
هند درپی صعود قیمت های ســوخت در این کشور و 
تشدید تورم، ســرگرم مذاکره با تولیدکنندگان برای 

قیمت های اقتصادی تر نفت است.
به گزارش ایسنا، هند که سومین واردکننده و مصرف 
کننده نفت جهان است، بیش از ۸۰ درصد از نیازهای 
نفتی خود را از طریــق واردات تامین می کند. واردات 
نفت هند در ژوئن به پایینترین حد در ۹ ماه گذشــته 
کاهش یافت زیــرا پاالیشــگاهها خریدشــان را در 
بحبوحه ذخایر باالتر بــه دلیل مصرف اندک و تجدید 
محدودیتهای ویروس کرونا کمتــر کردند. آمار ورود 
نفتکشها که از منابع تجاری تهیه شده است، نشان داد 
هند ماه میالدی گذشته حدود ۳.۹ میلیون بشکه در 

روز نفت وارد کرد که حدود هفت درصد در مقایسه با 
ماه مه کاهش داشت اما ۲۲ درصد باالتر از مدت مشابه 
سال گذشــته بود.یکی از مقامات دولتی در پاسخی 
مکتوب به نمایندگان پارلمان هنــد اعالم کرد دولت 
این مســئله را به دســت گرفته و به صورت دوجانبه 
با کشــورهای تولیدکننده نفت و همچنین اوپک در 
خصوص قیمت اقتصادی تر برای کشــورهای مصرف 
کننده ماننــد هند مذاکره می کند.هاردیپ ســینگ 
پوری، وزیر نفت جدید هند اخیرا موضوع قیمت های 
باالی نفت را با وزیر نفت عربستان سعودی و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( در میان گذاشته 
است.قیمت های نفت در بازار جهانی ماه جاری همزمان 

با احیای اقتصاد جهانی از تبعات همه گیری کووید ۱۹ 
به باالترین حد در بیش از دو سال گذشته صعود کردند. 
با این حال قیمت ها روز دوشــنبه پس از این که اوپک 
و متحدانش با افزایش تولیــد از اوت موافقت کردند، 
هفت درصد ریزش کردند.هند ســال گذشته مالیات 
بر فروش بنزین و گازوئیل را افزایش داد تا درآمد خود 
را به منظــور تامین مالی برنامه هــای رفاهی افزایش 
دهد. دولت فــدرال هند با اجرای ایــن مالیات حدود 
۳.۳۵ تریلیون روپیه )۴۴.۹۰ میلیارد دالر( در ســال 
مالی اخیر تا مارس ســال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۱.۷۸ 
 تریلیون روپیه در ســال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کســب 

کرده است.

نایب رییس شــرکت لوک اویل در اظهاراتی پیش 
بینی کرد کنترل اوپک روی بــازار نفت می تواند دو 
برابر شده و به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.به گزارش ایسنا، 
لئونید فدون، نایب رییس امور توســعه استراتژیک 
لوک اویل گفت: اوپک سهم خود در بازار نفت را می 
تواند همین طور افزایش دهد. سیاســتهای اقلیمی 
همچنــان روی بازارهــای نفت تاثیر مــی گذارد و 
انتظار مــی رود بازار نفت کوچک شــود و در چنین 
وضعیتی ســهم کشــورهای اوپک از بــازار جهانی 
نفت از ۳۰ درصد فعلی به حــدود ۷۰ تا ۸۰ درصد 
افزایش خواهد یافت.این مقام لوک اویل زمان وقوع 
چنین اتفاقی را مشــخص نکرد و گفت: فعالیتهای 

لوک اویــل تغییری پیدا نخواهد کــرد. در کل هیچ 
 محدودیتی روی فعالیتهای شرکتمان تحت هر گونه
 سناریویی را پیش بینی نمی کنیم. حتی در سناریوی 
رادیکال آژانس بین المللی انرژی که بر اســاس آن 
عرضه نفت ۳۰ درصــد کاهش پیــدا خواهد کرد، 
اوپک سهم بازار خود را افزایش خواهد کرد و حدود 
۷۰ تا ۸۰ درصد بازار تحت کنترل اوپک خواهد بود.

کرملین پس از نشست روز یکشنبه وزیران اوپک که 
طی آن مبنای سطح تولید پنج کشور از جمله روسیه 
بازبینی شد و افزایش یافت، ابراز خوش بینی کرد.در 
بیانیه مطبوعاتی اوپک پس از این نشست اعالم شد 
تحت توافق جدید، سطح تولید نفت روسیه از ماه مه 

سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز تغییر می 
کند. با این حال مبنای ســطح تولید مستقیما قابل 
تعبیر به تولید نیســت.با این حال الکســاندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه خوش بین است که سطح 
تولید نفت این کشــور تا زمان اجرایی شدن مبنای 
جدید سطح تولید به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ 
بازخواهد گشت.بر اساس گزارش اویل پرایس، نواک 
انتظار دارد تولید نفت روسیه در فاصله اوت امسال تا 
ماه مه سال آینده به ۱۵۴ میلیون بشکه )۲۱ میلیون 
تن( برسد. نواک امیدوار اســت تغییر مبنای سطح 
تولید جریان ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز 

روسیه را احیا کند.

واتــس اپ ماننــد زوم و برنامه های پیام رســان 
دیگر اکنون بــه کاربران اجازه مــی دهد به جای 
این کــه از ابتــدا در تمــاس گروهی باشــند، به 
 تماس هایی که آغــاز شــده و در جریانند، ملحق 

شوند.
به گزارش ایســنا، اگــر کاربر در ابتــدا به تماس 
دعوت شــده باشــد می تواند هر زمــان بخواهد 
وارد و خــارج شــود.همچنین یــک صفحــه 
 اطالعات تماس وجــود دارد که نشــان می دهد

 چــه کســانی در تمــاس گروهی حضــور دارند 
و چــه کســانی دعوت شــده انــد. همچنین اگر 

کاربــر رد تمــاس را زده باشــد، در صورتــی که 
بعــدا تمایل پیــدا کرد همچنــان مــی تواند به 
 مکالمه ملحق شــود.بر اســاس گزارش انگجت، 
این اقــدام واتس اپ نشــان مــی دهد کــه زوم 
و ســایر خدمات چت ویدیویی انعطــاف پذیرتر 
بــا وجــود کاهــش محدودیتهای همــه گیری 
کوویــد ۱۹ همچنان محبوب هســتند. واتس اپ 
خاطرنشــان کرده که بعضــی از افــراد عادتهای 
چت ویدیویــی متفاوتــی دارند و اگر هــر زمان 
که بخواهنــد به تمــاس گروهی ملحق شــوند، 
ایــن ســرویس جذابتر خواهــد شــد.همزمان 

رویترز گزارش کرد شــرکت زوم با هدف توســعه 
 فعالیتش فراتــر از خدمات کنفرانــس ویدیویی، 
شــرکت "فایو۹ اینک" را که گرداننده کال سنتر 
اســت در قراردادی بــه ارزش ۱۴.۷ میلیارد دالر 
خریداری کــرد که بزرگترین خرید این شــرکت 
محسوب می شــود. زوم از زمان شــیوع ویروس 
کرونا و اســتفاده از خدمات این شــرکت از سوی 
شــرکتها و مدارس بــرای برگــزاری مالقاتهای 
کاری و کالســهای آموزشــی مجازی و معاشرت 
 اجتماعی به نــام محبــوب در میــان کاربران و 

سرمایه گذاران تبدیل شده است.

قیمت طال در معامالت روز ســه شنبه تحت تاثیر 
کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا و نگرانیها نســبت 
به افزایش بی وقفه موارد ابتال به نوع دلتای ویروس 
کرونا افزایش یافت اما دالر قویتر رشــد قیمت این 
فلز ارزشمند را محدود کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال بــرای تحویل فوری بــا ۰.۳ درصد 
افزایش، به ۱۸۱۷ دالر و ۲۷ ســنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته به ۱۷۹۴ دالر و شش 
ســنت نزول کرده بود که پایینترین قیمت در یک 
هفته اخیر بود.در بازار معامــالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۱۶ دالر و ۷۰ 

سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته 
با ۰.۳ درصد کاهش، در ۱۸۰۹ دالر و ۲۰ ســنت 
بسته شد.به گفته استفن اینس، از شرکای شرکت 
مدیریت دارایی اس پی آی، بازار طال از بازده فوق 
العاده پایین حمایت یافته است. اما طال با دالر برای 
تقاضا بــرای دارایی امن رقابت مــی کند بنابراین 
روند صعودی محــدودی در کوتــاه مدت خواهد 
داشــت.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک 
به پایینترین حد پنج ماه اخیر ایستاد. بازده پایینتر 
هزینه نگهداری از طال که دارایــی بدون بازدهی 
است را کاهش می دهد.افزایش موارد ابتال به کووید 

۱۹ در آمریکا و کشورهای دیگر نگرانیها نسبت به 
افزایش دوباره ابتال را برانگیخته و بازارهای ســهام 
را به تالطم انداخته زیرا به نظر می رســد نوع دلتا 
مقاوم خواهد بود.طال در شــرایط ابهامات سیاسی 
و مالی بــه پناهگاه امن دارایی تبدیل می شــود با 
این حال رشد ارزش دالر آمریکا جذابیت سرمایه 
گذاری در طال را محدود کرده است. شاخص دالر 
در برابر سبدی از ارزهای رقیب نزدیک به باالترین 
رکورد خود در ســه ماه و نیم گذشته ایستاد. دالر 
 قویتر طال را برای دارنــدگان ارزهای دیگر گرانتر

 می کند.

سهماوپکدربازارنفتدوبرابرمیشودچانهزنیهندبرایخریدنفتارزانتر

قابلیتجدیدواتساپبرایکاربرانتماسهایگروهی

روندافزایشیطالازسرگرفتهشد

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2253| پنج شنبه 31 تیر ماه  1400 |  11 ذوالحجه  1442 |   22 جوالی  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

وزیر بهداشت:

مسئولیتوارداتواکسن
باوزارتبهداشتنیست

رشد 1.6درصدیدرآمد
واقعیخانوارهایشهری

دالالن
مخالفعرضهسیمان
دربورسکاالهستند

مواضعایران
دربارهبرجامبراساس
دستورالعملنهادهای
باالدستیاست

ربیعی:

استفادهایراناز
ذخایرمالیخوددر

بانکهایکرهجنوبی
حقواضحماست

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

 کمبود نقدینگی
 در صنعت خودرو

خودروهای پــر تیراژ که 
مورد نیاز مردم هســتند 
دچــار افزایــش قیمــت 
شــده اند. تقاضا برای این 
خودروها همیشــه وجود 

دارد و اینکه در روزهای ...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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بورس
درمسیررشد؟

مقاومتدالر
دربرابرافزایشقیمت

ضرر و زیان اصناف به واسطه تعطیلی های کرونایی جبران نشده است

اصناف  در تعطیلی   بدون  تسهیالت
صفحه3

صفحه3

رشد  تقاضای خودروهای   پرتیراژ
قیمت   خودرو   برخالف    انتظارات    افزایشی   شد

پرواز دوباره نرخ ها در بازار خودرو 

یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه سهامداران 
نباید نگران اصالح بورس باشــند، گفت: قیمت سهام 
برخی شرکت ها در طول یک ماه گذشته به طور میانگین 
میان ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته، بنابراین طبیعی است 
تا سرمایه گذاران به دلیل رشــد خوبی که در این مدت 
کسب کرده اند، اقدام به شناسایی سود کنند. »علیرضا 
کدیور« به ایرنا به روند فعلی معامالت بورس اشاره کرد 
و افزود: بازار گاهی در ادامه معامالت خود نیاز به اصالح 
پیدا می کند، بازار سهام در طی سه هفته گذشته رشد به 
نسبت قابل توجهی را در برخی از سهام شاخص ساز و 
کوچک تجربه کرد که دلیل اصلی این رشد، افت سنگین 
قیمت سهام شرکت ها در ماه های گذشته بود. وی با بیان 
اینکه ســهامداران نباید از ایجاد هر روند نزولی در بازار 

اظهار نگرانی کنند و...

دالر آمریکا در نخســتین روز تعطیلی شش روزه 
تهران باالی مرز ۲۴ هــزار و ۴۰۰ تومان مقاومت 
کرد و قیمت سکه در واکنش به رشد شب گذشته 
طالی جهانی افزایش یافت.دالر آمریکا معامالت 
روز سه شنبه را با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز 
گذشته و با قیمت ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کرد. 
دالر آمریکا روز گذشته رقم هایی زیر ۲۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان را به ثبت رسانده بود، اما در پایان معامالت 
روی این مرز ایستاد و نشــان داد که به راحتی مرز 
۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را از دســت نخواهد داد. روز 
سه شنبه اولین روز تعطیلی ۶ روزه تهران بود، اما 
معامالت محدودی در بازار آزاد دالر انجام شد. دالر 

آمریکا در معامالت امروز باالی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی در نشست خبری:
مواضع ایران دربــاره برجام 
براساس دستورالعمل نهادهای 

باالدستی است
سخنگوی دولت گفت: ارسال نامه ای توسط 
آقای بایدن بــرای ایران در حــد گمانه زنی 
رسانه ای است و مراجع رسمی چنین چیزی 

را تایید نمی کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،  علی 
ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگــی خــود کــه در راســتای رعایــت 
دستورالعمل های بهداشتی و تعطیلی ناشی 
از محدودیت های ویــروس کرونا، به صورت 
مکتوب برگزار شــد اظهار کــرد: عید قربان 
نماد تسلیم شدن در برابر خداوند و گذشتن 
از همه دلبستگی ها برای رضای اوست. عید 
قربان را به همه مسلمانان جهان به خصوص 
هم وطنانمان تبریک و تهنیت عرض می کنم.

سخنگوی دولت در پاســخ به این سوال که 
شایعاتی مبنی بر ارسال نامه ای توسط آقای 
بایــدن برای ایــران مطرح شــده آیا چنین 
نامــه ای وجود دارد؟ محتوای آن چیســت؟ 
گفت: این خبر در حد گمانه زنی رســانه ای 
 اســت و مراجع رســمی چنین چیــزی را 

تایید نمی کنند.
ربیعی در پاســخ به ســوالی درباره آخرین 
وضعیــت تبــادل ۱۰ زندانی بیــن ایران و 
آمریکا گفت: جمهوری اسالمی ایران بار ها و 
بطور مکرر در ســال های گذشته برای تبادل 
زندانیان با هدف حفظ کرامت انســانی افراد 
 محبوس و خانواده های آنــان اعالم آمادگی 

کرده است.
وی افزود: اعــالم آمادگی ما محدود به دولت 
آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی 
رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و 

کنونی آمریکا بوده است.
ســخنگوی دولت بیان کرد: متاسفانه به نظر 
می رســد برخالف تفاهم های صورت گرفته 
دولت آمریکا به دالیلی که برای ما ناروشــن 
و غیرقابل قبــول اســت، آزادی زندانیان را 
به مذاکــرات برجام پیوند زده کــه از نظر ما 

غیرضروری و بی مبناست.
ربیعی ادامه داد: ما دولت آمریکا را تشــویق 
می کنیم که با کنار گذاشــتن ایــن رویکرد 
غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان 
آنان، بیش از مسائل سیاســی رایج اهمیت 
دهد. الزم به گفتن نیســت که مســئولیت 
هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر 

عهده دولت آمریکاست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که این 
روز ها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، 
گمانه زنی های متعــددی درباره دالیل امضا 
نشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام 
مطرح می شود؛ علت اصلی این امر چیست و 
توفیقات دولت در این مســیر تا چه حد و در 
چه مواردی بود؟ گفت: تا جاییکه به محدوده 
اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش 
اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه 
در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته 
اســت. با این حال، کمیته شــکل گرفته در 
شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق 
متن تفاهم شــده با قانون مجلس شــورای 
اســالمی مصوب در آذر ۹۹، ایــن تفاهم را 

ناسازگار با آن تشخیص داده است.
وی افزود: به این ترتیب، با نظر نهایی نهاد های 
عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا 
دستیابی به همه خواسته های مطروحه در این 
قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت 
موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده 
تیم جدید مذاکرات خواهد بود. مواضع اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص برجام، 
همواره بر اساس دستورالعمل های نهاد های 

باالدستی تهیه و پیگیری شده است.

خبر

از ســال ۱۳۹۶ تــا کنون 
برخی نمایندگان مجلس 
به دنبال تفکیک وزارت راه 
و شهرســازی و جداسازی 
حوزه مسکن از راه هستند 
که هنوز این موضوع محقق نشــده اســت؛ با این 
حال نمایندگان اخیرا گفته اند بــرای کنترل بازار 
مسکن پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و 

لجستیک هستند.
به گزارش ایسنا، طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی 
از اواســط ســال ۱۳۹۶ کلید خــورد. در آن زمان 
کمیســیون های بودجه و عمران به این طرح رای 
مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. 
این موضوع که با مخالفت عبــاس آخوندیـ  وزیر 
وقت راه و شهرسازیـ  همراه شد در ادامه مسکوت 
ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز 

بهارستان نشینان قرار گرفت.
اوایل امســال طرح تولید و  تامین مسکن با هدف 
احداث سالیانه یک میلیون واحد به تصویب مجلس 
رسید. در ادامه، سید ابراهیم رئیسیـ  رییس جمهور 
منتخب دوره سیزدهمـ  وعده داد که احداث چهار 
میلیون واحد مســکونی طی چهار ســال را محقق 
می کند. ســپس ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اقبال شاکریـ  
عضو کمیســیون عمران مجلسـ  با بیــان اینکه تا 
۸ سال آینده باید ساالنه حداقل یک میلیون واحد 
مسکونی احداث شود، گفت: اقدام دیگر کمیسیون 
عمران مجلس برای کنترل بازار مســکن پیگیری 
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه 
مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک است.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مســکن 
از جریان یک استیضاح در ســال ۱۳۸۹ در دولت 
احمدی نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت 
حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر 
نشــد. به دنبال آن مجلس به اســتیضاح وزیر راه و 
ترابری وقت رای مثبــت داد و رییس دولت قبل نیز 
در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و 
ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی 
این دو وزارتخانه در هم ادغام شــدند. سپس عنوان 
"وزارت راه و شهرســازی" را به خود گرفت که این 

روند تا کنون هم ادامه دارد.
بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود اما طی 
سال های اخیر این میزان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد 

فراتر نرفته اســت. برخی کارشناسان از دالیل افت 
ساخت و ساز را بی توجهی وزارت راه و شهرسازی، 
تعدد مســئولیت ها در حوزه راه و تحــت تاثیر قرار 
گرفتن حوزه مسکن در این فرآیند می دانند. وزارت 
راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیرمجموعه دارد که 
فقط یکــی از آنها تحت عنوان »معاونت مســکن و 
ساختمان« به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت 
دارد. سایر زیرمجموعه ها یا به طور مشخص مربوط 
به حوزه های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران 
شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت 

دارد.
اما محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  نیز همانند 
عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. 
او ۲۷تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: افرادی که 

به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند 
کرد. هم اکنون زیرساخت های حمل و نقل وعمران و 
شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف 
هم نقش آفرینی می کنند. تفکیک وزارتخانه ها سبب 
به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شود. 
همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت های شهری با 
هم همخوانی دارنــد و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف 

تکفیک وزارتخانه هستم.
با این که گفته می شود بعضی افراد در دولت به طور جد 
خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و 
اشتغال زا دنبال می کنند و به همین دلیل موافق بحث 
انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی 
هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره ای 
در دو حوزه راه و مسکن که قبال وجود داشت، خطوط 
جــاده ای و ریلی بعضا ده ها کیلومتر با شــهر فاصله 
داشتند که در این دوره آن رویکرد اصالح شده است.

برخی انبوه سازان از موافقان پر و پا قرص انتزاع وزارت 
راه و شهرسازی هستند. فرشــید پورحاجتـ  دبیر 
کانون انبوه سازانـ  می گوید: وزارت راه و شهرسازی 
در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به 
عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت و ساز به 
خوبی ایفا کند و مشکل خانه دار نشدن مردم و گرانی 

مسکن نیز به همین موضوع باز می گردد.
به گفته وی بهترین پیشــنهاد در شرایط فعلی این 
است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه 
مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به 

تاسی از این تفکیک مردم صاحب مسکن شوند.
حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید 
ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهور سیزدهم آیا 
پیگیری چهار ساله نمایندگان و برخی فعاالن صنعت 
ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه می رسد 

یا باز هم از دستور کار خارج می شود.

تالش چهار ساله برای جدایی مسکن از راه

وزارتخانه مستقل مسکن ایجاد می شود؟

روحانی:
اســتفاده ایران از ذخایر مالی خود در 
بانک های کره جنوبی حق واضح ماست

رئیس جمهور بــا تاکید بر این که اســتفاده 
ایران از ذخایر مالی خــود در بانک های کره 
جنوبی حق روشــن و واضح ما است، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران و کره جنوبی از روابط 
بسیار خوبی برخوردار بودند که متأسفانه در 
سال های اخیر با مشــکالتی مواجه شده که 
امیدواریم هر چه زودتر این مشــکالت حل و 

فصل شود.
حسن روحانی در مراسم دریافت استوارنامه 
»یون کانگ هیون« سفیر جدید کره جنوبی 
در تهران با بیان اینکه دو کشور روابط تجاری 
و بانکی بسیار خوبی در گذشته داشتند و کره 
جنوبی در بســیاری از پروژه های مهم ایران 
حضور داشــت، اظهار داشــت: در سال های 
اخیر بخاطر تحریم های غیرقانونی و ظالمانه 
آمریکا، روابط دو کشــور با مشکل مواجه شد 
که ضــرورت دارد اینگونه مشــکالت هر چه 

زودتر برطرف شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه برغم وعده هایی 
که کره جنوبی داده همچنان مشکالت بانکی 
و مالی بین دو کشــور پابرجا است، گفت: در 
زمینه خرید تجهیزات و امکانات پزشــکی و 
دارویی و حتی واکســن کرونا در استفاده از 
اموال خودمان در بانک های ســئول باز هم با 
مشکل مواجه هســتیم. در حالی که استفاده 
ایران از ذخایر مالی خــود در بانک های کره 

جنوبی حق روشن و واضح ایران است.
 روحانی اضافــه کرد: مشــکل مالی موجود 
بین ایران و کــره جنوبی تأثیر بســیار بدی 
در اعتمــاد مــردم ایــران به کــره جنوبی 
گذاشــته اســت چرا که در دوران شــرایط 
ســخت کرونا مردم ایران نتوانستند از اموال 
خود در بانک هــای کره اســتفاده کنند. لذا 
امیدوارم کره جنوبــی در فرصت های آینده 
 بتواند بــا تالش های مضاعف این مســأله را 

جبران کند.
»یون کانگ هیون« سفیر جدید کره جنوبی 
نیز در این دیــدار ضمن تقدیم اســتوارنامه 
خود به رئیــس جمهور کشــورمان، با بیان 
اینکه از دلســردی دوســتان ایرانی خود از 
روابط تهران و ســئول به خوبی آگاه اســت، 
اظهار داشت: شــرایط اعمال شده که خارج 
از کنترل مــا هم بوده اســت، روابط تهران و 
ســئول را تحت تأثیر قــرار داده اســت اما 
امروز مأموریــت ویژه دارم تــا نهایت تالش 
 خــود را بــرای تقویــت روابــط دو جانبه 

بکار بگیریم.
کانگ هیون گفت: اگر چه چشم انتظار نتایج 
خوب مذاکــرات مرتبط با برجام هســتیم 
اما کــره جنوبی زمــان را از دســت نخواهد 
داد و در حال مهیــا کردن شــرایط و آماده 
 شــدن برای توســعه هر چه بیشــتر روابط 

دو جانبه هستیم.

بررســی مرکز آمار از درآمد خانوارهای 
شهری و روستایی در سال 99

رشد 1.6 درصدی درآمد واقعی 
خانوارهای شهری

درآمد خانوارهای شهری و روستایی هر ساله 
از سوی مرکزی آمار به صورت متوسط ساالنه 

برآورد می شود.
در آخرین ارزیابی این مرکز، درآمد خانوارهای 
شهری در سال ۹۹ به طور متوسط معادل با 
۷۴ میلیون و ۶۷۶ هــزار و ۴۰۰ تومان بوده 
که در مقایسه با ســال ۹۸ ، تقریبا ۳۸ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
خانوارهای روستایی نیز طبق این گزارش به 
شکل میانگین درآمدی معادل با ۴۲ میلیون 
و ۴۷ هزار تومان در این ســال کســب کرده 
 اند که رشــد ســاالنه آن برابر با ۴۱.۵ درصد 

بوده است.
برای برآورد رشــد در آمد واقعی خانوارهای 
شــهری و روســتایی، باید تورم ثبت شــده 
در ایــن مقطــع را از بازدهــی محاســبه 
شــده از درآمد اســمی کســر کنیــم. رقم 
 حاصل رشــد واقعــی درآمــد هــر خانوار 

خواهد بود.
تورم محاسبه شده در سال ۹۹ برابر با ۳۶.۴ 
درصد برآورد شده بود. تفاضل رشد درآمد در 
خانوارهای شهری از تورم نشان میدهد رشد 
واقعی عایدی شهرنشــینان در سال ۹۹ تنها 
۱.۶ درصد بوده است. در بخش روستاییان اما 
این رشد بیشتر بوده و معادل با ۵.۱ درصد به 

ثبت رسیده است.

اخبار
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دالر آمریکا در نخستین روز تعطیلی شش روزه تهران 
باالی مرز ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان مقاومت کرد و قیمت 
سکه در واکنش به رشــد شب گذشته طالی جهانی 

افزایش یافت.
دالر آمریکا معامالت روز سه شنبه را با افزایش ۱۰۰ 
تومانی نسبت به روز گذشته و با قیمت ۲۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان آغاز کرد. دالر آمریکا روز گذشته رقم هایی زیر 
۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را به ثبت رســانده بود، اما در 
پایان معامالت روی این مرز ایستاد و نشان داد که به 

راحتی مرز ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را از دست نخواهد 
داد. روز سه شنبه اولین روز تعطیلی ۶ روزه تهران بود، 
اما معامالت محدودی در بازار آزاد دالر انجام شد. دالر 
آمریکا در معامالت امروز باالی مــرز ۲۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان نوسان داشت، اما از مرز ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

عبور نکرد.

افزایش قیمت سکه
قیمت طالی جهانی در معامالت روز ســه شنبه به 

مرز ۱۸۲۰ دالر نزدیک شده بود، اما در اولین ساعات 
معامالت امروز روند نزولــی را دنبال کرد و در حوالی 
ساعت ۱۳ عصر به وقت ایران در حوالی ۱۸۱۲ دالر قرار 
گرفت. سکه در شروع معامالت امروز به افزایش شب 
گذشته قیمت طال واکنش نشان داد و قدری رشد کرد.

قیمت سکه در شروع معامات امروز ۵۰ هزار تومان از 
نرخ عصر روز گذشته باالتر و روی ۱۰ میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان قرار داشت. در حوالی ساعت ۱۳ عصر به 
وقت ایران قیمت سکه ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، 

قیمــت دالر ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومــان و قیمت طالی 
جهانی ۱۸۱۳ دالر بود. با این حساب اندازه حباب سکه 

نزدیک به یک درصد به دست می آمد.

سکه امامی
برای جمع بندی می توان گفت دالر آمریکا در معامالت 
امروز، یعنی اولین روز تعطیلی ۶ روزه تهران مرز ۲۴ 
هزار و ۴۰۰ تومان را حفظ کرد و قیمت سکه تحت تاثیر 

رشد شب گذشته طال قدری افزایش یافت.

سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم افتتاح پروژه های حوزه سالمت 
لرستان با اشاره به اینکه از مردم صبور و بردباری که در این ایام سعی 
کردند با رعایت دستور العمل ها همراه باشند و کسبه  که این روز ها را با 
همدلی و وفاق سپری کردند تشکر می کنم، اظهار داشت: ایام سختی 
بر کشور گذشت و ما و همکاران مان سخت ترین ایام مدیریت وزارت 
بهداشت را گذراندیم. وی با بیان اینکه چهار موج سهمگین کرونا با لطف 
خدا و وفاق و همدلی که در دوران دفاع مقدس آموخته بودیم سپری 
شد، چهار موجی که در زمان تحریم های همه جانبه و در زمانی که برای 
انتقال کوچک ترین محموله دچار مشکل بودیم رخ داد، تصریح کرد: 
در این ایام سخت و کم بضاعتی اقتصادی و پر تنش، این همدلی و وفاق 

بین ما و نیرو های مسلح و مردم و نهاد های مردمی، ما را به گونه ای از 
چهار موج گذر داد که حتی یک بیمار پشت در بیمارستان ها نماند. 
نمکی ادامه داد: من نمی خواهم ورود کنم به اینکه عده ای غرور ملی 
را با مغلطه به یک بدهکاری سیاسی بدل می کنند. وزیر بهداشت بیان 
داشت: بپرسید در کدام کشور وزیر بهداشت مسئول آوردن واکسن 
است، برخی این حرف ها را در افکار عمومی می زنند، وزارت بهداشت 
تزریق را به عهده دارد، امروز از پایگاهی در خرم آباد دیدن کردیم. دیروز 
واکسیناسیون کشور از مرز ۴۰۰ هزار تا گذشت و رکورد تازه ای کسب 

شد که باعث افتخار است.
وی با تاکید بر اینکه امروز به یکی از واکســن ســاز های بزرگ دنیا 

پیوستیم و این افتخار بزرگی است گفت: این غرور ملی را بدل می کنند 
به یک بدهکاری ملی و بعد با هم نوایی ارکستری را راه می اندازند که 
ساز کوبه ای اش را اینجا ساز دیگر را در خارج از مرز ها می زنند. وزیر 
بهداشت با بیان اینکه امروز تقاضا می کنم از عزیزان لرستان که این 
چند توصیه این ســرباز کوچک را لحاظ کنند افزود: استاندار و تمام 
مدیران در رعایت دستورالعمل ها سخت گیر باشند، این ویروس حاال 
حاال ها مهمان ما است، فاصله گذاری و رعایت دستورالعمل ها حاال 
حاال ها مهمان ما است. نمکی بیان داشت: واکسیناسیون باید سرعت 
یابد، چندین پایگاه دیگر باید راه اندازی شود در لرستان، عزیزان سپاه 
اورژانس و هالل احمر کمک کنند تا سرعت ببخشیم و از گرفتاری 

ســخت و ابتالی بیمار کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه طرح شهید 
سلیمانی را زنده نگه دارید، این طرح یک سرمایه ملی برای روز های 
سخت و بحرانی است عنوان کرد: این همدلی وفاق را به عنوان پشتوانه 
نظام نگه دارید، به عنوان یک ســاز و کار ارزنده باید حفظ شود. وزیر 
بهداشت با تاکید بر اینکه کلینیک های ســرپایی باید افزایش یابد و 
خانه به خانه بیمار یابی باید شود افزود: در بیمارستان ها با پروتکل هایی 
که در کمیته علمی تعریف می کنیم باید به شدت مراقبت کنیم مرگ 
کم شود. نمکی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از پر 
افتخارترین استان ها بود، مطمئن باشید کوتاهی در مجموعه خودمان 

نسبت به لرستان نخواهد شد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است: 
واسطه ها که سود آنها فعالیت در فضای مه آلود است به 

شدت در برابر بورسی شدن سیمان مقاومت می کنند.
ایرج رهبر در گفت وگو با مهر گفت: متأســفانه برخی 
تولیدکنندگان ســیمان و گروهی از واسطه ها در این 
بازار با ترفندهایی و با استفاده از شرایط خاص به وجود 
آمده، قیمت سیمان را در فاصله زمانی های کوتاه افزایش 
داده اند. به گفته او، از اصلی ترین شــگردهای این افراد، 
دپوی مقطعی سیمان در انبارها با هدف کمیاب شدن این 
کاال در بازار است تا تقاضای فزونی یافته نسبت به عرضه، 
زمینه رشد قیمت را فراهم کند و پس از ایجاد این بستر، 
عرضه کاالهای انبارشده، آغاز شود؛ در این میان قطعی 
برق و کاهش تولید باعث شد تا این افراد به راحتی بتوانند 

نرخ های بازار را باال ببرند.
رهبر افزود: سوای این شیوه، علت دیگر گرانی ها موضوع 
حمل ونقــل و افزایش کرایه های حمل اســت. ناوگان 
حمل ونقل کشــور مدتی اعتصاب کــرده بودند و در 
اعتراض به پایین بودن کرایه ها، از حمل کاالها خودداری 
می کردند. پس از مدتی با افزایش قیمت ها و ثمر دادن 
اعتراضات، اعتصاب شکسته شد اما این افزایش هزینه بر 

قیمت تمام شده سیمان اثر گذاشت.

صادرات سیمان باوجود نیاز باالی داخلی
او افزود: مســئله دیگری که سبب رشد قیمت ها شده؛ 
صادرات سیمان است. ما شاهد هستیم که امروز حتی 
کلینکر هم صادر می شود بنابراین کاالیی که باید تقاضای 
داخلی را پاسخ دهد از کشور خارج می شود و کمبود کاال 

در بازار داخلی، مسبب رشد دوباره قیمت ها می شود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دالیلی 

که بیان شد، باعث شده قیمت سیمان که کمتر از ۲۰ 
هزار تومان در هر کیسه قیمت داشت، طی مدت زمان 

کوتاهی، جهش قیمتی را تجربه کند.

کشف تخلفات در بازار شفاف
رهبر با بیان اینکه این اتفاق در ســایه عدم نظارت و بی 
تدبیری بر بازار اتفاق افتاده است توضیح داد: اگر ما بازاری 
شفاف داشته باشیم که فروشنده، خریدار و نوع کاالی 
مورد معامله ثبت شده و مشخص باشد، حتی اگر تخلفی 
هم صورت بگیرد به راحتی قابل شناســایی و پیگیری 
خواهد بود که به منظور تحقق این امر از ابتدای امسال 
شاهد ورود شرکت های سیمانی به بورس کاال و عرضه 

محصوالتشان هستیم.
او یادآور شد: متأسفانه، اکنون مقاومت های زیادی در 
قبال عرضه شــفاف کاالها و از جمله سیمان در بورس 
وجود دارد. عده ای که نفعشان در بازاری مه آلود نهفته 
است تمام تالششان را می کنند تا شــفافیتی در بازار، 

شکل نگیرد.

یارانه دولت در جیب دالالن
به اعتقــاد رهبر، افــرادی کــه از رانت های ناشــی از 
قیمت گذاری دســتوری بهره می برند، همانند سدی 
عمل می کنند که اجازه عبور یارانه دولت به مصرف کننده 
را نمی دهند. به این ترتیب می بینیم درحالی که دولت 
با اختصاص یارانه اصرار بر پایین نگاه داشــتن قیمت 
محصوالت سیمانی دارد اما در عمل، کاالیی که به دست 
مصرف کننده می رسد نرخی به مراتب باالتر از نرخ های 
هدف گذاری شــده دولت دارد و به نظر می رسد ایجاد 

شفافیت تنها راه بهبود اوضاع بازار باشد.

یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه سهامداران نباید 
نگران اصــالح بورس باشــند، گفت: قیمت ســهام برخی 
شرکت ها در طول یک ماه گذشته به طور میانگین میان ۲۵ تا 
۳۰ درصد رشد داشته، بنابراین طبیعی است تا سرمایه گذاران 
به دلیل رشــد خوبی که در این مدت کسب کرده اند، اقدام 
به شناسایی ســود کنند. »علیرضا کدیور« به ایرنا به روند 
فعلی معامالت بورس اشاره کرد و افزود: بازار گاهی در ادامه 
معامالت خود نیاز به اصالح پیدا می کند، بازار سهام در طی 
سه هفته گذشته رشد به نسبت قابل توجهی را در برخی از 
سهام شاخص ساز و کوچک تجربه کرد که دلیل اصلی این 
رشد، افت سنگین قیمت سهام شرکت ها در ماه های گذشته 
بود. وی با بیان اینکه سهامداران نباید از ایجاد هر روند نزولی 
در بازار اظهار نگرانی کنند و دست به رفتارهای هیجانی در 
این بازار بزنند، اظهار داشت: قیمت سهام شرکت ها در طول 
یک ماه گذشته به طور میانگین میان ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد 
داشته است، بنابراین طبیعی به نظر می رسد تا سرمایه گذاران 
به دلیل رشد خوبی که در این مدت به دست آورده اند تمایل به 

شناسایی سود پیدا کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مقابل عرضه های 
صورت گرفته در سهام برخی از شرکت ها باید شاهد وجود 
تقاضا با منابع نقدینگی بیشتر در بازار باشیم، گفت: در زمان 
صعود پرشتاب شاخص بورس، دو دسته از سهامداران مانند 
افرادی که اقدام به خرید سهام با قیمت های پایین تر کردند 
یا سرمایه گذارانی که از گذشته دارای این سهام بودند و در 
قیمت های پایین تر حاضر به فروش ســهام نبودند اکنون 
که قیمت ها رشد زیادی را تجربه کرده اند شاید بخواهند به 
هر دلیلی با فروش سهام خود از بازار خارج شوند یا به سمت 
سرمایه گذاری در سهام دیگر پیش بروند، این موضوع از جمله 
عواملی است که باعث افزایش میزان عرضه در بازار شده است.

ارزیابی ایجاد روند اصالحی بازار
وی ایجاد روند اصالحی در بازار را از دو جنبه طبیعی دانست 
و گفت: در ابتدا طی چند روز اخیر شاهد رشدی سنگین در 
بازار بودیم که شاخص بورس باید بعد از چنین صعودی، روند 
اصالحی را تجربه کند، همچنین در این میان  نقدینگی الزم 
برای حفظ سطوح فعلی وجود ندارد که بتواند کمک کننده 
به روند صعودی بازار باشد اما این روند نباید منجر به ترس 

سهامداران در بازار شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی میزان نقدینگی وارد شده به 
بازار برای حفظ سطوح فعلی قیمت ها کافی نیست، گفت: بازار 
نیاز به نقدینگی جدید دارد تا بتواند به سمت باالتر سوق پیدا 

کند که اکنون فقط بخشی از آن وارد بازار شده است.
کدیور به علت عدم ورود نقدینگی های جدید به بازار سهام 
طی چند وقت اخیر اشاره کرد و افزود: علت این موضوع به ابهام 
مربوط به برجام باز می گردد، هنوز به صورت نهایی تکلیف 
برجام مشخص نشده است که با توجه به این موضوع برخی از 
سهامداران به دنبال این هستند تا بعد از مشخص شدن تکلیف 
برجام نسبت به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری خود در 

بازار تصمیم گیری کنند.

نتیجه برجام، عالمت سوالی بزرگ بازار
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نتیجه برجام در 
کشور عالمت سوالی بزرگ پیش روی همه فعاالن اقتصادی 
کشور از جمله ســرمایه گذاران بازار سهام است که نتیجه 
مثبت یا منفی آن می تواند آثار کوتــاه مدتی را در روند بازار 
داشته باشد.وی گفت: سهامداران انتظار دارند در حوزه بازار 
سرمایه و صنایع مختلفی مانند نفت، پتروشیمی، خودرو، 
غذا و دارو که ســهام آنها در بورس وجود دارند، تصمیمات 

منطقی اتخاذ شود.

مقاومت دالر در برابر افزایش قیمت

مسئولیت واردات واکسن با وزارت بهداشت نیست

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران:

دالالن مخالف عرضه سیمان در بورس کاال هستند
چرا عرضه برخی سهام در بورس افزایش یافته است

بورس در مسیر رشد؟
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کمبود نقدینگی در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

خودروهای پر تیراژ که مورد نیاز مردم هستند دچار افزایش قیمت شده اند. تقاضا برای این خودروها همیشــه وجود دارد و اینکه در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم به دلیل قیمت 
گذاری دستوری و اخبار مرتبط با برجام است. ناامیدی در بازار در رابطه با به نتیجه رسیدن برجام بیشتر شده است. اینکه دولت بعدی باید تصمیم گیرنده ادامه مذاکرات باشد تقاضا در بازار خودرو را افزایش داده است. 
در شرایط فعلی شرکت های خودروساز مجبور هستند برای تامین مالی خود با توجه به اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری دست خود را به سوی شبکه بانکی کشور دراز کنند و از مسیر دریافت تسهیالت، نیاز مالی 
خود را برطرف کنند. همین امر به رشد قیمت ها در بازار دامن می زند. همچنین در کشوری که بنا بر اعالم رسمی، تورم ماهانه حدود 10 درصد است، ثابت نگه داشتن قیمت کاالیی مثل خودرو در سه ماه و افزایش 

قیمت بر اساس تورم ماه های گذشته، به معنای آن است که تولیدکننده خودرو حدود 25 تا 30 درصد از نرخ روز عقب است.
البته مشکالت صنعت خودرو به این موارد محدود نمی شود. تحریم ها درجند سال اخیر مزید بر علت شده اند. تا زمانی که تحریم هستیم باید خالف سیاست هایی که تاکنون در پیش گرفته ایم حرکت کنیم. راه حل 
اساسی برون رفت از این بحران برطرف کردن تحریم ها و آزادسازی است. بحث دولتی و خصوصی بودن صنعت خودرو مشکل اصلی نیست بلکه انحصار و فسادی که صنعت خودرو در حال حاضر گرفتار آن شده است 
باید برطرف شود. صنعت خودرو به واسطه اینکه نقدینگی تولیدی زیادی نیاز دارد، از تحریم های داخلی و خارجی مالی آسیب بیشتری دیده است. حل و فصل برجام و موضوعاتی مانند FATF باید در اولویت باشد و 

در عین حال در سیاست تقابل با پیمان هایی مانند پاریس که فرصت بی نظیر صادراتی برای کشور ایجاد خواهد کرد، باید تجدیدنظر شود.

در حالی قیمت خودرو در بازار 
افزایشی شده است که شاهد 
آرامش در دیگــر بازارهای 
موازی هستیم. شیب قیمت 
خودرو افزایشی شده و همین 
امر موجب هجوم خریداران به بازار شده است. این در 
حالی اســت که در دیگر بازارهای مالی بخصوص در 

روزهای تعطیالت اجباری خبری از خریداران نیست. 
یک کارشــناس بازار خودرو در ایــن رابطه می گوید: 
خودروهای پر تیراژ که مورد نیاز مردم هســتند دچار 
افزایش قیمت شده اند. فربد زاوه افزود: تقاضا برای این 

خودروها همیشه وجود دارد و اینکه در روزهای اخیر 
شاهد رشــد قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم 
به دلیل قیمت گذاری دستوری و اخبار مرتبط با برجام 
است. ناامیدی در بازار در رابطه با به نتیجه رسیدن برجام 

بیشتر شده است.
به هرترتیب در شرایطی که آرامش نسبی در بازار سکه، 
طال و ارز برقرار اســت بازار خودرو روزهای پرتالطمی 
را ســپری می کند. همراه با کاهش انتظارات تورمی و 
ریسک های غیراقتصادی انتظار می رفت که بازار خودرو 
نیز به آرامش برسد اما طی هفته های گذشته قیمت ها 
خالف جهت انتظارات حرکت کرده است. ردپای قیمت 
دستوری در نابســامانی بازار خودروهای پرتیراژ دیده 

می شود.
در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 

کرج با اعالم این موضوع و انتقاد از رفتار مشتریان بازار 
خودرو گفت: زمانی که خودرو گران می شود تقاضا برای 
خرید خودرو بیشتر و زمانی که خودرو ارزان می شود 
تقاضایی برای خرید آن وجود ندارد و همین مساله روی 
قیمت ها تاثیر دارد قیمت خودروهای داخلی در هفته 
اخیر بین پنج تا شش میلیون تومان گران شد. خودروی 
پرشــیا در معامالت بازار آزاد این هفته، با قیمت 252 
میلیون تومان، پژو 20۶ با قیمت 222 میلیون تومان 

و پراید با قیمت 13۸ میلیون تومان داد و ستد شدند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج در واکنش 
به افزایش قیمت خودرو به تجارت نیــوز گفت: رفتار 
مصرف کننده ایرانی عجیب اســت و در زمان افزایش 
قیمت کاال، تقاضا برای آن بیشتر می شود و این اتفاق 
هفته جاری برای خودرو رخ داد و بــا افزایش قیمت، 

تقاضای خرید خودرو نیز افزایش داشت. حمید کریمی 
ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که زمان کاهش 
قیمت خودرو مردم از بازار استقبال نمی کنند. به محض 
افزایش قیمت خودرو تقاضاهای متعدد خرید وارد بازار 

می شود که این فرهنگ باید تغییر کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج همچنین 
دربــاره پیش بینی خــود از وضعیت بازار خــودرو به 
تجارت نیوز گفت: قیمت خودرو نباید از ارقام فعلی بیشتر 
شود؛ چرا که افزایش قیمت خودرو به اندازه کافی قدرت 
خرید مردم را کاهش داده اســت. ضمن اینکه شرایط 
کلی حاکم بر اقتصاد کشور در حال حاضر، حاکی از آن 
اســت که فعال در بازارها ثبات حاکم بوده و پیش بینی 
 می شــود قیمت خودرو هفتــه آینده رونــد باثباتی 

داشته باشد.

قیمت خودرو برخالف انتظارات افزایشی شد

رشد تقاضای خودروهای پرتیراژ
پرواز دوباره نرخ ها در بازار خودرو 
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تعطیالت تصویب شده برای 
کنترل شــیوع موج جدید 
کرونا این بار همگانی بوده و 
غیر از اصناف، ادارات، بانکها، 
مشاغل غیر ضروری و... را نیز 
شامل شده است. اما به عقیده فعاالن بازار این دلیل بر این 
نمی شود که چون تمامی مشاغل و ادارات تعطیل شده 
اند کسی یاد ضرر و زیان هنگفت ناشی از این تعطیلی 
های مداوم بر روی اصناف نباشــد. بازاری ها معتقدند 
تمامی مشاغل تعطیل شده دارای حقوق ثابت هستند و 

قرار نیست اجاره مغازه و حقوق کارگر را بپردازند.
در شرایطی که تعطیالت ۶ روزه تهران و البرز قرار است 
باعث کنترل بیماری کرونا شــود تا آسیب کمتری به 
اقتصاد وارد شود، اما متاسفانه عدم برنامه ریزی مانع از 
دستیابی به این هدف می شود. رئیس اتاق اصناف بیرجند 
در این رابطه می گوید: اصناف همواره در راستای عمل 
به برنامه های دولت قدم برداشته و در روزهای فعالیت 
خود از آغاز بیماری کرونــا تاکنون با رعایت حداکثری 
دستورات بهداشتی، زمینه بروز خطر را به صفر رسانده 
است. رضا علیزاده افزود: اما در کنار همکاری اصناف می 
بایست برنامه ریزی درستی برای جبران خسارات ناشی 
از این تعطیالت برای اصناف وجود داشته باشد. ضرر و 
زیان هنگفت اصناف در این دو سال همراه با کرونا آنقدر 
اســت که هنوز زیان های روزها و ماههای اولیه جبران 

نشده است. 
در همین رابطه اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم 
کرد که از فردا تا روز یکشنبه فقط ۹ گروه صنفی ضروری 
مجاز به فعالیت هستند. با گسترش موج پنجم شیوع 
کرونا و افزایش آمار مبتالیان در استان های تهران و البرز، 
تمامی دستگاه های دولتی، بانک ها و گروه های پر خطر 
اصناف و مشاغل استان های تهران و البرز از سه شنبه این 

هفته تا یکشنبه هفته آینده تعطیل شدند. 
پیرو اطالعیه 2۸ تیرماه که به صورت آنی از سوی وزارت 

کشور و در راستای مصوبه ســتادملی کرونا ابالغ شد، 
در راستای کنترل و مدیریت پیک پنجم کرونا به ویژه 
برای دو استان تهران و البرز، وزارت بهداشت درخواست 
تعطیلی کامل برای کلیه دستگاه های اجرایی، اصناف، 
بانک ها را ارائه، که مورد موافقت ریاست جمهوری قرار 
گرفت، بر اســاس مصوبه قرارگاه کرونــا صرفا فعالیت 
۹ گروه صنفــی به شــرح ذیل طی مدت شــش روز 
تعطیلی اضطراری از تاریخ سه شنبه 2۹ تیرماه تا پایان 
روزیکشنبه 3 مرداد در استان های تهران و البرز مجاز به 

فعالیت هستند.
1- نانوایی ها، 2- ســوپرمارکت و بقالــی،3- فروش 
 محصوالت لبنــی،۴- فروش محصــوالت پروتئینی
 ) صرفــا فروشــندگان مرغ، گوشــت و ماهــی(،5- 
فروشگاه های زنجیره ای )صرفا بخش سوپرمارکتی،اقالم 
خوراکی،آشــامیدنی وپروتئینــی و بهداشــتی(،۶- 
فروشندگان ملزومات پزشکی و دامپزشکی،۷- آژانس 

های تاکسی تلفنی،۸- فروشندگان میوه و تربار،۹- مراکز 
طبخ غذا ، رستوران و فست فود ها )صرفا بیرون بر(.

البته اتاق اصناف ایران اطالعیه  دیگری هم منتشر کرده 
بود که بر اساس آن فعالیت کلیه مشاغل صنفی با رعایت 
پروتکل بهداشتی به جز هفت گروه شغل صنفی شامل 
رستوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی در فضای 
بسته )ولی بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند(؛ 
تاالرهای پذیرائی؛ سالن های سینما و تئاتر؛ پاساژها و 
بازارهای سربسته، به استثناء پاساژهای تخصصی نظیر 
الســتیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر به جز 
پوشاک، کیف، کفش و موبایل؛ استخرهای سرپوشیده 
و باشــگاه های بدن سازی؛ شــهربازی و باغ وحش ها؛ 
نمایشگاه های عمومی و تخصصی، در تمامی شهرهای 

سراسر کشور در وضعیت قرمز کرونایی مجاز است. 
اما در اطالعیه جدید تصریح شــده که این موضوع در 
تعطیلی دو هفته ای تهران و البرز صادق نیست. بنابراین 

طی شش روز آینده در تمام شهرهای قرمز به جز تهران 
و البرز همه گروه های شغلی به جز هفت گروه یاد شده 
مجاز به فعالیت هستند. اما در تهران و البرز فقط ۹ گروه 
شــغلی ضروری اجازه فعالیت دارند.گفتنی است که 
وضعیت فعالیت مشاغل تهران و البرز، از روز دوشنبه، ۴ 

مرداد به بعد هنوز مشخص نیست.
رئیس اتاق اصناف بیرجند در گفت و گو با "کســب و 
کار" در این رابطه گفت: اصناف همواره در راستای عمل 
به برنامه های دولت قدم برداشته و در روزهای فعالیت 
خود از آغاز بیماری کرونــا تاکنون با رعایت حداکثری 
دستورات بهداشتی، زمینه بروز خطر را به صفر رسانده 
است. رضا علیزاده افزود: اما در کنار همکاری اصناف می 
بایست برنامه ریزی درستی برای جبران خسارات ناشی 
از این تعطیالت برای اصناف وجود داشته باشد. ضرر و 
زیان هنگفت اصناف در این دو سال همراه با کرونا آنقدر 
اســت که هنوز زیان های روزها و ماههای اولیه جبران 

نشده است.
رضا علیزاده افزود: اگر می خواهد کاری اجرایی انجام شود 
و بازتاب خوبی داشته باشد باید به درستی برنامه ریزی و 
پیش برود. وی اظهار داشت: به اصناف باید حق بدهیم 
چراکه هیچگونه تسهیالت یا یارانه  حمایتی برای آنها در 

نظر گرفته نشده است.
رییس اتاق اصناف خراســان جنوبی ادامه داد: کسبه و 
بازاریان مانند کارمندان دولت نیستند که آخر ماه حقوق 
دریافت کنند تا خیالشان راحت باشد و مشکالتشان کم 
باشد. علیزاده گفت: اصناف نیاز به نقدینگی با تسهیالت 
ارزان و کم بهره دارند که از دولت انتظار داریم در این زمینه 
چاره اندیشــی کند در غیر اینصورت حداقل ۴0 درصد 
اصناف ورشکسته خواهند شد که در پی آن بیکاری و 

آسیب های اجتماعی خواهد بود.
وی یادآور شد: پرداخت تســهیالت به مشاغل آسیب 
دیده ناشی از کرونا مشــکالت زیادی داشت از جمله 
اینکه باید واحد صنفی کارگر بیمه شده داشته باشد از 
 طرفی تسهیالت 12 درصد دوســاله دردی از اصناف 

دوا نمی کند.

ضرر و زیان اصناف به واسطه تعطیلی های كرونایی جبران نشده است

اصناف در تعطیلی  بدون تسهیالت
خبری از تسهیالت ارزان برای اصناف نیست                                                                                                                                            40 درصد اصناف در آستانه ورشکستگی
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رئیس بنیاد مستضعفان از توافق با روسیه برای توسعه 
همکاری ها در زمینه های تجــاری، اقتصادی و حمل 
و نقل 2 میلیــون تن کاال در کریدور شــمال به جنوب 
در گام نخســت این توافق خبر داد.سید پرویز فتاح در 
حاشیه دیدار هیئتی از استان آستاراخان روسیه و سفیر 
فدراسیون روسیه در ایران و استاندار این استان با وی، با 
اشاره به دستاوردهای مذاکرات انجام شده میان بنیاد 
مستضعفان و هیئت روسی گفت: این توافقات، ارزآوری 
خوبی برای کشــور خواهد داشت و روســیه نیز از این 

تعامالت سود خواهد برد.
وی افــزود: ماه های گذشــته مذاکراتی میــان بنیاد 
مستضعفان و مسئوالن آســتاراخان روسیه انجام شد 
که پس از انجام مذاکرات، هیئتی از این استان به دعوت 
بنیاد مستضعفان با حضور استاندار آستاراخان به تهران 
سفر کردند. رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه در این 
ســفر مذاکرات نهایی برای امضای تفاهم نامه ای میان 
بنیاد مستضعفان و هیئت اعزامی از روسیه انجام شد و 
این تفاهم نامه میان مدیران بنیاد و مسئوالن بلندپایه 
آستاراخان به امضا رسید گفت: جلســات مذاکرات تا 
فردا در تهران ادامه و خوشبختانه تعامالت بسیار خوبی 
میان دو طرف وجود دارد. وی ادامــه داد: در مذاکرات 
صورت گرفته مقرر شد تا پروتکلی همه جانبه میان بنیاد 
مستضعفان و مسئوالن آستاراخان تدوین شود و پس از 
آن، پروتکل مذکور به امضای مقامات رسمی دو کشور 
برسد و با قید فوریت، مقدمات اجرای تعامالت میان بنیاد 

مستضعفان و مسئوالن این استان فراهم شود.
فتاح با بیان اینکه این مذاکــرات در چارچوب تعامالت 
رســمی جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه 
انجام گرفته است افزود: با توجه به ظرفیت های بسیار 
زیاد دو طــرف، اراده دو طرف بر تقویــت همکاری ها و 
تعامالت تجاری و اقتصادی است و توسعه همکاری ها 

در بخش های مختلف از جمله کریدور شمال به جنوب 
که به امضای ســران دو کشور رســیده می تواند منافع 
طرف ها را تضمین کند. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره 
به ظرفیت منطقه آزاد لوتوس در آستاراخان روسیه برای 
حضور بیشتر ایران در این منطقه گفت: در این مذاکرات 
ظرفیت طرفین در حوزه های حمل و نقل، امکانات بندری 
و همچنین توانمندی ها در بخش های تجاری، کشاورزی 
و سایر بخش ها بررسی و قرار شد تا جلسه بعدی در استان 

گیالن و در شهر رشت برگزار شود.
وی ادامه داد: بنیاد مســتضعفان در بندر شهید رجایی 
دارای امکانات بی نظیری در حوزه تخلیه و بارگیری است 
و با توجه به حضورش در بندر چابهــار و همچنین دارا 
بودن امکان کشتیرانی در دریای خزر و امکانات ریلی، 
توانمندی های خوبی در حوزه حمــل و نقل کاال دارد.
به گفته فتاح، در این مذاکرات مقرر شــد تا برای شروع 
تعامالت در حوزه حمل و نقــل، ظرفیتی معادل نقل و 
انتقال 2 میلیون تن کاال از شــمال به جنوب و برعکس 
مورد استفاده قرار گیرد و این ظرفیت می تواند در گام های 
بعدی تا 5 میلیون تن و پس از آن تا 20 میلیون تن توسعه 
یابد. استاندار آستاراخان روسیه نیز در حاشیه دیدارش با 
رئیس بنیاد مستضعفان از حضور 150 شرکت با سرمایه 
ایرانی در آستاراخان خبر داد و گفت: دورنمای خوبی برای 

توسعه تعامالت با بنیاد مستضعفان وجود دارد.
ایگور بابوشکین استاندار آستاراخان ضمن تشکر از دعوت 
مسئوالن بنیاد مستضعفان برای حضور هیئت روسی در 
تهران و بررسی توسعه همکاری های مشترک اظهار کرد: 
در حال حاضر استان آســتاراخان روسیه همکاری های 
خوبی با شرکت های تجاری و اقتصادی ایران دارد و هم 
اکنون شرکت هایی با سرمایه ایرانی در این استان مشغول 
به فعالیت هســتند و عالوه بر این، اتاق بازرگانی ایران و 

همچنین یک بانک ایرانی نیز در این استان فعالیت دارند.

یک نماینده مجلس گفت: نظــام تعرفه گذاری 
پلکانی صحیح تنها به مشترکین پرمصرف فشار 
می آورد و مشــترکین عادی همان قیمت قبلی 

قبض خود را پرداخت می کنند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم فارس 
در مجلس شورای اسالمی و دبیر دوم کمیسیون 
انرژی مجلس در گفتگو بــا خبرنگار اقتصادی 
خبرگــزاری فارس درباره دالیــل قطعی برق و 
خاموشی های اخیر، گفت: عامل اول این قطعی ها 
محقق نشدن برنامه ششم توسعه است که طبق 
آن وزارت نیرو باید هر سال یک میزان درصدی 

طبق برنامه افزایش تولید برق داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق برنامه ششم 
توسعه بایستی 25 هزار مگاوات به تولید اضافه 
شــود ولی باوجود باقی ماندن کمتر از یک سال 
به سررسید برنامه ششم توسعه می بینیم که به 
جای 25 هزار مگاوات، تقریباً 12 هزار مگاوات 

محقق شده اســت. کمبود برق کنونی ما حدود 
پنج الی شــش هزار مگاوات است، لذا این مورد 
یکی از علل قطعی های اخیر است. عامل بعدی، 
حمایت نکــردن از بخش خصوصــی در بحث 
نیروگاه ها، پرداخت نکردن به موقع مطالبات آنها 

و بی انگیزه شدن این بخش است.
وی در ارتباط با بی انگیزه شدن بخش خصوصی، 
تشــریح کرد: تا زمانــی که مطالبات بخشــی 
خصوصی به موقع پرداخت نشود، از این بخش 
حمایت خاصی صورت نگیرد، قیمت ها به صورت 
دستوری باشد که نتوانند به قیمتی که متناسب 
با هزینه های تولیدی که دارند برق تولیدی را به 
فروش برسانند و همچنین وجود انحصار دولت 
در بخش صادرات برق، طبیعتاً بخش خصوصی 
را بی انگیــزه می کنــد و بی انگیزگی این بخش 
بالتبع کاهــش تولید و کاهش بهــره وری این 

صنعت را به دنبال خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند با اتخاذ سیاست های حمایتی از 
چغندرکاران، خودکفایی شکر دست یافتنی است چرا که 
ظرفیت الزم برای تولید شکر در داخل کشور وجود دارد.

از ابتدای سال گذشته ماجرای کمبود و گرانی شکر به 
بهانه های مختلف آغاز شد. بررسی ها از سطح بازار نشان 
می دهد که قیمت شــکر از ابتدای امسال 3 بار افزایش 
داشته که این موضوع قیمت بسیاری از کاالها  همچون 
شیرینی و شکالت، آبمیوه، بیسکویت و ... را تحت تاثیر 
قرار داده است، در حالیکه مسئوالن و دست اندرکاران 
بخش کشاورزی تنها افزایش هزینه های تولید را علت 
اصلی این گرانی مطرح می کنند. آمارها نشان می دهد 
که سالیانه 2 میلیون و 100 تا 2 میلیون و 200 هزار تن 
شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب 
تولید داخل رقمی حدود ۸00 هزار تن تا یک میلیون تن 
از طریق واردات باید تامین شود که قیمت جهانی شکر 
بر گرانی این محصول بی تاثیر نیست. این در حالی است 
که در سال ۹۶ با تولید 2 میلیون تن شکر به خوداتکایی 
نسبی رسیده بودیم که متاسفانه اتخاذ برخی سیاست 
های نادرست موجب شد از این دســتاورد مهم فاصله 
بگیریم که در شرایط فعلی تحریم و مشکالت تامین ارز، 
با اتخاذ سیاســت های حمایتی از تولید و اعالم قیمت 
منطقی خرید تضمینی چغندر در شورای قیمت گذاری  

انتظار می رود که بار دیگر به این دستاورد مهم برسیم.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی درباره آخرین وضعیت تولید شکر اظهار 
کرد: بنابر برآوردهای صورت گرفته امسال یک میلیون و 
300 تا یک میلیون و ۴00 هزار تن شکر در داخل تولید 
می شود که با سرانه مصرف 2 میلیون و 100 تا 2 میلیون 
و 150 هزار تن شکر، ۷00 تا ۸00 هزار تن کسری نیاز 

کشور باید از طریق واردات تامین شود.
وی افزود: امسال در شورای قیمت گذاری با اصالح قیمت 
چغندر و استقبال کشاورزان، 10 تا 20 درصد سطح زیر 
کشــت افزایش یافت، در حالیکه انتظار رشد ۴0 تا ۴5 
درصدی قیمت بود که بواسطه خشکسالی، محدودیت 
افزایش سطح زیر کشت رخ داد که امیدواریم در کشت 

چغندر پاییزه جبران شود.
ملک زاده ادامه داد: با اعالم قیمت منطقی متناســب 
با هزینه های تولید و اتخاذ سیاســت های حمایتی از 
کشاورزان، خودکفایی شکر دست یافتنی است چرا که 

ظرفیت الزم برای تولید شکر در داخل وجود دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشــاره به اینکه واردات 

شکر به قیمت تعطیلی کارخانجات قند و شکر تمام  می 
شود، بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید شکر در داخل، با 
اعمال حمایت های بیشتر امکان تولید بیش از نیاز کشور 

در داخل وجود دارد که این موضوع به نفع کشور است.
به گفته وی، با افزایش تولید شکر در داخل تا رسیدن به 
خودکفایی، نیاز به واردات به حداقل می رسد که این امر 
در بحث اشتغال و رونق صنایع فرآوری تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه واردات شکر ارز سنگینی 
را از کشور خارج می کند، گفت: اگر عزم جدی در بخش 
خصوصی و دولتی و خصوصی وجود داشــته باشــد، 
خودکفایی محقق می شود.وی با اشاره به دالیل گرانی 
شکر در بازار گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، 
قیمت تمام شــده باالســت، هر چند مسئوالن قیمت 

محصول را کمتر از نرخ تمام شده تولید اعالم می کنند.
 ملک زاده افزایش هزینه های تولید را از علل تاثیر گذار در 
قیمت نهایی محصول اعالم کرد و گفت: با کاهش هزینه 
های تولید و قیمت تمام شده، نرخ محصول به حداقل می 
رسد. این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت هر کیلو شکر 
وارداتی 1۴ هزار تا 1۶ هزار تومان تمام می شود، گفت: 
هم اکنون قیمت هر کیلو شکر داخل با حداقل هزینه ها 
باالی 12 هزار تومان است و این طور نیست که بگوییم 
قیمت خود به خود افزایش می یابد، بلکه نرخ تمام شده بر 

مبنای هزینه تمام شده تولید است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر اعمال نظارت و 
کنترل در ســطح بازار بیان کرد: قیمت تمام شده شکر 
در داخل و خارج درصدی است که باید آن را بپذیریم، اما 
قیمت خرید در مبدا تا عرضه نهایی به مصرف کننده بسیار 
حائز اهمیت است که بدین منظور باید نظارت و کنترل 
دقیقی در سطح بازار توسط تعزیرات و سایر دستگاه های 
ناظر صورت بگیرد تا فاصله قیمت عمده فروشی تا خرده 

فروشی حداقل به 10 تا 15 درصد برسد.
این مقام مســئول ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت 
تمام شــده محصول، مدیریت و نظارت در توزیع باید 
بدرستی صورت گیرد که متاســفانه در تمامی اقالم به 
سبب مشکالت مدیریت بر نظارت توزیع، شاهد فاصله 
چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی هستیم.
غالمحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با 
اشاره به اینکه کارخانه های شکر در آرامش به سر می برند، 
اظهار کرد: علی رغم آنکه قیمت تمام شده واردات شکر 
خام باالست، اما با این اوصاف قیمت شکر در کارخانه ها 

تغییری پیدا نکرده است.

جای خالی تعرفه گذاری پلکانی برای جلوگیری از قطعی برق

جابجایی ۲ میلیون تن کاال بین ایران و روسیه در کریدور شمال-جنوب

واردات شکر علت اصلی تعطیلی کارخانه های قند و شکر
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زيرساخت و حســاب های فروشنده پگاسوس در 
آمازون بسته شد

واحد خدمات ابری آمازون )AWS( زیرساخت و اکانتهای مرتبط با گروه 
NSO که فروشنده جاسوس افزار اسرائیلی پگاسوس است را بست.یافته 
 های تحقیقات یک کنسرسیوم متشکل از ۱۷ ســازمان رسانه ای نشان

 می دهد جاسوس افزار پگاسوس که ساخت شرکت اسرائیلی NSO است، 
در هک تلفنهای هوشمند متعلق به روزنامه نگاران، فعاالن و مدیران تجاری 
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.این جاسوس افزار در تلفنهای 
همسر و نامزد جمال خاشقچی، روزنامه نگاری سعودی که در کنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول به قتل رســید، وجود داشته است. شماره 
تلفن آنها در فهرست بیش از ۵۰ هزار تلفنی قرار دارد که اهداف احتمالی 
جاسوسی با اســتفاده از پگاســوس بوده اند. در این فهرست شماره تلفن 
خبرنگاران سازمانهای خبری شامل ســی ان ان، آسوشیتدپرس، صدای 
آمریکا، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، بلومبرگ نیوز، لوموند فرانسه، 
فایینشیال تایمز و الجزیره قطر دیده می شود.جاسوس افزار پگاسوس به 
دولتها و سازمانهای دولتی فروخته می شود و می تواند از طریق یک لینک 
به تلفنهای همراه رخنه کند و پنهانی به ثبت ایمیلها، تماســها و پیامهای 
متنی بپردازد. در بعضی از موارد این جاسوس افزار بدون این که قربانی روی 
لینکی کلیک کند، خود را فعال می کند. معلوم نیســت چه تعداد شماره 
تلفن در فهرست منتشره از سوی این کنسرسیوم رســانه ای هدف قرار 
گرفته اند.شرکت NSO در واکنش به یافته های این کنسرسیوم رسانه 
ای تکذیب کرد که فناوری این شرکت علیه خاشقچی مورد استفاده قرار 
گرفته است. این شرکت ماه گذشته در نخستین گزارش ساالنه شفافیت و 
مسئولیت پذیری خود مدعی شد محصوالتش از سوی دولتها برای مقابله 
علیه حمالت تروریستی و متالشی کردن حلقه های قاچاق موارد مخدر 

مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی آمازون اعالم کرد وقتی ما از این فعالیت 
مطلع شدیم، به سرعت زیرساخت و حسابهای مربوط را بستیم. با این حال 
آمازون مشــخص نکرد که آیا حســابهای مذکور به شرکت NSO تعلق 

داشته اند یا خیر.

مايكروسافت برای بستن دامنه های جعلی حكم گرفت
مایکروسافت برای بســتن دامنه های هموگلیف مخرب متعدد که برای 
فریب دادن مشتریان آفیس ۳۶۵ و کالهبرداری استفاده شده اند، از یک 
دادگاه آمریکایی حکم گرفت.این غول نرم افزاری پس از کشف فعال مخرب 
سایبری که مشتریانش را هدف گرفته بود، اوایل ماه میالدی جاری پرونده 
شکایتی را تنظیم کرد. مایکروسافت پس از این که شکایت یک مشتری 
درباره هک شدن یک ایمیل کاری را دریافت کرد، تحقیقاتی را آغاز کرد 
و دریافت یک گروه مجرمانه ناشــناس ۱۷ دامنه مخرب ایجاد کرده که با 
اســتفاده از اطالعات مسروقه مشتریان و دسترســی و کنترل حسابهای 
آفیس ۳۶۵ تالش کرده اند به کالهبرداری از تماســهای مشــتریان این 
شرکت بپردازند.مایکروسافت در یک پست وبالگ تایید کرد که یک قاضی 
در منطقه شرقی ویرجینیا حکمی را صادر کرده است که ثبت نام کنندگان 
دامنه را ملزم می کند خدمات بــرای دامنه های مخرب را غیرفعال کنند.

دامنه های هموگلیف از شــباهت بعضی از حروف برای ایجاد دامنه های 
فریبنده که مشروع به نظر می رسند، بهره برداری می کنند. به عنوان مثال 
در یک مورد مجرمان یک ایمیل معتبر از یک حساب هک شده آفیس ۳۶۵ 
را شناسایی کرده بودند که درباره مســائل پرداخت پول بود. با استفاده از 
اطالعات مذکور ایمیلی از یک دامنه هموگلیف با استفاده از نام ارسال کننده 
ایمیل و تقریبا دامنه شبیه آن ارسال کرده بودند. موضوع و فورمت ایمیل 
هم مثل ایمیل واقعی بود اما ادعای دروغی را مطرح کرده و خواستار دریافت 
هر چه سریعتر پول شده بودند. خالفکاران سایبری با ارسال اطالعاتی که 
معتبر به نظر می رسیدند و در آنها از لوگوی جعلی شرکت استفاده شده بود، 
تالش کرده بودند به کالهبرداری الکترونیکی دست بزنند.بر اساس گزارش 
تِک کرانچ، اگرچه این خالفکاران بمحض شناســایی شــدن، زیرساخت 
مخربشان را از اکوسیستم مایکروسافت خارج می کنند اما مایکروسافت با 

دریافت حکم دادگاه مانع از جابجایی این دامنه ها می شود.

تسهیالت تابستانی برای فعاالن استارتاپی صنايع نرم و خالق
اســتارتاپ ها، تیم ها و فعاالن خالق کــه ماهیت حقوقی ندارند هــم می توانند از 
برخی خدمات صندوق مانند ســرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه، خدمات مشاوره 
سرمایه گذاری و تجاری سازی و در برخی موارد تســهیالت بهره مند شوند.مهدی 
حیاتشاهی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق، از ارائه انواع خدمات 
مالی به شرکت ها و استارتاپ های خالق از تابستان سال جاری با نظارت و راهبری 
ســتاد فناوری های نرم و خالق خبر داد.به گزارش ایسنا، مهدی حیاتشاهی ضمن 
اعالم این خبر گفت: »این صندوق از نظر حوزه فعالیت امکان ارائه خدمات به تمامی 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی را در تمامی حوزه های صنعتی، علمی، فرهنگی، تولیدی 
و خدماتی دارد و محدودیتی در این مورد ندارد. اما با توجه به نیازســنجی و اهداف 
تعیین شده، اولویت و تمرکز فعالیت و خدمات آن در حوزه های صنایع خالق، نوآور و 
فرهنگی و سپس فناوری دانش بنیان است. پس با توجه به اینکه صنایع و شرکت های 
فعال در حوزه گیاهــان دارویی در هــر دو بخش نــوآوری و خالقیت و همچنین 
فناوری فعالیت دارند، شامل اولویت های خدمات صندوق هستند.«او درخصوص 
استارتاپ های صنایع فرهنگی و تیم های خالق افزود: »استارتاپ ها، تیم ها و فعاالن 
خالق که ماهیت حقوقی ندارند نیــز می توانند از برخی خدمــات صندوق مانند 
سرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه، خدمات مشاوره سرمایه گذاری و تجاری سازی و 
در برخی موارد تسهیالت بهره مند شوند.«حیاتشاهی با اشاره به اهمیت خدمت دهی 
به استارتاپ ها گفت: »استارتاپ ها و تیم های نوپا در حوزه هایی مانند سرمایه گذاری 
به شرطی که شرایط الزم را دارا باشند، از حوزه های موردعالقه صندوق برای ارائه 
خدمات هســتند. باید به این نکته توجه کرد که این متقاضیان ازنظر خطرپذیری، 
تعیین حد اعتباری و تضامین مرتبط دارای شــرایط متفاوتی نسبت به شرکت و 
دارندگان ماهیت حقوقی خواهند بود.«مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع 
خالق، در مورد میزان تسهیالت و جزئیات خدمات افزود: »پس از بررسی درخواست 
متقاضی توسط صندوق و تحلیل آن، نوع و شیوه خدماتی که برای متقاضی مناسب تر 
است، به آن پیشنهاد می شود. درصورتی که این خدمت از نوع تسهیالت باشد، میزان 
و شرایط آن مشخص و به متقاضی اعالم می شود.«این مسئول اکوسیستم صنایع نرم 
و خالق، ضمن ارائه توضیحات در مورد ویژگی های فنی محصوالت، گفت: »صندوق 
خالق در ارائه خدمات محدودیتی از نوع سطح فناوری، دانش بنیان و شرکت خالق 
بودن و حوزه فعالیت ندارد. هرچند شرکت های خالق و دانش بنیان یا دارای فناوری 
و نوآوری خاص، مسلماً برای تمامی سرمایه گذاران و نهادهای حمایت کننده توسعه 
کسب وکار جذاب هستند.«به گفته او، صندوق هم به عنوان یک نهاد اقتصادی و بر 
اساس منابع در اختیار بر اساس شاخص ها و ریسک های تحلیل شده برای هر طرحی 
امکان سنجی کرده و تصمیم گیری می کند.حیاتشاهی در تبیین اولویت ها اضافه کرد: 
»اولویت صندوق عمدتاً شرکت های کوچک و متوسط دارای خدمات و محصوالت 
خالقانه و نوآورانه است و مسئله فناوری بیشتر ممکن است در کاربرد فناوری در این 

محصوالت باشد نه توسعه خود فناوری.«

اخبار

قابلیت جدید واتس اپ برای کاربران تماس های گروهی
واتس اپ مانند زوم و برنامه های پیام رسان دیگر اکنون به کاربران اجازه می دهد به جای این که از ابتدا در تماس گروهی باشند، به تماس هایی که آغاز شده و در جریانند، ملحق شوند.اگر کاربر در ابتدا به تماس دعوت شده 

باشد می تواند هر زمان بخواهد وارد و خارج شود.همچنین یک صفحه اطالعات تماس وجود دارد که نشان می دهد چه کسانی در تماس گروهی حضور دارند و چه کسانی دعوت شده اند. همچنین اگر کاربر رد تماس را زده 
باشد، در صورتی که بعدا تمایل پیدا کرد همچنان می تواند به مکالمه ملحق شود.بر اساس گزارش انگجت، این اقدام واتس اپ نشان می دهد که زوم و سایر خدمات چت ویدیویی انعطاف پذیرتر با وجود کاهش محدودیتهای 

همه گیری کووید ۱۹ همچنان محبوب هستند. واتس اپ خاطرنشان کرده که بعضی از افراد عادتهای چت ویدیویی متفاوتی دارند و اگر هر زمان که بخواهند به تماس گروهی ملحق شوند، این سرویس جذابتر خواهد شد.

مجموعــه  ســاختمان 
آزمایشــگاهی تحقیــق و 
توســعه طرح چشــمه نور 
ایران با حضور معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری به 
بهره برداری رسید. این پروژه ملی در ادامه سفر سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به 

استان های البرز و قزوین افتتاح شد.
طرح چشــمه نور ایران کــه به آن شــتابگر ملی نیز 
می گویند، تشعشعات مختلف هسته ای با کاربردهای 
علمی متعدد را برای انجام طرح های تحقیقاتی، علمی 
و اکتشافات توسط دانشمندان و متخصصان در حوزه 

های مختلف مورد استفاده قرار می دهد.
ایجاد پرتوهای نوری بســیار درخشنده که میلیاردها 
برابر درخشنده تر از نور خورشــید هستند، از جمله 
اهداف تاسیس شتابگر ملی است.چشمه نور اساساً یک 
آزمایشگاه بزرگ علمی محسوب می شود و در حوزه 
های مختلف علمی از جمله پزشکی، فیزیک، شیمی، 
الکترونیک، داروسازی و کشاورزی مورد استفاده صدها 

دانشمند و پژوهشگر خواهد بود.
در جریــان افتتاح ســاختمان های این مرکز، ســید 
محمدحســن ابوترابی فرد امام جمعــه موقت تهران، 
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی، محمد 
جواد الریجانی رئیس پژوهشــگاه دانش های بنیادی 
و تنی چند از مسئوالن و نمایندگان استان قزوین در 
مجلس، معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری را 

همراهی کردند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در ادامه سفر یک روزه خود به دو استان البرز و قزوین 
از  شرکت دانش بنیان سامانه های دما نور انرژی سدنا 

در شهرک صنعتی کاسپین قزوین نیز، بازدید کرد.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق در حاشــیه بازدید از شرکت های 
دانش بنیان مستقر در این شهرک صنعتی گفت:  تعداد 
شرکت های دانش بنیان و خالق به عدد ۷ هزار رسیده 
است و توانسته اند تحولی بســیار مثبت در حوزه های 
مختلف تولیدی در کشور ایجاد کنند. رشد شرکت های 
خالق، دانش بنیان و اســتارتاپ ها در بازه زمانی چند 

ساله اخیر بسیار خیره کننده بوده است و خوشحالم که 
این سیر صعودی کماکان ادامه دارد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: تاسیس 
پارک های علم و فناوری ماننــد آنچه امروز در قزوین 
شاهد آن هستیم توسعه بخش زیست بوم نوآوری در 
کشور است و آثار و نتایج ملموس آن در حال حاضر نیز 

قابل مشاهده است.
به گفته ستاری، هم اکنون نیز اعتبار پروژه های بزرگی 
مانند مرکز تحقیقاتی چشــمه نور را تامین کرده ایم. 
این ابر پروژه از بزرگترین طرح های علمی و تحقیقاتی 
منطقه به شــمار می رود که در قزوین اجرایی خواهد 
شــد. برای این طرح بزرگ ملی ۱۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص داده ایم و امیدوار هســتیم در 8 سال 

آتی به بهره برداری برسد.
وی  گفت: این طرح پس از راه اندازی، مرکز اســتقرار 
صدها تن از دانشمندان رشــته های مختلف شده و به 
توسعه علمی کشــور در بخش های مختلف از جمله 

پزشکی و صنعتی بسیار کمک خواهد کرد.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه سفر خود به استان 
قزوین، مرکز نــوآوری گیربکس را نیــز افتتاح کرد. 
هشت شــرکت دانش بنیان با حضور ۱۰۰ مهندس و 
پژوهشگر در این مرکز نوآوری وابسته به شرکت قطعه 
سازی نیرومحرکه به فعالیت می پردازند.این مرکز با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با 
اختصاص اعتبار 8 میلیارد تومانی تاسیس شد. اعتبار 
نهایی مورد نیاز این طرح برای تکمیل، سه هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان است.
مرکز نوآوری گیربکس در زمینه طراحی انواع گیربکس 
های خودرو، آسانســور، کرکره های برقی، گلخانه و 
دیگر محصــوالت صنعتی مورد عالقه شــرکت های 
بزرگ صنعتی فعالیت می کند.مدیران این مرکز اعالم 
کردند که به ازای هر پژوهشگر حاضر در مرکز نوآوری 
گیربکس، ســاالنه از خروج ۱ میلیون دالر جلوگیری 

می شود.
واردات ســاالنه فعلی محصوالتی ماننــد گیربکس و 
آسانســور ۵ هزار میلیارد تومان است. بومیسازی این 
اقالم، میتواند از خروج مبلغ قابل توجهی ارز جلوگیری 
کند.ســتاری پس از رونمایی از این مرکــز، از محل 
پیشنهادی کارخانه نوآوری قزوین در مرکز ثابت فنی 
و حرفه ای البرز و کارخانه دانش بنیان زر نخ تهران نیز 

بازدید کرد.

افتتاح صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اســتان، 
رونمایی از شبکه نوآوری قزوین، افتتاح مرکز مالکیت 
فکری پــارک و پایلــوت خط بازیافت پســماندهای 
الکترونیک شــرکت رینو، حضور در مراسم واگذاری 
اراضی پارک و شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان قزوین از دیگر برنامه های سفر یک روزه ستاری 
است.در ادامه سفر به اســتان های البرز و قزوین سه 
محصول دیگر با حضور معاون علمی و فناوری رییس 

جمهوری رونمایی شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در ادامه سفر به استان های البرز و قزوین، در بازدید از 
شرکت دانش بنیان توسعه فن افزار توسن، از ۳ طرح 
مهم رونمایی کرد. این طرح ها با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری به مرحله تجاری سازی 
رســیدند.عمده فعالیت های این شــرکت در زمینه 
فناوری های مرتبط با سیســتم مالی و بانکی متمرکز 
کرده است. یکی از محصوالت رونمایی شده، صندوق 
فروشگاهی هوشمند اســت. این صندوق دارای دو ال 
سی دی اســت و تحت اندروید خدمات ارائه می کند. 
این محصول از این قابلیت برخوردار است که مشتری 
فروشگاه را از طریق فناوری تشخیص چهره تشخیص 

دهد.
همچنین این فناوری قابلیتی ایجاد می کند که بدون 
نیاز به پرداخت پولی، از طریق کیف پول مجازی، فرایند 
پرداخت انجام شود. همچنین صندوق هوشمند، امکان 

برقراری ارتباط مثمرتر را با مشتری فراهم می کند.

یکی دیگر از محصوالت رونمایی شده در این شرکت، 
ترمینال های پرداخت یا دستگاه پوز بود. این دستگاه 
که استفاده بسیار گسترده ای هم در کشور ما دارد، از 

خارج وارد می شد.
دستگاه پوز جدید تحت اندروید است و امکانات بسیار 
متنوعی نســبت به دســتگاه پوزهای معمولی دارد. 
ســومین محصول نیز در حوزه سوخت رسانی کاربرد 
دارد و از توانایی ایجــاد یک تحــول بنیادین در این 
بخش برخوردار اســت.در حال حاضر هنگام مراجعه 
شهروندان به جایگاه سوخت باید یک بار کارت سوخت 
را بکشند و سپس صبر کنند تا برای پرداخت پول کارت 
بانکی را بکشــند. محصول پوز هوشمند ویژه سیستم 
سوخت رسانی کشــور، این فرایند را بسیار ساده تر و 

البته هوشمند می کند.
به این صورت کــه از طریق فرایند تشــخیص چهره 
صاحب کارت، تمامی پروسه کشیدن کارت سوخت و 
پرداخت پول حالت اتوماتیک و هوشمند پیدا می کند 
و مشــتری می تواند از طریق یک اپلیکیشن در روی 
گوشــی، همه این مراحل را به ســادگی یک کلیک 
مدیریت کند.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در طول 8 سال تالش کرده است تا دستگاه های مختلف 
اجرایی دولتی و عمومــی را ترغیب کند تا محصوالت 
شــرکت های دانش بنیان و خالق را خریداری کرده و 
جایگزین کاالهای وارداتی کنند. بر این اساس تالش 
می شود تا محصوالت این شرکت نیز به بهترین شکل به 

حوزه های اجرایی مرتبط کشور معرفی شود.

بهره برداری از پروژه ملی »چشمه نور ايران« با اعتبار 100 میلیارد تومان

دانش بنیان ها و خالق ها از عدد 7 هزار عبور کردند
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

محققان در یک شرکت دانش بنیان نویگیشن جراحی مغز یا 
سامانه راهبری جراحی را بومی سازی کردند که اکنون عالوه 

بر استفاده در 8۰ بیمارستان به ۳کشور صادر شده است.
دکتر ابراهیم نجف زاده مدیر آموزش یک شرکت دانش بنیان 
عنوان کرد: در این شــرکت دانش بنیان، نویگیشن جراحی 
مغز یا سامانه راهبری جراحی های مغز با استفاده از تصویر را 

طراحی کردیم و به تولید رساندیم.
وی با بیان اینکه دستگاه نویگیشن مغزی که در این شرکت 
طراحی کردیم برای عملهای جراحی مختلف مرتبط با مغز 
قابل کاربرد اســت، گفت: این دســتگاه برای جراحی انواع 
تومورهای مغزی، جراحی سینوس و قاعده جمجمه، نمونه 
برداری های مغزی و ستون فقرات به عنوان یک هدایتگر جراح 

مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته نجف زاده، این ســامانه راهبری جراحــی ایرانی با 
بکارگیری فناوری های پیشــرفته پردازش و نمایش تصاویر 
پزشــکی توأم با موقعیت یابی بالدرنگ ابــزار جراحی، قادر 
اســت فرآیندهای جراحی را برای جراح با اطمینان و دقت 

باال هدایت کند.
وی گفــت: چنین دســتگاه هایی ایــن امــکان را به جراح 

می دهند که از طریق ردیابی بالدرنگ ابزار در حین جراحی، 
جزئیات داخل بدن بیمار مانند ساختارهای پیچیده مغزی، 
قسمتهای عمقی حفره بینی، قاعده جمجمه و یا ساختار در هم 
تنیده مهره های ستون فقرات را به صورت سه بعدی مشاهده 
کنند.وی افزود: با استفاده از این سیستم ها، جراح به خوبی 
می تواند مراحل جراحی را به صــورت دیداری تحت کنترل 
داشته باشد و محل شروع و اتمام بافتهای سالم، تومورها و سایر 

نقاط حساس را تشخیص دهد.
وی با اشاره به مزیت سامانه های راهبری جراحی گفت: به دلیل 
دقتی که این دستگاه ها فراهم می کنند، جراحان قادر به برنامه 
ریزی دقیق تری برای اعمال جراحی هستند. این برنامه ریزی 
شامل تعیین بهترین نقطه برش، مسیر مطلوب برای رسیدن 
به منطقه مورد نظر و اجتناب از برخورد با ساختارهای حیاتی 
می شود.مدیر آموزش شرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه این 
دستگاه مانند جی پی اس عمل می کند و محل جراحی را برای 

جراح از حالت دید کورکورانه در می آورد، عنوان کرد: در حال 
حاضر شرکتهای آمریکایی و آلمانی این دستگاه را ساخته اند و 
اکنون نمونه های امریکایی موجود در ایران عمالً بالاستفاده و 

در انبار بیمارستانها هستند زیرا نیاز به تعمیرات دارند.
نجف زاده خاطر نشــان کرد: اما در این شرکت، نویگیشن یا 
ســامانه راهبری جراحی که طراحی کردیم کاماًل با کسب 
دانش فنی بومی سازی شده و اکنون در بیمارستان ها قابل 
استفاده است.وی در خصوص میزان تولید آن گفت: تاکنون 
این دستگاه ایرانی در 8۰ بیمارستان داخل کشور و در بیش از 
۶ هزار مورد جراحی توسط ۱۵۰ جراح مورد بهره برداری قرار 
گرفته است.وی در خصوص صادرات دستگاه گفت: صادرات 
نویگیشن ایرانی به روسیه، آلمان و اکوادور انجام گرفته و بنا 

داریم به ترکیه نیز صادر کنیم و در حال رایزنی هستیم.
نجف زاده با بیان اینکه اکنون در مرحله ای هستیم که دستگاه 
در مراکز مختلف همچون بیمارســتان ها استفاده می شود، 

گفت: همچنین خدماتی برای آموزش استفاده به جراحان 
نیز ارائه می دهیم.مدیر آموزش این شرکت دانش بنیان گفت: 
بیمارســتان و کلینیک هایی که در آن جراحی دقیق ستون 
فقرات و مغز انجام می گیرد می توانند از این دســتگاه عالوه 
بر آموزش نیز در محل بیمارستان یا کلینیک بهره ببرند.وی 
با اشاره به توسعه این محصول گفت: اکنون در صدد هستیم 
با فیدبک هایی که از جراحان مختلــف می گیریم به حوزه 
ارتوپدی نیز وارد شویم و دستگاه راهبری جراحی این بخش 

را طراحی کنیم.
نجف زاده با بیان اینکه نرم افزارهای طراحی شده به همراه این 
دستگاه را نیز خودمان طراحی کرده ایم، گفت: در حال ورود 
به جراحی های مختلف دیگر هستیم؛ امید داریم تا پایان سال 

سامانه راهبری را برای ستون فقرات طراحی کنیم.
وی افزود: از این دستگاه نویگیشن به عنوان دستگاه راهبری 

جراحی با استفاده از تصویر نیز یاد می شود.
مدیر بخش آموزش این شرکت دانش بنیان ادامه داد: اکنون 
دستگاه برای آموزش به جراحان در مرکز مهارتهای پیشرفته 
بالینی ایران در بیمارســتان امام خمینی نیز مورد استفاده 

قرار می گیرد.

بیتکوین در ادامه روند نزولی خود کانــال ۳۱ هزار دالر را از 
دست داد.شرکت پی پال- یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان 
خدمات پرداخت جهان- اعالم کرد از این پس شــهروندان 
آمریکایی نخواهند توانست بیشتر از ۱۰۰ هزار دالر در هفته 
با استفاده از این پلتفرم خرید رمزارز داشته باشند. با این حال 
محدودیتی برای خرید ساالنه وجود ندارد و هدف اتخاذ این 
تصمیم، فراهم شدن حق انتخاب و انعطاف پذیری بیشتر 
برای خرید ارزهای دیجیتالی عنوان شــده است. قرار است 
پی پال یک دفترچه راهنما در خصوص مقررات جدید خرید 

رمزارزها را منتشر کند.  
به دنبال ناتوانی بیتکوین در ثبت یک صعود پرقدرت، برخی 
از فعاالن مالی انتظار آغاز دور جدید ریزش بیتکوین را دارند. 
جفری گوندالخ -میلیاردر آمریکایی و فعال بازارهای مالی- با 
اشاره به نصف شدن قیمت بیتکوین از قله قیمتی خود پیش 
بینی کرده است قیمت بیتکوین به محدوده ۲۳ هزار دالری 
عقب بنشیند. او عقیده دارد که عالوه بر بیتکوین، ارزش طال 

نیز طی ماه های پایانی سال ریزش خواهد کرد.  
فشار باالی فروش در بازار ارزهای دیجیتالی کماکان مانع 
از هرگونه جهش قیمتی شــده و رصد حجم بیتکوین ها و 
ســایر رمزارزهای ورودی به صرافی ها موید این است که 
فروشــندگان کماکان قصد عقب نشینی ندارند. ایگناسیو 
ترنوس- مدیر بخش ارتباطات در صرافی بای بیت- معتقد 
است نوسانگیران اصلی ترین مانع اوج گیری قیمت بیتکوین 
هستند و با وجود تقاضای باالی خریداران بلندمدت و نهنگ 

ها، زور آن ها هنوز به تغییر روند بازار نرسیده است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۱۲8۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۹ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

با پیاده ســازی فناوری بالکچین و تایماستمپینگ، 
رسانه ها و نشــریات میتوانند اعتماد دنبال کنندگان 
خود را افزایش دهند. خوانندگان انتظار دارند اخباری 
که به آنها مخابره می شــود قابل اعتماد و موثق باشد، 
بااین حال، بسیاری از آنها نسبت به این موضوع تردید 
دارند. خوانندگان مواردی چون منابع غیرقابل استناد، 
عجله بیشــازحد برای چاپ، گزارش دهی بی دقت و 
 ســایت های خبری که عمداً خبر نادرستی را منتشر

 می کننــد را عواملی مــی دانند کــه موجب کاهش 
اعتمادشــان به منابع خبری شده اســت.بااین حال 
خوانندگان، به دنبال اخبار موثــق، واقعی و بیطرفانه 
هســتند و حتی حاضرند برای آن هزینــه پرداخت 
 کننــد. ایجــاد شــفافیت بیشــتر در فرایندهــای 
گزارش دهی و نگارش موجب افزایش اعتماد خواهد 
شد. سایت های خبری میتوانند از یک منبع غیرعادی 
برای تأمین شــفافیت اســتفاده کنند و آن فناوری 

بالکچین اســت.اخیراً ما گزارشــی در مورد »اعتماد 
 در کار نشــر دیجیتال«تهیه کردیــم. در این گزارش
قصد داشــتیم درک کنیم در حال حاضر خوانندگان 
نســبت به ســایت های خبری که دنبال می کنند و 
رویدادهایی که شاهد آن هستند چه احساسی دارند 
و از نظــر آنها این ســایت ها چه قدر موثق هســتند. 
ما پی بردیم %۶۱ از افرادی که در این نظرســنجی 
شرکت کردند انتظار دارند سایتهای خبری که دنبال 
میکنند، راســتی آزمایی بهتری داشــته و تمرکزی 
بیشــتری روی موضوع صحت اخبار داشــته باشند.
آنها بر این باورند که ســایت های خبــری به دلیل در 
اختیار داشتن روزنامه نگاران کم تجربه یا به کارگیری 
رویکردهای نامناســب اطالعات نادرستی را منتشر 
می کنند. ۳۵% از شــرکت کنندگان تصور می کنند 
 که خبرگزاری ها برای خواننــدگان خود ارزش کافی

 قائل نمی شوند. 

با حمایت معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ۳۰ 
شرکت دانش بنیان ۲۹ تیرماه سال جاری به روسیه اعزام شدند 

تا همکاری های فناورانه دو کشور بیشتر شود.
۲۹ تیر تا ۳ مردادماه  همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی 
هوا فضای »ماکس ۲۰۲۱«، کشور روسیه میزبان شرکت های 
دانش بنیان اســت. نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشــرفت 
ریاست جمهوری و ۳۰ شرکت دانش بنیان در مراسم افتتاحیه 

این نمایشگاه حضور دارد. 

این شرکت ها با حضور در این نمایشگاه در کنار آشنا شدن با 
زیست بوم فناوری و نوآوری و زیرساخت های فناورانه روسیه و 
دیگر کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه، دستاوردهای 
دانشی و تخصصی خود را نیز به نمایش می گذارند تا با معرفی 
توانمندی های خود مشتریانی از این کشورها برای محصوالت 

و خدمات خود پیدا کنند.
دیگر دستاورد این ســفر فناورانه، امضای پروتکل همکاری 
با وزارت صنعت و تجارت روسیه اســت که می تواند مسیر 
صادرات محصوالت ایران ساخت به این کشور را تسهیل کند 
و توانمندی های فناورانه ایران را بــه دروازه بازارهای جهانی 

برساند. کشوری که سابقه همکاری و تعامل تاریخی با ایران 
دارد و یکی از شرکای تجاری و اقتصادی دیرینه و قابل اعتماد 

برای کشورمان محسوب می شود. 
نمایشگاه ماکس روسیه از ســال ۱۹۹۲ به صورت دوساالنه 
برگزار می شودو عالوه بر شرکت سازندگان محصوالت هوایی 
و فضایی، بزرگترین سمپوزیوم بین طراح های روسیه و دیگر 
کشورها برای تبادل تجربیات اســت. این نمایشگاه یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های هوایی جهان و برترین رویداد هوایی 

در شرق اروپا است.

نويگیشن ايران انحصار آمريكا و آلمان را شكست

صادرات سامانه راهبری جراحی مغز

بالکچین میتواند به ناشران در افزایش اعتماد مخاطبان ارزهای دیجیتالی باز هم ریختند

اعزام 30 شركت دانش بنیان حوزه هوايی به مسكو؛

دستاوردها به نمایش درمی آید


