
با توجه بــه حمالت ســایبری اخیر بــه برخی از 
ســازمان ها، بیــش از ۲۰ فایل بدافزاری کشــف 
و نمونه برداری شــده و پیکربندی نادرســت، عدم 
به روزرســانی به موقع و عدم اعمال سیاســت های 
صحیح امنیتی از دالیل اصلی ضعف در شبکه های 

کشور اعالم شد.
به گزارش ایسنا، ، طی روزهای گذشته دو اختالل در 
حوزه بازرگانی شرکت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی 
رخ داد. شرکت راه آهن اعالم کرد هیچ اختالل یا حمله 
سایبری به حوزه مسافری، باری یا ایستگاه های قطار 
بین شــهری صورت نگرفته اما اختالالتی در حوزه 
بازرگانی به وجود آمده است. پس از آن سایت وزارت 

راه و شهرسازی از دسترس خارج شد و این وزارتخانه 
اعالم کرد اختالل سایبری در سیستم های کامپیوتری 
کارکنان ستاد این وزارتخانه ظاهر شد که در پی آن 
پورتال وزارتخانه و سایت های زیرپرتال آن از دسترس 

خارج شد.
همچنین پس از آن، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- هشــدار داد: مجدداً 
هشدار اردیبهشت ۱۳۹۷ در مورد حمالت باج افزاری 
با سوءاســتفاده از درگاه مدیریتی iLo سرورهای 
HP را یادآوری می کنیم. تحرکات جدیدی توسط 
مهاجمان ســایبری برای طراحی حمالت سایبری 

با استفاده از این نقیصه، رصد و گزارش شده است.

در این راستا مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی 
رخدادهــای رایانــه ای( اعالم کرد بررســی ســه 
 out HP-Integerated lights آســیب پذیری 
-CVE ،۱۲54۲-۲۰۱۷-CVE با شناســه های
CVE، ۷۱۰5-۲۰۱8-۲۰۱8-۷۰۷8 در ســطح 
کشور نشــان می دهد، برخی از شــبکه های کشور 
در برابر این ضعف ها به درستی محافظت نشده اند. 
پیکربندی نادرست، عدم به روزرسانی به موقع و عدم 
اعمال سیاست های صحیح امنیتی در هنگام استفاده 
ازHP Integrated Lights-Out از دالیل اصلی 
این ضعف در شــبکه های کشور اســت. جدول زیر 

مشخصات این سه آسیب پذیری را نمایش می دهد. 

قیمت نفت در اوایل معامالت روز دوشنبه بازار آسیا 
در بحبوحه ادامه بن بست مذاکرات تولیدکنندگان 
اوپک پالس درباره سیاســت تولید ماههای آینده و 
نگرانیها نسبت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد 

جهانی ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در سپتامبر چهار سنت کاهش یافت و به ۷5 دالر و 5۱ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با یک سنت 

افزایش، به ۷4 دالر و 5۷ سنت در هر بشکه رسید.
قیمتهای نفت پنج شنبه گذشته پس از این که وزیران 
انرژی گروه اوپک پالس دربــاره افزایش تولید از ماه 

اوت به بعد به توافق نرسیدند، ریزش کرده بود. عامل 
شکست در مذاکرات، مخالفت امارات متحده عربی با 
تمدید هشت ماهه محدودیت عرضه اوپک پالس تا 

پایان سال ۲۰۲۲ بود.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: 
ابهاماتی در بازار پس از بن بست مذاکرات اوپک پالس 
بر سر افزایش تولید آتی شــکل گرفت. در نبود یک 
توافق، کاهش تولید فعلی ادامه پیدا می کند و باعث 
کمبود شدیدتر عرضه در بحبوحه وجود تقاضای قوی 

می شود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای ماه آتی 
هفته گذشته ششمین رشد هفتگی خود را به ثبت 

رساند که تحت تاثیر گزارش مثبت اداره اطالعات انرژی 
آمریکا بود که نشــان داد ذخایر نفت و بنزین آمریکا 
هفته پیش از آن کاهش پیدا کرده و تقاضا برای بنزین 

به باالترین حد از سال ۲۰۱۹ رسیده است.
آمار روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان 
داد شرکتهای انرژی آمریکایی شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز طبیعی را برای دومین هفته متوالی افزایش 

داده اند.
با این حال وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ گروه جی 
۲۰ روز شنبه هشــدار دادند شیوع گونه های جهش 
یافته ویروس کرونا و دسترسی نابرابر به واکسن، روند 

احیای اقتصاد جهانی را تهدید می کند.

نفت باالی ۷۵ دالر ایستاد۲۰ بدافزار در حمله سایبری به سازمان های دولتی کشف شد
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 ۱۳۷ میلیون تومان شد
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سرمقاله

واگذاری حداقلی 
زمین و تسهیالت

دولت به طور کلی اجازه ورود 
به بخش ساخت و ساز را ندارد. 
یعنی دولت در قامت سازنده 
نمی تواند به پروژه های ساخت 
و ساز ورود کند و تنها به عنوان ناظر عالی نقش خود را 
باید ایفا کند. دولت برای تایید مشخصات سازه ای و به 
عنوان بخش بازویی به ساخت مسکن می تواند کمک 
کند. طبق قانون مصوب مجلس، دولت ناظر عالی در 
اجرای پروژه هاســت. دخالت دولت حتی به صورت 
حداقلی در شروع ســاخت مسکن مانند مسکن مهر 
منجر به بروز تبعات زیادی شــده است. این موضوع 
 منهای نظارت دولت باید به شــدت نهی شود. دولت 
می بایســت زمین های دولتی را با مصوبه در اختیار 
ارگان ها، نهادها و وزارت مسکن قراردهد تا این نهادها 
با قرار دادن این زمین ها در اختیار افراد ذی صالح در 
قالب مســکن اقدام به خانه دار کردن مردم کنند. اما 
دولت در در اختیار قرار دادن زمین ها خوب عمل نکرده 
 است. مسکن اجتماعی به عنوان نوسازی بافت های 

فرسوده اعالم شد... 

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن
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تداوم گرانی و کمیابی 
کاالهای اساسی

بالتکلیفی ۱.۳  میلیون تن 
کاال  در گمرکات

روز گذشته 51 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد

بازگشت  نقدینگی  به  بورس
صفحه2
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بن بست  خانه سازی  دولتی
بعد   از  16  سال  2700   آپارتمان   مسکن   مهر  تحویل  داده   شده   است

انباشت   تولید   مسکن   ناقص

آمارها   بیانگر   ناکارآمدی   دولت ها   در  ساخت   مسکن   است

افزایش قیمت در حوزه کاالهای اساسی بیداد می 
کند. افزایش قیمت مرغ به ۳۷ هزار تومان، گوشت 
۱6۰ هزار تومان، شیرخام 64۰۰ تومان، شکر ۱5 
هزار تومان، گرانی ۷۰ درصدی ماکارونی، افزایش 
خودسرانه قیمت نان و... نمونه هایی از این بیداد 
قیمتی است. این افزایش بی رویه قیمت ها در حالی 
رخ می دهد که به باور کارشناسان بازار، دولت در 
هفته های پایانی تصدی گری خود بازارها را به حال 
خود رها کرده اســت و خبری از نظارت بر بازارها 
نیست. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این 
رابطه می گوید: از ابتدای سال تاکنون  قیمت روغن 
۳5 درصد و شــکر ۷۲ درصد افزایش یافته است. 

البته برنج نیز که مشمول...

با وجود تمامی مصوبات و دستورالعمل ها برای تسریع 
ترخیص کاالهای اساسی، همچنان روند رو به رشد 
دپوی کاال در گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که 
در حال حاضر حداقل ۱.۳ میلیون تن کاالی اساسی 
در شــناورها روی آب مانده و حتــی امکان تخلیه 
ندارد؛ جریانی که عمدتا از عدم تامین ارز نشــات 
می گیرد آن هم در شرایطی که اتفاقات عجیبی در 
چرخه ارز واردات در حال رخ دادن است.به گزارش 
ایسنا، حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت 
، در فواصل کوتاه شــاهد برگزاری جلسات و صدور 
مصوباتی جهت تسهیل ترخیص کاال است  که اغلب 
به تأیید و دستور مستقیم رئیس جمهور می رسد و 

گرچه در مواردی موجب...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه و شهرسازی:
زمین های حبس شده را آزاد کردیم

وزیر راه و شهرســازی گفت: با توجه به بررسی ها و 
ثبت نام ها، در حال حاضر نیاز واقعی به مسکن ساالنه 
۵۰۰ هزار واحد اســت که در این دولت توانســتیم 
ظرفیت تولید مسکن را برقرار کنیم.محمد اسالمی 
در آیین بهره برداری از طرح های ملــی وزارت راه و 
شهرسازی که با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهور 
برگزار شد،  اظهار داشت: یکی از سیاست های وزارت 
راه و شهرسازی حمایت و تسهیل گری برای خانه دار 
کردن مردم است که اقشار کم درآمد در اولویت قرار 
دارند.وی افزود: از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال این بودم که جریان تولید مسکن به گونه ای 
باشد که فرآیند منســجم و برخوردار از تمام لوازم را 
داشته باشد و در پرتو آن مردم بتوانند به دولت اعتماد 
کنند تا تولید مسکن برقرار و جاری باشد و مردم در 
موعد مقرر صاحبخانه شوند.وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به اقداماتی که برای جریان پایدار تولید مسکن 
در مدت سه سال گذشته انجام شد گفت: اولین اقدام 
این بود که ضوابط و آیین نامه ها را برای اســتفاده از 
پهنه های مناسب شهری و توسعه مسکن را هم آوریم 
و سیاست های تسهیل گرانه را به کار گرفتیم که یکی 
از آنها تســهیل در بخش زمین بود.اسالمی با تاکید 
بر اینکه وزارت شهرسازی برای اجرای سیاست های 
مسکن با فقر شدید زمین مواجه بود گفت: عدم تسهیل 
زمین به دلیل تزاحم قانونی یکی از مشکالت وزارت راه 
و شهرســازی بود که باعث شد در سال های گذشته 
زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشود اما 
با دستور جنابعالی )رییس جمهوری( و تعامل وزارت 
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی این اراضی حبس 
شده تحویل و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
گرفت.وی افزود: اقدام دیگر وزارت راه و شهرسازی، 
شناسایی جامعه مخاطب بود که با ثبت نام گسترده 
توانستیم ارزیابی دقیقی از نیاز مسکن در کشور داشته 
باشیم. در ثبت نام الکترونیکی گســترده در سطح 
کشور دو میلون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج مرحله ثبت 
نام شرکت کردند که از این تعداد ۵۳۰ هزار متقاضی 
واجد شرایط بودند و از این تعداد ۲۰۰ هزار متقاضی 

آورده اولیه را به حساب واریز کردند.

تفاهم نامه ســاخت 57 هزار 
واحد مسکونی بین بانک مسکن 

و ارتش امضا شد
تفاهم نامه همکاری بانک مسکن و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به منظور تامین مالی ساخت ۵7 هزار 
واحد مسکونی سازمانی امضا شد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا، مراسم انعقاد 
تفاهم نامه اعطای تســهیالت ساخت مسکن بین 
بانک مسکن و ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط 
مدیرعامل بانک مســکن و معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.در این 
مراسم که با حضور مدیران ارشــد دو ارگان برگزار 
شد، تفاهم نامه ساخت ۵7 هزار واحد مسکونی رسما 
اجرایی شد.مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق 
اساسنامه، تامین مالی مسکن اقشار میان درآمدی 
جامعه وظیفه ذاتی بانک مسکن است، گفت: از طرف 
خود و مدیران بانک مسکن اعالم می کنم تالش می 
کنیم در حد امکان محدودیت ها و موانع در جهت 
تسهیل اجرای تفاهم نامه برداشته شود.وی همچنین 
گفت: در حالی که بانک مسکن طبق قانون مصوب 
مجلس مکلف به تامین مالی ساالنه ۲۲۰ هزار واحد 
مسکونی از یک میلیون واحد مورد نیاز در کشور شده 
اما ما این آمادگی را اعالم می کنیم که ساالنه تامین 

مالی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده بگیریم.

پرداخت 13 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت توسط بانک توسعه 

صادرات
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران اعالم کرد که 
تسهیالت اعطایی این بانک در سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار 
میلیارد تومان رسید که رشدی ۵۲ درصدی را نسبت به 
سال قبل از آن داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران، علی صالح آبادی و در نشستی 
خبری که به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس بانک 
توسعه صادرات به صورت وبینار برگزار شد، با گرامیداشت 
حماسه ۲۸ خرداد و برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری، گفت: تسهیالت اعطایی ما از ۸هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود ۱۳هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۹ رسید که رشدی ۵۲ درصدی را نشان 
می دهد.وی با بیان اینکه اعطای تسهیالت این بانک به 
شرکت های کوچک و متوسط در سال ۹۹ رشدی ۱۰7 
درصدی را به ثبت رســانده است، اعالم کرد: بنگاه های 
کوچک و متوسط حجم اشتغالزایی بیشتری نسبت به 

بنگاه های بزرگ دارند.

خبر

بانک ها

شاخص کل بورس تهران روز 
گذشته با رشــد ۱۹  هزار و 7۵ 
، واحدی کانــال ۱.۳ میلیونی 
را بازپــس گرفت و در ســطح 
یک میلیون و ۳۰4 هزار واحد 
ایستاد.شاخص کل هم وزن نیز یک کانال باالتر رفت و با رشد 
۳۰۰۰ واحدی به 4۰۰ هزار و 46۹ واحد رسید. فرابورس هم 

سبزپوش شد و  ۱۸ هزار و ۸۸۲ واحد را ثبت کرد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
نمادهای »فوالد«  ، »کگل« و » پارســان«  بیشترین اثر 
مثبت را بر شاخص بورس داشتند و »وسکرشا«، »برکت« 
و »بورس« سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی رابر  
شاخص بورس داشــتند.»ولکار«،»ومدیر «،»شستا« سه 
نماد پرتراکنش بورس امروز بودند.روز دوشنبه، ۲۱ تیرماه، 
برای دومین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار مثبت شد و ۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی به 
بورس وارد شد.در معامالت امروز بورس تهران شاخص کل 
بورس با صعود ۱۹ هزار و 7۵ واحدی نسبت به روز یکشنبه 
به رقم یک میلیون و ۳۰4 هزار و ۳۳۱ واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز با رشد ۳ هزار و 4۹ واحدی در سطح 4۰۰ هزار 
و 64۹ واحدی ایستاد.  همچنین شاخص کل فرابوس ۲6۳ 

واحد باال آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۸۸۲ واحد قرار گرفت.

ورود پول حقیقی
در روز دوشــنبه بــرای دومیــن روز متوالــی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار مثبت 
شــد و ۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی بــه بورس وارد 
شــد. در معامالت امروز بیشــترین ورود پول حقیقی 
به سهام شــاوان )شــرکت پاالیش نفت الوان( تعلق 
داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقــی به حقیقی 
آن 7۹ میلیــارد تومان بود. پس از شــاوان، ســصفها 

)شرکت ســیمان اصفهان( و پارسان )گسترش نفت و 
 گاز پارسیان( بیشــترین ورود پول حقیقی را داشتند.

گروه سبز بازار
امروز قیمت سهام تمام نمادهای بانکی بازار سهام افزایش یافت. 
وپارس )بانک پارسیان( و وملل )موسســه اعتباری ملل( دو 
سهمی هستند که بیش از بقیه رشد قیمت داشته اند. وبصادر، 
وپاسار، وتجارت، وبملت، وسینا، ونوین، وپست، وخاور و وکار 
 دیگر نمادهای سبزپوش گروه »بانک ها و موسسات اعتباری«

 هستند. 

سهم های تاثیرگذار 
امــروز نمادهــای »فــوالد«، »کگل«، »پارســان«، 
»فارس«، »وغدیر« و »شپدیس« بیشــترین تاثیر را 
در رشد شاخص کل داشتند و ســه نماد »وسکرشا«، 
»برکت« و »بــورس« نمادهای بزرگ بــازار بودند که 
بیشترین تاثیر منفی را بر شــاخص داشتند. در جدول 
پرتراکنش تریــن نمادهای بورس ولکار صدرنشــین 
است و ومدیر و شســتا در رتبه های بعدی هستند. در 
 فرابورس نیز لطیف، فتوسا و گدنا پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.

رشد ارزش معامالت 
امروز ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم ۳۳ هزار و 
۵۰۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   یکشنبه ۸۵ 
درصد افزایش یافته است. البته از این میزان بیش از ۲۵ 
هزار میلیارد تومان معــادل 76 درصد ارزش معامالت 
کل به اوراق مشارکت اختصاص دارد. همچنین ارزش 
معامالت خرد با رشد 6 درصدی نسبت به روز کاری قبل 

به رقم 6 هزار و 7۵۸ میلیارد تومان رسید.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت امروز ارزش صف های خرید نســبت 
به پایان روز یکشنبه ۲4 درصد افت کرد و در رقم ۳۰۰ 
میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های فروش نیز ۱۰ 
درصد کاهش یافت و ۵7۱ میلیارد تومان شد.شرکت 
محصوالت کاغذی لطیف )با نماد معامالتی لطیف( با 
صف  خرید ۸۹ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از لطیف، نمادهای وپارس )بانک 
پارسیان( و کاما )شــرکت باما( بیشترین صف خرید را 
داشتند.  بیشترین صف فروش نیز به سنیر )سیمان سفید 
نی ریز( تعلق داشت که در پایان معامالت صف فروش ۵۰ 
میلیارد تومانی داشت. پس از سنیر، غدام )خوراک دام 

پارس( و کمرجان )شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان 
کار( بیشترین صف فروش را داشتند.

بورس چشم انتظار ورود نقدینگی از بانکها به 
بازار سرمایه

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه تقاضای بانکها برای 
دریافت پول کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش نرخ سود 
در بازار بین بانکی شــده، گفت: بورس امیدوار است در آینده 
نقدینگی بیشتری جذب کند.مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر 
بازار سرمایه در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ بهره بین 
بانکی و تأثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: بانک ها برای تأمین 
نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می برند؛ به این 
معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ 
مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می شود 
که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروه های بازار بین بانکی 
به حســاب می آید که بانک ها در چارچوب آن به یکدیگر وام 
می دهند.وی افزود: بر این اســاس، انجام عملیات استقراض 
در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت می گیرد که به آن 
»نرخ سود بین بانکی« گفته می شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای 
پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش می یابد.عبدالحمیدی ادامه 
داد: در این میــان، نرخ بهره در بازار بین بانکــی یکی از انواع 
نرخ های بهره در بازار پول است که به نرخ های سود یا بهره در 
سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر 
بانک ها بوده و زمانی که آن ها در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت 
اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر 
بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بین بانکی می تواند 
نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای 
ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می شود و به طور غیر مستقیم 
این امر می تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.به گزارش 
خبرنگار مهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی 
از ۱۹.۵6 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱7.۹۵ درصد 
در هفدهم تیرماه سال جاری رسید که حکایت از کاهش نرخ 

سود بین بانکی دارد.

روز گذشته  51 میلیارد پول حقیقی وارد بورس شد

بازگشت نقدینگی به بورس 

روحانی :
دولت باید وام و زمین در اختیار 

مردم بگذارد
رییس جمهور گفت: واحدهای مســکونی را خود 
مردم باید بسازند این اشــتباه است که دولت برود 
دنبال این کار؛ دولت بایــد وام و زمین و خدمات 
را در اختیار مردم بگذارد.حســن روحانی در آیین 
بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی 
با بیان اینکه در دولت دوازدهم تالش مضاعف برای 
مسکن به وجود آمد، اظهار کرد: مردم چه قبل و چه 
بعد از ازدواج مسئله مســکن و در کنارش اشتغال 
برایشان اهمیت دارد و در این زمینه دولت مسئولیت 
بزرگی به دوش دارد. ما در ابتدای کار نمی توانستیم 
کاری کنیــم جز انجام تعهد دولــت قبل در مورد 
مسکن مهر که دو سوم آن باقی مانده بود.وی افزود: 
این کار سختی بود که محله های مسکونی را تکمیل 
کنیم و خدمات آب و برق و گاز و جاده و مدرسه را به 
این محالت برسانیم. ولی با آمدن مهندس اسالمی 
و تالش ایشان از ابتدای کار این اقدام انجام شد و کار 
رو به اتمام است و چیزی از پروژه مسکن مهر باقی 
نمانده است.روحانی با تاکید بر اینکه احیای بافت 
فرسوده هم از دیگر اقدامات دولت بود، اظهار کرد: 
در کنار رقم یک میلیون و سیصد و شصت هزار واحد 
مسکونی که ساخته شده، ۵۳4 هزار واحد مسکونی 
هم تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن انجام شده 
که از این بین برخی زمین هایش واگذار شده و 4۰ 
هزار واحد هم تحویل شــده و در حال بهره برداری 
است.رییس جمهوری با اشاره به اقدامات الزم برای 
امر مسکن در کشور اظهار کرد: اولین اقدام این است 
که طرح خوبی برای ساختن واحدهای مسکونی، 
شهرک ها و شهرهای جدید داشته باشیم که هرچه 
بهتر انجام شود، کار با سرعت و کیفیت بهتری پیش 
می رود.وی با یادآوری معماری سازه های باستانی 
و تاریخی ایران در تخت جمشــید و میدان نقش 
جهان، افزود: معماری در امر ساختمان ســازی و 
توجه به فضا و تابش خورشید و ترکیب مصالح بسیار 
مهم است. گذشتگان ما ســاختمانهای عظیمی 
ساخته اند که در مکان یابی آنقدر دقیق عمل کردند 
که االن در برابر باران، طوفان و زلزله مقاوم مانده اند.

روحانی یادآور شــد: ما االن در تهران شاهدیم که 
برج ها و ساختمانهای بلندمرتبه ای را روی گسل ها 
ساخته اند. دولت باید سرمایه خود را که زمین است 
در جای مناسب و با توجه به وضعیت مردم در اختیار 
آنان قرار دهد تا زمین هایــی در اختیار مردم قرار 
گیرد که مناسب خانه سازی باشد تا محیط زیست 
و جنگل ها نابود نشــوند.رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه واحدهای مسکونی باید با قیمت مناسب 
در اختیار جوانان قرار گیــرد، گفت: اگر بخواهیم 
واحد مســکونی ضروری برای یک خانواده در نظر 
گیریم باید سالی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بسازیم 
که کار بزرگی است. البته دولت موظف نیست خانه 
را بسازد اما زمین و تسهیالت الزم را باید در اختیار 
بگذارد.روحانی ادامه داد: واحدهای مسکونی را خود 
مردم باید بسازند این اشــتباه است که دولت برود 
دنبال این کار. دولت باید وام و زمین و خدمات را در 
اختیار مردم بگذارد. پس قدم های مهمی را دولت 
باید بردارد و قدم هایی را هم مردم باید بردارند تا ان 

شاءاهلل مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.

پراید 137 میلیون تومان شد
پراید روز گذشــته با رشــد قیمت ۱۳7 میلیون 
تومان به فروش می رســد. البته هنوز رونقی در 
معامالت وجود ندارد و برخی از نمایشــگاه های 
فروش در شرایط تشــدید بیماری کرونا فعالیت 
خود را محــدود کرده اند.در بــازار راکد خرید و 
فروش خودرو گویا نگرانی مردم از تغییرات قیمتی 
برخی از خودروها باعث شده تا قیمت آنها نسبت 
به روزهای گذشته شاهد افزایش باشد به نحوی 
که پراید روز گذشته با رشد قیمت ۱۳7 میلیون 
تومان به فروش می رســد. البته هنوز رونقی در 
معامالت وجود ندارد و برخی از نمایشــگاه های 
فروش در شرایط تشــدید بیماری کرونا فعالیت 
خود را محدود کرده اند اما در مجموع به اعتقاد 
فعاالن بازار برخی از خودروها که مشتری زیادی 
در بازار دارند مورد معامله قرار می گیرند.در حال 
حاضر سمند LX با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان،  
پژو 4۰۵ جی ال ایکس با قیمــت ۲۰۵ میلیون 
تومان، پژوپارس  با قیمــت ۲۵۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰6 تیپ ۲ با قیمــت ۲۱7 میلیون تومان،  
پژو ۲۰6 تیپ ۵ با قیمــت ۲6۲ میلیون تومان ، 
پژو ۲۰7 اتوماتیک با قیمت ۳7۰ میلیون تومان ، 
رانا پالس با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان به فروش 
می رسد.عالوه بر این ســایپا ۱۱۱ با قیمت ۱۳7 
میلیون تومان، ساینا ۱4۱ میلیون تومان، تیبا ۲ با 
قیمت ۱4۰ میلیون تومان، کوییک دنده ای ۱۵۵ 
میلیون تومان و تیبــا ۱۳۲ میلیون تومان مورد 

معامله قرار می گیرد.
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اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت تولید و مصرف 
برق ایران در سال های گذشته پرداخته و مقدمات رسیدن به 
محدودیت های فعلی را تشریح کرده است.به گزارش ایسنا، از 
ابتدای خرداد امسال و همزمان با آغاز فصل گرما، وزارت نیرو 
اعالم کرد که با توجه به کمبود ظرفیت تولید برق در قیاس با 
میزان مصرف ناچار به اعمال برخی خاموشی ها خواهد بود. 
اعمال خاموشی های جدید در هفته گذشته و در اوج گرما نیز 
به افزایش نارضایتی مردم منجر شد، هرچند این وزارتخانه 
در روزهای گذشــته اعالم کرده در تالش است خاموشی 
ها را به حداقل برســاند.با وجود آنکــه در روزهای ابتدایی 
خاموشی ها، از رمزارزها به عنوان عامل اصلی یاد می شد اما 
آمارها مشخص کرد که این فن آوری جدید سهم محدودی 
از ظرفیت شبکه را به خود مشغول کرده و علت اصلی را باید 
در نبود سرمایه گذاری کافی و افزایش مصرف جست و جو 
کرد.گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می دهد که 

میزان افزایش تولید برق در ایران متناسب با روند افزایش 
مصرف نبوده است. بر این اساس، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، 
جز یک سال، در سایر سال ها میزان تولید برق کشور رو به 
افزایش بوده و میانگین رشد ساالنه چهار درصد را به ثبت 
رسانده است.در سال ۱۳۹۹، میزان کل برق تولیدی، ۳4۱ 
میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل افزایش 
چهار درصدی را نشــان می دهد.میزان فروش داخلی برق 
نیز در این مدت افزایش یافته اســت. در سال ۱۳۹۹، ۲۸7 
میلیارد کیلووات ساعت برق فروش داخلی شده که نسبت 
به سال قبل رشــدی حدودا ۵.7درصدی را نشان می دهد. 
میانگین فروش برق داخلی نیز در این پنج ســال رشدی 
حدودا 4.۸ درصدی داشته که باز هم نسبت به رشد تولید، با 

سرعت بیشتری افزایش یافته است.در پنج ساله گذشته، 
نسبت فروش داخلی به تولید، همواره باالی ۸۰ درصد بوده 
اما این عدد در سال ۱۳۹۹ به باالترین سطح خود یعنی ۸4 
درصد رسیده که نشان دهنده زنگ خطر عملکرد سال قبل 
برای امسال بوده که بخشی از خاموشی ها را تشریح می کند. 
این در حالی است که در سال گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا، 
اعمال برخی محدودیت ها می توانســت به کاهش مصرف 
برق منجر شود که در عمل اینگونه نشد.موضوع دیگری که 
شرایط به وجود آمده در هفته های گذشته را تشریح می کند، 
محدودیت های دولت در ســال های گذشــته بوده است. 
براوردها نشان می دهد که در پنج سال اخیر 6۰ درصد از برق 
کشور را سایر موسسات و تنها 4۰ درصد را وزارت نیرو تولید 

کرده است. به این ترتیب بخش خصوصی یا سایر بخش های 
فعال در عرصه تولید برق، نسبت به وزارت نیرو بیشتر شبکه را 
تامین کرده اند.این در حالی است که در سال۱۳۹۹ ، میزان 
تولید برق موسسات ۱۱ درصد افزایش یافته و میزان تولید 
برق وزارت نیرو، چهار درصد کاهش یافته است. به این ترتیب 
این کاهش ظرفیت وزارتخانه خود عاملی برای نرسیدن به 
سطح تولید الزم برای پاسخگو بودن نیازهای مردم بوده است.

در این گزارش همچنین به میزان تولید برق بر حسب نیروگاه 
در هفت سال گذشته نیز اشاره شــده است. به این ترتیب 
نیروگاه هایگازی و چرخه طبیعی اصلی ترین سهم را در این 
میان داشته اند و پس از آن نیروگاه های بخاری و آبی، دیزلی، 
بادی و اتمی قرار دارند. آنچه در آمار ســال گذشته عجیب 
است، افزایش ۵۵ درصدی تولید برق در نیروگاه های آبی، 
دیزلی، بادی و اتمی بوده که با این وجود نتوانسته ظرفیت 

الزم برای تامین نیازها را براورده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حدود 6۰ 
میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی در طول ســه سال اخیر 
صرف کاالهای گوناگونی شــده و جالب اینجاست که 
این کاالها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم 
شده اند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل صنایع 
غیر فلزی وزارت صمت گفت: وزارت جهاد کشــاورزی 
از مخالفان افزایش تولید کلین کلراید در داخل کشور 
است.محسن صفدری در استودیو گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دوم سیما افزود: ابتدا حقوق ورودی کولین کلراید 
با توجه به اینکه هنوز برای دولت مسجل نشده بود که 
کارخانه تولید کننده این محصول در اســتان گلستان 
می تواند تولید کننده واقعی باشــد و به لحاظ کمی و 

کیفی پاسخگوی نیاز به کشــور باشد، ۵ درصد مصوب 
شد و در کتاب مقررات جا گرفت تا اینکه شرکت اعتراض 
کرد و درخواست افزایش ورودیه این محصول به بازار را 
داشت.او ادامه داد: ما با وزارت جهاد کشاورزی در سال 
۹6 بار ها جلسات و گفتگو هایی را برای افزایش حجم ورود 
محصوالت کولین کلراید تولید داخل داشتیم و موضوع را 
در کمیته ماده یک مطرح کردیم و برغم حمایت ها و دفاع 
ما و همکاران بنده در کمیته، یکی از مخالفان اصلی این 
موضوع خود وزارت جهاد کشاورزی بود.صفدری افزود: 
افزایش حقوق ورودی بــه ۱۵ درصد به خاطر اثری که 
در هزینه تولید محصوالت دامی داشت مورد اختالف 
قرار گرفت و پس از حدود دو ســال پافشاری توانستیم 

۵ درصد را به ۱۵ درصد تبدیل کنیم و ســال گذشته 
۱۵ را ۲6 درصد ارتقا دادیم و توانستیم تایید کمیته ماده 
یک را دریافت کنیم، اما متاسفانه همکاران وزارت جهاد 
کشاورزی مخالفت خود را اعالم کردند.محسن صفدری 
مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت هم با اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حرام شرعی بودن 
واردات هرگونه کاالیی که امکان تولید داخل در آن وجود 
داشته باشد،گفت: ما در وزارت صنعت یک کارتابل فنی 
ایجاد کرده ایم اما از آنجا که تعرفه کولین کلراید سفارش 
و تایید و ثبت سفارش آن با وزارت جهاد کشاورزی است 
من پیشنهاد می دهم که این محصول را در کارتابل فنی 
وزارت صنعت قرار دهیم ،نقش و کاربرد این کارتابل این 

اســت که واردات باید با هماهنگی تولیدکنندگان  و با 
استعالم  انجمن تولید کنندگان صورت پذیرد، و البته 
ما موافق ممنوعیت واردات نیستیم.مدیر عامل کارخانه 
تولید کولین کلراید هم در ادامه گفت : برای حمایت از 
تولید داخل در کشورمان عزم جدی وجود ندارد.حسین 
رحمانی در ارتباط زنده تصویری با برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دوم سیما افزود: درخواست ما برای آنکه 
بتوانیم در شرایط برابر با واردکنندگان محصوالت مشابه 
کولین کلراید رقابت کنیم، حقوق ورودی  4۰ درصد بود 
و متاسفانه علی رغم مکاتبات و پیگیری های متعدد در 
مواقعی میزان مورد درخواست ما را کاهش هم دادند  و 

این رقم را به ۱۰ درصد رساندند.

! با وجود تمامی مصوبات و دســتورالعمل ها برای تســریع 
ترخیص کاالهای اساســی، همچنان روند رو به رشد دپوی 
کاال در گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در حال حاضر 
حداقل ۱.۳ میلیون تن کاالی اساسی در شناورها روی آب 
مانده و حتی امکان تخلیه نــدارد؛ جریانی که عمدتا از عدم 
تامین ارز نشات می گیرد آن هم در شــرایطی که اتفاقات 
عجیبی در چرخه ارز واردات در حال رخ دادن است.به گزارش 
ایسنا، حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت ، در فواصل 
کوتاه شاهد برگزاری جلسات و صدور مصوباتی جهت تسهیل 
ترخیص کاال است  که اغلب به تأیید و دستور مستقیم رئیس 
جمهور می رسد و گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص 
کاالهای اساسی از گمرک و بنادر شده ولی همچنان اظهارات 
مسئوالن مربوطه به ویژه در گمرک و همچنین آمار رسمی 

بنادر نشان دهنده چالش های بسیاری است.

 روند افزایشی دپوی کاال با وجود دستور رئیس 
جمهور برای ترخیص فوری

آخرین گزارش از وضعیت کاالهای اساسی موجود در گمرک 
و بنادر طی ماه جاری نشان داده بود که بیش از 6.۸ میلیون تن 
کاالی اساسی شامل موجودی و یا آنچه که در شناورها به بنادر 
رسیده و در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود 
دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی که در همین فاصله 
صادر شده، میزان دپو کاالهای اساسی از حدود ۵.۲ میلیون تن 

در اردیبهشت ماه امسال تا کنون روند افزایشی طی کرده است.
اما آنچه که در رابطه با دالیل اصلی این افزایش دپو کاالهای 
اساسی وجود دارد در اهم آن تأمین ارز قرار گرفته است و بارها 
این موضوع محل اختالف دستگاه های ذیربط در امر تجارت از 

جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.

 ۱.۳ میلیون تن کاال روی آب
طبق تازه ترین اعالم ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در 
حال حاضر از مجموع کاالهایی که به بنادر رسیده حداقل ۱.۳ 
میلیون تن آن در شناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی 
ندارد،دلیل به این برمی گردد که تأمین ارز صورت نگرفته و 
اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند کاالی خود را 
تخلیه کند.این در حالی است که مجموع این کاالهای اساسی 
تماما با ارز 4۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد از آن با ورود 
ارز به حساب فروشنده، اســناد خرید به دست صاحب کاال 

برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند.

 حتی دولت ها هم اعتمادی به ترخیص درصدی 
ندارند

اما از ســوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار خــود کاال را 
خریداری کرده و اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کاال به بنادر 

رسیده و در شــرایطی که می توانند به صورت درصدی کاال را 
ترخیص و بعدا تأمین ارز از سوی بانک انجام شود این اعتماد را به 
سیستم دولتی ندارند که بیایند کاالی خود را از گمرک ترخیص 
و با نرخ مصوب در بازار بفروشند ولی در آینده با عدم تأمین ارز 
از سوی دولت مواجه شوند.این موضوع البته فقط خاص بخش 
های خصوصی نیست و آن طور که معاون فنی گمرک می گوید 
حتی شرکت های دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه 
هستند به خصوص در شرایط فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار 

داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست.

 یک بار خریدار به فروشنده ارز می دهد، یک بار 
بانک!

اما این بخش از جریان تأمین ارز را کنار بگذاریم موضوع دیگر 
به اتفاق عجیبی در زمینه تأمین ارز واردات رخ می دهد، بر 
می گردد.از سال ۱۳۹7 بود که با تغییر سیاست های دولت 
برای تأمین ارز واردات، ارز 4۲۰۰ تومان تعیین شد و در ادامه 
با محدود شــدن ارز ترجیحی به چند قلم کاالی اساســی، 
سامانه نیما راه اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین 
واردکننده و صادرکننده با نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. 
اعالم معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که در برخی موارد  

وقتی واردکننده کاالی خود را خریداری می کند اغلب نسبت 
به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده از کانال صرافی اقدام 
کرده و ارز  را به حساب آن جهت دریافت کاال واریز می کند.

اما ماجرا اینجاســت که بانک مرکزی این تأمین ارز را قبول 
ندارد و واردکننده را مجبور می کنــد که در صف نیما برای 
تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد.در این حالت در کنار زمانی 
که صرف تأمین ارز در سامانه نیما می شود، مجددا ارز نیمایی 
به حساب فروشنده واریز می شــود، به عبارتی دو بار ارز به 
حساب فروشنده می رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر 
از سوی بانک عامل.این دوباره کاری در حالی رخ می دهد که 
به گفته ارونقی، از سویی موجب تضییع حق یک نفر دیگر که 
می تواند در سامانه نیما تأمین ارز کند می شود و یا بر تامین 
ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر  روی خوشی مقابل فروشندگان 
خارجی ندارد. در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که 
پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای خریدهای 
بعدی استفاده کند.در مجموع آنچه که در چرخه واردات به 
ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق افتاده بارها مورد نقد 
واردکنندگان و سایر تجار بوده است و حتی با وجود دستورات 
صریح رئیس جمهور برای تأمین ارز و ورود کاالی اساسی، 
اعالم گمرک از این حکایت دارد که همچنان یکی از معضالت 
پیش رو ترخیص کاال، تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک 
برای ترخیص ۹۰ درصدی است که بانک مرکزی چندان با 

آن همراهی نمی کند.

چرا برق ایران به این روز افتاد؟

کاالهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین تورم را در ۳ سال اخیر تجربه کردند

بالتکلیفی ۱.۳  میلیون تن کاال  در گمرکات

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.همچنین هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۸۰۴ دالر و ۴۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۹۰۹ تومان رسید.
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واگذاری حداقلی زمین و تسهیالت
منصور غیبی، کارشناس مسکن

دولت به طور کلی اجازه ورود به بخش ساخت و ساز را ندارد. یعنی دولت در قامت سازنده نمی تواند به پروژه های ساخت و ساز ورود کند و تنها به عنوان ناظر عالی نقش خود را باید ایفا کند. دولت برای تایید مشخصات سازه ای و به عنوان 
بخش بازویی به ساخت مسکن می تواند کمک کند. طبق قانون مصوب مجلس، دولت ناظر عالی در اجرای پروژه هاست. دخالت دولت حتی به صورت حداقلی در شروع ساخت مسکن مانند مسکن مهر منجر به بروز تبعات زیادی شده 
است. این موضوع منهای نظارت دولت باید به شدت نهی شود. دولت می بایست زمین های دولتی را با مصوبه در اختیار ارگان ها، نهادها و وزارت مسکن قراردهد تا این نهادها با قرار دادن این زمین ها در اختیار افراد ذی صالح در قالب مسکن 
اقدام به خانه دار کردن مردم کنند. اما دولت در در اختیار قرار دادن زمین ها خوب عمل نکرده است. مسکن اجتماعی به عنوان نوسازی بافت های فرسوده اعالم شد. طرح خوبی بود اما در حد پایلوت هم دیده نشد. بنابراین واگذاری زمین و 
تسهیالت به صورت حداقلی بوده و نیازهای کشور برآورده نشده است. وقتی به صورت ناگهانی خواهان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال هستیم مشکالت هم همراه آن شکل می گیرد. در یک سال اگر بخواهیم یک میلیون واحد 
مسکونی بسازیم باید روزانه 2750 عدد مسکن به صورت متوسط 75 متری ساخته شود. منابع مالی که بانک مرکزی برای هر متر مربع ساخت مسکن در نظر گرفته 5 تا 6 میلیون تومان است که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال باید سه تا چهار برابری بودجه عمومی 1400 هزینه شود. بودجه عمومی همان درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات ستانی است. مگر کشور دغدغه دیگری جز ساخت مسکن ندارد که بودجه عمومی فقط برای ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی صرف شود.  در مسکن مهر ناگهان حجم عظیمی از مصالح ساختمانی الزم شد. کشور ما توانایی ساخت یک تا دو میلیون مسکن را ندارد. در طول این سالها میلگرد گران شده و کارخانه ها ظرفیت تولید ندارند. سیمان و میلگرد 
نداریم و انباشت تولید مسکن ناقص بوجود آمد. با این تاخیرها قیمت تمام شده مسکن هم باال می رود و تاخیرات زمانی انگیزه مردم برای خرید این پروژه ها را کاهش داده است. همچنین گرانی مصالح کیفیت ساخت ساختمان را کاهش 
می دهد. در کرمانشاه با وقوع زلزله نمونه بارز کیفیت مسکن مهر را شاهد بودیم. تمام اینها تبعات ساخت مسکن توسط دولت است. با معجزه نمی شود مسکن ساخت و سه دولت نتوانستند مسکن مهر را جمع کنند. درحال حاضر یک سوم 
خانوارها هم درست و حسابی در مسکن مهر ساکن نشده اند. بعد از 16 سال 2700 آپارتمان مسکن مهر را تحویل داده اند. از طرفی تامین و تعریف انبوه ساز و سرمایه گذار برای یک ظرفیت عقب مانده و مورد نیاز سخت است. چون ما تجربه 

این موضوع را در مسکن مهر دیدیم که سرمایه گذاران و پیمانکاران بی تجربه برای خود و مجموعه دولت آسیب زا شدند. 

حســن روحانــی، رئیــس 
جمهــوری در تــازه ترین 
اظهــارات خود اعــالم کرد 
که دولــت وظیفــه ای در 
قابل ساخت مسکن ندارد و 
واحدهای مسکونی را مردم باید بسازند. به گفته وی، این 
اشتباه است که دولت برود دنبال این کار و وظیفه دولت 

دادن وام و زمین به مردم است. حال این سوال مطرح می 
شود که آیا دولت در انجام وظیفه ای که خود به آن اعتراف 
می کند تا چه اندازه موفق عمل کرده است. آیا وام و زمین 
به اندازه نیاز کشــور در اختیار مردم قرار داده شد. یک 
کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه می گوید: دولت 
در در اختیار قرار دادن زمین ها خوب عمل نکرده است. 
مسکن اجتماعی به عنوان نوسازی بافت های فرسوده 
اعالم شــد. طرح خوبی بود اما در حد پایلوت هم دیده 
نشد. منصورغیبی افزود: نمونه کار دولت در خانه سازی 
مسکن مهر است. در مسکن مهر ناگهان حجم عظیمی 

از مصالح ساختمانی الزم شد. کشور ما توانایی ساخت 
یک تا دو میلیون مســکن را ندارد. در طول این سالها 
میلگرد گران شــده و کارخانه ها ظرفیت تولید ندارند. 
 سیمان و میلگرد نداریم و انباشت تولید مسکن ناقص 

بوجود آمد.
این در حالی است که به باور کارشناسان مسکن هرگاه 
دولت با طرحی جدید برای ساماندهی بازار مسکن به این 
بازار ورود کرد با مشکالت بسیاری پروژه ها به حال خود 
رها شدند. مسکن مهر در حال حاضر پس از گذشت 16 
سال از آغاز اجرای آن به میراثی برای دولت ها تبدیل شده 

است و بار مسوولیت از دولتی به دولت بعد منتقل می 
شود. مسکن مهر نه تنها مردم را خانه دار نکرد که با تاخیر 
در تحویل آن مشمول افزایش قیمت و داللی و سوداگری 
شد. آمار ناچیز اسکان در این پروژه نشان می دهد مردم 

دیگر انگیزه ای برای اسکان در این واحدها ندارند. 
دولت جدید هم مثــل همین دولت، با طــرح ناتمام 
»خانه سازی دولتی« سورپرایز می شود. ۸ سال پیش، 
پروژه های باقی مانده »مسکن مهر« -40درصد کل طرح- 
به دولت بعد منتقل شد و االن هم بیش از 70درصد کار 

در »مسکن ملی« به بعدی ها منتقل می شود.

آمارها بیانگر ناكارآمدی دولت ها در ساخت مسکن است

بن بست خانه سازی  دولتی
انباشت تولید مسکن ناقص                                                                                 بعد از 16 سال 2700 آپارتمان مسکن مهر تحویل داده شده است
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افزایــش قیمــت در حوزه 
کاالهای اساسی بیداد می 
کند. افزایش قیمت مرغ به 
37 هزار تومان، گوشت 160 
هزار تومان، شیرخام 6400 
تومان، شــکر 15 هزار تومان، گرانــی 70 درصدی 
ماکارونی، افزایش خودسرانه قیمت نان و... نمونه هایی 
از این بیداد قیمتی است. این افزایش بی رویه قیمت ها 
در حالی رخ می دهد که به باور کارشناسان بازار، دولت 
در هفته های پایانی تصدی گری خود بازارها را به حال 
خود رها کرده است و خبری از نظارت بر بازارها نیست.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این رابطه می 
گوید: از ابتدای سال تاکنون  قیمت روغن 35 درصد 
و شــکر 72 درصد افزایش یافته است. البته برنج نیز 
که مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست حدود 10 
درصد افزایش داشته است. قاسمعلی حسنی افزود: 
از ابتدای امسال تاکنون شــاهد افزایش قیمت های 
غیرمنطقی و غیرعلمی در حوزه سبد خانوار هستیم 
بطوری که قیمت اقالم مختلف بین 10 تا 72 درصد 

افزایش یافته است.
گزارش های دریافتی از بازارها نشــان می دهد شکر 
دوباره گران و کمیاب شد و گزارش شهروندان تهرانی 
حاکی از آن است که در برخی مناطق شهر یافتن شکر 
در فروشگاه ها دشوار شده و بهای این کاال نسبت به ماه 

گذشته تا 2٫5 برابر رشد داشته است. 
مرکــز آمــار وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعی در 
تازه ترین گزارشش از مقایسه قیمت  کاالهای خوراکی 
در فاصله اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت 1400 تاکید 
کرده که افزایــش 24درصدی قیمت یــک کاال در 
طول یک سال، بیانگر آن اســت که قیمت آن کاال به 
حد بحرانی رســیده و در این شــرایط الزم است که 
برای کاهش قیمت ها تصمیمات سریع گرفته شده و 

حتی مستقیما در بازار مداخله شود. جدولی که مرکز 
آمار وزارت کار از مقایسه قیمت ها در یکسال گذشته 
تهیه کرده نشان می دهد دست کم 66 درصد از اقالم 
خوراکی مورد نیاز مــردم افزایش قیمتی فراتر از حد 
بحرانی داشــته اند و قیمت برخی از این اقالم در ماه 

های آتی از محدوده بحرانی نیز فراتر خواهد رفت.
اما به عقیده فعاالن اقتصادی، ایــراد دولت در اینجا 
این است که بجای تمرکز بر حمایت از تولید کاالهای 
ضروری بــه حمایت از تولید کاالهــای غیرضروری 
پرداخته تــا جایی که مــی بینیم۹0 درصــد نیاز 
دانه های روغنی کشــور وارداتی اســت. سالی  یک 
میلیون تن شکر، یک میلیون تن برنج، 5 میلیون تن 
گندم،150 هزار تن گوشــت وارد می کنیم و تالشی 
برای تولیدشان در کشور وجود ندارد. برعکس از آن 
طرف جایگاه اول و دوم هندوانه و خربزه دنیا را داریم 
و ساالنه بیش از 5 میلیون تن گوجه فرنگی تولید می 
کنیم. صادرکننده عمده صیفی جات به کشــورهای 

همسایه هستیم که اساسا باعث صادرات آب مجازی 
است و بهتر است جای این دو نوع تولید با هم عوض 
شــود. در همین رابطه دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: به طور 
کلی نسبت به مدت مشابه ســال گذشته حدود 35 
درصد کاهش تقاضای مــواد غذایی را تجربه کردیم. 
افزایش غیرمنطقی قیمت ها در سه سال گذشته که 
200 تا 300 درصد بوده اســت، باعث کاهش قدرت 

خرید مردم شده است.
قاســمعلی حســنی افزود: تغییر الگوی خرید مواد 
غذایی در میان مردم ایجاد شــده است. بیشتر اقشار 
آســیب پذیر مصرف برنج خود را کاهــش داده و به 
کاالهــای ارزان  قیمت تــری ماننــد ماکارونی روی 
آورده اند. حــال ماکارونی هم افزایــش قیمت دارد. 
بنابراین می توان گفت در این شرایط نوع، الگوی تغذیه 

و خرید مواد غذایی تغییر می کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین گفت: از 

ابتدای سال تاکنون  قیمت روغن 35 درصد و شکر 72 
درصد افزایش یافته است. البته برنج نیز که مشمول 
قیمت گذاری تثبیتی نیست حدود 10 درصد افزایش 
داشته است. حسنی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 
شاهد افزایش قیمت های غیرمنطقی و غیرعلمی در 
حوزه سبد خانوار هســتیم بطوری که قیمت اقالم 

مختلف بین 10 تا 72 درصد افزایش یافته است.
به گفته حسنی، در حال حاضر تولید کنندگان از آنجا 
که احتمال می دهند با اســتقرار دولت جدید امکان 
افزایش قیمت کاالها را در سال جاری نخواهند داشت 
قبل از پایان دولت فعلی اقدام به افزایش قیمت کرده 
اند. با توجه به رکود حاکم بر بازار و نبود مشتری  این 
قبیل افزایش قیمت ها هوشــمند و هدفمند است و 
تولیدکنندگان به دلیل پیش بینی های خود از اینکه 
با استقرار دولت جدید قادر به افزایش قیمت نخواهند 
بود از فرصت باقی مانده برای هرگونه افزایش قیمت 

غیرمنطقی بهره می گیرند.

قیمت انواع اقالم خوراكی بین 10 تا 72 درصد افزایش یافت

تداوم گرانی و کمیابی کاالهای اساسی
كاهش 35 درصدی تقاضای اقالم خوراكی
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معاون وزیر راه و شهرسازی هزینه تمام شده ساخت و 
ساز هر واحد مسکن ملی را با احتساب هزینه ساخت 
و قیمت زمین 700 میلیون تومان اعالم کرد.محمود 
محمودزاده در آئین افتتاح طرح ملــی وزارت راه و 
شهرسازی که با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 
به بهره برداری رسید گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن 20 ماه به طول انجامید و تمام مراحل مورد 
نظر اعم از برنامه ریزی، پروانه ساخت، نظام مهندسی، 

تعیین پیمانکار و … در همین 20 ماه انجام شد.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
افزود: علیرغم کرونا و مشکالت اقتصادی پیشرفت 
قابل مالحظه ای در طرح ها داریم.محمودزاده یادآور 
شــد: امروز از یک میلیون و 210 هزار واحد برنامه 
ریزی برای ساخت مسکن، 530 هزار واحد مسکونی 
در دست اجراست که امروز بیش از 51 هزار واحد آن 
افتتاح می شود. معاون مســکن وزارت راه با تاکید بر 
اینکه از تجربه های قبلی در پروژه های ساخت مسکن 
استفاده کردیم، گفت: به عنوان مثال پروژه ای که امروز 
در پرند افتتاح می شود در طول 14 ماه ساخته شده و 
با کیفیت خوب مراحل ساخت آن از ابتدای سال ۹۹ 

آغاز شد و امروز به بهره برداری می رسد. محمودزاده 
به استفاده وزارت راه و شهرســازی از حداکثر توان 
سازنده ها، تعاونی ها و واگذاری های عمومی اشاره کرد 
و گفت: در شهرهای زیر 100 هزار نفر واگذاری گروهی 
زمین به متقاضی را داشتیم تا خود مردم واحدها را 
بسازند. همچنین با احتساب پروژه های مشارکتی 35 
درصد بیشتر از 400 هزار واحد متعهد شده در حال 
ساخت است. ساخت 500 هزار واحد نیز در حال ورود 
به پروژه است. وی یکی از ویژگی های طرح اقدام ملی 
مسکن را تأمین همزمان خدمات روبنایی و زیربنایی 
دانست و یادآور شد: از توان اقتصادی بخش خصوصی 
نیز حداکثر استفاده را کردیم به گونه ای که 70 هزار 
واحد مشارکتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
حال ساخت است. معاون وزیر راه تاکید کرد: امروز 11 
هزار و 633 واحد نیز در بافت فرسوده تهران افتتاح 
می کنیم ومجموعا از530 هزار واحد در دست ساخت، 
۸0 هزار واحد به نوسازی بافت فرسوده اختصاص دارد. 
به گفته محمودزاده هزینه تمام شده ساخت هر واحد 
مسکن ملی شــامل آورده مردم، تسهیالت بانکی و 

هزینه زمین 700 میلیون تومان است.

نایب رئیس اتحادیه پوشاک بابیان اینکه تولید به ویژه تولید 
پوشاک درایران یکی از سخت ترین کارها است، گفت: به 
دلیل عدم ثبت دقیق اطالعات تولید و مصرف، نمی توان 
در مورد قاچاق پوشاک آمار دقیقی داد.مجید نامی اظهار 
داشت: طبق برآوردهای انجام شــده، تولید پوشاک در 
کشور به صورت میانگین ساالنه 3۸5 هزار تن و مصرف 
510 هزار تن است. در مورد گردش مالی به دلیل تغییرات 
نرخ ارز و سبد کاالیی خانوار، نمی توان عدد دقیقی گفت 

اما بین 6 تا ۸ میلیارد دالر برآورد می شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
افزود: در سال ۹5 بیش از ۹5 درصد کاالی پوشاک بازار 
قاچاق بود و بر اساس پیگیری های بخش خصوصی جهت 
ساماندهی این وضعیت، دستورالعمل ساماندهی واردات 
پوشاک برای جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات و کمک 
به تولید سرمایه گذاری در داخل تهیه شد اما متأسفانه به 
جایی نرسید.نامی ادامه داد: اوایل سال ۹۸ واردات پوشاک 
به طور کلی ممنوع شد که این مسئله به تولید رونق پوشاک 
در داخل کشور کمک کرد اما مشکل بزرگی که ما داریم، 
این است که مزیت نسبی تولید پوشاک در ایران در حال از 
بین رفتن است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه در زنجیره 
تأمین و تحریم ها که موجب شــده تأمین ماشین آالت، 
قطعات و مواد اولیه به مشکل بخورد، تولید پوشاک را با 

چالش های بزرگی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، مواد اولیه ای که در داخل 
تولید می شود به دلیل ساختارهای اقتصادی بسیار گران 
شده به نحوی که مواد اولیه ترکیه 20 تا 30 درصد ارزان تر 

از ایران است. همین مسئله موجب می شود که قاچاق مواد 
اولیه، پارچه و محصول تمام شده مقرون به صرفه شود. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
با بیان اینکه پوشاک کاماًل قاچاق پذیر است، گفت: بعد 
از ممنوعیت واردات و با توجه به نــرخ ارز، اگرچه واردات 
رســمی صورت نمی گیرد اما سایت های بسیار زیادی به 
شکل شــخصی اقدام به واردات پوشاک از ترکیه و دوبی 
می کنند که به راحتی و با کمترین هزینه به کشــور وارد 
می شــود البته ما از واردات ناراحت نیســتیم چرا که در 
برهه هایی به افزایش تولید و کیفیت برندهای داخلی نیز 
منجر می شود اما این شیوه واردات درست نیست. نامی 
گفت: در سال گذشته وزارت صمت پا پیش گذاشت تا سند 
راهبردی برای اصالح ساختار در جهت حمایت از تولید 
ارائه دهد. این سند در چهار محور شهرک های پوشاک در 
پنج منطقه مختلف، گسترش و حمایت از زیرساخت های 
زنجیره ارزش، حمایت از برندینگ و ساماندهی وضعیت 
فروش و خرده فروشی تدوین و در اواخر خرداد امسال از 
 FATF این سند رونمایی شد. وی با بیان اینکه تحریم و
واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است، گفت: یکی 
از اصلی ترین مواد اولیه وارداتی، پنبه است. ما به 1۸0 هزار 
تن پنبه نیاز داریم که 60 تا 70 هزار تن تولید داخل است 
البته پنبه تولید داخل به دلیل مشکالت کیفی، چندان قابل 
استفاده نیست؛ ازاین رو بخش عمده ای از واردات مواد اولیه 
مربوط به پنبه می شود. در تریکو 20 درصد واردات داریم 
و ویسکوز 100 درصد وارداتی است اما پلی استر کامل در 

داخل کشور تولید می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
از افزایش 15 درصدی قیمت دستمال کاغذی و سایر 
محصوالت سلولزی نسبت به پایان سال قبل خبر داد، 
اما گفت که بخاطر رکود حاکم بــر بازار قیمت های 

جدید هنوز اعمال نشده است.
هاشمعلی حســنی با بیان اینکه مجوز افزایش 15 
درصدی قیمت محصوالت ســلولزی صادر شده که 
در شرف اجرایی شدن اســت، در توضیح دالیل این 
افزایش قیمت به رشد 3۹ درصدی حقوق و دستمزد 
اشــاره کرد و گفت: از طرف دیگــر خمیر کاغذ یک 
کاالی کامال وارداتی است که 70 درصد این محصول 
نیز در دست آمریکاست که زیرساخت های تولید آن 
را دارد و بقیه در اروپا،  اندونزی و کشــورهای دیگر 

تولید می شود.  
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ســلولزی 
بهداشــتی ایران، افزایش نرخ ارز تاثیر مســتقیم بر 
قیمت محصوالت سلولزی دارد. از طرف دیگر بعد از 

شیوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب 
شده است که در نتیجه آن فیلم هایی از نایاب شدن 
محصوالت سلولزی در کشــورهای خارجی منتشر 
شــد. در پی این مشــکالت خمیر کاغذ به دســت 

تولیدکنندگان ایرانی هم گران رسید.  
وی با بیان اینکه در سال 1400 خیلی از کاالها بیش از 
دو بار گران شدند، تصریح کرد: تنها کاالیی که یک بار 
گران شد محصوالت سلولزی است. همچنین کمترین 
افزایش قیمت مربوط به دستمال کاغذی و محصوالت 
سلولزی بوده است و ســایر کاالها بیش از 15 درصد 
گران شده اند. در حال حاضر در سامانه 124 قیمت 
هر بسته دستمال کاغذی 200 برگ معمولی حدود 
۸250 تومان و هر بسته دستمال کاغذی 300 برگ 
معمولی حدود 12 هزار و 600 تومان است؛ بنابراین با 
افزایش 15 درصدی، قیمت هر بسته دستمال کاغذی 
200 برگ و 300 برگ به حدود ۸500 و 14 هزار و 

500 تومان می رسد.

در حالی که نرخ مصوب دولتی مرغ 24۹00 تومان 
است آشفتگی بازار نهاده باعث شد قیمت مرغ در بازار 
کیلویی 37 هزار تومان افزایش یابد.قیمت مرغ در بازار 
تهران علیرغم اینکه دولت نرخ دولتی 24۹00 تومان 
تعیین کرده، اما به قیمت 37 هزار تومان رسیده و در 
حقیقت بازار نرخ مصوبات دولتی را قبول ندارد و راه 

خود را می رود.
تنها مرغ نیست که نرخ های دولتی را قبول ندارد؛ بلکه 
محصوالتی مانند شیر، گوشــت و محصوالت لبنی 
هم سرکش شده و از قیمت های تعیین  شده پیروی 
نمی کنند. خوراک دام که 70 درصد هزینه تمام شده 
تولید این محصوالت را شامل می شود، نیز در بازار آزاد 
به چند برابر قیمت به فروش می روند، سامانه بازارگاه 
وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود خوراک دام ذرت، 
سویا و جو را به نرخ دولتی به دامداران بدهد، به طور 

کامل نمی تواند نیاز آنها را تامین کند.
به گفته مرغداران علت اصلی افزایش قیمت مرغ در 
بازار، گران شدن نهاده و خوراک دام است که به نرخ  
دولتی در اختیار مرغداران قرار نمی گیرد و آنها مجبور 

می شوند، به قیمت های گران تری از بازار تهیه کنند.
سعیده مشایخی مرغدار اصفهانی به خبرنگار فارس 
گفت: » دولت از مرغداران تعهد می گیرد که مرغ زنده 
را کیلویی 17100 تومان بفروشند، اما هزینه تولید 
آنها باالســت.« وی افزود: دولت در یک ماه نخست 
دوره تولید مرغ نهاده به مرغــدار نمی دهد و در این 
مدت مرغدار مجبور است، دست به دامن محتکران 
گرانفروش نهاده شود که هزینه زیادی را روی دست 
تولید کننده می گذارد و مرغدار دو راه دارد یا گرانتر 
می فروشد و یا صبر می کند تا وزن مرغ به بیش از 2.5 
کیلوگرم برسد و بفروشد تا شاید بخشی از هزینه اش 
جبران شــود. در یکی دو ماه گذشته کمبود و گرانی 
نهاده در بازار جدی شده و مشــکالتی را برای تولید 
کنندگان دام و مرغ ایجاد کرده اســت. خوراک دام 
70 درصد هزینه های تولید  مرغ را شــامل می شود.

مرغداران می گویند، جوجه یــک روزه هم که نرخ 
4200 تومان دولت تعیین کرده اســت، به  قیمت 
7000 تا ۹000 تومان خریداری می شود و هزینه های 

تولید مرغدار را باال می برد.

افزایش ١٥ درصدی قیمت دستمال کاغذی

تولید در ایران سخت است

آمارهای قاچاق پوشاک دقیق نیست

هزینه تمام شده هر واحد مسکن ملی ۷۰۰ میلیون تومان اعالم شد

آشفتگی بازار نهاده قیمت مرغ را گران كرد

خوراک دام دولتی سر از بازار سیاه در می آورد
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ارزش ارزهای دیجیتال باالخره صعودی شد
معامله گران همچنان انتظار ريزش قیمت ها را دارند

قیمت انــواع ارز های شــاخص دیجیتال امــروز در رونــد معامالت در 
بازار های تجارت دیجیتــال بین المللی تغییراتــی را تجربه کرد.ضریب 
سختی اســتخراج بیت کوین به عنوان یکی از شــاخصه های بسیار موثر 
بر روند قیمتــی بیت کوین کماکان در کف یک ســاله خود قــرار دارد و 
تحلیل بیشتر کارشناسان این اســت که بهبود این ضریب نیازمند زمان 
خواهد بود به ویژه آنکه اســتخراج کنندگان چینی که بزرگ ترین گروه 
استخراج کننده بیت کوین در جهان هستند، تحت تاثیر رویکرد جدید و 
 سختگیرانه دولت چین مجبور شده اند تجهیزات خود را به دیگر کشور ها

 انتقال دهند.
بررسی سفارشات صورت گرفته در صرافی های بزرگ ارز های دیجیتالی 
نشان می دهد که کماکان بســیاری از معامله گران انتظار ریزش بیشتر 
بازار را دارند و سفارشــات فروش کماکان به میزان قابل توجهی، باال باقی 

مانده است.
بخشی از انتظار ریزشی بازار ناشی از فرا رســیدن سررسید قرارداد های 
شرکت گری اسکیل است که از دارندگان بزرگ رمزارز ها در جهان محسوب 
می شود و در نتیجه این اتفاق، عرضه در بازار زیاد خواهد شد.در یک تصمیم 
عجیب و بی سابقه، شــبکه اجتماعی تیک تاک اعالم کرد ممنوعیت های 
جدیدی برای تبلیغات در نظر گرفته که یکــی از آن ها ممنوعیت تبلیغ 

ارز های 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 
ارز های دیجیتالی را نخواهد داشــت. این شــبکه اجتماعی از شبکه های 

محبوب برخی کاربران به ویژه دوج کوین بود.
مجموع ارزش بــازار جهانــی ارز هــای دیجیتالی در حــال حاضر یک 
هــزار و ۴۱۰ میلیــارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز 
قبل ۰.۶۲ درصد بیشتر شــده اســت.در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار 
ارز های دیجیتالی در اختیــار بیت کوین و ۱۷ درصــد در اختیار اتریوم 
است.گفتنی اســت، بیت کوین ۱۲ سال پیش توســط گروه گمنامی از 
 معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۴۲.۴۸ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار 
قرار داشته و سهم ۴۳.۷۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد 
اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۲۵۰.۳۷ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم 
 USDT ۱۷.۰۶ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. تتر با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 
۶۲.۲۲ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۴.۲۳ درصدی از کل 

بازار را در اختیار دارد.

مرکز ماهر به حمالت سایبری اخیر واکنش نشان داد
 HP شناسايی 3 آسیب پذيری در زيرساخت های

در پی وقــوع حمالت ســایبری چند روز اخیــر به برخی ســامانه های 
کشــور، مرکز ماهر با اعالم شناســایی ۳ آســیب پذیری در ســرورهای 
 مدیریتــیHP، پیکربندی نادرســت برخــی شــبکه ها را دلیل اصلی

 این ضعف عنوان کرد.
وقوع حمالت سایبری به برخی سامانه های کشــور از جمله سامانه های 
شــرکت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرســازی به دلیل ضعف الیه های 
امنیتی از روز جمعه رسانه ای شده اســت. به نحوی که گفته شد که هک 
سامانه های شرکت راه آهن باعث شد تا این شرکت به ناچار گراف )مدیریت 
سیر و حرکت( قطارهای باری و مســافری را از حالت سیستمی به دستی 

تغییر دهد.
یک روز پس از آن نیز وبسایت رسمی وزارت راه و شهرسازی دچار اختالل 
و پیامی روی آن درج شد که از هک شدن این وبسایت حکایت داشت. این 
وبسایت ساعاتی بعد از دسترس هم خارج شد و وزارت راه و شهرسازی در 
اطالعیه ای اعالم کرد که موضوع بروز اختالل ســایبری در سیستم های 
کامپیوتری ستاد وزارت راه و سایت های زیر پورتال آن، در دست بررسی 

است.
در همیــن حال برخــی منابع خبــری از حمله ســایبری به وبســایت 
برخــی دســتگاه های دولتــی نیــز خبــر داده اند.پس از گذشــت دو 
روز از این رخدادها، شــب گذشــته مرکــز ماهر در اطالعیه ای نســبت 
 HP-INTEGERATED بــه کنتــرل دسترســی بــه ســرویس
 LIGHTS OUT و پیکربنــدی نادرســت آن هشــدار داده 

است.
out HP- در این اطالعیه آمده اســت: بررســی ســه  آســیب پذیری
-CVE ،۱۲۵۴۲-۲۰۱۷-CVE با شناسه های Integerated lights

CVE، ۷۱۰۵-۲۰۱۸-۲۰۱۸-۷۰۷۸ در ســطح کشور نشان می دهد، 
برخی از شبکه های کشور در برابر این ضعف ها به درستی محافظت نشده اند. 
بر اســاس اعالم مرکز ماهر، پیکربندی نادرســت، عدم به روزرســانی به 
 HP موقع و عدم اعمال سیاست های صحیح امنیتی در هنگام استفاده از
Integrated Lights-Out از دالیل اصلی این ضعف در شــبکه های 

رایانه ای کشور است.
روز شــنبه نیز وزیــر ارتباطــات در پســتی در شــبکه های اجتماعی 
از تحــرک جدیــد مهاجمان ســایبری در حملــه بــه درگاه مدیریتی 
ســرورهای HP بــا سوءاســتفاده از نقــص iLo خبــر داد و تاکیــد 
کرد کــه مجدداً هشــدار اردیبهشــت ۹۷ در مورد حمــالت باج افزاری 
 بــا سوءاســتفاده از درگاه مدیریتــی iLo ســرورهای HP را یادآوری

 می کنیم.
اردیبهشت سال ۹۷ نیز انتشــار باج افزار با سوءاستفاده از درگاه مدیریتی 
iLO سرورهای شرکت HP خبرساز شده بود.سرویس iLo یک درگاه 
 HP مستقل فیزیکی برای استفاده مدیریتی و نظارتی سرورهای شرکت
از سوی مدیران شبکه است . این سرویس حتی در صورت خاموش بودن 
سرورها به مهاجم قابلیت راه اندازی مجدد و دسترسی غیر مجاز را می دهد.

توصیه های مرکز ماهر به کاربران
- اگر دسترسی به این سرویس از طریق اینترنت ضروری نیست، دسترسی 

به آن را محدود به شبکه داخلی خود کنند.
- با به روزرســانی محصوالت خود مطمئن شــوند که تحت تأثیر این سه 

آسیب پذیری قرار ندارند.
- با توجه به امکان نفوذ به این سرویس توسط گره های آلوده شده شبکه 
داخلی، سیاست های امنیتی سخت گیرانه ای از جمله vlanبندی مجزا 
برای دسترسی به این سرویس از طریق شبکه داخلی اکیداً توصیه می شود.

- با تنظیم تجهیــزات امنیتی و رویدادنگاری حساســیت ویژه نســبت 
 به تالش بــرای دسترســی بــه پورت هــای ILO یا SSH ســرورها

 در نظر گرفته شود.

اخبار

چین صنعت امنیت سایبری خود را گسترش می دهد
چین طرحی سه ساله برای توسعه صنعت امنیت سایبری خود طراحی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت صنعت فناوری اطالعات چین اعالم کرد پیش نویس طرحی ۳ ساله برای توسعه 

صنعت امنیت سایبری کشور ارائه کرده است. تخمین زده می شود ارزش این بخش تا ۲۰۲۳ میالدی از ۲۵۰ میلیارد یوان )۳۸.۶ میلیارد دالر( فراتر رود.پیش نویس طرح مذکور در حالی ارائه می شود که مقامات 
چین سعی دارند قوانینی جدید برای نظارت بهتر بر جمع آوری، انتقال و حفظ حریم خصوصی اطالعات وضع کنند.طی روزهای گذشته سازمان فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی را ارائه کرد که طبق آن تمام 

شرکت هایی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، قبل از عرضه سهامشان در خارج از کشور، با بررسی های دقیق روبرو می شوند.

تفاهم نامــه همکاری میان 
سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری 
و حجت االســالم مصطفی 
رســتمی رئیــس نهــاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری امضا شــد. شناسایی 
نخبگان خــارج از کشــور، راه انــدازی کانون های 
فارغ التحصیالن خارجی در ایران و توانمندســازی 
فارغ التحصیالن خارج از کشــور در ایران از جمله 

اهداف مشترک این تفاهم نامه است.
 سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در این مراسم، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فعالیت های گسترده ای در حوزه ایرانیان 
خارج از کشور انجام داده اســت. آمریکای شمالی، 
اروپا و شــرق آسیا کشــورهای مورد توجه ما است 
تا اقداماتمان را در این زمینه گســترش دهیم. در 
توافقات انجام گرفته با ســتاد کل نیروهای مسلح 
فارغ التحصیالن ۴۰۰ دانشــگاه برتــر جهان تحت 

پوشش قرار گرفته اند.
ســتاری ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و 
۴۰۰ نفر از نخبــگان ایرانی خارج از کشــور جذب 
شــده اند. حدود ۳۰ درصد از این افــراد در هیئت 
علمی دانشــگاه ها فعال هســتند و بخش عمده ای 
یا اســتارتاپ های خــود را تاســیس کرده اند یا در 
یکی از شــرکت های دانش بنیان و خالق مشــغول 
فعالیت هستند. رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه صنایع نرم و خالق، در ادامه 
افزود: باید تسهیالت بیشــتری برای دادن تابعیت 

به نخبگان خارجی ایجاد شــود. برای نمونه ما یک 
متخصص مغز و اعصاب افغانســتانی داریم که قباًل 
برای تمدید اقامتــش باید همچــون کارگران در 

صف های طوالنی می ایستاد.
ستاری همچنین بیان کرد: عالوه بر تسهیل در اقامت 
موفق به کسب تابعیت ایرانی برای برخی از نخبگان 
خارجی از عراق، افغانستان، سوریه، اسپانیا و دیگر 
کشورها شدیم. در سال قبل نیز بورسی به ۱۰۰ نفر 
اول کنکور افغانستان ارائه شد که به شکل جالبی ۷۰  
نفر اول آنها به ایران آمدند.رئیس بنیاد ملی نخبگان 
درباره اهمیت منابع انســانی گفت: پتانســیل های 
بسیاری خوبی برای همکاری نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری، بنیاد ملــی نخبگان و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری وجــود دارد و باید هر 
چه بیشتر این توانمندی ها را در راستای خدمت به 
نخبگان به کار برد. در ادامه مصطفی رستمی رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در 
این دیدار گفت: تشــکری ویژه از مجموعه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان 
که توســط دکتر ستاری اداره می شــود دارم که از 
مجموعه های موفق و هدفمند در کشــور هستند و 
وظیفه خود می دانم که در این خصوص تشکر کنم.
وی ادامــه داد: ارزان بودن تحصیــل در جمهوری 
اســالمی و همگرا بودن بســیاری از دانشــجویان 
منطقه با فرهنگ کشــور ما از جملــه مزیت های 
سیستم آموزشــی ما برای نخبگان منطقه ای است. 
شورای سیاستگذاری سیاســتگذاری دانشجویان 
بین الملل نیز در سال های اخیر فعال تر شده است و 
در این زمینه بسترهای بسیار مثبتی برای هم افزایی 
وجود دارد.حجت االسالم رســتمی همچنین بیان 
کرد: در بحث نخبــگان معاونت علمــی و فناوری 

ریاســت جمهوری و بنیاد نخبگان تولیت و اشراف 
بســیار خوبی دارند. تربیت مجموعه ای از نخبگان 
در داخل جمهوری اسالمی ایران که سفیران نظام 
باشند، از جمله مسائل حائز اهمیت است. مجموعه 
بنیاد فرهنگی دانشجویان بین المللی نیز در شرف 
تاسیس اســت و امیدواریم همکاری های دوسویه 
روز به روز بیشتر توسعه یابد. همچنین مهدی قلعه 
نوی رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در این 
رویداد گفت: ما از حدود ۵ سال قبل در معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برنامه ای جدیدی را آغاز 
کردیم که بر اســاس یک پلتفــرم ایرانیان خارج از 
کشور با پژوهشگاه ها و مراکز دانشگاهی داخل کشور 
ارتباط برقرار می کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر 
در حدود ۱۰ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور از این 
برنامه استفاده کرده اند. این حجم استقبال علیرغم 

شروط متعدد علمی است که در  این برنامه تعیین 
شده است. برای مثال ایرانیان استفاده کننده از این 
پلتفرم حتماً باید از یکی از ۲۰۰ دانشــگاه برتر دنیا 
فارغ التحصیل شــده باشــند.رئیس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری در ادامه افزود: در راستای 
استفاده از ظرفیت نخبگانی ایرانیان خارج از کشور، 
اســتفاده از آنان برای توســعه صادرات محصوالت 
فناورانه در دستور کار قرار گرفت. در این بین دفتر 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ظرفیت 
بسیار خوبی دارد که می توان از آن بهره برد. به گفته 
وی، با توجه به این امر که متولی دبیرخانه شــورای 
عالی راهبردی دانشــجویان ایرانی خارج از کشور، 
دفتر مقام معظم رهبری در خارج از کشــور است، 
می توان از مســیر توســعه همکاری های دوجانبه، 
ارتباط مستحکم تری میان ایرانیان خارج از کشور و 

مراکز دانش بنیان داخلی ایجاد کرد.

ستاری: كانون های فارغ التحصیالن خارجی در ايران راه اندازی می شود

بیش از 2400 نخبه ایرانی از خارج جذب شدند
به نخبگان خارجی تابعیت ايرانی داديم

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

مدیر گروه صنعت ســتاد نانو با بیان اینکه اکنون 
سبد کاملی از محصوالت نانو در حوزه آب داریم، 
گفت: طرح اســتفاده از نانو جاذب ها در ۱۰شهر 
و ۱۰۰روســتا اجرا شده اســت. دکتر علی اصغر 
نجیمی گفت: در حال حاضر ۷۵۰ محصول نانوی 
تایید شده در بازار وجود دارد که در این سبد ۲۵۰ 
محصول مربــوط به تجهیــزات و مابقی محصول 
مصرفی در حوزه نانو است.مدیر گروه صنعت ستاد 
توسعه فناوری نانو افزود: پیش بینی می کنیم که 
تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ محصول دیگر وارد 

سبد محصوالت تجاری سازی شده نانویی شود.وی 
عنوان کرد: در حال حاضر فناوری نانو به حوزه های 
آب، سالمت، ساختمان، کشاورزی، محیط زیست 
و… رسوخ پیدا کرده و در حال توسعه است.نجیمی 
با بیان اینکه فناوری نانو به صورت کامل در بخش 
آب رسوخ پیدا کرده است، گفت: در حوزه آب تقریباً 

سبد کاملی از فناوری و محصوالت برای رفع اغلب 
چالش های آبی به کار گرفته شــده است که برای 
حذف فلزات سنگین از آب، شیرین سازی، حذف 
نیترات، حذف کدورت و میکروارگانیسم و بوی بد، 
پکیج های بحران، بازچرخانی آب و… کاربرد دارد.
مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو با بیان 

اینکه به طور مثال با استفاده از فناوری نانو جاذب 
آرسنیک در ۱۰ شهر و بیش از ۱۰۰ روستا، طرح 
تصفیه آب انجام شده اســت، گفت: اگر قرار بود با 
سرمایه گذاری برابر با تولید، این فناوری را از خارج 
کشور وارد کنیم، تنها امکان سرمایه گذاری برای 
رفع چالش یک یا دو شــهر وجود داشت. به گفته 
نجیمی، همچنین طرح بازچرخانی پساب صنعتی 
سامانه RO در کاشان، شیرین سازی آب در شهر 
شوش، بوشهر و .. با استفاده از فناوری الکترودیالیز 

و استفاده از غشای نانو صورت گرفته است.

ایالن ماســک ۱۰ هزار دالر برای رزرو صندلی در 
یکی از پروازهای آینده شــرکت رقیب خود یعنی 
ویرجین گاالکتیک پرداخته است. به گزارش پرس 
اسوسیشن، ایالن ماسک بنیانگذار تسال بلیت یکی 
از سفرهای فضایی شرکت ویرجین گاالکتیک را 
خریده است. این درحالی است که ریچارد برانسون 
مالک ویرجیــن گاالکتیک برای نخســتین بار با 
هواپیمای فضایی این شرکت به ارتفاع ۵۰ مایلی 

زمین و مرز فضا رفت.طبق گزارش نشریه ساندی 
تایمز، ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و 
رقیب برانسون، ۱۰ هزار دالر برای رزرو یک صندلی 
در پروازهای ویرجین گاالکتیک پرداخته اســت. 

البته هنوز زمان دقیق سفر ماسک مشخص نشده 
است.برانسون در این باره گفت: ایالن دوست من 
است و شاید من هم در آینده با یکی از کشتی های 
او به فضا ســفر کنم.این درحالی است که اسپیس 

ایکس تاکنون تعداد زیادی موشک به مدار زمین 
پرتاب کرده و برخی از آنها حامل کپســول هایی 
سرنشــین دار بوده اند. اما تاکنون خود ماسک در 
هیچ یک از آنها حضور نداشــته است. این شرکت 
تصمیم دارد نخستین پرواز تجاری خود را در پاییز 
امسال انجام دهد. از سوی دیگر بزوس نیز تصمیم 
دارد در ۲۰ جوالی همراه موشک نیوشپارد )متعلق 

به شرکت بلواوریجین( به مرز فضا سفر کند.

یک مقام مســئول گفت: ســازمان حمایت هیچ 
دخالتی در نــرخ گذاری تاکســی های اینترنتی 
ندارد و اتحادیه کسب و کار های مجازی آن را بر 
عهده دارد. سیدجواد احمدی خضربیگی, معاون 
بازرســی و نظارت بر خدمات ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولید درباره شــیوه نظارت 
ســازمان حمایت بر افزایش تعرفه تاکسی های 
اینترنتی و اقدامات این سازمان برای رسیدگی به 
شکایات در این حوزه اظهار کرد: سازمان حمایت 
هیچ دخالتی در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی 
ندارد. این شرکت ها زیر مجموعه اتحادیه ای به نام 
اتحادیه کسب و کار های مجازی فعالیت می کنند 

و از همین اتحادیه جواز کسب اخذ می کنند.
او بیــان کرد: کســب و کار های مجــازی صنف 

جداگانه ای محسوب می شــوند که در بحث نرخ 
گذاری از ضوابط خــاص صنفی پیروی می کنند. 
ســازمان حمایت در نرخ گذاری تاکســی های 
اینترنتی تا به امروز هیچ دخالتی نداشته و صرفا از 
طریق اتحادیه نام برده نرخ گذاری انجام می شوند. 
فرمول محاسبه قیمت از و پارامترهای به کار رفته 
در این موضوع از طریق اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی و با نظارت سازمان حمایت انجام می شود.

احمــدی خضربیگــی شــیوه قیمــت گذاری 
تاکســی های اینترنتی را متفاوت از ســایر اقالم 
دانســت و گفت: این موضوع نیــاز به توضیحات 
مفصلی دارد که در یــک مکالمه تلفنی نمی توان 
آن را تشریح کرد. تا زمانی که توجیه کامل نشده 
باشید گزارش ارائه شده توسط شما کارشناسی 

نخواهد بود. نرخ گذاری تاکســی های اینترنتی 
سازوکاری متفاوت از سایر کاال ها و خدمات دارد. 
بر اســاس الگوریتم ریاضی این محاسبات انجام 
می شــود که باید در فرصت مناســبی برای شما 

تشریح شود.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشریح کرد: 
مبنای نرخ گذاری آن ها فرمولی است که در بحث 
حمل و نقل هوشــمند جاری است و پارامتر های 
مختلفی دارد که جداگانه اندازه گیری شده و در 

نهایت نرخ گذاری انجام می شود.
او با تاکید بر رسیدگی سازمان حمایت بر شکایات 
مردم از صنــوف مختلف از جمله شــرکت های 
اینترنتی ارائــه دهنده کاال و خدمــات، تصریح 

کرد: ســازمان حمایت با این صنــف هم همانند 
سایر اصناف برخورد می کند و صرفا همراه آن ها 
در انتخاب پارامترهای قیمت گــذاری و فرمول 
محاســبه قیمت اســت. با توجه به شرح وظایف 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولید 
کنندگان در صورتی که شکایتی از این شرکت ها 

صورت بگیرد آن را پیگیری خواهد کرد.
احمدی خضربیگی دربــاره جزئیات این فرمول 
بیان کرد: جزئیات شیوه نرخ گذاری و پارامترهای 
به کار رفته در این حــوزه را می توانید از اتحادیه 
کسب و کار های مجازی و شــرکت های تاکسی 
اینترنتی دریافت کنیــد. از جمله پارامترهای  به 
کار رفته می توان به مسافت، زمان، عرضه و تقاضا 

اشاره کرد.

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری گفت: در 
ســال های نه چندان دور فارغ التحصیالن علوم 
زمین در نهایت به حرفه دبیر دبیرســتان ها و یا 
استاد دانشگاه می اندیشیدند؛ چرا که ظرفیت های 
کشــور برای اســتفاده از این افراد متخصص کم 
بود و این در حالی اســت که گنجینه  بالقوه ای در 
کشور در زمین نهفته که خدا به ما عطا کرده است. 
دکتر اســماعیل قادری فر در مراسم افتتاح مرکز 
نوآوری علوم زمین با اشــاره به اقدامات سازمان 
زمین شناسی در زمینه توسعه علوم و فناوری های 
زمین شناسی، افزود: در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز سعی شده است که توسعه 
 فناوری ها در همــه حوزه های علمــی پیگیری

 شود.
وی ادامه داد: زمانــی که ایده راه انــدازی مرکز 

نوآوری علوم زمین مطرح شــد، چالش هایی در 
زمینه ایجاد شــتابدهنده ها و دعــوت از بخش 
خصوصی برای ســرمایه گــذاری در حوزه علوم 
زمین ایجاد شــد، ولی راه اندازی شتابدهنده ای 
در این زمینه این امید را ایجــاد کرد که می توان 
 ICT و IT به راه اندازی شــتابدهنده های حوزه

توجه کرد.
قادری فر با اشاره به نقش شتابدهنده ها در توسعه 
نوآوری در حوزه علوم زمین، خاطر نشان کرد: در 
ســال های نه چندان دور فارغ التحصیالن علوم 
زمین در نهایت به حرفه دبیر دبیرســتان ها و یا 
استاد دانشگاه می اندیشیدند؛ چرا که ظرفیت های 
کشــور برای اســتفاده از این افراد متخصص کم 
بود و این در حالی اســت که گنجینه  بالقوه ای در 
کشور در زمین نهفته که خدا به ما عطا کرده است.

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 

علمی، اضافه کرد: از این رو آمادگی معاونت علمی 
را برای حمایت از رســوخ نــوآوری و فناوری در 
حوزه های زمین شناســی به عنــوان یک حوزه 
اقتصاد محور و اثرگذار در کشــور اعالم می کنم.

وی با اشــاره به راه اندازی مرکز نوآوری در حوزه 
علوم زمین، تاکید کرد: دانه ای که امروز کاشــته 
شــد، قطعا تبدیل به درخت تنومنــدی خواهد 
 شــد که آینده اقتصاد کشــور با حضــور جوانان

 توانمند زنده می ماند.
قادری فر ابراز خرســندی کرد که خروجی های 
شــتابدهنده در زمینه علــوم زمیــن تبدیل به 
شرکت های دانش بنیان شود و مدل برد-برد برای 
توسعه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در این عرصه 
شود. کامبیز مهدی زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری 
حوزه انرژی معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری نیز در این مراسم راه اندازی مرکز نوآوری 

در حوزه علوم زمین را اقدام مبارکی برای جامعه 
متخصصان علوم زمین دانست و گفت: این سومین 
مرکز نوآوری است که در کشور در حوزه علوم زمین 

راه اندازی می شود.
وی با تاکید بر اینکه محققان حــوزه علوم زمین 
بیشترین تالش با کمترین چشمداشت را در این 
زمینه دارند، ادامه داد: در بســیاری از کشــورها، 
سازمان های زمین شناسی، وزارتخانه هستند که 
نشان دهنده اهمیت این حوزه است. مهدی زاده 
با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از مراکز نوآوری، خاطر نشــان کرد: ما 
باید از نگاه و تفکر نفتی فاصله بگیریم، در حالی که 
متاسفانه مدیران ما نفتی هستند. مدیریت نفتی 
یک مدیریت سیاه است و باید به سمت مدیریت 
زیست محیطی و پاک پیش برویم و این امر با تکیه 

بر فناوری و نوآوری امکان پذیر است.

سبد محصوالت نانو در حوزه آب كامل شد

تصفیه نانویی آب در ۱۰ شهر و ۱۰۰ روستا

رزرو صندلی ويرجین گاالتیك؛

ایالن ماسک با شرکت رقیبش به فضا می رود

سازمان حمایت دخالتی در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد

حمایت معاونت علمی از طرح های رسوخ فناوری در حوزه  زمین شناسی


