساس دســتورالعمل های ســتاد ملی کرونا در 
شرایط قرمز فقط مشاغل گروه ۱  و در شرایط نارنجی 
مشاغل گروه ۱ و ۲ مجاز به فعالیت هستند، اما در 
حال حاضر مشاهدات میدانی نشان می دهد که در 
تهران با وجود شرایط قرمز بیشتر مغازه های گروه ۲ 
از جمله رستوران ها، کافی شاپ ها و فروشگاه های 
غیرضروری مانند پوشــاک تعطیل نیستند. البته 
این وضعیت دور از انتظار نبود؛ چراکه یک روز پس 
از شروع محدودیت ها رئیس اتاق اصناف تهران طی 
نامه ای به استانداری تاکید کرد که نارضایتی از ادامه 
تعطیلی صنوف بسیار 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. او همچنین 
هشدار داده بود که اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال 
گذشته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان 
نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دســتورهای 
صادرشده بسیار باالست و ممکن است با چالش های 

خیابانی و اعتراضات صنفی همراه شود.  

کمیجانی:
تامیــن ارز کاالهای اساســی 

اولویت بانک مرکزی است 
بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نسبت به تامین 
ارز ۵.۵ میلیارد دالر از ۸ میلیارد دالر مرحله اول 
اقدام کرده است که خوشبختانه بخشی از کاالها 

وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است.
طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص 
۲ میلیارد دالر باقیمانــده از بودجه برای واردات 
کاالهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور 
کار قرار گرفته است. بانک مرکزی همانند تالش 
برای تامین ارز ۶ میلیارد دالر تکلیف شده، اقدامات 
الزم در خصوص تامین ارز این ۲ میلیارد دالر اضافه 
شده را نیز در اســرع وقت انجام خواهد داد. بانک 
مرکزی با وجود کلیه محدودیت ها از حیث میزان 
و دسترسی به منابع در تالش است ثبت سفارش 
های انجام شده را از طریق منابع نفتی تامین کند و 

فرآیندهای تخصیص ارز نیز تسریع شود.

اخبار

بازار سرمایه روز گذشته روندی 
صعودی داشت؛ به طوری که 
شاخص کل بورس بیش از ۱۴ 
هزار واحد افزایش داشــت. به 
گزارش ایسنا،در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس ال ۱۴ هزار و ۵۳۸ 
واحد صعود تا رقم یک میلیــون و ۲۸۵ هزار واحد افزایش 
یافت. شــاخص کل با معیار هم وزن هــم ۵۱۱۹ واحد 
افزایش یافت و به رقم ۳۹۷ هزار و ۶۰۶ واحد رســید. 
معامله گران این بازار ۸۶۷ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار 

و ۹۱۴ میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایــع نس ایران، معدنی 
و صنعتی گل گهر، پتروشیمی پردیس و پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر 

نمادها تاثیر منفی روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۹۱ 

واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۶۱۸ واحد ایستاد.
در این بازار ۴۷۵ هزار معامله به ارزش ۱۲۶ هزار و ۴۳۳ 
میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی مارون، سنگ آهن 
گهرزمین، ســهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر نمادها تاثیر مثبت و در مقابل 
پتروشیمی زاگرس و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

۴ عامل تهدیدکننده معامالت بورس
یک کارشناس بازار سرمایه به چهار ریسک تهدیدکننده 
معامالت بورس که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد 
اشاره کرد و گفت: از جمله ریسک های کنونی بازار، وقوع 
بحران انرژی )آب و برق( در کشور است که تا حدودی 

صنایع را با چالش مواجه کرده است.
"امیرعلی امیرباقــری" در گفت و گو بــا ایرنا به روند 
معامالت بورس در هفته دوم تیرماه اشاره کرد و افزود: در 
هفته گذشته بازار سهام به سمت تعادل در عرضه و تقاضا 
پیش رفت و ضمن تفکیک راه سهام از یکدیگر عمدتا 

نگاه ها به سمت سهامی بود که از بنیاد و آینده روش تری 
برخوردار بودند. وی با بیان اینکه اکنون چند ریسک به 
بازار افزوده شده است که باید مورد توجه سهامداران قرار 
بگیرد، اظهار داشت: نخستین ریسک فعلی بازار، بحث 
شیوع ویروس کرونا در کشور است، از آنجایی که هنوز این 
بیماری مهار نشده است؛ بنابراین این ریسک همچنان در 
بخش تولید و تقاضا وجود دارد که این موضوع تا حدودی 

فضای کسب و کار را با رکود مواجه می کند.
امیرباقری با بیان اینکه موضوع دوم که اخیرا مطرح شده 
است و انتظار می رفت تا تحلیلگران  آن را در پیش بینی 
های خود لحاظ کنند، مقوله مرتبط با بحران انرژی در 
کشور است، افزود: با توجه به ذخیره آبی کشور تا حدودی 
صنایع با بحران برق و آب مواجه شدند، اکنون این موضوع 
در بازار به عنوان یک ریســک نوظهور به وقوع پیوسته 
است و می تواند بخش تولید را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ 
بنابراین سرمایه گذاران باید نگاه ویژه ای به سهامی داشته 

باشند که تاثیرپذیر از این مقوله هستند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بحث سوم با توجه به 
کاهش درآمدهای دولت و اصالح نظام مالیاتی، مباحث 
مالیاتی می تواند بیش از گذشــته بر سرمایه شخصی 

افراد و بخش تولید تاثیر داشــته باشــد که به نظر می 
رسد دولت جدید مباحث مالیاتی را با تمرکز بیشتری 
پیگیری کند و راه فرار مالیاتی با ســد روبرو شود. وی با 
بیان اینکه در علم اقتصاد مباحث مرتبط با مالیات مانند 
یک شمشیر دو لبه است، اظهار داشــت:  این موضوع 
همانطور که می تواند مفید واقع شــود به همان میزان 
هم بخش تولید و ســرمایه گذاری بخش خصوصی را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ بنابراین باید به طور حتم 
در این  بخش،  کارشناســی های الزم صورت بگیرد و  
 مطالعات تطبیقی انجام شــود تا در آینده در این حوزه

 دچار مشکل نشویم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ تکنیکی 
موضوعی که در هفته گذشــته مورد توجه فعاالن بازار 
سرمایه قرار گرفت مباحث مرتبط به سفته بازی، فضای 
مجازی و تاثیر آن بر بازار ســرمایه است، گفت: در بازار 
فرابورس عمدتا فاصله قیمتی یک ریال اســت، همین 
امر می تواند عملیات سفته بازانه را در این بازار مهیا کند 
که به نظر می رسد باید در میان مدت یک همگرایی بین 
قوانین و دستورالعمل های اجرایی بین بورس و فرابورس  
داشته باشیم تا بنیاد سهام بر روند قیمتی تاثیرگذار باشد 

و عملیات سفته بازانه نتواند واقعیات اقتصادی موجود در 
شرکت ها را مهار کند؛ بنابراین در مورد فاصله قیمتی در 

بازار فرابورس باید بازنگری هایی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تیرماه فصل مجامع است و بازار سرمایه 
در این فصل، تحرکی مضاعف را به خود می بیند، اظهار 
داشــت: این اتفاق نه تنها آورده نقدی را برای سرمایه 
گذاران با خود به همراه دارد بلکه استراتژی کالن شرکت 
ها در میان مدت و بلندمدت در مجامع مطرح می شود و 
سهامداران می توانند سواالت خود را در این مجامع عنوان 
کنند؛ بنابراین این فصل یک استراتژیک برای بازار سرمایه 
است که به نظر می رسد خبرهای خوبی در مجامع از نظر 
آمار تولید و فروش شنیده شود. امیرباقری با بیان اینکه 
از بعد ریسک های سیاســی همچنان ریسک داخلی و 
خارجی بر بازار سهام حاکم است، گفت: محور ریسک 

خارجی، مذاکرات وین و برگشت آمریکا به برجام است.
این کارشناس بازار سرمایه به تقویت نسبی قیمت های 
جهانی در بازار هفته گذشــته اشاره کرد و گفت: بنار بر 
آمار ارائه شده، بخش بزرگی از جمعیت در کشورهای 
مختلف، دوز اول واکســن کرونا را دریافــت کردند و 
همچنین تقاضا به بازارها بازگشته است که این موضوع 

باعث تقویت بازارهای جهانی شد.
وی ادامه داد: برخی از کارشناسان توقع تقویت سنگین 
قیمت ها را در بازار جهانــی از لحاظ تقویت تقاضا و نیز 
سیاست های فدرال رزرو داشــتند که تا حدودی این 
جهش سنگین با تعدیل مواجه شد و روند صعودی در 

قیمت های جهانی به صورت آرام و مستمر دیده شد.
امیرباقری خاطرنشــان کرد: از طرفی در خصوص بازار 
رمز ارزها تا حدودی نگاه ها به این بازار با شک و تردید 
مواجه شده است و عمدتا دیدگاه ها به سمت دارایی های 
فیزیکی مانند طال و امالک در ســطح جهانی بازگشته 
است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بنابر آمار 
معتبر، در راس این دارایی ها طال و امالک دیده می شود؛ 
بنابراین دیدگاه ها به سمت سرمایه گذاری در این بازار با 

تردید مواجه و فشار بر بدنه بازار وارد شد.
به گزارش ایرنا، شاخص کل در بازار بورس دیروز )شنبه( 
۱۱ هزار و ۳۰۸ واحد افت داشــت کــه در نهایت این 

شاخص به رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد رسید.

رشد 14 هزار واحدی شاخص کل

ریسک های تهدیدکننده معامالت  بورس

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی 

و تعهدات رفع شده شفاف سازی کند
دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت صبح یکشــنبه به ریاســت حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گزارشی از تامین منابع طرح های عمرانی و 
پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران - شمال ارائه کرد.

در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در 

سال های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد 
ارز تامین شده با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساسی 
و دیگر واردات مورد نیاز کشــور، بــه صورت کاال و 
خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است 
و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع 

قضائی ارجاع شده است.
رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات 
درخصوص دریافت ارز از ســوی اشخاص حقیقی 
و حقوقی و چگونگی رفع تعهــدات آنان در فضای 
عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می بایست با 
شــفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و 
تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال های مختلف 
اعالم کنــد و در این خصوص با توجه به شــبهات 

مختلفی که ایجاد شده است، شفاف سازی کند.
با توجه به حساسیت طرح های تامین آب تاکید شد 
که سیاســت حمایت از طرح های تامین آب شرب 
به ویژه در استان های کم برخوردار عملکرد مثبت 
و ملموسی داشته است و از طرح های موفقی بوده 
است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها 
برخوردار شــده و دولت نیز با توجه به مشــکالت 
تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت الزم را 
به عمل آورده است. روحانی در این باره گفت: با توجه 
به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از 
آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح های احداث 
آب شیرین کن را بخصوص در مناطقی از کشور که 
بیشتر با مشکل آب شیرین روبرو هستند، در دستور 
کار قرار داد و طرح هایی با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی یا مشــارکت این بخش اجرایی کرد که 
نیازهای آبی مناطق درگیر کم آبی را تأمین می کند 
و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق 

توسعه ملی قرار دارد.

آیین نامه کمک به سرمایه گذاری های 
خطرپذیر در صنعت نفت ابالغ شد

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
آیین نامه اجرایی کمک به ســرمایه گذاری های 
خطرپذیر در حوزه های مختلف صنعت نفت را ابالغ 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت، هیئت وزیران در نشست روز چهارشنبه )۱۶ 
تیرماه( به پیشنهاد وزارت نفت )با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه کشور( و به استناد بند )د( تبصره 
)۱۸( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور )آیین نامه کمک 
به سرمایه گذاری های خطرپذیر در صنعت نفت( را 
تصویب کرد. به موجب این آیین نامه، به شرکت های 
اصلی تابع وزارت نفت اجازه داده می شود به منظور 
حمایت از ســرمایه گذاری های خطرپذیر، تولید 
داخلی، طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تقویت 
اشتغال در حوزه های مختلف صنعت نفت و توسعه 
فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا ۸ هزار میلیارد 
ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در 

این آیین نامه اختصاص دهند.

 نوســان دالر در میانــه کانال 
۲4 هزار تومان 

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشته)یکشنبه، 
۲۰ تیرماه( با ۱۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته 
به رقم ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. روز گذشته قیمت 
خرید هر دالر ۲۳ هزار و ۹۹۵ تومان و نرخ خرید هر 
یورو نیز ۲۸ هزار و ۷۷۷ تومان بود. عالوه بر این، نرخ 
خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۹ تومان 
و نرخ فــروش آن ۲۴ هزار و ۲۴۸ تومان اعالم شــد.  
نرخ خرید یورو در این بــازار ۲۸ هزار و ۴۹۷ تومان و 
نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۷۵۶ تومان اعالم شــد. 
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو 
به قیمت ۲۶ هزار و ۲۳۳ تومان فروخته و حواله دالر 
به قیمت ۲۲ هزار و ۱۲۰ تومان معامله شد. به گزارش 
ایرنا، 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 هفته گذشته وارد 
کانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قیمتی را ادامه 
داد و به کانال ۲۵ هزار تومانی نیز وارد شد اما دوباره به 

قیمت ۲۴ هزار تومان عقب نشینی کرد.
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رییس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید کاهش 
جدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، 
شرایط را برای تولید و تامین داروهای موردنیاز کشور 

دشوار کرده است.
ناصر ریاحی در گفت و گو با ایســنا، تشریح کرد: از 
نوروز امســال و حتی هفته های پیش از آن، عمال 
میزان ارز تخصیص یافته برای واردات دارو یا مواد 
اولیه و واسطه ای تولید دارو در کشور به عدد صفر 
نزدیک شده و اگر در این مدت دارو یا مواد اولیه ای 
وارد شــده نیز با حداقل اســناد و بر اساس تعهد 
واردکنندگان به شرکت های خارجی برای تسویه 

حساب در آینده به کشور رسیده است.
وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافــت ارز دارو از 
ســوی چند شــرکت محدود، توضیح داد: اگر در 
هفته های گذشته ارزی به دارو تخصیص داده شده 
نیز به شرکت هایی بوده است که پیش از این دارو یا 
مواد اولیه را به کشور وارد کرده بودند و زمان برای 
تسویه حساب آنها در حال سر آمدن بود. از آنجا که 
این احتمال وجود دارد که در شــهریور ماه امسال، 
سیاست تخصیص ارز دولتی تغییر کند، برای آنکه 
در آینده مشکل کمتری برای شرکت هایی که در 
گذشته دارو وارد کرده اما ارز نگرفته بودند به وجود 
آید، تالش شده بخشی از ارزهای محدود موجود به 

آن تعلق گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فهرست محدود 
داروهایی که در حال حاضر به ایران وارد می شوند، 
تشریح کرد: در سال های گذشته قرار بر این بوده که 
داروهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود 
دارد دیگر وارد نشوند. از این رو در سال های گذشته 
یا مواد اولیه و واســطه ای موردنیاز برای تولید دارو 
در داخل وارد شده اند یا داروهای آماده ای به کشور 
رسیده اند که چند حالت داشتند؛ نخست آنکه امکان 
تولید آنها وجود نداشت. دوم داروهایی که در داخل 
تولید می شد اما تمام نیاز کشور را تامین نمی کرد و 
سوم داروهایی که تولید داخل دارند اما در گذشته 
گروهی از بیماران، درمان با داروهای خارجی را آغاز 

کرده اند و در طول درمان امــکان جابجایی آنها با 
داروی داخلی وجود نداشت.

ریاحی اضافــه کرد: با وجود تمام این سیاســت ها 
متاسفانه روند تخصیص ارز آن قدر مشکل داشته که 
این داروها و مواد اولیه آنها نیز برای واردات محدودیت 
جدی داشتند و ذخیره برخی از آنها به مرحله خطر 
در کشور رسیده بود که تالش شد با تخصیص ارز یا 
با تعهد واردکنندگان به شرکت های خارجی، الاقل 
برای تامین نیازهای روز، این داروها به کشور برسند 

اما متاسفانه با این وجود کمبودها دیده می شود.
وی با بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه به ارز 
چین و هند نیاز است، گفت: متاسفانه در تامین این 
ارزها نیز مشکل داریم که شاید دلیل آن عدم فروش 
نفت یا تسویه نشدن قراردادهای مربوط به آن باشد. 
در هر حال در این حوزه نیز مشــکالت ادامه دارد. 
عضو اتاق بازرگانی تهران بــا تاکید بر این موضوع 
که نمی توان واردات دارو را بــا موضوعاتی ماننده 
نهاده های دامی مقایسه کرد، توضیح داد: در رابطه 
با نهاده ها هم تنوع کم اســت و هم امکان واردات با 
وزن زیاد وجود دارد اما در رابطه با دارو ما با کمبود 
نزدیک به ۸۰۰۰ قلم دارو یا مواد اولیه مواجهیم که 
چون بیمه ها پول ما را بــه موقع نمی دهند، امکان 
خرید با حجم باال ممکن نیســت و باید در چندین 
محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای 
تولیدکننده، چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای 

واردکننده دارو مشکل آفرین شده است.
ریاحی ادامــه داد: در حال حاضــر، در هر ماه روی 
ســایت، سیاســت گذاری جدید دارویی را اعالم 
می کنند و فهرســت داروهای موردنیــاز را به روز 
می کنند. هیچ واردکننده ای جلسه حضوری برای 
چانه زنی درباره واردات دارو ندارد و ما وقتی دارویی 
وارد می کنیم نیز مستقیما آن را تحویل می دهیم 
و حتی اگر نیاز شــخصی داشته باشــیم نیز مانند 
مردم عادی باید آن را از بــازار تهیه کنیم؛ بنابراین 
هیچ موضوع پنهانــی و تردیدآمیزی در این زمینه 

وجود ندارد.

ارزان ترین آپارتمان عرضه شــده به بازار مســکن 
شهر تهران طی چهار روز اخیر یک واحد ۴۵ متری 
قولنامه ای ۱۲ سال ساخت در طبقه همکف واقع در 
محله یافت آباد است که ۳۸۵ میلیون تومان به فروش 
می رسد. به گزارش ایســنا، شاید به سختی بتوان در 
شهر تهران آپارتمان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا 
کرد اما گشتی در فایلهای عرضه شده نشان می دهد که 
در محله های یافت آباد، عبدل آباد، فالح، خاک سفید، 
مرتضی گرد، هاشم آباد شــهرری، تقی آباد، عالئین، 
خاورشهر و در بعضی محله های منطقه ۱۲ می توان 
خانه و آپارتمان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان خریداری 
کرد. اطالعات به دست آمده از سامانه آتی فایل که به 
۱۲ سایت اینترنتی دسترسی دارد و تمامی فایلهای 
عرضه شــده به بازار مســکن را در ۱۴ استان و ۶۰۰ 
شهر تجمیع کرده، نشان می دهد چهار روز قبل یک 
آپارتمان ۴۵ متری ۱۲ سال ساخت با سند غیررسمی 
در طبقه همکف واقع در محله یافت آباد به قیمت ۳۸۵ 
میلیون تومان عرضه شده است. فروشنده می گوید که 
قابلیت دریافت سند تک برگی برای این واحد وجود 
دارد. اطالعات این آگهی با صرف نظر کردن از فایلهای 
غیرواقعی و فروخته شده به دست آمد. فیلترگذاری 
را که در بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قرار 
می دهیم با انبوه فایل ها در بازار مسکن شهر تهران 
مواجه می شویم. بجز واحدهای پیش فروش واقع در 
منطقه ۲۲ که عمدتا قیمت پیش پرداخت آنها ۲۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیون تومان اســت، در محله های جنوبی 
تهران قابلیت خرید مسکن با نرخهای کمتر از ۵۰۰ 
میلیون تومان وجود دارد. طبق اطالعات ســامانه 
آتی فایل در محله یافت آباد یک آپارتمان ۴۰ متری 
۱۳ ساله با سند ۴۹۰ میلیون تومان فروخته می شود. 
در مرتضی گرد آپارتمانی نوساز بدون پارکینگ و بدون 
آسانسور ۴۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

کمترین نرخ مسکن در محله عباس آباد 
منطقه ۲۰

با اینکه متوســط قیمت مســکن در تهران به متری 

۲۹.۶ میلیون تومان رسیده در محله عباس آباد واقع 
در منطقه ۲۰ متوســط قیمت هر متر مســکن ۹.۶ 
میلیون تومان اســت. هر متر خانه در خاورشهر ۹.۸ 
میلیون تومان، تقی آبــاد ۱۰ میلیون تومان، عالئین 
۱۰.۵ میلیون تومان، قیامدشت منطقه ۱۵ متری ۱۰.۸ 
میلیون تومان، دولتخواه جنوبی و بهشتی هرکدام متری 
۱۰.۹ میلیون تومان است. متوسط قیمت مسکن در 
محله هرندی واقع در منطقــه ۱۲ متری ۱۲ میلیون 
تومان است. نرخ هر متر خانه در یافت آباد شمالی ۱۲.۱ 
میلیون تومان، مسگرآباد ۱۲.۲ میلیون تومان، مطهری 
در منطقه ۱۵ متری ۱۲.۲ میلیون تومان، نعمت آباد 
۱۲.۳ میلیون تومان، اسماعیل آباد ۱۲.۴ میلیون تومان، 
باغ آذری ۱۲.۴ میلیون تومان، جوانمرد قصاب ۱۲.۵ 
میلیون تومان، شادآباد ۱۲.۶ میلیون تومان، ظهیرآباد 
و سیزده آبان هردو در منطقه ۲۰ متری ۱۲.۷ میلیون 
تومان و شهید کاظمی ۱۲.۹ میلیون تومان در هر متر 
مربع است. بدین ترتیب با نقدینگی ۶۳۵ میلیون تومان 
می توانید در محله سیزده آبان صاحب یک آپارتمان 

نقلی ۵۰ متری شوید.

قیمت در ۱۹ محله تهــران در کانال ۱۳ 
میلیون تومان

همچنین در ۱۹ محله از شهر تهران متوسط قیمت 
آپارتمان در کانال ۱۳ میلیــون تومان قرار دارد. این 
محله ها شــامل علی آباد جنوبی، کیانشهر جنوبی، 
زمزم در منطقه ۱۷، رضویه، زهتابی، اتابک، نوروزآباد، 
امامزاده یحیی، وصفنارد، ولیعصرـ  بیسیم، شوش، 
فتح، امام خمینی، شهرک بعثت، شهید رجایی، مقدم، 
مظاهری، جلیلی و خلیج فارس شمالی هستند. در 
محله علی آباد جنوبی که میانگین قیمت هر متر خانه 
در آن ۱۳ میلیون تومان است با ۶۵۰ میلیون تومان 
می توان یک واحد ۵۰ متری خریداری کرد. متوسط 
قیمت مسکن در امامزاده یحیی ۱۳.۴ میلیون تومان، 
در شوش ۱۳.۵ میلیون تومان، شهرک بعثت واقع در 
منطقه ۱۶ متری ۱۳.۷ میلیون تومان و خلیج فارس 

شمالی ۱۳.۹ میلیون تومان است.

بررسی  نرخ تورم اجاره بها از سال ۹۵ تا کنون نشان 
می دهد تورم نقطه به نقطــه اجاره بهای واحد های 
مسکونی در خانوارهای شهری به ۲۹.۱ درصد رسیده 
که باالترین رکورد در ۵ سال اخیر به حساب می آِید.

به گزارش مرکز آمار در برآورد شاخص قیمت مصرف 
کننده، یکی از بخش های مهم بخش مسکن است. 
که شــامل زیر بخش های "اجاره بهــای واحدهای 
مســکونی" و "خدمــات نگهــداری و تعمیر واحد 
مســکونی" )تعمیرات جزئی واحد مســکونی: لوله 
کشــی، گچ کاری، برق کاری، نصب ایــزوگام و...( 

می باشد.
 در فصل بهار ۱۴۰۰، شــاخص قیمــت اجاره بهای 

واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲۶.۰ 
رسید که نســبت به فصل قبل  ۷.۷ درصد افزایش 
داشته است. در این فصل اســتان کردستان با ۸.۹ 
درصد بیشترین و استان لرستان با ۰.۶ درصد کمترین 
نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند. 
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار 
۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه(، ۲۹.۱ درصد است که نسبت به فصل زمستان 

۱۳۹۹)۲۸.۹ درصد(، ۰.۲واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. در این فصل بیشــترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه  با ۳۹.۶ درصد مربوط به اســتان کرمانشاه و 
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۹ درصد مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در 
فصل بهار۱۴۰۰ خانوارهای استان کرمانشاه به طور 
متوسط ۱۰.۵ واحد درصد بیشــتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بطور 

متوسط ۱۵.۲ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور 
در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار 
۱۴۰۰ برابر ۲۸.۸ درصد است. که استان همدان  با 
۳۸.۳ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و 
بلوچستان  با ۱۳.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته 
اند. مقایسه تورم ساالنه اجاره در ۵ سال اخیر نشان 
میدهد این رقم باالترین میزان ثبت شده تورم در این 

مقطع بوده است
همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰متوسط افزایش هزینه 
اجاره بها بــرای کل خانوارهایی کــه تمدید قرارداد 

داشته اند، برابر با ۳۹.۸ درصد بوده است.

آخرین وضعیت واردات واکسن توسط بخش خصوصی

چرا برخی داروها کمیاب شدند؟
کمترین نرخ مسکن در محله عباس آباد منطقه ۲0

ارزان ترین خانه در تهران چند؟

تورم نقطه به نقطه اجاره بها در خانوارهای شهری به ۲9.1 درصد رسیده است

روند صعـودی  نرخ  اجاره  بها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه و طال تغییر کرد
روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۶۴۰  هزار تومان رسید، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار و ۸۰۸  دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۶۳ هزار تومان معامله 
می شود. قیمت سکه با کاهش ۵۰ هزار تومانی همراه است
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تاثیرات کاهش  نرخ بهره بین بانکی
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

نرخ بهره بین بانکی نرخی بسیار کوتاه مدت است و برای مبادله روزانه بانکها تعیین می شود. به عبارتی نشان دهنده وضعیت مازاد بانکهاست. این نرخ نرخی نیست که با معامالت مشخص اقتصادی به صورت مستقیم 
درگیر باشد و به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار خواهد بود. هرگاه این نرخ پایین می آید بدان معناست که تقاضای وام یا پول توسط بانکها از یکدیگر کمتر است. این نرخ می تواند در بلندمدت بر روی سود سپرده بانکی 
و یا دیگر بازارها تاثیرگذار باشد اما در شرایط فعلی رقم آنقدر قوی نبوده و شرایط اقتصادی هم مناسب این اقدام نیست. به عبارت دقیق تر در حال حاضر این رقم کوچک است و قدرت مانور روی دیگر بازارها آنچنان 

که باید نخواهد داشت. اگر رقم عدد بزرگی بود می توانستیم در رابطه با تاثیرات آن بر روی دیگر بازارها صحبت کنیم. 
البته چون بانک مرکزی پایه پولی را گسترش می دهد، حجم پول بیشتری در اختیار بانک ها قرار می گیرد و آنها دیگر نیازی به جذب سپرده بیرونی و از سوی دیگر مبادله درونی ندارند و به همین علت، نخست نرخ 
بهره بین بانکی پایین می آید و به تبع آن قاعدتاً باید نرخ سود سپرده نیز کاهش پیدا کند. همچنین بانک های ما بیشتر وظیفه سوداگری دارند، یعنی سپرده مردم را جذب می کنند و با آن سرمایه گذاری می کنند، ملک 

می خرند و … و دیگر در این شرایط سود بانک ها فقط از سپرده مردم تامین نمی شود و در نتیجه بانک دیگر تمایلی برای کاهش نرخ سود خود ندارد.
اما اینطور به نظر می رسد که این نرخ  در حال حاضر تا زمانی که دولت جدید مستقر شود اعالم شده و تا زماین که دولت جدید بخواهد تصمیمات و راهکارهای خود را اعالم و اجرایی کند این نرخ استفاده خواهد شد. 
در شرایط فعلی مردم، بانکها و شرکتها مبادالت خود را تا حد زیادی کاهش داده اند و در انتظار اعالم تصمیمات جدید برای بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده ها هستند. البته وقتی نرخ سود بین بانکی کمتر می شود 
تقاضا برای بازارهایی مانند بورس، خودرو و طال و سکه افزایش خواهد یافت اما کادامیکه این عدد کوچک است نمی توان انتظار تغییرات قابل مالحظه ای را داشت. از طرفی دیگر زمانی مردم پول خود را وارد بازارهای 
سرمایه ای می کنند که این بازارها سودآور و هیجانی باشند.البته بسیاری از مردم حتی سرمایه گذاران بزرگ عادت دارند که پول خود را به صورت سرمایه گذاری سنتی در بانک ها قرار دهند. همچنین بانک ها با نرخ 

سود فعلی مشکلی ندارند و برای هر نرخ بهره ای برنامه دارند. این اصل نظام بانکداری است که باید اصالح شود. 

نرخ سود بازار بین بانکی به 
رقم ۹/ ۱۷درصد رســیده 
که این رقــم در ۹ماه اخیر 
کمترین مقدار بوده است. 
به گفته یک اقتصاددان نرخ 
بهره بین بانکی نرخی بســیار کوتاه مدت است و 

برای مبادله روزانه بانکها تعیین می شود. به عبارتی 
نشــان دهنده وضعیت مازاد بانکهاســت. سهراب 
دل انگیزان افــزود: در حال حاضر این رقم کوچک 
اســت و قدرت مانور روی دیگر بازارها آنچنان که 
باید نخواهد داشــت. اگر رقم عدد بزرگی بود می 
توانستیم در رابطه با تاثیرات آن بر روی دیگر بازارها 

صحبت کنیم. 
البته کاهش سود بین بانکی به سطح زیر ۱۸ درصد 
می تواند نشــانه ای مهم در اقتصاد کالن باشد و به 

امتحان آخر سیاســتگذار اقتصادی تبدیل شود. 
به نظر می رسد استفاده دولت از منابع بانک مرکزی 
از طریق تنخواه و افزایش پایه پولی به موجب آن، از 
دالیل کاهش نرخ سود بین بانکی باشد . در همین 
رابطه صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران با اشــاره به کاهش قابل توجه نرخ بهره بین 
بانکی در روزهای اخیر، بیان کرد: کاهش این نرخ 
در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می شود که 

کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد.

اما علی سعدوندی، کارشناس حوزه بانکی معتقد 
اســت که کاهش نرخ بهره بین بانکی در دســته 
سیاست های انبساطی دولت قرار می گیرد و بانک ها 
با خلق پول به حرکت نقدینگی از اقتصاد به سمت 
بازار سرمایه کمک می کند. به گفته وی، این موضوع 
در کوتاه مدت به رونق بازار ســهام منتج می شود؛ 
اما در بلندمدت با وجود تــورم باالی ۴۵ درصدی 
در اقتصاد به شــکل گیری حباب و متضر شــدن 

سرمایه گذاران در بورس ختم می شود.

نرخ سود بین بانکی به كمترین رقم در 9 ماه اخیر رسید

کاهش  نرخ  سود بین بانکی به  زیر ۱۸درصد
شایلی قرائی
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 شیوع بیماری کرونا موجب 
شد تا بسیاری از مردم شغل 
خود را از دســت بدهند. در 
این بین کارگــران روزمزد 
بیشــترین آمار را به خود 
اختصاص داده اند. این در حالی است که بیش از ۶۰ 
درصد کارگران در مشاغل غیررسمی کار می کنند در 
حالی که تحت پوشش بیمه نیستند. از این تعداد، ۶۲ 

درصد زنان و ۵۹ درصد مردان شاغل، بیمه ندارند. 
به گفته یک تحلیلگر و کارشناس بازار کار بیشترین 
آسیب در دوران شیوع کرونا تا به امروز به کارگران وارد 
شده است. حمید حاج اسماعیلی گفت: متاسفانه در 
شرایطی که کرونا بیداد می کند و تعطیلی ها هم ادامه 
دارد بیمه بیکاری جوابگوی نیاز ایم تعداد از متقاضیان 
نیست. بسیاری از بیکاران ناشی از بحران کرونا به طور 
کامل شغل خود را از دست داده اند و از مزایای بیمه 
بیکاری نیز بهره مند نیستند. بعد از شیوع همه گیری 
کووید-۱۹، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
برنامه ملی پاسخ دهی به پیامدهای همه گیری کرونا در 
ایران به تصویب رسید و طبق آن،اجرای این برنامه با 
سه خط تلفن، و توان حرفه ای و تخصصی ۴۵۰ مشاور 
آموزش دیده جهت پاسخگویی به مسائل اجتماعی 
و روانی همه گیری کووید-۱۹ آغاز شد. ستاره آمنه 
فروزان، عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس دبیرخانه 
رصدخانه اجتماعی کووید۱۹ در یک نشست مجازی 
به گزارش پژوهشــکده آمار، از تأثیرات اجتماعی و 
اقتصادی، جمعیتی و سالمت روان بیماری کووید-۱۹ 
که در آذر ۱۳۹۹ منتشر شد، اشاره کرد: »بر اساس 
این گزارش، ۱۵درصد شاغالن به دلیل همه گیری 
کووید، شغل خود را از دست دادند که زنان شاغل و 
گروه های خود اشتغالی حجم بیشتری از این آمار را 
تشکیل می دهند.« به گفته فروزان، ۳۰ درصد افراد با 

همه گیری کرونا، منبع درآمد خود را از دست دادند و 
کاهش درآمد نسبت به قبل از همه گیری داشتند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اثر شیوع کرونا را 
بیکاری ۲۰ درصد از شاغالن برآورد کرده که در قالب 
تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی خواهد 
بود. دفتر مدل سازی دانشــگاه امام صادق از نتیجه 
مطالعه ای خبر داده که نشان می دهد از آغاز شیوع 
کرونا تولید ۶۵ درصد بنگاه های اقتصادی کاهش تولید 
داشته اند. بر اساس این پژوهش فقط فعالیت ۴ درصد 

بنگاه ها افزایش داشته است.
پیش بینی افزایش چشمگیر بی کاری در حالی است 
که ایران در زمستان گذشــته نرخ ۱۰ و شش دهم 
درصدی بیکاری را ثبت کرده است. به روایت مرکز آمار 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان سال 
۱۳۹۸ بیش از ۲۶ درصد بوده اســت. اکنون نه فقط 
کارشناســان اقتصادی یا منتقدان دولت نگران موج 
بزرگ بی کاری هستند که به این نرخ افزوده شود بلکه 

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم هشدار داده میلیون ها 
تن در معرض بی کاری و اخراج از کار قرار دارند. به گفته 
وی بیش از ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل 
غیررسمی با کاهش دســتمزد یا اخراج رو به رو بوده 
و همچنین یک میلیــون و ۵۰۰ هزار کارگاه تعطیل 
شده اند. یک کارشناس بازار کار در این رابطه به "کسب 
و کار" گفت: بیشترین آسیب در دوران شیوع کرونا تا به 
امروز به کارگران وارد شده است. حمید حاج اسماعیلی 
افزود: متاسفانه در شرایطی که کرونا بیداد می کند و 
تعطیلی ها هم ادامه دارد بیمه بیکاری جوابگوی نیاز 
این تعداد از متقاضیان نیست. بسیاری از بیکاران ناشی 
از بحران کرونا به طور کامل شغل خود را از دست داده 

اند و از مزایای بیمه بیکاری نیز بهره مند نیستند.
حاج اســماعیلی ادامه داد: باید برای حل مشــکل 
کارگران و بیکاران ناشی از بحران کرونا برنامه جامع و 
کاملی وجود داشته باشد. اینکه بخش خصوصی اعالم 
کرد ۶ میلیون دز واکسن برای کارگران وارد می کند به 

کجا رسید. اگر واکسیناسیون سراسری کارگران انجام 
شود این مشکالت کاهش خواهد یافت. 

کارشناس بازار کار اظهار داشت: ایجاد شغل اولویت 
دولت است و باید برای بیکاران شغل مناسبی در نظر 
گرفته شود. همچنین استفاده از بیمه بیکاری و دیگر 
مزایایی که برای دوران بیکاری کارگران و البته تمامی 

مردم در دستور کار قرار بگیرد. 
حاج اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید 
سیاست هایی را به منظور تاب آوری بخش های مختلف 
جامعه به اجرا بگذارد. چرا باید بیش از نیمی از کارگران 
در مشاغل غیررسمی بیمه نداشته باشند. باید به این 
موضوع صورت جدی پرداخته شــود و پیگیری در 
سطح وسیعی ادامه پیدا کند. کارگران روزمزدی که 
در مشاغل غیررسمی کار می کنند بسیارند و در حال 
حاضر وضعیت معیشتی نگران کننده ای دارند. بسته 
های معیشتی دولت به دلیل عدم برخورداری از بیمه 

به این گروه اختصاص پیدا نکرد. 

۳0 درصد مردم با شیوع كرونا، منبع درآمد خود را از دست دادند

بیکاری ۱5 درصد شاغالن با شیوع کرونا
۶5 درصد بنگاه های اقتصادی كاهش تولید داشته اند                                                                          ۶0 درصد كارگران شاغل در مشاغل غیررسمی بیمه نیستند
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رییس اتحادیه مرکــزی میوه و تره بار تهــران با اعالم 
جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی ، گفت: نرخ انواع میوه 
و صیفی جات در هفته سوم فصل تابستان دارای کاهش 
نسبی بوده اما برخی صیفی جات همچون انواع کاهو و 
پیاز زرد روند افزایشی داشــته است.»اسداهلل کارگر« با 
اعالم جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی جات درجه یک 
تا درجه سه، براساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت 
کشاورزی در میدان میوه و تره بار تهران در دوره زمانی 
۲۱ تا ۲۷ تیرماه سال ۱۴۰۰ افزود: براساس این نرخ نامه 
قیمت هر کیلوگرم زردآلو شیراز بین ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار 
تومان، زردآلو ارومیه بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان، توت 
فرنگی گرگان بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار تومان، توت فرنگی 
گلخانه ای بین ۳۰  هزار تا ۴۵ هزارتومان، سیب گالب 
بین ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، شــلیل شبرنگ بین ۱۵ هزار 
تا ۲۲ هزارتومان، شلیل شــبرنگ سیبی بین ۱۸ تا ۳۰ 
هزار تومان است. وی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم 
گیالس پرتوایی بین ۲۵ هزار تا ۳۵ هزارتومان، گیالس 

تکدانه بین ۳۰ هزار تا ۴۵ هزارتومان، گیالس مشــکی 
بین ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، انگور یاقوتی بین ۱۵ هزار تا ۲۵ 
هزارتومان، انگور عسگری بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزارتومان، 
انگور رطبی بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزارتومان، آلبالو رسمی و 
آلبالو تخم خارجی بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار تومان، آلوزرد 
بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزارتومان ، آلو ســیاه بین ۱۵ هزار 
تا ۲۰ هزارتومان، هلو پیــش رس بین ۸ هزار تا ۱۵ هزار 
تومان و هلو هسته جدا بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزارتومان به 

فروش می رسد.
رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت 
هر کارتن آناناس بین ۵۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزارتومان، هر 
کیلوگرم انبه بین ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار و موز بین ۱۹ هزار 
تا ۲۳ هزار تومان اســت.وی بیان داشت: همچنین نرخ 
هر کیلوگرم شاه پسند بین هفت هزار تا ۱۱ هزار تومان، 
طالبی بین پنج هزار تا ۹ هزار تومان، خربزه بین هشت 
هزار تا ۱۲ هزارتومان، هندوانه خطی و ساکاتا بین سه 

هزا رو ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، گفت: 
در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره های یک و ۲ ماده 

۷ قانون کار ساماندهی شد اما هنوز ابالغ نشده است.
فتح اهلل بیات در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: 
از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکت های 
پیمانکاری رشد بی رویه یافته اند چراکه در سال ۷۳ 
دیوان عدالت اداری با دادنامــه ۱۷۹ خود که به نفع 
کارفرما صادر کرد. بر اساس این دادنامه کارفرما اجازه 
دارد که در مشــاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی 
منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شــده است. همین 
موضوع موجب سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده 
است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر 
نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه طی سال های اخیر تعداد شرکت های پیمانکاری 
بسیار افزایش یافته است، گفت: شرکت های دولتی بی 
ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند 
تا جایی که امروز روند کار در این شرکت ها تبدیل به 

فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیستند.
وی ادامه داد: اکثر شــرکت های تولیدی، صنعتی و 
خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد 
کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر 
را نمی دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت 
همچون عســلویه کار می کند و در بهترین حالت ۶ 
میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب 
و اعتراض می توان از او داشــت؟ کارگران نفت، گاز و 
پتروشیمی که در شرایط سخت کار می کنند حداقل 
باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالیست 

که نه تنها حقوقشان پایین اســت بلکه بعضاً بیمه، 
پاداش، مرخصی، شیفت کاری هم ندارند.

بیات تصریح کرد: در این شــرایط تشکلی هم وجود 
ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل ها 
شــکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصاًل 
قابل توجیه نیست. در این مناطق اصاًل قانون کار هم 

حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می شود.
وی گفت: اگر دولت می خواهد روابط کار را ساماندهی 
کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما 
برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد 
کند. این اجحاف در حق کارگر و خالف شرع است. 
بیات افزود: کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد. 
دالالن باید حذف شوند. اما قطعاً منافعی در پشت پرده 

وجود دارد که اجازه این کارها را نمی دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن  ندارند و اغلب 
حاشیه نشین شده اند، گفت: در زمان وزارت ربیعی 
در وزارت کار، بعد از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون 
کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی 
و مقرر شد قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد 
شــوند. همچنین تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل 
تصویب شد که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در 
قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ 
این اصالحیه ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با 
این حال هنوز ابالغ نشده است. وی افزود: باید دادنامه 
۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و 
مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مساله از هرج 
و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را 

تأمین می کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو تهران در خصوص 
انتظارات اصناف از رئیس جمهــور منتخب تاکید کرد: 
متاسفانه دولت ها با اینکه پشتیباني اصناف را در هر دوره 
دیده اند هیچگونه حمایتي از جایگاه این فراکسیون بزرگ 
اقتصادي در کشور نمي کنند. در دولت گذشته نمي گویم 
اصالً حمایتي وجود نداشت؛ اما آنچه که شایسته و بایسته 

اصناف بود در هیچ یک از دولت ها اجرا نشد.
علیرضا نیک آیین، رئیــس اتحادیه تعمیرکاران خودرو 
تهران با اشاره به حضور میلیوني افراد در انتخابات ریاست 
جمهوري بیان داشت: اصناف از جمله افرادي بودند که با 
حضور خود در انتخابات ریاست جمهوري ثابت کردند که 
مدافع نظام و مدافع دولت خود هستند، اما انتظار و توقع 
اصناف هیچگاه بیجا، بي دلیل و غیر منطقي نبوده است. ما 
همیشه در صحنه حضور داشتیم. از زمان انقالب اسالمي، 
دفاع مقدس، مشکالتي نظیر سیل، زلزله و بالیاي طبیعي 
حضور در محافل و جایگاه هایي که دفاع از دولت و نظام را 
در بر داشت نشان از حمایت کامل اصناف از نظام شان دارد 
. وي با تاکید بر اینکه هیچ گونه حمایتي از سوي دولت و 
سازمان امور مالیاتي صورت نگرف. افزود: مشکالت اصناف 
در دو سه سازمان بیشتر خالصه نمي شود، خصوصا اهم 
مشکالت آنها با ســازمان امور مالیاتي است. در دو سال 
گذشته اکثر اصناف تعطیل بودند؛ اما سازمان امور مالیاتي 
که بخش مهمي از بدنه دولت اســت نــه تنها از اصناف 
حمایت نکرد؛ بلکه بر میزان مالیات سال ۹۸ به نسبتهاي 
مختلف و درصدهایي را اضافه و بر مطالبات خود اصرار 
ورزید در حالیکه میدانست اصناف طي دو سال گذشته 
هیچ گونه درآمدي نداشتند و مشکالت اقتصادي، تورم، 
نوسان دالر و ارز بالیي بسیار بزرگ بر سر این طیف وسیع 

و فراکسیون اقتصادي آورده است.
نیک آئین ادامه داد: آنچه که مــا از دولت انتظار و توقع 
داریم، نابودي فساد در کلیه ادارات، سازمانها وزارتخانهها 
و نهادهاي تحت سیطره و تبعیت از دولت است. بسیاري از 
سازمان ها و ارگانها با اشاعه فساد در بدنه خود و کارمندان 
اجازه کار، فعالیت و پیشروي در امور اقتصادي و اجتماعي 

را به هیچ یک از آحاد جامعه خصوصاً اصناف نمي دهند.
وي تصریح کرد: وزارتخانه ها و سازمان ها در کار اصناف 
مداخله مستقیم و غیر مســتقیم دارند در حالي که مي 
بایستي مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي بخش خصوصي 
را تقویت نمود. کسب و کار در دست اصناف است کسب 

و کار خود در تمام کشــورهاي جهان همیشه توانسته 
تعداد بیشماري از افراد را اشتغال زایي کند؛ اما مداخله ، 
شهرداري ، وزارت راه، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت 
مسکن، سازمان امور مالیاتي و دیگر سازمان ها و نهادهایي 
که دولت بر آنها نظارت دارد اجــازه فعالیت را از اصناف 
گرفته و موانع بسیار شدیدي در روند پیشرفت اقتصادي 

این قشر عظیم ایجاد نموده است.
نیک آیین ادامه داد: از بین بردن بوروکراسي هاي اداري از 
مهمترین کارهایي است که دولت جدید مي تواند سرلوحه 
تمام کارهاي خود قرار دهد. با اختالس گران برخورد کند. 
هیچ یک از اختالس گران از اصناف نبودند. تمام آنهایي 
که اختالس نمودند در داخل بدنه دولتها و در سازمان ها 
و ارگان ها مشغول به کار بودند. این افراد با هزاران فیلتر به 
سر کار میآیند و کامال براي دولت شناخته شده هستند. از 
دولت انتظار داریم این افراد را بیشتر رصد کند و بر روي 
کارشان نظارت داشته باشد. اگر در بدنه دولت اختالف از 
بین برود میتوانیم اقتصاد بسیار پویایي را درکشور داشته 
باشیم. وي افزود: از دیگر موضوعاتي که بسیار مهم است؛ 
حمایت از نامگذاري هاي ســال از سوي رهبر معظم مي 
باشد. شعار امسال تولید؛ پشتیباني ها و مانع زدایي هاست. 
از جمله و مهمترین مانع زدایي هایي که مي تواند انجام 
شود حمایت از تولید داخلي و جلوگیري از واردات بي رویه 
و غیر قانوني و کنترل آنها از مباني ورودي است. گمرکات از 
ورود کاالهاي غیرضروري جلوگیري کند. دولت مي تواند 
با نظارت بر این مهم فائق آید. میلیون ها و میلیاردها کاالي 
مورد نیاز کشور پشت درب هاي بسته گمرکات در شرایط 
بسیار بد آب و هوایي باقیمانده در صورتي که کشور به آن 
کاالها کامالً نیاز دارد؛ بنابراین مي بایستي بر مسئوالني که 
روي هر یک از مسئولیت ها حاکم هستند نظارت کافي 
داشته باشد در غیر این صورت اگر فســاد از بین نرود در 
دستگاه هاي دولتي مشکالت همانطور که وجود دارد ادامه 
خواهد یافت. رئیس اتحادیــه تعمیرکاران خودرو تهران 
اضافه کرد: استفاده از کارشناسان خبره، متعهد و متخصص 
صنفي در واردات، صادرات، تولید و توزیع کاال نقش اساسي 
در موفقیت دولت خواهد داشت. تاکنون از کارشناسان 
خبره صنفي در تصمیم گیري هاي دولتي استفاده نشده 
است در صورتي که دولت مي تواند به طور مجاني از این 
متخصصین بسیار متعهد و نخبه استفاده کامل را در زمینه 

پیشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور بهره ببرد.

ماده ۷ قانون كار ساماندهی شد اما ابالغ نشد

۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند 

کاهش نسبی قیمت انواع میوه و صیفی در هفته سوم فصل تابستان

آنچه شایسته و بایسته اصناف است در هیچ یک از دولت ها اعمال نشد

انتظار اصناف؛ اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي 
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ترمز ارزهای ديجیتالی كشیده شد
بیشــتر ارزهای دیجیتالی تحرکات قیمتــی کمی را ثبت کردنــد. به گزارش 
سی ان بی سی، بررسی سفارشــات صورت گرفته در صرافی های بزرگ ارزهای 
دیجیتالی نشان می دهد که کماکان بسیاری از معامله گران انتظار ریزش بیشتر 
بازار را دارند و سفارشات فروش کماکان به میزان قابل توجهی، باال باقی مانده است. 
بخشی از انتظار ریزشی بازار ناشی از فرا رسیدن سررسید قراردادهای شرکت گری 
اسکیل است که از دارندگان بزرگ رمزارزها در جهان محسوب می شود و در نتیجه 

این اتفاق، عرضه در بازار زیاد خواهد شد.  
در یک تصمیم عجیب و بی سابقه، شبکه اجتماعی تیک تاک اعالم کرد ممنوعیت 
های جدیدی برای تبلیغات در نظر گرفته که یکی از آن ها ممنوعیت تبلیغ ارزهای 
دیجیتالی بوده است. صرف نظر از اینکه کاربر این شبکه اجتماعی در کدام نقطه از 
زمین سکونت داشته باشد، طبق تصمیم گیری جدید اجازه اظهار نظر یا تبلیغ در 
خصوص ارزهای دیجیتالی را نخواهد داشت.  این شبکه اجتماعی از شبکه های 

محبوب برخی کاربران به ویژه دوج کوین بود.  
اظهارات سناتور بانفوذ آمریکایی در نقد ارزهای دیجیتالی باعث وحشت معامله 
گران از اتخاذ رویکرد ســختگیرانه تر در آمریکا نســبت به رمزارزها شده است. 
الیزابت وارن- از سناتورهای ارشد دموکرات- در نامه خود به گری گنسلر- رییس 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا- با انتقاد از عدم وجود قانون گذاری در این 
حوزه گفته است نوسانات بسیار باال در بازار رمزارزها در نهایت ثبات همه بازارهای 

مالی را به خطر میاندازد و باید فکری به حال آن کرد.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۴۱۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۸ درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضر ۵۰ 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.  

اتصال 100 درصدی به اينترنت در ايران
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از نظر جمعیتی ۹۸.۵ روستاییان و ۱۰۰ 

درصد شهروندان ایرانی به اینترنت متصل هستند.
بر اساس اعالم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد روستاهای دارای 
ارتباط )هر نوع از ارتباط( در کشور امروز به ۵۲ هزار روستا رسیده و تعداد اشتراک های 
روستایی از ۳ میلیون اشتراک گذشته است. ۴۴ هزار روستا و ۸۲ هزار کیلومتر جاده 
اکنون تحت پوشش همراه اول و ۱۸ هزار روستا و ۶۴ هزار کیلومتر جاده تحت پوشش 

ایرانسل هستند.  
همچنین تعداد مشترکان اینترنت پهن باند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹، به ۸۹ میلیون 
و ۳۴۵ هزار و ۴۷۸ رسیده که شامل ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۲۸ مشترک اینترنت 
پهن باند سیار و ۵ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ مشترک اینترنت پهن باند ثابت می شود. 
مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، به 
۱۰۶.۳۵ درصد رسیده که ۱۰۰.۲۲ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهن باند 

سیار و ۶.۱۳ درصد مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت است. 
در این راستا محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در توئیتر 
نوشت: از نظر جمعیتی ۹۸.۵ روستاییان و ۱۰۰ درصد شهروندان ایرانی به اینترنت 
متصل هستند.  مقایسه دو تصویر، عملکرد این دولت در اتصال روستاها را نشان می دهد. 
نمایش جزئیات اطالعات روستا به روستا را هم در سامانه diiar.ir منتشر کردیم تا 

ارزیابی دقیق عملکرد میسر باشد.

اپل جزو 7 اقتصاد برتر جهان 
اپل در صورتی که یک کشور مستقل بود، جزو هفت اقتصاد برتر جهان قرار می 
گرفت. شرکت های بزرگ آمریکایی کماکان در حال تصاحب سهم بزرگ تری از 
بازارهای جهانی هستند و اکنون ارزش بسیاری از این شرکت ها از اندازه اقتصاد 

کشورهای مختلف نیز بیشتر شده است. 
در حال حاضر دست کم سه شرکت بزرگ آمریکایی هستند که ارزش آن ها ۹۰۰ 
میلیارد دالر یا بیشتر است. توضیح آنکه منظور از ارزش بازار، ارزش کل سهام آن 
شرکت است که از طریق ضرب تعداد کل سهام آن شرکت ضربدر قیمت هر سهم 
در بازارهای بورسی به دست می آید. همچنین قیمت های فوق مربوط به قیمت 

های سهام هر شرکت تا پایان ماه می سال جاری بوده است.
۱- اپل؛ ارزش این شرکت در حال حاضر ۲.۱ تریلیون دالر برآورد می شود که آن را 
به یکی از هفت اقتصاد بزرگ جهانی تبدیل می کند. در مقام مقایسه، حجم تولید 
ناخالص داخلی ایتالیا معادل دو تریلیون دالر، برزیل ۱.۸ تریلیون دالر، کانادا ۱.۷ 

تریلیون دالر و کره جنوبی ۱.۷ تریلیون دالر بوده است.  
۲- مایکروســافت؛ دیگر شــرکت بــزرگ آمریکایی که بــا ارزش بــازار ۱.۹ 
تریلیون دالری، می تواند یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان محســوب می شــود.  
در مقام مقایســه، حجم تولید ناخالص داخلی اســترالیا معــادل ۱.۴ تریلیون 
 دالر، اســپانیا ۱.۴ تریلیــون دالر، مکزیــک ۱.۳ تریلیــون دالر و اندونــزی

 ۱.۱ تریلیون دالر بوده است.  
۳- فیس بوک؛ بزرگ ترین گروه شــبکه هــای اجتماعی در جهــان که تنها 
چند گام تا تبدیل شــدن به یک قــدرت یک تریلیــون دالری فاصلــه دارد. 
ارزش بازار فیس بــوک طبق آخریــن برآوردها چیزی حــدود ۹۳۹ میلیارد 
دالر اســت. البته قبال یک بار در گذشــته ارزش فیس بوک از یک تریلیون دالر 
عبور کرده بود.در مقام مقایســه، حجــم تولید ناخالص داخلــی هلند معادل 
 ۹۰۷ میلیارد دالر، عربســتان ۷۹۳ میلیارد دالر، ترکیــه ۷۶۱ میلیارد دالر و 

سوییس ۷۰۳ میلیارد دالر بوده است.  

عالقه اكثر كاركنان حوزه فناوری به تغییر شغل
تعداد قابل توجهی از کارکنان حوزه فناوری عالقمند به تغییر شغل هستند و اقناع آنها 
برای باقی ماندن در مشاغل فعلی کار دشواری است. نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد کمتر از یک سوم فعاالن و کارکنان حوزه فناوری قصد دارند مشاغل فعلی 
خود را حفظ کنند و اکثر آنها به دنبال ترک پست سازمانی فعلی هستند و در این 
شرایط در بسیاری از کشورهای جهان شاهد کمبود افرادی هستیم که از مهارت های 

دیجیتال کافی برای انجام مشاغل گوناگون برخوردار باشند.
این بررسی که توسط مؤسسه ســی دبلیو جابز از طریق گفتگو با هزار فعال حوزه 
فناوری و ۵۰۰ تصمیم گیر حوزه آی تی انجام شده، نشان می دهد تنها ۲۹ درصد از 
کارکنان حوزه فناوری قصد دارند مشاغل فعلی خود را تا ۱۲ ماه آینده حفظ کنند و 
اکثر آنها قصد دارند بعد از پایان همه گیری کرونا و تغییر مجدد سبک زندگی مشاغل 

دیگری را بر عهده بگیرند.
همچنین ۱۴ درصد از کارکنان حوزه فناوری به دنبال بر عهده گرفتن مشــاغل 
تازه در شرکت هایی متفاوت هستند، ۱۱ درصد می خواهند کسب و کار شخصی 
خودشــان را ایجاد کنند، ۱۱ درصد قصد دارند مشــاغل پاره وقت داشته باشند، 
۱۱ درصد به دنبال تغییر محل جغرافیایی کار و ۱۰ درصد هم به دنبال پیمانکار 
شــدن هســتند. در مجموع ۸ درصد افراد هم کاًل قصد دارند در حوزه ای جدید 
به غیر از فناوری مشــغول به کار شوند. بررسی های ســی دبلیوجابز حاکیست 
ظرف ماه های آینــده حوزه فناوری بــا کمبود نیروی متخصــص و ماهر مواجه 
 می شــود و تالش برای تغییر شــغل ایــن بخش را به شــدت تحــت تأثیر قرار 

خواهد داد.

اخبار

کمبود تراشه به قاچاق آن دامن زده است
کمبود جهانی تراشه به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از صنایع موجب شده تا قاچاق این محصول پیشرفته دنیای فناوری افزایش یابد. ماموران گمرک هنگ کنگ موفق به شناسایی و کشف 256 

پردازنده شرکت اینتل شدند که توسط قاچاقچیان با نوار چسب به دور بدن آنها بسته شده است. این پردازنده های اینتل از نوع Core i7-10700  و 10900K-Core i9 بوده و ارزش آنها بالغ بر 123 هزار دالر برآورد 
شده است.حمل این تراشه ها توسط رانندگان یک کامیون درهنگ کنگ انجام شده است. آنها قصد داشتند از پل هنگ کنگ – ژوهای - ماکائو عبور کنند. اگر چه در جریان جستجوی خود کامیون اقالم قاچاق کشف 

نشد، اما در زمان بازرسی ماموران به حالت غیرعادی بدن رانندگان مشکوک شده و اقالم قاچاق را شناسایی کردند.

عضو هیات مدیــره مرکز 
نوآوری یــاس گفــت: با 
راه انــدازی ایــن مرکــز 
سعی می شــود از ظرفیت 
خارجــی  دانشــجویان 
در جهت توســعه بازارهای صادراتی شرکت های 
دانش بنیــان اســتفاده کرد.منصــور حکیم الهی 
افزود:در ایران حدود ۱۰۰هزار دانشجوی خارجی 
حضــور دارد که بخشــی در وزارت علــوم، وزارت 
بهداشت، دانشگاه آزاد و بخشــی در دانشگاه های 
حوزوی تحصیل می کنند.وی بیان کرد: دانشــگاه 
های حوزوی مثل دانشگاه اهل بیت، دانشگاه ادیان 
و مذاهب و دانشگاه جامعه المصطفی است.او ادامه 
داد: دانشجویان خارجی در دانشگاه ها پذیرش می 
شدند فارغ التحصیل می شدند و بعد از بازگشت به 

کشورشان  دیگر ارتباطی با ایران نداشتند.
وی توضیح داد: در این دانشــگاه مرکزنوآوری راه 
اندازی خواهد شد که دانشجویان پذیرش شده در 
هر مقطع در کنار تحصیل خود با شرکت های دانش 
بنیانی که قابلیت صادرات دارند تعامل داشته باشند 
تا بعد از بازگشت به کشور ارتباطشان با دانشگاه و 
ایران قطع نمی شــود و نماینده شرکت های دانش 

بنیان ایرانی در کشور خود هستند.
وی گفت: ایران در حوزه دانــش بنیانی در منطقه 

پیشــتاز اســت و این قابلیت صادرات محصوالت 
دانش بنیان  وجود دارد.حکیم الهی افزود: در مرکز 
نوآوری یاس قصد داریم شرکت های دانش بنیانی 
که محصول شان در بازار داخل فروش می رود و قصد 
دارند محصول خود را بین المللی عرضه کنند را با 
دانشجویان خارجی ارتباط دهیم تا از طریق آنها  این 

کار تسهیل شود .
وی اظهارداشت : به طور مثال نرم افزار مطالعه کتاب 
که در ایران توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی 
و راه اندازی شده و فروش دارد، برای راه اندازی این 
نرم افزار در کشور افغانستان می توانند از طریق یک 
یا چند دانشجوی افغان ، نرم افزار خود را در کشور 
همسایه توسعه دهند به این شکل دانشجویان بعد 
از فارغ التحصیلــی به عنوان نماینده و ســهامدار 
آن سایت کتاب افغانستانی هســتند یعنی  قبل از 
بازگشت به کشــورش یک شــغل برای خود مهیا 
کرده و شــرکت دانش بنیان ما بازار خود را توسعه 

داده است.
حکیم الهی افزود: مرکز نوآوری یاس به عنوان مرکز 
تخصصی توســعه صادرات دانش بنیان است، این 
مرکز در تمام حوزه ها فعالیت می کند. دانشجویان 
خارجی قابلیت ایــن را دارند که حداقــل در گام 
مقدماتی به عنوان بازاریاب محصوالت دانش بنیان 
کشور و در گام پیشرفته به عنوان نماینده شرکت ها 

در کشور خود فعالیت کنند.
وی در خصوص دانشــجویان حاضر از ۲۲ ملیت در 
دانشــگاه اهل بیت گفت: در این واحد دانشگاهی 

دانشجویانی از همه کشــورهای همسایه از قبیل 
ترکیه عراق، سوریه، یمن، پاکســتان، کشورهای 
حوزه دریای خزر و کشــورهای جنوب شرق آسیا، 
آفریقا و اروپا مشغول به فعالیت هستند. وی افزود: 
ما در این مرکز نوآوری به عنوان حلقه آخر فعالیت 
شــرکت های دانش بنیــان که توســعه صادرات 
محصوالت دانش بنیان و حضور در بازارهای خارجی 

است، ایفای نقش می کنیم .
این مسوول با اشــاره به اینکه مرکز در ساختمان 
مجزایی از دانشــگاه فعالیت خواهد کرد یادآورشد: 
دانشگاه اهل بیت فراتر از رشته های علوم انسانی در 
زمینه رشته های فنی و پزشکی نیز فعالیت می کند. 

وی گفت: در ســال تحصیلی ۱۴۰۰ در رشته های 
ارشــد و دکتری ۸۵۰ نفر دانشجو فعال هستند که 

برنامه داریم این تعداد را به هزار نفر برسانیم .
عضو هیات مدیره مرکز نوآوری یاس با اشاره به اینکه 
در کشور هزار شــرکت دانش بنیان وجود دارد که 
قابلیت صادرات محصول دارند یادآور شد: در مرکز 
نوآوری یاس تا کنون ۱۴ شرکت دانش بنیان مستقر 
شده اند و بر اساس تفاهم نامه ای قرار است با ۱۰۰ 
شرکت دیگر قرارداد منعقد شود. طبق اعالم، مرکز 
نوآوری یاس روز یکشنبه ۲۰ تیرماه توسط معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری و مسوالن دانشگاه 

اهل بیت به صورت رسمی راه اندازی شد .

با مركز نوآوری ياس محقق می شود:

توسعه بازارهای صادراتی شرکت های دانش بنیان
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

فراخوان ســرمایه گذاری روی کســب و کارهای 
فناورانــه و نوآورانــه حــوزه گیاهــان دارویی و 
طب ســنتی تا ۳۱ تیرماه تمدید شــد.فراخوان 
سرمایه گذاری روی کســب و کارهای فناورانه و 
نوآورانه حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی توسط 
بنیاد برکت و موسســه دانش بنیان برکت تا ۳۱ 
تیرماه تمدید شد.طی این فراخوان طرح باید در 

حوزه های »تولید و فرآوری ارقــام برتر گیاهان 
دارویی«، »کشت گیاهان دارویی پرمصرف و تولید 
محصوالت فــرآوری مبتنی بر بــازار تضمینی«، 
»استانداردســازی یا ایجاد الگوهای کشت بهینه 

ارقام برتر گیاهان داروئی«، »تجاری سازی و توسعه 
بازار ارقــام برتر گیاهان داروئی و طب ســنتی«، 
»حمایت و کمک به راه انــدازی طرح های ملی یا 
منطقه ای مرتبط با کسب وکارهای خرد و خانگی یا 

کسب و کارهای خانوادگی« باشد.در این فراخوان 
اعالم شده که از طرح های فناورانه و نوآورانه این 
حوزه در قالب سرمایه گذاری جسورانه، مشارکت 
مدنی و ارائه تســهیالت حمایت می شود. فعاالن 
و فناوران حوزه گیاهان دارویی و طب ســنتی تا 
تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ می توانند طرح های خود را 

با مراجعه به پایگاه problem.ir ارسال کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این 
معاونت در راستای توسعه نوآوری و داخلی سازی، 
انواع وام و تســهیالت به ویژه وام صندوق توسعه 
ملی، وام صندوق پژوهش و فناوری، فراهم کردن 
زمینه ارتباط با دانشــگاه ها، پارک هــای علم و 
فناوری و شــتاب دهنده ها به واحدهای صنعتی 

کمک خواهد کرد.
"ســورنا ســتاری" در آیین افتتاح مرکز نوآوری 
و شــتاب دهی در یکی از برندهــای لوازم خانگی 
افزود: این معاونت برای داخلی ســازی آن دسته 
از تجهیــزات و موادی که از خارج از کشــور وارد 
می شــوند آمادگی داشته و در راســتای توسعه 
نوآوری، انواع وام و تسهیالت به ویژه وام صندوق 
توسعه ملی، وام صندوق پژوهش و فناوری، فراهم 
کردن زمینه ارتباط با دانشــگاه هــا، پارک های 
علم و فناوری و شــتاب دهنده ها کمک خواهیم 
کرد.وی در ادامه بیان داشــت: توســعه صنعت 
یخچال سازی، عالوه بر توسعه R&D )تحقیق و 

توسعه( واحدها و افزایش بودجه ها در این مسیر، 
نیازمند باز کردن پای استارتاپ ها و جوانان به این 
 حوزه اســت تا نوآوری به تولیــد محصول تزریق

 شود.
این مقام مســوول یادآور شــد: تاکنون سه برند 
ایرانی توانســتند مرکز نوآوری در مجموعه خود 
به ویژه با همکاری دانشــگاه ها ایجــاد کنند که 
به خصوص هماهنگ کردن خانه هــای ایرانی با 
 فرهنگ ایرانی با محصوالت مدرن روز را در دستور

 کار دارند.
ســتاری تاکیــد کــرد: طراحــی لوازم خانگی 
ایرانی می توانــد بر مبنای فرهنــگ ایرانی برای 
محصوالت مدرن و روز اتفاق بیافتد.معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشــاره به حمایت 

معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری از 
داخلی ســازی ها در این صنعت یادآور شد: امروز 
یکی از مشکالت اصلی صنایع لوازم خانگی تولید 
 کمپرســور اســت که در دیگر صنایع نیز کاربرد

 دارد.
در ایــن مراســم، »محمدحســین منصوری« 
مدیرعامــل یکــی از برندهــای لوازم خانگــی 
کشــورمان اظهار داشــت: هر چند در طول ۱۰ 
سال گذشــته با توســعه بخش R&D در این 
شــرکت، اقدامات خالقانه و نوآورانه در دســتور 
 کار بود، اما همه آنها به صورت مهندسی معکوس 
انجام می شــد.وی بیان داشــت: در حدود چهار 
ســال اخیر با راه اندازی تدریجی مرکز نوآوری و 
شتاب دهی لوازم خانگی، تولید محصوالت جدید 

با فناوری جدید را در دستور کار خود قرار دادیم 
و به ویژه در تولید کمپروسورهای اینورتر توفیقات 

خوبی به دست آمد.
منصوری یــادآور شــد: امــروز توانایــی تولید 
محصوالت با کمپروســور اینورتر کــه با مصرف 
بهینه انرژی و صدای کم به ویژه در شرایط کنونی 
محدودیت مصرف بــرق مد نظر مصرف کنندگان 
اســت، بــه پیشــرفت های خوبی نائل شــدیم.
 وی یادآور شــد: امــروز طراحی انــواع یخچال 
در این شــرکت با اســتفاده از خالقیت و ابتکار 
مهندسان ایرانی و بدون انجام مهندسی معکوس 
محصوالت خارجی انجام می شــود.پیش از این 
مراســم، مرکز نوآوری و شــتابدهی لوازم خانگی 
در این شــرکت با حضور معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، معــاون نــوآوری و تجاری 
ســازی این معاونت، تنــی چنــد از نمایندگان 
 مجلس شورای اسالمی و دبیرکل انجمن صنایع 

لوازم خانگی ایران افتتاح شد.

گروه G۲۰ قانون اصالح مالیات از شــرکت های 
فناوری و دریافت حداقل ۱۵ درصد شــرکتی را 
تایید کرد.وزرای اقتصاد گروه G۲۰ روز گذشته 
قانــون اصالح مالیــات برای شــرکت های چند 
ملیتی را تأیید کرد. هدف این قانون از بین بردن 
بهشــت های مالیاتی و هموار کردن مسیر برای 
دریافت مالیات از شرکت ها تا ۲۰۲۳ میالدی است.

البته پیــش از این نیز پیشــنهاد دریافت حداقل 
مالیات ۱۵ درصدی توسط بیش از ۱۳۰ کشور نیز 
تأیید شده بود. در حقیقت این قانون شرکت های 

بزرگ فناوری را که از روش های مختلف ســعی 
دارند مالیات کمتری بپردازند، هــدف قرار داده 
اســت.برونو لو ماری وزیر اقتصاد فرانســه توافق 
کشورها در این باره را یک پیروزی قلمداد کرد. او 
در توییتی نوشت: ما عصر کاهش مالیات را پایان 
می دهیم و شــرکت های بزرگ فنــاوری باالخره 

مجبور می شوند مالیات عادالنه ای بپردازند. این 
بزرگترین انقالب مالیاتی قرن است.

جانت یلن سرپرست خزانه داری آمریکا نیز اعالم 
کرد این توافق نشــان می دهد جهان آماده است 
فرایند کاهش مالیات شرکتی را به پایان برساند. 
اکنون جهان باید با ســرعت بیشتری برای نهایی 

کردن این قرارداد اقدام کند.
گروه G۲۰ شــامل آرژانتین، اســترالیا، برزیل، 
کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، اندونزی، 
ایتالیا، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان 
ســعودی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، آمریکا و 
اتحادیه اروپا است. اسپانیا نیز به عنوان مهمان دائم 
در این گروه حضور دارد. ۶۰ درصد جمعیت جهان 
در این کشورها زندگی می کنند. همچنین گروه 
G۲۰ بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ 

درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد.

کمبریج – ۱ نام سریع ترین ابررایانه ساخت انگلیس 
است که برای اســتفاده آماده شــده و قابلیت های 
تحقیقاتی گسترده ای خواهد داشت. به گزارش زد دی 
نت، قرار است از این ابررایانه در حوزه هایی همچون 
زیست شناسی دیجیتال، تحقیقات ژنتیک و کشف 
داروهای جدید استفاده شود.بنابراین این ابررایانه به 
طور ویژه در حوزه مراقبت های بهداشــتی و درمانی 

و به منظور تقویت صنایع مرتبط با پزشــکی مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت.ابررایانه مذکور با همکاری 
شرکت ان ویدیا ساخته شده و برای تکمیل آن ۱۰۰ 
میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. ساخت این 
ابررایانه در عــرض تنها ۲۰ هفته صــورت گرفته و 

محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانسته 
تأخیری در فرایند تکمیل آن ایجاد کند. مهندسان ان 
ویدیا به علت شیوع کرونا از سفر از آمریکا به انگلیس 
خودداری کردند و توصیه های خود را از راه دور ارائه 
کردند.برای بررســی عملکرد این ابررایانه و کسب 

اطمینان از دقت آن از فناوری هایی مانند مدل سازی 
های پیچیده رایانه ای و نیز ربات های سیار کنترل از 
راه دور استفاده شده است. ســرعت ابررایانه مذکور 
به ۴۰۰ پتافالپس می رســد و ۸۰ سیستم پردازنده 
پیشرفته DGX A۱۰۰ ان ویدیا بر روی آن نصب 
شده است. رایانه مذکور در فهرست ۵۰۰ ابررایانه برتر 

جهان در رتبه ۴۱ جهان است.

جو بایدن رئیس جمهور آمریــکا فرمان اجرایی 
جدیدی را برای مقابله بــا رفتارهای ضدرقابتی 
شــرکت های بزرگ فناوری امضا کرده است که 
حوزه هایی همچون کارگری را نیز در بر می گیرد. 
به گزارش سی ان بی ســی، فرمان اجرایی جدید 
متشــکل از ۷۲ اقدام و توصیه است که خطاب به 

دهها نهاد فدرال صادر شده است. 
هــدف از ایــن کار تغییــر شــکل و بازنگری در 
شرایط ادغام شــرکت ها و نیز قوانین ضدانحصار 
اعالم شده است. بسیاری از شــرکت های بزرگ 
فناوری در آمریکا با خرید رقبای خود و نیز تالش 
 بــرای از میدان بــه در کردن تمامی موسســات 

رقیب سعی می کنند تا هرگونه رقابتی را در نطفه 
خفه کنند و لذا امکان فعالیت استعدادهای جدید 

و موفقیت افراد توانمند را می گیرند.
بایدن در ســخنرانی خود در کاخ ســفید قبل از 
امضای این دســتورالعمل اجرایی گفت: سرمایه 
داری بدون رقابت سرمایه داری نیست. استثمار 
است.بر اساس دســتورالعمل یادشده کمیسیون 
فــدرال تجــارت آمریــکا موظف به بررســی و 
به چالش کشــیدن ادغام های بد قبلی شــرکت 
 هــای فناوری اســت کــه دولت هــای قبلی به 
آنها توجه نکرده اند. این کمیسیون همچنین باید 
مانع از اعمال محدودیت برای صدور مجوز فعالیت 

های شغلی جدید شود. قبال به بهانه ایجاد مانع بر 
سر راه تحرک اقتصادی چنین محدودیت هایی به 

وجود می آمد.
کمیســیون فدرال تجارت آمریکا همچنین باید 
عقد توافقنامه های غیررقابتی را محدود یا ممنوع 
کند و کمیســیون فدرال ارتباطــات آمریکا نیز 
باید بی طرفی شــبکه ای را احیا کنــد و قوانین 
 مرتبط با آن را که دولت ترامپ کنار گذاشته بود، از 

نو اجرا کند.
جلوگیری از معمالت انحصاری بین ارائه دهندگان 
خدمات پهن باند و مالکان ســایت ها و خدمات، 
ایجاد شــورای رقابت کاخ ســفید برای رهبری 

واکنــش های فدرال به کســب قــدرت فزاینده 
اقتصادی شــرکت های بــزرگ از جملــه دیگر 
 بخش های این فرمان اجرایی جدید محســوب

 می شود.
این دستورالعمل شامل بخش هایی برای حمایت 
از مشــترکان خدمــات تلفن همراه بــه منظور 
دسترسی به گزینه ها و سرویس های قابل انتخاب 
متنوع تر با قیمت ها و طرح های فراوان تر است. 
همچنین شرکت های فناوری سازنده تجهیزات 
سخت افزاری حق ندارند مشتریان خود را مجبور 
به دسترسی به خدمات تعمیر انحصاری در مراکز 

تعیین شده توسط خود کنند.

فراخوان سرمایه گذاری روی کسب و کارهای فناورانه گیاهی

معاون ريیس جمهوری خبر داد:

ارایه تسهیالت توسعه نوآوری و داخلی سازی صنعت 

تايید اصالح قانون مالیات شركت های بزرگ

بهشت مالیاتی شرکتهای فناوری تعطیل می شود

سریع ترین ابررایانه انگلیس آماده استفاده شد

دستور اجرایی بایدن برای مقابله با انحصارطلبی شرکت های فناوری


