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دلیل صف های طوالنی مردم 
مقابل نانوایی ها چیست؟

وزیر راه اعالم کرد:

کمبود آرد  نانوایی ها 
را  تعطیل کرد  

کاهش ۶۵ درصدی 
اسباب کشی در پایتخت 

با تمدید اجباری 
اجاره نامه ها

طرح تضمین سود
 2۵ درصدی 
برای سهامداران 
خرد

رئیس سازمان بورس خبر داد:

فرصت دستیابی 
به توافق را از 

دولت دوازدهم 
گرفتند
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سرمقاله

شوک قیمتی 
با  ادامه خاموشی ها

شــرکت توزیع نیروی برق 
تعهدی در قبال مشــتری 
دارد که برق مستمر و پایدار 
را در محل تعیین شده باید 
تحویل دهد. حال این مشتری، مشتری های خانگی 
باشند چه مشتری های صنعتی و تولیدی. وقتی 
معاون اول ریاســت جمهوری که خود را عضوی 
از صنعت و معدن کشــور می داند و فعالیت های 
صنعتی بسیاری را در طول خدمت خود در دولت 
انجام داده اعالم می کند کــه صنایع برای جبران 

کمبود برق... 

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 
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معامالت اوراق تسهیالت 
مسکن  رکورد   زد

بورس ۱۶۰۰ واحد 
رشد کرد

صنایع به علت قطعی برق میزان تولید را کاهش دادند

موج جدید گرانی  با  خاموشی  تولید
صفحه3
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دالالن در کمین  دالرهای  سهمیه ای
دستمزد  500 هزار تومانی  برای  ایستادن  در  صف  دالر

اختالف   دالر  آزاد   و صرافی   ملی   به   بیش   از  300   تومان   رسید

به نظر می رسد انتشار اخبار احتمال افزایش سقف 
وام خرید مســکن به هجوم برخی سفته بازان برای 
خرید اوراق تسهیالت مسکن و فروش آنها با قیمت 
های باالتر در ماه های آتی دامن زده است. به گزارش 
مهر، اگرچه رکود بازار مسکن دامن گیر بسیاری از 
خریداران و فروشندگان شده و پیش بینی می شود 
این حالت بالتکلیفی تا نیمه دوم سال جاری نیز ادامه 
داشته باشد، اما در معامالت امروز اوراق تسهیالت 
مسکن، حجم معامالت با افزایش قابل مالحظه ای 
مواجه شده است.انتشار اخباری در خصوص احتمال 
افزایش سقف وام خرید مسکن و همچنین احتمال 
موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رشد ۱۰۰ 
 درصدی ســقف تســهیالت مســکن که از سوی 

دستگاه سیاست گذار بخش...

شــاخص کل بورس تهران در پایــان معامالت 
روز گذشته چهارشــنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ با رشد 
۱۶۵۰ واحدی بــه یک میلیــون و ۳۰۵ هزار و 
۵۴۳ واحد رســید. شــاخص کل بورس تهران 
در پایــان معامالت روز گذشــته چهارشــنبه 
۲۳ تیر ۱۴۰۰ بــا رشــد ۱۶۵۰ واحدی به یک 
میلیــون و ۳۰۵ هــزار و ۵۴۳ واحــد رســید. 
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۵۱ واحد 
رشــد کرد و به ۴۰۱ هزار و ۶۹۳ واحد رســید. 
نمادهای میدکو، پارس، رمپنا و نوری بیشترین 
تأثیر مثبــت و نمادهای فوالد، فــارس و وغدیر 
 بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص روز گذشته 
بورس داشــتند. در معامالت آخرین روز کاری 

هفته قیمت سهام تمام...

طبق اعالم مســئوالن ســازمان اموال تملیکی 
در صورت موافقت نهایی هیــات دولت، تعیین 
تکلیف خودروهای وارداتی رســوبی در گمرک 
در دســتور کار قرار مــی گیرد کــه در اهم آن 
زیــر ۲۵۰۰ سی ســی به شــرط فــروش در 
داخل و باالی ۲۵۰۰ سی ســی به شــرط تردد 
 در مناطــق آزاد به مزایــده گذاشــته خواهد 

شد. 
به گزارش ایســنا، رایزنی ها برای تعیین تکلیف 
خودروهای باقــی مانده در گمــرک که حدود 
۲۲۵۰ دستگاه اعالم می شــود همچنان دارد. 
خودروهایی که بخشی در اختیار سازمان اموال 
تملیکی قرار دارد، ولی با وجود مذاکرات بسیاری 
 که در ایــن رابطه صــورت گرفته هنــوز وضع 

مشخصی ندارند.
در همین جریان، پایان ســال گذشته سازمان 
اموال تملیکــی برای واگــذاری ۱۵۰۰ خودرو 
به مناطــق آزاد پیشــنهاداتی را بــه دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد ارائه کــرد تا جهت 
جلوگیری از خــروج ارز و همچنین اســتفاده 
 بهینــه از ایــن خودروهــا، بــرای فــروش و 
شــماره گذاری در مناطــق آزاد اقــدام شــود. 
بــر ایــن اســاس، دبیرخانــه شــورای عالی 
مناطــق آزاد طــی مکاتبــه ای با معــاون اول 
رئیــس جمهــور، خواســتار اصــالح مصوبه 

مربــوط بــه محدودیــت واردات خــودرو در 
 ســال ۱۳۹۶ جهت واگــذاری ایــن خودروها 

به مناطق آزاد شد.
اما تازه ترین خبــری که میرمعینــی - معاون 
بهره وری و فروش ســازمان اموال تملیکی - در 
رابطه با آخرین وضعیت این خودروها به ایســنا 
اعالم کرده اســت، نشــان می دهد که موضوع 
در کمیســیون اقتصادی هیــات دولت مطرح 
و با تصویــب نهایی گزینه هــای در نظر گرفته 
شــده، تمامی خودروهــای مانده که شــرایط 
الزم را داشــته باشــند تعیین تکلیف شــده و 
محــدود بــه ۱۵۰۰ خودرویی که پیشــنهاد 
 واگــذاری آنها بــه مناطــق آزاد مطــرح بود، 

نمی شود.

 ورود زیر 2۵۰۰ سی سی به داخل کشور
طبق اعالم وی، مقرر شده هیات دولت مصوبه ای 
را تنظیم کند که چهار آیتم جهت تعیین تکلیف 
خودروهای مانده در گمرک به ماده ۱۷ مصوبه 
واردات خــودرو در دی ماه ســال ۱۳۹۶، اضافه 
شود. این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی 
در رابطه بــا جزئیات مصوبــه مربوطه گفت که 
بخشــی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ ســی ســی 
 هستند، به شــرط فروش در داخل کشور واگذار 

خواهند شد.

 امحای فنی خودروهای آمریکایی
میرمعینی در مورد خودروهای ممنوع الورود نیز 
یادآور شد که در مورد خودروهای لوکس و باالی 
۲۵۰۰ ســی سی شــرط تردد و ورود به مناطق 
آزاد و همچنین در مــورد خودروهای آمریکایی 
و فاقد نمایندگی نیــز امحای فنی در نظر گرفته 

شده است.

 خودروهایی برای اورژانس و ناجا
طبق اعالم وی، تعدادی خودرو هم برای اورژانس 
و ناجا به جهت تکمیل ناوگان خدمت رسانی در 

نظر گرفته شده است.
به گفته این مقام مســئول در ســازمان اموال 
تملیکی، هر زمان که هیات دولت پیشــنهادات 
مطرح شــده را مصوب کنــد، مراتــب تعیین 
تکلیــف آنهــا در دســتور کار دســتگاه های 
مربوطه از جمله ســازمان تملیکــی قرار گرفته 
 و برای فــروش ایــن خودروها اقــدام خواهد 

کرد. 
گفتنی است؛ خودروهای مانده در گمرک، عمدتا 
باقی مانده آن ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرویی 
است که قبل از ممنوعیت واردات و تغییر شرایط 
ارزی در ســال ۱۳۹۷ به گمرک و بنادر رسیده 
 بود ولی با محدودیت های اعمال شــده امکان 

ترخیص نداشت.

تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی 
در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۹۷۶.۹ هزار 
میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۲۰۷۱.۷ هزار میلیارد ریال )معادل ۷۱.۳ 

درصد( افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، سهم تسهیالت پرداختی در قالب 
ســرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی 
طی سه ماهه ابتدای ســال جاری ۳۴۶۶.۴ هزار 
میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد کل تســهیالت 

پرداختی است.  
همچنین سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین 
ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه 

ماهه ابتدای ســال جاری معــادل ۱۲۶۹.۷ هزار 
میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۶ 
درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش 
کلیه بخش های اقتصادی )مبلــغ ۳۴۶۶.۴ هزار 
میلیارد ریال( است. از ۱۵۷۶.۲ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن نیز 
معادل ۸۰.۶ درصد آن )مبلغ ۱۲۶۹.۷ هزار میلیارد 
ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده 
است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع 
برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر 
جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در 

نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل 
تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی 
بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت 
ســرمایه بانک ها، کاهش تســهیالت غیرجاری 
و بازگرداندن آنها به مســیر صحیــح اعتباردهی 
بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه 
در گردش تولیدی، پرهیز از فشــارهای مضاعف 
بر دارایــی بانک ها و ترغیــب بنگاه های تولیدی 
به ســمت بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
 درتامین مالــی طرح های اقتصــادی )ایجادی( 

توجه ویژه ای کرد.

حجم تجارت خارجی چین در نیمه اول امســال با 
ریکاوری اقتصــادی قدرتمند این کشــور و تقویت 

تقاضای خارجی به باالترین سطح تاریخ رسید.
به گزارش شــین هوا، حجم تجارت خارجی چین در 
نیمه اول امســال با ریکاوری اقتصادی قدرتمند این 
کشــور و تقویت تقاضای خارجی به باالترین سطح 

تاریخ رسید.
داده های اداره کل گمرک چین نشــان می دهد در ۶ 
ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ حجم تجارت خارجی چین 

۲۷.۱ درصد نســبت به سال گذشــته جهش کرده 
و بــه ۱۸.۰۷ تریلیون یوآن )معــادل ۲.۷۹ تریلیون 
دالر( رسیده اســت. این حجم تجارت خارجی ۲۲.۸ 
 درصد از ســطح قبــل از پاندمــی در ۲۰۱۹ باالتر 
است. طبق این داده ها در این بازه به لحاظ ارزش یوآنی، 
صادرات ۲۸.۱ درصد جهش کرد و واردات با جهش 

۲۵.۹ درصدی روبرو شد.
تنها در ماه ژوئن صــادرات و واردات چین ۲۲ درصد 
نسبت به سال گذشته جهش کرد و به ۳.۲۹ تریلیون 

یوآن رسید تا سیزدهمین ماه متوالی رشد را به ثبت 
برساند. در نیمه اول امسال تجارت چین با بزرگترین 
شــرکای تجاری این کشور که ســه رتبه اول آن به 
ترتیب، اتحادیه کشورهای آســیای جنوب شرقی، 
 اتحادیه اروپا و آمریکا هســتند، با رشد قدرتمندی 
همراه بود. در این دوره حجم تجارت دوجانبه بین چین 
و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ۲۷.۸ درصد، 
چین و اتحادیه اروپا ۲۶.۷ درصد و چین و آمریکا ۳۴.۶ 

درصد رشد کرد.

آخرین آمار درمورد تعداد افرادی که در سامانه سجام 
ثبت نام کرده اند، حاکی از آن است که در خردادماه 
استان تهران با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد بیشترین و استان 
چهارمحال و بختیاری با ۶۸۵ مورد کمترین آمار ثبت 

نام را در سامانه مذکور داشته اند.
به گزارش ایسنا، در خردادماه سال جاری، ۷۶ هزار و 
۲۱۴ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار 
سرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از ۱۰۰ هزار سهامدار در این 
ماه به ۱۰۱ هزار و ۱۶۵ مورد رسیده است. بر اساس 

این گزارش، تعداد نفرات ثبت نام شــده در سامانه 
ســجام در ماه مذکور به تفکیک هر استان حاکی از 
آن است که پنج استان تهران با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد، 
اصفهان با ۶۳۰۷ مورد، خوزســتان با ۵۶۴۷ مورد، 
خراسان رضوی با ۴۸۷۷ مورد و البرز با ۴۰۱۱ مورد در 
صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

از سویی دیگر پنج استان ایالم با ۳۸۷، کهگیلویه و 
بویراحمد با ۴۲۸، خراسان جنوبی با ۶۵۳، زنجان با 
۶۸۰ و چهارمحال و بختیاری با ۶۸۵ مورد در انتهای 
لیست کمترین ثبت نام شده های در بین سایر استان 

ها قرار دارند. این درحالی است که در اردیبهشت ماه 
مردم پنج اســتان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، 
آذربایجان شرقی و خوزستان در سجامی شدن پیشتاز 
بودند و در مقابل مردم پنج استان ایالم، کهگیلویه و 
بویر احمد، زنجان، سمنان و خراسان جنوبی کم ترین 
ثبت نام در سجام را داشــتند. بر اساس این گزارش، 
سامانه سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان« 
به نشانی WWW.SEJAM.IR، برای الکترونیکی 
کردن و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت 

اطالعات مشتریان است.

بخش های اقتصادی ۷۱ درصد بیشتر وام گرفتندجزئیات تعیین تکلیف خودروهای دپو شده زیر 2۵۰۰ سی سی تا باالتر و آمریکایی

حجم تجارت خارجی چین در نیمه اول امسال رکورد زد

مردم کدام استان ها بیشتر سجامی شدند؟



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به زوج های دانشجو

سلیمان توکلی، سرپرست قائم مقام مدیرعامل 
بانک مهــر ایران، با حضــور در مراســم ازدواج 
دانشجویی که در حرم مطهر رضوی و با سخنرانی 
آیت اهلل مروی، تولیت آســتان قــدس رضوی و 
حجت االسالم و المسلمین رستمی رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار 
شد، از پرداخت تســهیالت قرض الحسنه خرید 

کاالی ایرانی به زوج های دانشجو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س(، مراسم ازدواج دانشجویان 
به همت نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در 
دانشگاه ها، در حرم مطهر رضوی و با حضور آیت اهلل 
مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت االسالم و 
المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت االسالم و 
المسلمین خادمی دبیر ستاد ازدواج دانشجویی 
در کشور، ســیلمان توکلی سرپرست قائم مقام 
مدیرعامل بانک مهر ایران، صبوری مدیر شعب 
استان خراسان رضوی و تعدادی از مدیران ستادی 

بانک مهر ایران در این استان برگزار شد.

پرداخت بیش از 11 هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه ازدواج در 

بانک توسعه تعاون 
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 
بیش از 11 هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه 
ازدواج توسط شعب بانک از ابتدای سال 97 تاکنون 
خبر داد. سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون ضمن تبریک فرارسیدن سالروز 
ازدواج حضــرت علی )ع( و حضــرت زهرا )س( 
اظهار داشــت: پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 
جوانان همواره از اولویت های بانک توسعه تعاون 
در حوزه اعتبارات بوده است. وی افزود: این بانک 
از بدو تأســیس به عنوان یکی از بانک های عامل 
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج مطرح بوده است 
و مطابق آمار رسمی طی سال های 97 تاکنون نیز 
به 11.5 هزار میلیارد ریال تسهیالت در این زمینه 
پرداخت نموده اســت. فتاحی خاطرنشان کرد: 
میزان وام پرداختی بانک توسعه تعاون به زوج های 
جوان از سال 97 به 98 به میزان 85 درصد رشد 
داشته است و عملکرد بانک در سال 99 در مقایسه 

با سال 98 نیز با 73 درصد رشد مواجه شده است.

بازدید مجازی از شعبه سنندج 
بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران به صورت 
مجازی و وبینار از شعبه سنندج این بانک دیدار و با 
همکاران گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، علی صالح آبادی در این بازدید 
ضمن تقدیر از عملکرد شعبه سنندج به ویژه در حوزه 
ارزی،گفت: این شــعبه در محورهای ارزی از جمله 
اعتبارات اسنادی، بروات وارداتی، خرید و فروش ارز 
و صدور حوالجات در زمره شعب خوب و شش شعبه 
برتر بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد. وی با تاکید 
براینکه باید در تعیین سقف اختیارات و درجه شعب 
بازبینی شود، گفت: شــعب فارغ از درجه بندی، در 
بخش های متفاوت از مزیت های مختلفی برخوردارند، لذا 
برای تعیین سقف اختیارات شعب، نباید آن ها را محدود 
به درجه بندی کرد؛ ضروری اســت در این زمینه به 
تفاوت ها و مزیت های عملکردی شــعب توجه داشت. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: 
در صورت نیازضروری است معاونت بین الملل باالتر از 
سقف اختیارات شعب و همچنین لزوم کسب تاییدیه 
از ستاد، ساز و کار الزم را برای ارائه خدمات به مشتریان 
در حداقل زمان را طراحی کند. صالح آبادی در ادامه 
این نشست، بر ارجحیت اعتبار مشــتری بر وثیقه 
اخذ شــده تاکید کرد و گفت: بانک توسعه صادرات 
ایران آمادگی دارد به منظور تســهیل ارائه خدمات 
به مشتریان، بر اساس نتیجه اعتبارسنجی مشتری، 

همراهی های الزم را در حوزه وثائق انجام دهد.

اعضای جدید هیئت مدیره بانک 
سامان معرفی شدند

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بانک سامان، اعضای جدید هیئت مدیره این بانک 

با رأی اکثریت سهامداران انتخاب شدند.
به گزارش سامان رســانه، مجمع عمومی عادی 
به طــور فوق العاده بانک ســامان بــرای تعیین 
اعضای هیئت مدیره با حضور بیش از 88 درصد 
از صاحبان سهام برگزار شد. در این مجمع که با 
حضور نمایندگان ســازمان بورس اوراق بهادار و 
وزارت اقتصاد تشــکیل و به صورت زنده از طریق 
سایت بانک ســامان پخش شــد، پس از تعیین 
رئیس جلسه و ناظران توسط سهامداران، سخنان 
برخی از صاحبان ســهام اســتماع شد و سپس 
13 کاندیدای عضویت در هیئت مدیره این بانک 
معرفی شدند  که در نهایت با انتخاب  سهامداران 
آقایان احمد مجتهد، قاسم سرخوش، داوود سوری، 
محمدعلی خادمی، حسین قضاوی، ولی ضرابیه 
و هوشنگ حمیدزاده کلخوران به عنوان اعضای 

جدید هیئت مدیره بانک سامان معرفی شدند.

بانک ها

اختــالف قیمــت ارز در بازار 
آزاد، صف هــای طوالنــی در 
مقابل صرافی هــا را رقم زد. به 
گزارش خبرآنالین، بررســی 
روند قیمت ها نشان می دهد که 
هم اکنون فاصله بیش از 3۰۰ تومان بین قیمت دالر در بازار 
آزاد و نرخ دالر در صرافی ملی وجود دارد. در حال حاضر در 
بازار آزاد هر دالر آمریکا ۲۴ هزار و 5۶9 تومان قیمت دارد و 
این در حالی است که نرخ آن از سوی صرافی ملی ۲۴ هزار 
و ۲۶۰ تومان اعالم می شود. همین اختالف قیمت باعث 
ایجاد صف طوالنی در مقابل برخی صرافی ها شده است. 
گزارش ها نشان می دهد که برخی از این افراد به دلیل آنچه 
که »پاداش« اعالم می کنند، وارد صف خرید ارز شده اند؛ به 
طوری که دالالن با وعده پاداش ۲۰۰، 3۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تومانی از اطراف تهران با اتوبوس به صرافی آورده تا برای او 
دالر بخرند. طبق مصوبه بانک مرکزی، خرید دالر از صرافی 
بانک ملی تنها با در دست داشتن کارت ملی معتبر است و 
بدون کارت ملی و کدملی کسی قادر به خرید وفروش دالر 

نیست. در حال حاضر هر کارت ملی می تواند ۲۰۰۰ یورو 
در سال یا ۲۲۰۰ دالر را با نرخ صرافی خرید کند.

درآمد ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی برای ایستادن 
در صف دالر

کارشناســان اقتصادی معتقدند تا فاصلــه نرخ دالر 

وجــود داشــته باشــد، صف هــای خریــد ارز کوتاه 
نمی شــود و رانتی که در فاصله این نرخ ها وجود دارد، 
 خواه ناخواه عده ای را برای ســودآوری به این ســمت 

می کشاند.
در این خصــوص، ســلطانی نژاد، رییــس اتحادیه 
صرافــان در واکنش به ایــن موضوع گفته اســت؛ 

یکــی از قوانین فــروش ارز، شــناخت مشــتری 
اســت. اگر همکاران ما متوجه شــوند کــه چرخه 
عرضه و تقاضاغیرســالم اســت، مدیرعامل صرافی 
بایــد این چرخــه را متوقــف کند و گــزارش الزم 
 را به بانک مرکــزی ارائه دهد. در غیــر این صورت، 

تخلف است. 

اختالف  دالر آزاد  و صرافی  ملی  به  بیش  از 300  تومان  رسید

دالالن در کمین  دالرهای  سهمیه ای
دستمزد  500 هزار تومانی  برای  ایستادن  در  صف  دالر

روحانی در جلسه هیات دولت:
فرصت دستیابی به توافق را از 

دولت دوازدهم گرفتند
رئیس جمهور گفــت: اگر اصــل ۶۰ قانون 
اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه 
نمی خورد و اگر 11 آذر را نداشتیم در اسفند 
ماه تحریم مردم برداشــته شــده بود و امروز 
مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم 
بود و فروردین و اردیبهشــت و خرداد و تیر 

دیگری را می دیدیم.
روحانی اضافه کرد: خیلی ها می گفتند تحریم 
به این سادگی ها قابل رفع نیســت و افراد با 
تجربه در سیاســت و روابط بین الملل به من 
می گفتند که این کار شدنی نیست که با شش 
قدرت بزرگ مذاکره کنیــم و فقط وقت تلف 
می شــود، اما کار دولت یازدهم که در تاریخ 
کشور ما به عنوان یک فعالیت بسیار ارزشمند 
و حرکت مهم در سیاست و روابط بین الملل 
است این بود که ما در 1۰۰ روز اول توانستیم 
با 1+5 به یک توافق موقت برسیم و با این کار 

ادامه تحریم ها متوقف شد.
روحانی در ادامه تصریــح کرد: چرا وقتی تیم 
ملی ما در مذاکرات پیروز می شود سخت مان 
اســت کف بزنیم و آفرین بگوییم و آنها را در 
برابر بازیگران صحنه بین الملل تشویق کنیم. 
در حالیکه باید این کار را انجام دهیم و این کار 
برای این خط و آن خط و این جناح و آن جناح 

نیست و این دولت و آن دولت ندارد.
رئیس جمهور در ادامــه عنوان کرد: اگر اصل 
۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل 
آذر لطمه نمی خورد و اگر 11 آذر را نداشتیم 
در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود 
و امروز مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور 
حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و 
تیر دیگری را می دیدیم، به هر حال آنقدری 
که مقدور بوده دولت و وزارت خارجه و بخش 
های دیگر تالش کرده اند و امروز یک ســفره 
آماده است که باید در باز شود و مردم بیایند 

کنار این سفر بنشینند.
وی در ادامــه بیان کرد: حــاال فرصت دولت 
دوازدهم را از دســتش گرفتند، اما امیدواریم 
دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند. 
فرقی نمی کند که دولــت دوازدهم یا دولت 
سیزدهم موفق باشــند ولی برای اینکه شش 
ماه فرصت از دست رفته بســیار متاسفیم و 
امیدواریم بتوانیم تا لحظه آخری که سر کار 
هســتیم به وعده های خود عمل کنیم. ما در 
زمینه تحریم اقداماتــی که الزم بوده را انجام 
داده ایم و در گزارش اخیــر وزیر خارجه هم 
آمده و مردم می توانند بخوانند و کامل ببینند 

که صحنه چگونه بوده و در کجا هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه کرونا هم 
تالشمان را انجام داده ایم و می دهیم، اظهار 
کرد: از طرفی موضوع خشکســالی را داریم 
که آن را هم دنبال می کنیم و ادامه دارد. من 
برجام را در موضوع بحــث گفت وگو و تعامل 
سازنده به عنوان یک مصداق مهم در دولتی 
یازدهم و دوازدهم گفتم وگرنه کارهای زیادی 
شده است. روند آستانه مذکرات دریای خزر، 
روندهای سه جانبه ای که بین ایران - روسیه 
- آذربایجان، ایران – روسیه – ترکیه و ایران – 
ترکیه – قطر بود و روند های مختلفی از جمله 
طرح صلح هرمز ابتکار خوب و اوراســیا همه 
بخاطر همین تعامل سازنده است. ما با همین 
تعامل سازنده در FATF به نتیجه رسیدیم و 
ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد 
از آن ناشی گری هایی در داخل شد که بحث 

دیگری است.

خبر
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به نظر می رسد انتشار اخبار احتمال افزایش سقف وام 
خرید مسکن به هجوم برخی سفته بازان برای خرید 
اوراق تسهیالت مســکن و فروش آنها با قیمت های 

باالتر در ماه های آتی دامن زده است.
به گزارش مهر، اگرچه رکود بازار مسکن دامن گیر 
بســیاری از خریداران و فروشندگان شده و پیش 
بینی می شــود این حالت بالتکلیفی تا نیمه دوم 
سال جاری نیز ادامه داشته باشد، اما در معامالت 
امروز اوراق تســهیالت مسکن، حجم معامالت با 

افزایش قابل مالحظه ای مواجه شده است.
انتشار اخباری در خصوص احتمال افزایش سقف 
وام خرید مســکن و همچنیــن احتمال موافقت 
شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رشد 1۰۰ درصدی 
سقف تسهیالت مســکن که از ســوی دستگاه 
سیاست گذار بخش مســکن به این شورا و پس 
از خداحافظی رئیس قبلی بانک مرکزی و شورای 

پول و اعتبار با این ســمت که یکــی از مخالفان 
جدی افزایش سقف تسهیالت مسکن بود، سبب 
شــده تا معامالت این روزهای اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مســکن با افزایش شدید عرضه 
 و رســیدن به نرخ تعادلی 59 تــا ۶۰ هزار تومان 

مواجه شود.
اگرچه معموالً در معامــالت این اوراق در آخرین 
روز کاری هر هفتــه با کاهش تعــداد معامالت 
مواجهیم، اما در معامالت امروز چهارشنبه ۲3 تیر 
ماه اوراق تسهیالت مســکن در فرابورس، شاهد 

رشد چشمگیر اوراق فروخته شده بودیم.
به گونه ای کــه 3۶ هزار برگه اوراق تســهیالت 
مسکن خرداد امســال با نماد »تسه ۰۰۰3« طی 
137۶ فقره معامله، ۲9 هزار برگه نماد تسه 99۰۶ 
)اوراق مسکن شــهریور 99(، 1۲ هزار برگه تسه 
۰۰۰۲ )اوراق مسکن اردیبهشت امسال(، 11 هزار 

برگه تسه ۰۰۰1 )اوراق مسکن فروردین امسال(، 
9 هزار برگه تسه 99۰5 )اوراق مسکن مرداد سال 
گذشته(، 7 هزار برگه تسه 99۰8 )اوراق تسهیالت 
مسکن آبان 99( و… در معامالت امروز به فروش 
رسید؛ حال آنکه در روزهای گذشته بخش مهمی 
از معامالت نمادهای زیرمجموعه اوراق تسهیالت 
مســکن در تعدادی کمتر از هزار برگه به فروش 

می رسیدند.
مجموعاً امروز تعداد 1۴۲ هزار و 5۰۰ برگه اوراق 
تسهیالت مسکن صرفاً در یک جلسه معامالتی به 
فروش رسید که از ابتدای سال تا کنون، یک رکورد 

محسوب می شود.
متوســط قیمت همه نمادهای اوراق تسهیالت 
مســکن در بازه قیمتی 59 تا ۶۰ هزار تومان بود 
اما در تعــدادی از معامالت قیمت ها در دامنه 58 
هزار تومان و در تعــدادی دیگر در دامنه ۶۲ هزار 

تومان کشف نرخ شــد. با توجه به اینکه نرخ ها در 
معامالت امروز عمدتاً ِرنج منفی کشیده می شدند 
و همچنیــن تعــداد برگه های خریداری شــده 
بسیار زیاد اســت و از ســوی دیگر، تاریخ اعتبار 
هر برگه برای فروش، ۴ ماه پس از خرید اســت، 
به نظر می رسد برخی ســفته بازان مشتریان این 
روزهای معامالت اوراق تسهیالت مسکن هستند 
تا بتوانند در صورت افزایش ســقف وام مسکن، 
اوراق تسهیالت خریداری شده را در ماه های آتی 
و با توجه به افزایش شدید تقاضای خرید آنها، به 

قیمت های باالتری عرضه کنند.
در صورتی که وام مسکن در تهران به ۴۴۰ میلیون 
تومان برســد، متقاضی دریافت ســقف این وام 
می بایســت 88۰ برگه خریداری کنــد که این 
 موضوع به افزایش تقاضای خرید این برگه ها دامن 

خواهد زد.

شــاخص کل بورس تهــران در پایــان معامالت روز گذشــته 
چهارشنبه ۲3 تیر 1۴۰۰ با رشــد 1۶5۰ واحدی به یک میلیون 
و 3۰5 هزار و 5۴3 واحد رســید. شــاخص کل بورس تهران در 
پایان معامالت روز گذشــته چهارشــنبه ۲3 تیر 1۴۰۰ با رشد 
1۶5۰ واحدی بــه یک میلیون و 3۰5 هزار و 5۴3 واحد رســید. 
همچنین شــاخص کل هــم وزن نیــز 1351 واحد رشــد کرد 
و به ۴۰1 هــزار و ۶93 واحد رســید. نمادهــای میدکو، پارس، 
رمپنا و نوری بیشــترین تأثیــر مثبت و نمادهای فــوالد، فارس 
 و وغدیــر بیشــترین تأثیــر منفی را بر شــاخص روز گذشــته 

بورس داشتند.

سه نماد تاثیرگذار در رشد شاخص کل
در معامالت آخرین روز کاری هفته قیمت ســهام تمام نمادهای 
پاالیشی گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای افزایش 
یافت. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت بورس تهران شاخص کل 
بورس با رشد هزار و ۶53 ۴1۰ واحدی نسبت به روز سه شنبه به 
رقم یک میلیون و 3۰5 هزار و 5۴3 واحد رسید. شاخص هم وزن 
نیز با افزایش هزار و 351 واحدی در سطح ۴۰1 هزار و ۶93 واحدی 

ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس ۴1 واحد باال آمد و در سطح 
18 هزار و 99۰ واحد قرار گرفت.

ورود پول حقیقی
در روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شــد و ۲۴ میلیارد تومان 
پول حقیقی به بورس وارد شد. در معامالت روز گذشته بیشترین 
ورود پول حقیقی به سهام پارس )پتروشیمی پارس( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 39 میلیارد تومان 
بود. پس از پارس، نوری )پتروشیمی نوری( و آپ )آسان پرداخت 

پرشین( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

گروه سبزپوش بازار
در معامالت آخرین روز کاری هفته قیمت ســهام تمام نمادهای 

پاالیشــی گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای )مثل 
شاوان، شبریز، شــتران، شپنا، شبهرن، شنفت، شــراز و شرانل( 

افزایش یافت. 

سهم های تاثیرگذار 
نمادهای »میدکو«، »پارس« و »رمپنا« بیشترین تاثیر را در رشد 
شاخص کل داشــتند و ســه نماد »فوالد«، »فارس« و »وغدیر« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشــتند.  در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بــورس ومدیر 
صدرنشین است و ولکار و شســتا در رتبه های بعدی هستند. در 

فرابورس نیز لطیف، دی و فگستر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 1۴ هــزار و 9۶۶ میلیارد 

تومان رســید که نســبت به روز   سه شــنبه 9 درصــد کاهش 
یافته اســت. ارزش معامــالت خرد نیــز با افــت 1۰ درصدی 
 نســبت به روز کاری قبــل بــه رقــم ۶ هــزار و ۶1۰ میلیارد 

تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایــان معامالت ارزش صف های خرید نســبت بــه پایان روز 
سه شنبه 59 درصد رشد کرد و در رقم ۴۰8 میلیارد تومان ایستاد. 
ارزش صف های فروش نیز 3۲ درصد کاهش یافت و ۴۶۶ میلیارد 

تومان شد.
شرکت محصوالت کاغذی لطیف )با نماد معامالتی لطیف( با صف  
خرید ۶8 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از لطیــف، نمادهای دی )بانک دی( و تیپیکــو )پارس دارو( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به غدام )خوراک دام پارس(  تعلق داشت 
که در پایان معامالت صف فروش 53 میلیارد تومانی داشت. پس از 
غدام، سنیر )سیمان سفید نیریز( و کتوکا )تولیدی و خدمات صنایع 

نسوز توکا( بیشترین صف فروش را داشتند.

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶5 درصدی 
اســباب کشــی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری 
قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی این 
مصوبه شوراهای حل اختالف هستند و براساس گزارش 
این شــورا حدود یک هزار و 1۰۰ شکایت به آنها واصل 
شده که تنها حدود ۲3۰ مورد حکم تخلیه صادر شده 
است. محمد اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران درباره رعایت مصوبه تعیین سقف اجاره 
بها افزود: آمارهای رسمی نشــان می دهد که عملکرد 
مصوبه مربوط به سقف اجاره بها در سال 1399 بیش از 
۶5 درصد اجاره نشینی را کنترل کرده و اسباب کشی نیز 
اتفاق نیفتاده است. در سایر شهرها و کالنشهرها هم 85 

درصد کاهش اسباب کشی ثبت شده است.
وی درباره اینکه برخی گزارش ها حاکی از عدم رعایت 
ســقف اجاره بها دارد، اظهار داشــت: صاحبخانه های 
بسیاری وجود داشــتند که بخاطر شــرایط کرونایی 
اجاره های خود را افزایش ندادند. البته کسانی هم بودند 

که افزایش نیافتن را نپذیرفتند.
وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این 
مصوبه شوراهای حل اختالف هستند و براساس گزارش 
این شورا حدود یک هزار و 1۰۰ شکایت به آنها واصل شده 

که تنها حدود ۲3۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه این آمار از موفقیت 
 این مصوبه حکایت می کند، گفــت: امیدواریم با رفع 
تحریم ها و از بین رفتن کرونا بسیاری از مشکالت حل 

شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه 
را برای موجران اضافه کردیم، تصریح کرد: سال گذشته 
۲۲5 هزار خانوار این وام را دریافت کردند که در مجموع 5 
هزار میلیارد تومان بود و امسال هم ۲5۰ هزار خانوار برای 
دریافت این وام ثبت نام کردند و ما حدود 1۰ هزار میلیارد 
تومان منابع بــرای آن پیش بینی کردیــم.  وی درباره 
جزییات برنامه های فردا نیز گفت: فردا )پنجشنبه( حدود 
۲9 هزار میلیارد تومان طرح با حضور رئیس جمهور در 
سراسر کشور افتتاح خواهد شد که شامل 3۲1 کیلومتر 
راه اصلی و بزرگراه و 1۶ پــروژه بندری و تعدادی پروژه 

بهسازی راه ها و بازسازی سیالب سال 98 است.
اسالمی اظهار داشت: در بحث توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل کشــور این توفیق را داشــتیم که در دوره 
فرصت خدمت دولت یازدهم و دوازدهم، حدود 11 هزار 
کیلومتر راه اصلی، بزرگراه و آزادراه در کشور احداث کنیم 

که تعداد زیادی از این طرح ها به افتتاح رسید.
وی ادامــه داد:تعدادی از طرح ها نیــز در این چند روز 
افتتاح خواهد شد و بخشی از آن نیز به دالیل گوناگون تا 
دو، سه ماه آینده تکمیل خواهند شد. به گفته وزیر راه 
وشهرسازی حدود 5۰ درصد ظرفیت آزادراهی کشور 
افزایش پیدا کرده و حدود ۶۰ درصد طول بزرگراه های 
کشور بیشتر شده و همچنین طول خطوط ریلی هم ۴۰ 
درصد اضافه شده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
5 استان کشور به شبکه ریلی متصل شد و 3 استان دیگر 

هم بزودی تکمیل خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اینکه 
افرادی ســهامی را باالتر از ارزش واقعی آن خریداری 
کردند یک ناراحتی ایجاد می کند و اینکه مجبور شوند 
همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند 
ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب 
می شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر 
اینکه کسانی که تا اردیبهشــت 1۴۰1 پرتفوی خود 
را حفظ کنند، می توانند از تضمین سود ۲5 درصدی 

استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، محمدعلی دهقان 
دهنوی با اشــاره به طــرح حمایتی ســازمان برای 
سهامداران خرد گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای 
سهامداران خرد  ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفند 

ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم.
وی افزود: اینکه افرادی سهامی را باالتر از ارزش واقعی 
آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می کند و اینکه 
مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن 
به فروش برســانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای 
سهامداران خرد موجب می شود. بنابراین طرحی را به 
اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت 
1۴۰1 پرتفوی خود را حفظ کنند، می توانند از تضمین 

سود ۲5 درصدی استفاده کنند.
رییس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که معتقدند 
این طرح شــبیه به سود بانکی برای ســپرده گذاران 
است، اظهار داشت: این دیدگاه تحلیل اشتباهی است؛ 

چراکه در حال حاضر امکان اختیــار فروش تبعی بر 
روی سهام وجود دارد و بسیاری از ناشران برای اینکه 
از سهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی 
 منتشــر می کنند و اطالعیه آن هــم در کدال ثبت 

می شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: ما این اوراق فروش بر سهام را 
به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه 
مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام 
حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده ایم. در واقع 
از ابزار متعارف اختیار فــروش تبعی برای این منظور 

استفاده شده است.
رییس سازمان بورس درباره عدم استقبال سهامداران 
از این طرح تا به امروز، گفت: کاهش اســتقبال از این 
طرح به این دلیل بوده که بســیاری از این افراد جزو 
خریداران عرضه اولیه ها هســتند. به جز چند عرضه 
 اولیــه، مابقی هیچ  کــدام به کمتــر از قیمت عرضه 
نرسیده اند. بنابراین کسانی که در عرضه اولیه شرکت 
کرده بودند و سودهای بسیار خوبی هم داشتند، عمال 
در حال حاضر در سود هستند و از سوی دیگر بسیاری 
از ســهامداران این عرضه اولیه ها را با نگاه ســرمایه 
گذاری بلندمدت خریداری کردند بنابراین این دست 
از سهامداران هم به ســراغ این برنامه های حمایتی 
نمی روند. با این حال، این اقدام حمایتی از سوی سازمان 
 بورس انجام شده و ســهامدارانی که مایل بودند از آن 

استفاده کردند.

واكنش بازار به افزایش وام مسکن

معامالت اوراق تسهیالت مسکن  رکورد زد

شاخص به یک میلیون و 305 هزار واحد رسید

بورس ۱۶۰۰ واحد رشد کرد

وزیر راه اعالم كرد:

کاهش ۶۵ درصدی اسباب کشی در پایتخت با تمدید اجباری اجاره نامه ها
رئیس بورس از طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر خبر داد

 تضمین سود ۲۵ درصدی برای سهامداران خرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، روز گذشته چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هر 

اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۱۳ دالر و ۵۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۶۷۳ تومان است.
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شوک قیمتی با  ادامه خاموشی ها
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

شرکت توزیع نیروی برق تعهدی در قبال مشتری دارد که برق مستمر و پایدار را در محل تعیین شده باید تحویل دهد. حال این مشتری، مشتری های خانگی باشند چه مشتری های صنعتی و تولیدی. وقتی معاون اول ریاست جمهوری که 
خود را عضوی از صنعت و معدن کشور می داند و فعالیت های صنعتی بسیاری را در طول خدمت خود در دولت انجام داده اعالم می کند که صنایع برای جبران کمبود برق سطح تولید خود را کاهش دهند، توقعی از دیگر مسووالن نیست. 

دولت و شرکت توزیع نیروی برق به صورت یک طرفه و با دید حاکمیتی برای تعهدی که در قبال مشتری دارند بندهایی را به آن اضافه کرده اند که در صورت قطعی برق قصوری متوجه شان نباشد. به طورکلی و با استناد به قوانین قطعی برق 
برای صنایع و تولیدی ها باید از قبل اطالع رسانی شود و در صورت عدم اطالع صنایع و وقوع این اتفاق، باید مشمول خسارت شود. 

شرکت برق مکلف است برای جبران خسارت وارد به مشتریان خود چه خانگی و چه تولیدی ها و صنایع از طریق شرکت های بیمه ای وارد شود. اما چرا باید خسارت این اتفاق را صنایع و تولید از جیب خود بپردازند. چرا باید خسارت کاهش 
تولید متوجه صنایع شود. قطع برق به معنی توقف تولید است. خسارات ناشی از قطعی برق در تولید و صنایع به دو بخش تقسیم می شود. اثرغیرمستقیم قطعی برق، کاهش تولید است و دولت خود به عنوان ارایه کننده این خدمت وقتی که 
به دلیل کم کاری، اهمال و سو مدیریت قادر به تامین برق برای بخش اقتصاد کشور نیست. در بخش اول قطعی برق به عدم تولید منجر و عدم تولید حادث می شود. این بدان معناست که اگر کارخانه ای چندین ساعت در روز فعالیت دارد 

تولید با قطعی برق متوقف می شود و خسارت این چند ساعت نیز حادث می شود. حال اگر کارخانه ای ۲۴ ساعته فعالیت داشته باشد با قطعی برق خسارات بسیار بیشتری خواهد دید. 
مگر بانک ها با تعطیلی ها و قطعی برق و نبود تولید، در دریافت اقساط خود وقفه می اندازند. بانک ها نه به صورت روزشمار بلکه ساعت شمار تاخیر در پرداخت اقساط را سودی برای خود محاسبه کرده و آن را دریافت می کنند. تولیدکننده 

اما با قطعی برق به کاهش تولید برخورده است و نمی تواند اقساط خود را پرداخت کند که این اتفاق به عدم تامین تسهیالت منجر خواهد شد. 
در صورت عدم تامین تسهیالت، هزینه های نیروی کار و دستمزد ها به مشکل بر می خورد. مگر می شود کارگران حقوق کمتر بگیرند و آیا کاهش تولید هزینه کارگر و تولیدی را کم می کند. تحمیل این شرایط به صنایع و تولیدی ها به صورت 

دستوری غیرقابل قبول است. در نتیجه هر بار قطع ناگهانی برق و گاز واحد های صنعتی خسارت قابل مالحظه ای به تولید کنندگان وارد شده و در نتیجه شوک قیمت ها در بازار عرضه نهایی کاال و خدمات به وجود می آید.

اســحاق جهانگیری در تازه 
ترین اظهــارات خود عنوان 
کرده اســت که صنایع برای 
جبران کمبود برق ســطح 
تولید خــود را کاهش دهند. 
مسووالن همواره ترجیح  داده اند منازل مسکونی برق 
داشــته باشــند و گویا حفظ رضایت مردم برایشان از 
خسارات کالن وارد شده به تولید و صنایع مهم تر است. 
همواره در کمبود آب، بــرق و گاز اولین قربانی تولید و 

صنایع هســتند. یک عضو خانه صنعت و معدن در این 
رابطه می گوید: در نتیجه هر بار قطع ناگهانی برق و گاز 
واحد های صنعتی خســارت قابل مالحظه ای به تولید 
کنندگان وارد شده و در نتیجه شوک قیمت ها در بازار 
عرضه نهایی کاال و خدمات به وجود می آید. آرمان خالقی 
افزود: دولت و شرکت توزیع نیروی برق به صورت یک 
طرفه و با دید حاکمیتی برای تعهدی که در قبال مشتری 
دارند بندهایی را به آن اضافه کرده اند که در صورت قطعی 
برق قصوری متوجه شان نباشد. به طورکلی و با استناد 
به قوانین قطعی برق برای صنایع و تولیدی ها باید از قبل 
اطالع رسانی شود و در صورت عدم اطالع صنایع و وقوع 

این اتفاق، باید مشمول خسارت شود. 

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت نیــز در این رابطه 
گفت: آقای جهانگیری معتقد اســت در شرایط فعلی 
صنایع میزان فعالیت خود را کاهش دهند تا مشکل برق 
برطرف شود. اما سوال اینجاست با کاهش حجم تولید 
صنایع می دانید چه اتفاقی در سطح جامعه خواهد افتاد. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه قطعی برق 
وضعیت واحدهای صنعتی را هر  روز بدتر از گذشته کرده 
است، گفت: چندین بار نامه های مختلفی را به وزارت 
صنعت ارسال کردیم تا مشکل قطعی برق حل شود اما نه 
تنها حل نشد بلکه زمان قطعی واحدهای تولیدی به بیش 
از 5 ساعت رسید مگر می شود با این شرایط کار تولیدی 
کرد. وی با بیان اینکه حتی شکایت خود را به دادستان کل 

کشور هم  ارسال کرده ایم، افزود: متاسفانه در این رابطه 
هم به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده ایم. رئیس خانه 
صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: حجم بدهی نیروگاه 
های کوچک و متوسط از دولت بسیار باالست و هنوز هم 
دولت تصمیمی به پرداخت بدهی آنها ندارد. اگر بدهی 
آنها پرداخت می شد حداقل بخشی از نیاز صنعتگران 
برطرف می شد. سهل آبادی به صحبت های اخیر معاون 
اول اشاره کرد و گفت: آقای جهانگیری معتقد است در 
شرایط فعلی صنایع میزان فعالیت خود را کاهش دهند 
تا مشکل برق برطرف شود. اما سوال اینجاست با کاهش 
حجم تولید صنایع می دانید چه اتفاقی در سطح جامعه 

خواهد افتاد.

صنایع به علت قطعی برق میزان تولید را كاهش دادند

موج جدید گرانی  با  خاموشی  تولید
شایلی قرائی
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افزایش هزینه های نانوایی 
ها دیگر رغبتی برای نانوایان 
برای پخت نان باقی نگذارده 
و کاهش پخــت نان موجب 
تشکیل صف های طوالنی 
مقابل بسیاری از نانوایی ها شده است. فعاالن این صنف 
اعالم کرده اند که با توجه به افزایش حقوق و دستمزد 
کارگران و همچنین اجاره بها، نانوایان رغبت زیادی 
برای تداوم پخت ندارند. همچنین برخی شهروندان از 
اینکه نانوایی ها در ساعاتی که باید پخت کنند، تعطیل 
هستند گالیه دارند و این مساله گاه سبب می شود آنها 
نتوانند نان در سفره های خانواده داشته باشند. گویا این 
تعطیلی ساعتی و گاه روزانه برخی نانوایی ها به دلیل 
نداشتن صرف پخت با توجه به هزینه های نانوایی دارد. 
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در این رابطه می 
گوید: درخواست افزایش 300 درصدی کرایه حمل و 
نقل آرد که توسط شــرکت حمل و نقل این کاال داده 
شده است موجب می شود نانوایی دیگر به عنوان شغل 
صرفه ای نداشته باشد. این درخواست ارایه شده و با 
قبول آن هزینه های نانوایی ها با افزایش صد در صدی 
روبرو خواهد شــد. بیژن نوروزمقدم افزود: به همین 
منظور اتحادیه نانوایان ســنتی نیز درخواستی برای 
افزایش 100 درصدی قیمت نــان ارایه داده که هنوز 
جوابی برای آن داده نشده است.  در همین رابطه یک 
نانوا در تهران می گوید: کارگران و شاطران ماهر برای 
فعالیت با مبالغ قانون کار رغبتی برای فعالیت ندارند و 
مدعی هستند که حقوق پرداختی حدود سه تا چهار 

میلیون تومان در ماه کفاف مخارج آنها را نمی دهد. 
این در حالی اســت که رئیس اتحادیه نانوایان مشهد 
درباره طوالنی بودن صف های نان می گوید: در حوزه 
آرد و نان  بــه عنوان دو حوزه جــدا از هم یک چرخه 
معیوب وجود دارد. سیاســت گذاری ها در این حوزه 

اشتباه است نه دولت ورود کرده و نه مجلس. از سال 
1393 تاکنون نــرخ نان یک بار اصالح شــد آن هم 
در آبان 1398 . مهم ترین عامل بحث این اســت که 
کارگران ما دیگر با این شــرایط نمی توانند کار کنند. 
افزایش دستمزد کارگر ما تابعی از افزایش نرخ است. 
لذا با توجه به تورم ها کارگر ما عمال دارد نابود می شود. 
کارگران ما به سمت مشــاغل دیگر رفته اند و کارگر 

متخصص ما رفته و با این دستمزد کار نمی کند.
وی می افزاید: بیمه ما در سال 1395 حدود 35 درصد 
اضافه شــد و در ســال 1۴00 این مقدار ۴0 درصد 
افزایش داشت. مایه خمیر که ضروری است استفاده 
کنیم در سال 1398 تقریبا ۲00 هزار تومان بوده و االن 
900 هزار تومان شده است. نمک را کیلویی شش هزار 
تومان می گرفتیم و کیلویی ۴0 هزار تومان است. در 
واقع تمام موارد افزایش قیمت داشته است و تولید نان 

برای نانوا سودی ندارد.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران در گفت و گو با 

"کسب و کار" در رابطه با وضعیت نانوایی ها در شرایط 
کنونی گفت: در شــرایطی قیمت نان ثابت مانده که 
نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه های تولید، 
روزگار دشواری را سپری می کنند. نکته حائز اهمیت 
آن اســت که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت 
آرد نیست و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه های 
جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام شده نان 
لحاظ نشده و مشکالت جدی را برای این صنف ایجاد 

کرده است.
بیژن نوروزمقدم افــزود: درخواســت افزایش 300 
درصدی کرایه حمل و نقل آرد که توســط شــرکت 
حمل و نقل این کاال داده شده است موجب می شود 
نانوایی دیگر به عنوان شغل صرفه ای نداشته باشد. این 
درخواست ارایه شده و با قبول آن هزینه های نانوایی 
ها با افزایش صد در صدی روبرو خواهد شد. نوروزمقدم 
گفت: به همیــن منظور اتحادیه نانوایان ســنتی نیز 
درخواســتی برای افزایش 100 درصدی قیمت نان 

ارایه داده که هنوز جوابی برای آن داده نشده است. وي 
افزود: در سال جاري فقط شرکت حمل و نقل آرد اعالم 
کرده که به دلیل افزایش هزینــه هاي جانبي، کرایه 

حمل را 300 درصد افزایش خواهد داد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی همچنین اظهار داشت: 
به هم ریختگی در قیمت نان نتیجه عدم اعالم قیمت 
مصوب نان در هر سال بر اســاس افزایش هزینه های 
تولید است. قیمت نان به صورت رسمی افزایش نیافته 
است و هیچ مصوبه دولتی مبنی بر افزایش قیمت نان 
بعد از آخرین مصوبه در آبان 98 به اتحادیه ابالغ نشده 
است. رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی با بیان اینکه از 
سال 93 تا 98 قیمت نان هیچ گونه افزایشی نداشت و 
به مدت 5 سال قیمت ها ثابت بود، افزود: بنابراین پیرو 
درخواست های متعدد اتحادیه در آبان 98 با افزایش 
۴5 درصدی قیمت نان موافقت شد و براین اساس از 
آخرین افزایش رســمی قیمت نان حدود یک و نیم 

سال می گذرد.

دلیل صف های طوالنی مردم مقابل نانوایی ها چیست؟

کمبود آرد  نانوایی ها را  تعطیل کرد  
كاهش پخت و سردرگمی مردم از به هم ریختگی قیمت نان

شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم ورزشي تهران در 
رابطه با انتظارات و توقعات اصناف از رئیس جمهور 
آینده تاکید کرد: امیدواریم رئیس جمهور آینده درد 
اصناف را بشناسد و از آنجا که اصناف بیشترین تعامل 
را با وزارت صمت دارند وزیر شایسته اي را براي این 
وزارتخانه انتخاب کند. انتخاب اصولي، درست، کاربلد 
و متخصص وزیر صمت از مهمترین کارهایي است که 
رئیس جمهور در مورد اصناف مي تواند انجام دهد.
مرتضي حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
ورزشي تهران تصریح کرد: اجازه واردات هر کاالي غیر 
ضروري را ندهد و دست تولیدکننده را باز بگذارد و به 
وي امکانات دهد. همه موانعي که در چرخ تولید مي 

گذارند را بگیرد.
وي با تاکید بر اینکه در واردات، تولید و صادرات کاالها 
براي کشــور از اتحادیه ها کمک بگیرند ادامه داد: ما 
براحتي بازار را مي شناسیم و مي دانیم بازار چه کاالیي 
نیاز دارد که باید وارد شود و چه کاالیي نباید وارد شود. 
نباید براي کاالهاي مورد نیاز سال ها منتظر بمانیم. تا 
کي افراد دیگري جاي اصناف تصمیم مي گیرند؟ هر 

کسي در تخصص خود کار کند و بس.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم ورزشي تهران در 
رابطه با تعطیلي هاي اخیري که ستاد ملي کرونا براي 
جلوگیري از شــیوع ویروس براي اصناف ابالغ کرده 
بود بیان داشــت: اصناف طي دو سال گذشته بارها و 
بارها با تصمیم ستاد ملي کرونا واحدهاي صنفي خود 
را تعطیل کردند، این بار نیز طبق معمول در فضاي 
مجازي و با پیامک این اطالع رســاني انجام شد، اما 

صنوف چند ماه و چند بار مي توانند از پس انداز و با 
قرض، زندگي و آبروي خود را حفظ کنند؟ مگر با جیب 

خالي مي توان زندگي کرد؟
حق پرســت در ادامه تاکید کرد: مگر ویروس کرونا 
از واحدهاي صنفي فقط عبور مي کند؟ تمام ادرات 
دولتي و خصوصي، سازمان امور مالیاتي، بیمه هاي 
تامین اجتماعي، شهرداري ها، مترو ها و اتوبوس ها 
مملو از جمعیت اســت، چطور ویروس آنجا نیست؟ 
این چه تعبیري است که واحد صنفي پرتردد است 

ولي مترو نیست؟
وي تاکید کرد: در برخي از واحدهاي صنفي از صبح 
تا شب نهایتا 10 نفر تردد دارند در حالیکه در برخي از 
ادارات از بس تجمع زیاد است که گاها جاي تنفس 
معمولي باقي نمي ماند. متاســفانه تجمع افراد در 
داروخانه ها براي خرید داروهاي خاص بقدري زیاد 
اســت که افراد در خیابان هاي اطراف مي ایستند و 
جایي براي ماندن ندارند. چرا به جــاي تهیه دارو و 
سالمتي براي مردم به دنبال حاشیه هستیم؟ به کدام 

گناه اصناف را چوب مي زنید؟
حق پرست تصریح کرد: دولت به جاي تعطیل کردن 
اصناف ، مردم را واکسینه کند. تهیه واکسن امروز از 
هر چیز دیگري واجب تر اســت. تا کي تعطیلي مي 
تواند ادامه یابد؟ مگر سازمان امور مالیاتي مالیاتش را 
نگرفت و یا تامین اجتماعي سهم خود را بخشید؟ هیچ 
یک از ادارات با اصنــاف همراهي نکردند. مگر نه این 
است که همه عضو یک جامعه هستیم، تا کي اصناف 

سیبل شوند؟

رئیس کمیسیون پژوهش  و آموزش اتاق اصناف و 
رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه مطبوع تهران معتقد 
است فروشگاه هاي بزرگ براي ایجاد تعادل در بازار 
تشکیل شده اند که زیر مجموعه امنیت، منافع ملي، 

اشتغال و معیشت مردم هستند.
محمدباقر معتمــد، رئیس کمیســیون آموزش و 
پژوهش اتاق اصناف و رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه 
مطبوع تهران ضمن بیان مطلب فــوق اظهار کرد: 
استقبال مردم از این فروشــگاه ها خوب است؛ این 
مکان ها جاي پارک خوبي دارنــد و مهم تر از همه 
این فروشگاه ها باید از قیمت پایین برخوردار باشند؛ 
چراکه به صورت عمده و با قیمت هاي کمتر، کاال را از 
کارخانه تهیه مي کنند و حمایت دولت را هم همراه 

خود دارند.
معتمد با اعالم اینکه اصناف با داشتن سابقه و قدمت 
باال در حوزه توزیع و فروش کاال در مقابل فروشگاه 
هاي زنجیره اي کنار گذاشــته شدند، تصریح کرد: 
شخصا معتقدم باید به سمت آن چیزي حرکت کنیم 
که جامعه بدان اقبال دارد؛ ولي از طرفي اصناف باید با 
وجوِد قدمتي که در برخورد با مشتري داشتند، وارد 

میدان فروشگاه هاي زنجیره اي مي شدند.

وي تاکید کرد: فروشــگاه هاي زنجیره اي با وجود 
دانش فروش؛ اما فاقد سابقه الزم بودند و لذا وجود 
فروشگاه هاي زنجیره اي موجب کاهش کمي تعداد 
خرده فروشــي ها نبوده اســت.معتمد با اشاره به 
افزایش روزانه شمار کمي فروشگاه هاي زنجیره اي، 
ادامه داد: ممکن است فروشگاه هاي جدید در میدان 
رقابت وارد شــوند که کیفیت را کاهش مي دهند 
ولي مدیران این فروشــگاه ها به یکدیگر دسترسي 
 دارند و ممکن اســت سیاســت هاي مشترکي را

 اتخاذ کنند.
رئیس کمیســیون پژوهش و آموزش اتاق اصناف 
با بیان اینکه نظام توزیع تابع عرضه و تقاضاســت، 
گفت: در اتاق اصناف در حال بررســي آمار راستي 
آزمایي هستیم تا به اصالح نظام توزیع دست یابیم.
معتمد افزود: واردات و تولیــد، نیازمند در اختیار 
داشتن آمار است و در این صورت، توزیع هم به خوبي 
خواهد توانست کارها را پیش برد. لذا در اتاق اصناف 
و فروشگاه هاي زنجره اي باید کاري علمي صورت 
گیرد.وي ادامه داد: در گذشته اصناف ذیل نظارت 
بازار نبودند ولي امروز باید با آمار راستي آزمایي شده، 

کارها را دربازار پیش بریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران ماشین هاي 
دوخت و بافت و لوازم مربوطه تهران در خصوص انتظارات 
و توقعات اصناف از رئیس جهمور آینده گفت: مهمترین 
اقدامي که راه حل بسیاري از کارهاست، مبارزه با فساد 
همه افراد و دستگاههاســت. سخت اســت اما شدني 
مي باشد.عباس منزوي، رئیس اتحادیه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشین هاي دوخت و بافت و لوازم مربوطه 
تهران تاکید کرد: نباید از فساد به راحتي عبور کرد. فساد 
اداري باید برچیده شود. افراد به دنبال کارچاق کن نباید 
بدوند. مسئوالن بر اساس تعهد و وجدان انتخاب شوند. در 
هر تشکیالتي باید شبکه مبارزه با فساد و نظازت متعهد 
وجود داشته باشد و الغیر. در این صورت مشکالت خود 

به خود حل مي شود و مردم به دولت اعتماد مي کنند.
وي با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتي عنوان کرد: در 
شرایط کنوني ماشین آالت را نقدي نمي توانیم بفروشیم. 
مردم پول نقد در دست ندارند، بنابراین تنها یک بیعانه 
مي گیریم، فاکتور صادر مي کنیم و سپس مابقي پول را 

طي 9 تا 1۲ ماه آینده مي گیریم؛ اما ســازمان ادعا دارد 
که چون فاکتور صادر کردید بنابراین پول را گرفته اید 
9درصد ارزش افزوده را دریافت داشته و باید به سازمان 
بدهیم. چرا منصفانه قضاوت نمي کنیم؟ سازمان به جاي 
همراهي با اصناف، تقابل مي کند. هیچ اعتمادي مابین 

کسبه و سازمان وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران ماشین هاي 
دوخت و بافت و لوازم مربوطه تهران با اشاره به اجحاف 
ستاد ملي کرونا در رابطه با تعطیل کردن صنوف مختلف 
براي جلوگیري از ویروس کرونا هم بیان داشت: برخي 
از رســته هاي صنفي این اتحادیه مشمول گروه یک و 
برخي دیگر جزو گروه ۲ هستند. به دفعات گروه شغلي با 
دستور ستاد ملي کرونا تعطیل شده است درحالي که تنها 
با تعطیل شدن این افراد، کرونا محدود نخواهد شد؛ بلکه 
بایستي تمامي سازمان ها، ارگان ها و بانکها تعطیل شود.

وي در ادامه تاکید کرد: کاسب نمي تواند مغازه خود را 
تعطیل کند و از آن سو به تعهدات خود عمل نکند. 

رئیس اتحادیه سوپر مارکت داران تهران در رابطه 
با کمبود و یا فراواني شکر اظهار داشت: شکر در 
بازار با قیمت کیلویي 15 هزار توماني وجود دارد، 
اما شکر تنظیم بازاري مدت یک ماه است که علي 
رغم پرداخت وجه آن از سوي متقاضیان به آنها 

تحویل داده نشده است .
سعید درخشــاني، رئیس اتحادیه سوپر مارکت 
داران تهــران در ادامه تاکید کــرد: روال کار به 
این صورت بوده که هر بار تقاضا از ســوي اعضا 
به شرکت تابان تحویل مي شــد و طي دو یا سه 
روز جلو درب مغازه محموله شکر تحویل خریدار 
مي شد؛ اما این بار با وجود اینکه پول واریز شده 
و شرکت تابان نیز پول را به بهمن مرکزي ریخته 
است اما نه شــکر تحویل داده شــده و نه زمان 

تحویل اعالم مي شود.

وي ادامه داد: این در شرایطي است که کل مبلغ 
مدت یک ماه است که توسط خریداران واریز شده 
ولي تکلیف مردم تا کنون که مطلع هستم معلوم 
نیست.درخشاني تاکید کرد: شکر تنظیم بازاري 
با کیلویي 8۷00 تومان در اختیار فروشــندگان 
قرار مي گرفت و اکنون که تحویل نمي شود، بازار 

از شکر 15 هزار توماني مملو است.
وي با تاکید بر اینکه انتظــار مي رورد در جریان 
تهیه و توزیع شکر، مسئوالن با دقت و مدیریتي 
شایسته تر اقدام نمایند گفت: افرادي که پول را 
به حساب شرکت تابان ریخته اند نمي دانند که 
شکر را کي مي توانند تحویل بگیرند و یا اینکه در 
صورت عدم تحویل شکر، پول خود را کي باز پس 
مي گیرند. از مسئوالن مي خواهم هر چه زودتر 

تکلیف این افراد را مشخص نماید.

راه حل بسیاري از مشکالت، مبارزه با فساد افراد و دستگاههاست

اعتمادي بین کسبه و سازمان امور مالیاتي وجود ندارد

امیدواریم رئیس جمهور منتخب؛ درد اصناف را بشناسد

واکسیناسیون؛ کارسازتر از تعطیلي پي در پي اصناف و بازار

نه از تحویل شکر تنظیم بازاري خبري است نه از بازگرداندن وجه واریزي آن

بازار از شکر ۱۵ هزار توماني اشباع است

فروشگاه هاي زنجیره اي باید به بازار تعادل ببخشند
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فعالیت 100 شركت دانش بنیان در حوزه فناوری 
های مكان محور 

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد ۱۰۰ شــرکت دانش بنیــان در زمینه صنعت 
ژئوماتیک فعالیت می کنند.در حال حاضر بیش از یکصد شرکت دانش بنیان و ۵۰ 
استارت آپ  در صنعت ژئو ماتیک فعالیت می کنند. این شرکت ها با تولید محصوالت 
جدید و نوآورانه این صنعت را توسعه داده اند. نخســتین سامانه فناورانه گشت و 
بازرســی زمینی و هوایی مبتنی بر فناوری های ژئوماتیک با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی توسط یک شرکت دانش 
 GPS، بنیان طراحی شده است.در این سامانه با بهره گیری و تلفیق تکنولوژی های
GPRS،NFC و GIS، امکانی فراهم شده اســت که اماکن مختلف به وسیله 
 GIS نقشه های معماری ساختمان شبیه سازی شوند. این کار در بستر نرم افزاری
بومی انجام می شود. سازمان ها می توانند به کمک این سامانه با تعریف برنامه نگهبانی 
هر ایستگاه نگهبانی و تدوین لوح نگهبانی خود، کلیه اقدامات نگهبانان را به صورت 
آنالین رهگیری و کنترل مکانیزه کنند.سامانه مدل سازی اطالعات ساختمان، سامانه 
هوشمند پایش ماهواره ای نیز محصول شرکت دانش بنیان دیگری است که با حمایت 
گروه ژئوماتیک ستاد تکامل یافته است. این ســامانه با دریافت و پردازش تصاویر 
ماهواره ای از طریق فناوری سنجش از دور با روش هایی کامال بومی، آشکارسازی 
پدیده ها را میسر کرده است.این محصول، با تبدیل داده های دریافتی از ماهواره ها به 
اطالعات مکان محور، امکان ارایه خدمات از طریق یک پلتفرم GIS را برای کاربران 
دولتی، سازمان ها و عموم مردم فراهم می کند.سامانه پایش محصوالت کشاورزی 
مبتنی بر فناوری های ژئوماتیک، محصول شرکت دانش بنیان دیگری برای ارائه 
خودکار خدمات مکانی کشاورزی است.خدماتی کامال خودکار، با استفاده از هوش 
مصنوعی برای پردازش تصاویر ماهواره ای و هوایی برای جنبه های مختلف منابعی 
طبیعی.ماموریت هایی چون کاشت، داشت، برداشت و تناسب زراعی برای کشاورزان، 
میزان بهره برداری از مراتع، مسائل حقوقی و کشف تقلب، ارائه تحلیل های اقتصادی و 
ریسک و پایش و ارزیابی خسارت بالیا و بسیاری موارد دیگر.سامانه فضاپایه کشاورزی 
دقیق محصول دیگر این حوزه است که برای زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار 
می گیرد.این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور در کنار دانش 
کشاورزی راهکارهایی برای افزایش عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی  ارائه می ،  
دهد. این سامانه پلی است بین تکنولوژی و کشاورزان که تالش می کند به روزترین 

 فناوری ها را به زمین های کشاورزی آورد.  

با همکاری یونیدو؛
برنامه  حمايتی كارآفرينی اثربخش در ايران اجرا می شود

دومین دوره آموزشــی مربیان برای »برنامه های حمایتی کارآفرینی اثربخش در 
ایران« توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( و سازمان فناوری اطالعات 
ایران برگزار می شود.سال گذشته پروژه مشترکی میان سازمان فناوری اطالعات و 
UNIDO با عنوان »ترویج و ارتقا بنگاه های اقتصادی خالق کوچک و متوسط در 
ایران« آغاز شد و طی ماه های گذشته، این پروژه با »ترسیم زیست بوم کارآفرینی 
ایران« مورد پیگیری قرار گرفت. به نحوی که در نشست هایی با فعاالن برجسته بخش 
خصوصی و دولتی، فرصت ها و چالش های پیش روی اکوسیستم ایران به بررسی 
گذاشته شد. در امتداد این پروژه یک »هاب مجازی کارآفرینی« تأسیس خواهد شد 
که هدف از ایجاد آن، تجمیع خدمات و حمایت های مورد نیاز کسب وکارهای نوآور، 
به ویژه با تمرکز بر »افزایش مقیاس« و »ورود به بازارهای بین المللی« است. در این 
راستا، یک برنامه بین المللی »آموزش مربیان« به عنوان بخشی از این پروژه مشترک 
تعریف شده است که دور اول این برنامه آموزشی در خردادماه امسال برگزار شد.این 
برنامه آموزشی تالش دارد تا دانش روز در حوزه برنامه های حمایتی و توانمندسازی 
استارت آپی در اختیار مربیان قرار گیرد تا مربیان بتوانند در درازمدت، اثری پایدار بر 
رشد و درخشش زیست بوم دیجیتال ایران داشته باشند.این دوره به صورت آنالین 
و رایگان و به زبان انگلیسی برگزار می شود.از جمله شرایط متقاضیان شرکت در این 
دوره، تسلط به زبان انگلیسی، اشتغال در بخش خصوصی )عدم وابستگی سازمانی به 
نهادهای عمومی و دولتی(، تجربه کار و تعامل در زیست بوم استارت آپی ایران )چه 
شاغل در استارت آپ و چه شاغل در نهادهای حمایتی نظیر شتاب دهنده ها، مراکز 
رشد، صندوق های سرمایه گذاری و…(، سابقه فعالیت به عنوان منتور کارآفرینی 
و عالقه مند به تخصیص زمان و تالش به موضوعات فوق اســت.عالقه مندان باید 
حداکثر تا تاریخ ۲۰ جوالی ۲۰۲۱ )۲۹ تیرماه( رزومه خود را برای شرکت در دوره 
ارسال کنند. اطالعات بیشتر درباره این دوره، اهداف و موضوعات آن در سایت سازمان 

فناوری اطالعات ایران توضیح داده شده است.

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 1400 را منتشر کرد
نرخ بیكاری در بهار به 8.8 درصد رسید

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 
۱٤۰۰ را منتشر کرده است؛ گزارشی که بر اســاس آن نرخ بیکاری در بهار سال 
جاری به ۸.۸ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، در بهار امسال در مقایسه 
با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤۹۹ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی 
)شاغل و بیکار( افزوده شده است.   این میزان در فاصله بهار ۱٣۹۸ نسبت به بهار 
۱٣۹۹ کاهشی معادل یک و نیم میلیون نفر داشته است. با این وجود، جمعیت 
فعال ۲۵ میلیون و ۹٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال 

۲٧ میلیون و ٤٦۰ هزار نفری بهار ۱٣۹۸ از فاصله قابل توجهی برخوردار است.

کاهش 1 درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار سال گذشته
 بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۸,۸ درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱٣۹۹(،  یک درصد کاهش یافته است. 
در بهار ۱٤۰۰، به میزان ٤۱,٤ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱٣۹۹( ٤.۰ 
درصد افزایش یافته است.  جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲٣ میلیون و 
٦٧٦  هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۱٣ هزار نفر افزایش داشته است.

بیشترین سهم اشتغال با 4٨,٨ درصد از کل شاغلین به بخش خدمات رسید
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار ۱٤۰۰، بخش 
خدمات با ٤۸,۸ درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با ٣٣,۲ درصد و کشــاورزی با ۱٧.۹ درصد قرار دارند.   نرخ 
بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲٤ ساله حاکی از آن اســت که ۲۲,۱ درصد از فعاالن این گروه 
سنی در بهار ۱٤۰۰ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱٣۹۹( ۲.٤ درصد کاهش 
یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ٣۵ ساله نیز نشان می دهد که در بهار 
۱٤۰۰، ۱۵,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است 
که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار ۱٣۹۹، به 
میزان ۱.۱ درصد کاهش یافته است.  بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و 
بیش تر نشان می دهد که در بهار ۱٤۰۰، ۹,۸ درصد جمعیت شاغل،   به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ٤٤ ساعت 
در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی اســت که ٣٦.٤ 

درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، ٤۹ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

اخبار

توئیتر به حساب های جعلی تیک آبی داد
توئیتر اعالم کرد به اشتباه به گروهی از حساب های جعلی تیک آبی اعطا کرده اما این حساب ها اکنون به طور دائم تعلیق شده اند.توئیتر اعالم کرد به اشتباه برخی حساب های کاربری جعلی را 
تأیید کرده است. البته این حساب ها به طور دائم تعلیق شده اند.این درحالی است که این شبکه اجتماعی فرایند تأیید واعطای تیک آبی را به تازگی دوباره آغاز کرده است.این شرکت در ماه 

می فرایند ارائه تیک آبی به کاربران را پس از یک سال از سرگرفت و اعالم کرد فقط کاربران شاخص می توانند این نشان را دریافت کنند.سخنگوی توئیتر در بیانیه ای نوشت: ما به اشتباه 
درخواست تأیید تعداد اندکی از حساب های کاربری جعلی را تأیید کردیم. این حساب ها اکنون به طور دائم تعلیق شده اند و با توجه به قوانین پلتفرم نشان آبی آنها نیز حذف شده است.

یــک مقــام مســئول در 
معاونــت علمی با تشــریح 
حمایتهــا از تولید بــار اول 
محصوالت استراتژیک گفت: 
دســتگاههای اجرایی که با 
شــرکتهای دانش بنیان تولید کننده این محصوالت 
قرارداد ببندنــد از مناقصه معاف می شــوند. محمد 
خیاطیان با اشــاره به مصوبه معاونت علمی و فناوری 
در خصوص تولید بار اول گفت: مصوبه ای از سال ۹۸ 
در معاونت علمی مورد پیگیری قرار گرفت که بر اساس 
آن، دستگاه های اجرایی که از قانون مناقصات پیروی 
می کنند، می توانند قراردادهایی با شرکت های دانش 
بنیان بدون نیاز به انجام تشــریفات قانون مناقصات 

منعقد کنند.
رئیس مرکز امور شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ادامه داد: تا قبل از ســال ۹٧، 
دستگاه های دولتی بر اساس قانون مناقصات به سختی 
می توانستند کاالهای فناورانه مورد نیاز خود را بومی 
ســازی کنند و برای رفع نیاز خود اقــدام به برگزاری 
مناقصــه و واردات محصوالت فناورانــه می کردند. از 
طرفی اگر شــرکتهای دانش بنیان در این مناقصات 
شرکت کنند به دلیل اینکه هنوز محصولی را به تولید 
نرســانده اند رد می شــدند؛ اما این مصوبه در معاونت 
علمی، امکان بومی سازی ســاده تر این محصوالت را 
فراهم می کند و رونــد واردات این محصوالت را تغییر 
می دهد به طوری که محصــوالت ایرانی دانش بنیان 

جایگزین محصوالت وارداتی می شود.
وی تاکید کرد: از ایــن رو معاونت علمی با این مصوبه 
می تواند با بررسی های فنی، توانایی شرکت های دانش 
بنیان برای تامیــن کاالهای مورد نیاز دســتگاه ها را 
بررسی کند و آنها را به دستگاه ها معرفی کند.خیاطیان 
با بیان اینکه بدین واسطه نیاز دستگاه های اجرایی به 
جای واردات با هزینه های باال، توسط شرکتهای دانش 
بنیان با توانایی باال رفع می شــود، گفت: بر اساس این 
مصوبه، شرکتهایی که برای بار اول اقدام به تولید یک 
محصول فناورانه می کنند زیر چتر این مصوبه معاونت 
علمی قرار گرفته و مشمول حمایت های مالی صندوق 

نوآوری و شکوفایی نیز می شوند.
رئیس مرکز امور شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه شــرکتهای 
دانش بنیان را طی مدت کوتاهی بر اساس معیارهای 
مشخص ارزیابی می کنیم، گفت: شرکت هایی که برای 
انجام پروژه هــای تولید بار اول به دســتگاه ها معرفی 
می شوند، شرکت های تازه کار نیستند و حداقل دانش 

تولید را تا سطحی کسب کرده و یا محصوالت مشابهی 
را تولید کرده اند. بنابراین ریســک بومی سازی تا حد 

ممکن کاهش می یابد.
وی خاطر نشــان کرد: معموالً ایــن پروژه هایی که به 
دانش بنیان ها )ذیل این مصوبه( محول خواهند شد از 
حساسیت باالیی برخوردارند زیرا محصوالت های تک 
بوده و در صنایع مهم به کار می روند.وی با بیان اینکه 
بر اساس این مصوبه معاونت علمی و فناوری عالوه بر 
دریافت نیاز دستگاه اجرایی، شــرکت دانش بنیان را 
بر اساس بیشــینه علمی انتخاب و به دستگاه معرفی 
می کند، خاطر نشــان کرد: اما تنها انتخاب شرکتهای 
دانش بنیان و معرفی به دستگاه صورت نمی گیرد بلکه 
اگر دستگاه اجرایی از توانایی یک شرکت مطلع باشد 
و معاونت علمی آن را تایید کند می توانیم آن شرکت 

را حمایت کنیم تا نیاز مورد دستگاه اجرایی رفع شود.
به گفته خیاطیــان، این شــرکتها دارای قابلیت های 
تجاری سازی نیازهای استراتژیک دستگاه های اجرایی 
هستند و بعد از انعقاد قرارداد می توانند تا مدت طوالنی 
نیاز دســتگاه دولتی یا اجرایی را در چارچوب قرارداد 

مرتفع کند.
رئیس مرکز امور شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه این مصوبه شامل 
شرکت هایی می شــود که محصول مورد نیاز دستگاه 
اجرایی را برای اولین بار به تولید برسانند، گفت: منظور 
از تولید بار اول این اســت که محصول نمونه مشــابه 
داخلی در کشور نداشته باشد.وی خاطر نشان کرد: در 
واقع اگر تاکنون شرکتی ایرانی آن محصول مورد نیاز را 
به صورت تجاری تولید نکرده باشد محصول تولید بار 
اول محسوب شده و مشمول حمایت معاونت علمی در 

قالب این مصوبه خواهد شد.
وی در خصوص مجوز خرید دســتگاه ها از شرکتهای 
دانش بنیــان گفت: معاونت علمی مجــوز خرید را به 
دســتگاه اجرایی ارائه می کند و دســتگاه می تواند بر 
اساس همان مجوز محصول را از شرکت دانش بنیان 
خریداری کند.خیاطیان در خصوص قــرارداد تولید 
بار اول شرکتهای دانش بنیان با دستگاه های اجرایی 
گفت: شرکت دانش بنیان برای تولید محصول بار اول 
خود با مجوز معاونت علمی، وارد قراردادی با دستگاه 
اجرایی می شــود که در آن قیمت، مدت زمان اجرا و 
تولید محصول، عمق بومی سازی، پرداختی ها، تضامین 
و… قباًل با مشارکت دبیرخانه تولید بار اول و دستگاه 

اجرایی تدقیق شده است.
وی با بیان اینکه مــا در معاونت علمــی و فناوری بر 
اساس این مصوبه فرایند حقوقی، مالی و فنی را برای 
شــرکتها تســهیل می کنیم، گفت: این محصوالت از 
جمله محصوالتی هستند که تاکنون در کشور ساخته 

نشده اند و دســتگاه ها برای تامین آن از خارج کشور 
به مشــکل برخورده اند. مثاًل نمونه هــای خارجی آن 
خریداری شده ولی تحویل داده نشده و یا محصوالت 
از خارج خریداری و دریافت شده اما نصب نشده است. 
بنابراین تولید با دانش ایرانی می تواند هر یک از نواقص 
را رفع کند، نیاز به ســایر کشــورها کمرنگ تر شود و 
حداقل ٣۰ درصد از قیمت محصول نســبت به نمونه 

خارجی کاسته شود.
به گفته رئیس مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش 
بنیان معاونت علمــی و فناوری، کمک خواســتن از 
شــرکتهای دانش بنیــان در این مســیر بهترین راه 
اســت زیرا عالوه بر کاهش قیمت و بــه صرفه بودن، 
می توانند خدمات پس از فروش ســریع تری را نسبت 
به شــرکت های خارجی ارائه کنند.وی با بیان اینکه 
از سال ۹۸ تاکنون ۸٤ درخواســت از سمت دستگاه 
اجرایی مختلف به دبیرخانه ایــن مصوبه در معاونت 
علمی ارسال شده گفت: بعد از بررسی نیازها و از سوی 
دیگر شرکتهای دانش بنیان، به نتیجه رسیدیم که ۵۰ 
نیاز می تواند بر پایه دانشی داخلی و توان شرکت های 

دانش بنیان رفع شود.
خیاطیان ادامه داد:۵۰ شــرکت دانش بنیان تولید بار 
اول را به این دســتگاه های اجرایی معرفی کردیم که 
از ابتدای امسال تاکنون ۲٧ قرارداد بین شرکت دانش 
بنیان و دستگاه منعقد شده است. مابقی قراردادها نیز 
در حال پیگیری انعقاد است.خیاطیان خاطر نشان کرد: 
دستگاه های اجرایی برای عقد قرارداد با این شرکتها 
از قانون مناقصات معاف می شــوند امــا در کنار این 
حمایت، حمایت های دیگرهم در نظر گرفتیم. رئیس 
مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری با اشاره به میزان حمایت های معاونت 
از شرکتهای تولید بار اول گفت: اگر دستگاه دولتی با 
شرکت های دانش بنیان قرارداد منعقد کند می تواند 

تسهیالت مناســبی را از صندوق نوآوری و شکوفایی 
دریافت کند.

وی در خصوص حوزه تولید بار اول شــرکتهای دانش 
بنیان گفت: عمده حوزه قراردادهای منعقد شــده و 
نیازهای دســتگاه های اجرایی نفــت، گاز و نیرو بوده 
اما حوزه های فنــاوری اطالعات، حمــل نقل ریلی، 
صنایع هوایــی، هوانوردی و فرودگاهــی، دریانوردی 
و بنادر و… نیز متقاضی اســتفاده از مصوبه بوده اند. 
بیــش از ٧۰ درصــد قــرارداد و نیاز دســتگاه های 
اجرایی در حوزه نفت بــوده و از ٣۰ درصد باقیمانده 
 ۱۵ درصد به حــوزه نیرو و ۱۵ درصد بــه حوزه بنادر 

و… اختصاص دارد.
خیاطیان با بیان اینکه دســتگاه های اجرایی بسیاری 
از این اقدام اســتقابل کرده انــد، در خصوص میزان 
صرفــه جویــی ارزی تولید محصوالت اســتراتژیک 
توســط دانش بنیان ها گفت: بر اســاس ارزیابی هایی 
که داشــتیم، به ازای هر یک دالر که صرف تولید بار 
اول می شــود بین ٧ تا ۱۸ دالر صرفــه جویی ارزی 
ساالنه خواهد شــد. وی با بیان اینکه در این پروژه ها 
صرفه جویی ارزی متفاوت اســت، گفت: در واقع این 
اقدام یک سرمایه گذاری ســود ده است که پولی که 
در حالت عالی برای واردات صرف می شــود، در کشور 
 باقی می ماند و تبدیل به دانــش فنی طراحی و تولید، 

و اشتغال می شود.
رئیس مرکز امور شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
معاونت علمــی و فناوری با اشــاره بــه محصوالتی 
که از ســوی دســتگاه های اجرایی به دانش بنیان ها 
ســفارش داده شــده، ادامــه داد: برخــی تجهیزات 
دوار حوزه نفــت و گاز، ابــزار دقیق در نفــت و گاز، 
مواد شــیمی حــوزه نفــت و گاز، تجهیــزات بنادر 
 در حــوزه کشــتیرانی از جمله محصوالتی هســتند 

که قرار است تولید شود.

معافیت از مناقصه برای عقد قرارداد

تسهیالت معاونت علمی برای تولید محصوالت استراتژیک
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رکورد سرعت انتقال داده از طریق اینترنت توسط 
ژاپنی ها در یک مسیر ٣۰۰۰ کیلومتری شکسته 
شد و داده ها در این مسیر با سرعت ٣۱۹ ترابیت 
در ثانیه منتقل شــدند. برای این کار از کابل های 
فیبرنوری استفاده شــد و البته تغییراتی در این 
کابل ها ایجاد شد تا ظرفیت تبادل داده آنها بیشتر 
شود. این فناوری به گونه ای ابداع شده که بتوان در 
زیرساخت های فعلی فیبرنوری نیز از آن استفاده 
کرد. رکورد قبلی در زمینه ســرعت انتقال داده 

برابر با ۱٧۸ ترابیت در ثانیــه بود که کمتر از یک 
سال قبل به ثبت رسید. حداکثر سرعت تبادل داده 
اینترنتی در بخش هایی از ژاپن، نیوزلند و آمریکا به 

۱۰ گیگابیت در ثانیه می رسد.
برای رســیدن به این رکورد ســرعت، از فناوری 

تازه ای موسوم به دبیلو دی ام در فیبرهای نوری 
استفاده شــد. در قالب این فناوری سیگنال ها به 
طول موج های مختلفی تقســیم شــده و به طور 
همزمان از طریق خطوط کابل فیبرنوری منتقل 
می شــوند. برای افزایش ظرفیت کابل های فیبر 

نــوری و انتقال حجــم بیشــتری داده لوله های 
شیشه ای به کابل های فیبر نوری اضافه می شوند و 

به عنوان یک باند سوم به کار می روند.
در جریان ایــن آزمایش داده ها ابتدا یک مســیر 
٧۰ کیلومتری را طی کردند و ســپس با استفاده 
از تقویت کننده های نوری قدرتمندتر شــده و به 
بخش های مختلف کابل هــای فیبر نوری منتقل 
شدند تا بتوانند با سرعت باال مسیر درنظر گرفته 

شده را طی کنند.

رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران از روند رو به رشد 
ثبت اختراعات در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: 
۱٤ پرونده ثبت اختراع و ۱۰ پرونده اعتبارسنجی 
اختراعات در دستور کار قرار دارد.حسین صمیمی 
گفت: در ســال های اخیــر پژوهشــگاه فضایی 
ایران اهتمام ویــژه ای به فرآیند تجاری ســازی 
نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات داشته است. 
تجاری سازی نتایج تحقیقات از سویی، به توسعه 
پایدار و مستمر فناوری در پژوهشگاه کمک می کند 
و از سوی دیگر می تواند، بستر مناسبی برای تأمین 
منابع مالی مورد نیاز در توسعه فناوری ها شود.وی 

تصریح کرد: اولین گام در تجاری سازی فناوری های 
نوین، ثبت حقوقی این دستاوردها با هدف حفظ 
مالکیت فکری و صیانت از دســتاوردهای علمی 
متخصصان اســت که با اخذ گواهی ثبت اختراع 
از مرکــز مالکیت معنوی ایران محقق می شــود.

صمیمی افزود: پــس از اثبات حق مالکیت فکری 
و دریافت گواهی حقوقی ثبــت اختراع، در ادامه 

مسیر تجاری سازی فناوری ها، الگوهای مختلفی از 
جمله اعطای لیسانس و دریافت حق بهره برداری، 
همکاری مشترک، سرمایه گذاری مشترک و دیگر 
روش ها به کار گرفته می شود تا در نهایت، چرخه 

تجاری سازی نتایج تحقیقات تکمیل شود.
رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران با اشــاره 
بــه اینکه تحقــق هر چــه بهتر تجاری ســازی 

نیازمنــد اهتمــام تمامــی پژوهشــگران بــه 
موضــوع ثبــت اختــراع اســت، رونــد ثبت و 
 اعتبارســنجی اختراعــات را طــی ســال های

 گذشــته مثبت ارزیابی کرد.وی با ابراز امیدواری 
از اینکه در ســال ۱٤۰۰ نیز ثبت مالکیت فکری 
دستاوردهای پژوهشــگاه فضایی با جدیت دنبال 
شود، اظهار داشت: در ســه ماهه اول سال جاری 
٣ گواهی ثبت اختراع و ۱ گواهی اعتبارســنجی 
اختراع اخذ شــده و ۱٤ پرونده ثبت اختراع و ۱۰ 
پرونده اعتبارسنجی اختراعات نیز در دستور کار 

قرار دارد.

ناظــر رقابت فرانســه جریمــه ای ۵۰۰ میلیون 
یورویی بــرای گــوگل تعیین کرده اســت. این 
 شــرکت آمریکایی متهــم اســت در مذاکرات

 با رسانه های فرانسوی برای پرداخت هزینه انتشار 
اخبار، حسن نیت نداشته است. گوگل به دلیل عدم 
موفقیت در مذاکرات با روزنامه های فرانسه جهت 
ثبت قرارداد برای پرداخت هزینــه اخبار به آنها، 

۵۰۰ میلیون یورو جریمه شده است.
مقامات فرانسه به این شــرکت ٣ ماه مهلت داده 
بودند تا درباره پرداخت هزینه به ناشران اخبار، با 

آنها به توافق برسد. اما ناشران اخبار گوگل را متهم 
کرده اند از روش هــای فریبکارانــه در مذاکرات 
استفاده کرده اســت. البته گوگل این اتهامات را 

رد می کند.
در اوایل ســال جاری میالدی گوگل و ناشــران 
اخبار فرانســوی اعالم کردند درباره چهارچوب 

توافقی درباره پرداخــت هزینه به روزنامه ها برای 
انتشار اخبارشــان توسط این شــرکت فناوری 
 آمریکایی، به توافق رســیده اند.اما روز گذشــته
رقابــت  بــر  نظــارت  ســازمان   
مبلــغ گــوگل  کــرد  اعــالم   فرانســه 

 اندکی، مشابه مبلغی که برای وارد کردن واژه ای 

در دیکشنری یا سرویس آب و هوا به ناشران اخبار 
فرانسوی پیشنهاد کرده است.ایزابل د سیلوا رئیس 
سازمان نظارت بر رقابت فرانسه در این باره گفت: 
جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی نشان دهنده جدیت 
در مقابل نقض قوانین است. نمی توان اذعان کرد 
که مذاکرات گوگل با ناشــران اخبار و رسانه ها با 
حسن نیت انجام شده است.در صورتی که گوگل 
نتواند طی دو ماه آینده راه حلی برای این چالش 
بیابد، با جریمه ای بیشتر و تا سقف ۹۰۰ هزار یورو 

در روز مواجه خواهد شد.

شــهر هوشــی مین در بحبوحه شــیوع ویروس 
کرونــا بــه مجتمــع HCMC CE سامســونگ 
الکترونیکس و ســایر شــرکتهایی که در پارک 
 فناوری ســایگون کارخانــه دارند، دســتور داد

 فعالیتشــان را متوقــف کــرده و امکانات جای 
خواب برای کارکنانشان ایجاد کنند.لی بیچ لون، 
معاون مدیر پارک فناوری ســایگون در مصاحبه 
تلفنی به بلومبــرگ گفت: ما نه تنهــا از کارخانه 
سامســونگ بلکه از همه کارخانه ها خواسته ایم 

تا زمانی که برنامه هایشــان دربــاره قرنطینه و 
امکانات اســتراحت در کارخانه برای کارگرانشان 
را ارائه می کنند، موقتا فعالیتشان را متوقف کنند. 
پس از مــرور برنامه های آنها، بــه کارخانه هایی 
 که به الزامات مــا عمل کنند، اجازه بازگشــایی 

خواهیم داد.

شرکت اینتل که یک کارخانه تست و مونتاژ در این 
پارک دارد، پس از ایجاد محل استراحت و کاهش 
بعضی از فعالیتهایش، اجازه یافت به فعالیت ادامه 
دهد.مقامات در اســتانهای شــمالی باک نین و 
باک جیانگ ویتنام که کارخانه های سامســونگ 
الکترونیکــس و تامین کننــدگان جهانی اپل در 

آنها واقع شده اند، پیشتر الزامات مشابهی را وضع 
کردند.در شهر هوشــی مین شیوع سریع بیماری 
باعث شد قرنطینه ۱۵ روزه ای وضع شود که از نهم 
ژوییه آغاز شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، اطالعات 
نسخه های ویتنامی و انگلیسی وب سایت پارک 
فناوری سایگون نشــان می دهد که ۸٦ تا ۱۵٧ 
شرکت و موسسه در این پارک فعالیت دارند. هر 
کدام از این نسخه ها آمار متفاوتی از شمار شرکتها 

ارائه کرده اند.

در يك مسیر 3000 كیلومتری؛

ژاپنی ها با سرعت ۳1۹ ترابیت در ثانیه داده منتقل کردند

توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضايی؛

14 پرونده ثبت اختراع حوزه فضایی در دستور کار

به دلیل نقض قوانین؛

ناظر رقابت فرانسه گوگل را ۵00 میلیون یورو جریمه کرد

دستور هوشی مین برای توقف فعالیت کارخانه سامسونگ


