
در حالــی بانک مرکــزی مدعی اســت که ۴.۶ 
 میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساسی تامین

 ارز کرده که در این بین مشــخص نیست ۱۳۰ 
میلیون دالر را کــه به نام »ســایر« ثبت و بابت 
آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده کدام کاالها 
را در بــر می گیــرد. پیگیری ها بــرای دریافت 
 توضیــح از بانک مرکزی هم تاکنــون بی نتیجه

 مانده است.
به گــزارش ایســنا، اختالف بین آمــار گمرک 
ایران و بانک مرکزی در رابطــه با جریان تامین 
ارز واردات هنوز شــفاف نشــده اســت. این در 
 حالی اســت کــه بانک مرکــزی اعــالم کرده

 از ابتدای امســال تا نیمه تیر مــاه ۵.۵ میلیارد 
دالر بابــت کاالهای اساســی تامیــن ارز انجام 

داده که ۴.۶ میلیــارد دالر آن بــرای اقالم زیر 
نظر وزارت صمت و کشــاورزی برای شش قلم 
کاالی کشــاورزی و اساسی شــامل جو )۵۸۰ 
میلیون دالر(، دانه هــای روغنی )۸۸۳ میلیون 
دالر(، ذرت )۱.۲ میلیــارد دالر(، روغــن خــام 
)حدود یک میلیارد دالر(، کنجاله ســویا )۴۸۳ 
 میلیون دالر( و گنــدم )۲۲۵ میلیون دالر( بوده

 است.
بانک مرکزی در کنار این شش قلم، ۱۳۰ میلیون 
 دالر هم به عنوان »ســایر« اعالم کرده اســت. 
اما مساله اینجاست که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال 
حاضر فقط محدود به پرداخت شــش قلم ذرت، 
جو، دانه هــای روغنی، کنجاله ســویا، گندم و 
روغن خام است و به همراه آن بخشی از بهداشت 

و درمان را هم در بــر می گیرد. بر این اســاس 
اینکه این ۱۳۰ میلیون دالر که به عنوان »سایر« 
اعالم شده برای کدام یک از اقالم است، وضعیت 

مشخصی ندارد.
حــال ایــن ســوال کــه آیــا ایــن مبلــغ 
ایــن از  پیــش  کــه  اقالمــی   بابــت 

 در لیســت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند پرداخت 
شــده یا مربوط به بخش های دیگری است، بی 
پاسخ مانده و نمی توان احتمال اینکه این مبلغ 
برای بخــش دارو یا واکســن پرداخت شــده را 
مطرح کــرد؛ چراکه طبق اعــالم بانک مرکزی، 
از این ۵.۵ میلیــارد دالر تامین ارز شــده، بالغ 
 بر ۹۰۰ میلیون دالر مربوط به حوزه بهداشــت

 و درمان بوده است.

با افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی به ۱۰۰ 
میلیون تومان، سواالتی از ســوی متقاضیان این 
تسهیالت در خصوص نحوه اقدام برای دریافت آن 
ایجاد شده که بانک مسکن در باره آن توضیح داده 
است.به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مسکن، 
افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی به ۱۰۰ 
میلیون تومان در حالی در روزهای اخیر به شــعب 
بانک ابالغ شــده اســت که هم اکنون تعداد قابل 
توجهی از افراد ساکن در روستاها با یک سوال مهم 
مواجه هستند. این سوال آن است که از چه مسیری 
می توانند برای دریافت این تسهیالت اقدام کرده و 
در چه زمانی و طی چه فرآیندی این تسهیالت به 
آن ها تعلق می گیرد.با توجه به آنکه روش دریافت 
تسهیالت مسکن در روســتاها و همچنین ضوابط 
مربوط به آن همچون سقف تسهیالت، نرخ سود، 
مدت بازپرداخت، رقم اقســاط ماهانه و ... متفاوت 
از تسهیالت مسکن در شــهرها است، روستاییان 
با این سوال مواجه هستند که چگونه می توانند در 
فهرست واجدان شرایط این تسهیالت قرار بگیرند.

مهمترین نکته ای که در ارتباط با تسهیالت ساخت 
مسکن در روســتاها می توان به آن اشاره کرد این 
است که این تســهیالت نوعی تسهیالت حمایتی 
است. به این معنا که نرخ سود این تسهیالت یارانه ای 

است و برخالف رایج ترین روش پرداخت تسهیالت 
مسکن در شهرها - تسهیالت از محل اوراق - که با 
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان 
پرداخت می شود، این تسهیالت با سود یارانه ای و 
پرداخت مابه التفاوت ســود از سوی دولت با هدف 
نوسازی واحدهای مسکونی در روستاها به واجدان 

شرایط اختصاص می یابد.

سود تسهیالت مسکن روستایی چند؟ 
این موضوع یکی از مهمترین امتیازهای تسهیالت 
مسکن روســتایی است. سود تســهیالت مسکن 
روستایی ۵ درصد اســت که ارزان ترین تسهیالت 
بانکی در حوزه مسکن محسوب می شود. گام اول 
برای دریافت این تسهیالت دریافت معرفی نامه از 
سوی روســتاییان متقاضی از بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی است. متقاضیان واجد شرایط برای ساخت 
مسکن در روستاها می توانند با دریافت معرفی نامه 
از بنیاد مسکن وارائه آن به شعب بانک مسکن نسبت 
به تشکیل پرونده و قرار گرفتن در صف متقاضیان 
دریافت وام روستایی اقدام کنند.نکته مهمی که در 
ارتباط با این تسهیالت می توان به آن اشاره کرد آن 
است که تسهیالتی که در قالب تسهیالت ساخت 
جهت نوســازی و بهســازی واحدهای مسکونی 

روســتایی به متقاضیان پرداخت می شود قابلیت 
فروش اقساطی برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله دارد.
بر این اســاس، مدت زمان مشــارکت مدنی برای 
ساخت مسکن در روســتاها تا ۲۰ واحد مسکونی 
حداکثر ۱۸ ماه است اما در صورتی که این تعداد از 
۲۱ واحد مسکونی بیشتر شود تا ۲۴ ماه این مدت 
ادامه خواهد یافت. این موضوع یک امکان قابل توجه 
برای ورود انبوه سازی و ساخت وسازهای حرفه ای به 
روستاها را نشان می دهد.همچنین، حداکثر مدت 
دوران مشارکت مدنی ســه سال تعیین شده است 
که قابلیت فروش اقساطیبرای یک دوره بازپرداخت 
۲۰ ساله را دارد.براساس ضوابط بانک مسکن برای 
پرداخت تسهیالت مسکن روستایی، مهلت قانونی 
برای شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیالت 
حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک خواهد 
بود. عالوه بر امکان دریافت تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی مسکن روستایی، امکان دریافت تسهیالت 
جعاله همزمان با دریافت تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی در صورت تقاضا از جانب تسهیالت گیرنده 
وجود دارد.سقف تسهیالت جعاله برای این گروه از 
متقاضیان ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز، با 
سپرده ، بدون سپرده و یا به صورت توام به ازای هر 

واحد مسکونی تعیین شده است.

واردات ۱۳۰ میلیون دالر کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کدام »سایر«؟!

جزئیات پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی 
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تالش برای بورسی شدن مسکن

 روند قیمت ها
  در بازار مسکن
 تغییر می کند؟

5 عامل 
تضعیف صنعت خودرو 

 دولت تمام
  مسئولیت خود را
  برای لغو تحریم ها
 به سرانجام رساند
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وزیر راه و شهرسازی :

سرمقاله

 دالیل 
افزایش قیمت ارز

افزایش قیمت ارز و سکه 
پس از اتمام تعطیلی های 
اجبــاری اعمال شــده به 
دلیل موج جدیــد کرونا 
تقریبا قابل پیش بینی بــود. تعطیالتی که در 
هفته گذشته اعمال شــد به همراه تعطیلی که 
در پیش رو وجود دارد تقاضا را در بازار باال برده 
است. به دلیل عید قربان بازارهای مالی دبی نیز 
به مدت دو هفته تعطیل شد که تقاضای ارزی 
کامال تحت تاثیر قرار گرفــت. وقتی بازارهای 
مذکور بســته و محدود می شــود عمال حجم 

معامالت کاهش...

  یوسف کاووسی، کارشناس  
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 3
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خروج  سهامداران  از بورس 

سقوط 8۰ درصدی 
بورس تهران

تغییر و افزایش تدریجی 
دامنه نوسان  در  بورس، 

قطعی  است

روز گذشته    دالر در بازار آزاد به 25150 تومان رسید

انباشت   تقاضا   در   بازار  ارز 
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گرانی  مرغ  ادامه دارد 
قیمت مرغ در برخی شهرها     تا ۴۵,۰۰۰ تومان هم باال رفت

نابسامانی  در  زنجیره  تولید  مرغ 

در معامالت روز سه شنبه ۵ مرداد قیمت سهام ۸۰ 
درصد نمادهای بازار کاهش یافت.در معامالت روز 
گذشته بورس تهران شاخص کل بورس با نزول ۸ 
هزار و ۴۰۱ واحدی نســبت به روز دوشنبه به رقم 
یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۲7 واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز با افت ۶ هزار و ۱۴۲ واحدی در ســطح 
۳۹7 هزار و 7۶۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس ۴۸ واحد پائین آمد و در ســطح ۱۹ 
هزار و ۲۱۹ واحد قرار گرفت.در پایان معامالت  روز 
سه شنبه، ۸7 نماد رشد قیمت داشتند که ۶۵ نماد 
بورسی و ۲۲ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۳۶۶ 

نماد کاهش قیمت داشتند ...

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به طور 
حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و معامالت 
بورس بر روی این دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی 
پنج درصد متوقف نخواهد ماند.»محمدعلی دهقان 
دهنوی« )سه شنبه( به نظرات مطرح شده در زمینه 
افزایش دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: بنده همیشه 
و حتی در زمانی که هنوز وارد ســازمان بورس نشده 
بودم اعالم کرده ام، بیشــتر از همه افرادی که معتقد 
به افزایش دامنه نوسان هستند، به این موضوع اعتقاد 
دارم. وی اظهار داشت: سال گذشته تصمیمی برای 
ایجاد محدودیت در دامنه نوسان اتخاذ شد که همان 

زمان اعالم کردیم این اقدام موقتی است...



اقتصاد2
ایران وجهان

دولت تمام مسئولیت خود را برای 
لغو تحریم ها به سرانجام رساند

علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین سه 
شــنبه برگزاری جلسات ســخنگوی دولت 
دوازدهم که به صورت مکتوب به ســواالت 
پاســخ داد: ما هم این گمانه زنی های رسانه 
ای را شنیدیم ولی تا پیش از ارتکاب احتمالی 
چنین اشتباه بزرگی قصد نداریم بطور جدی 

درباره آن موضع بگیریم.
بطور کلی، طی سالهای گذشته باید به روشنی 
ثابت شده باشد که هر سطحی از تحریم علیه 
ایران محکوم به شکست است و هیچ تحریم 
تازه ای نمی تواند بــه نتیجه ای فراتر از تکرار 

شکست های پیشین دست پیدا کند. 
بنابراین مــا امیدواریم که دولــت آمریکا به 
خوبی درس های دولت گذشــته را آموخته 
باشــد و به دام تحلیل ها و برداشــت های 

نادرست و مخرب نیفتد.
ما همچنان به بازگشــت همه طــرف ها به 
تعهداتشــان در برجــام مطابــق بــا نص 
توافــق بــدون کــم و کاســت پایبندیــم 
 و بنا نداریم که هیچ مســئله دیگــری را به 

مذاکره بگذاریم. 
تا وقتی آمریکا و دیگر اعضای ۱+۴ به تمامی 
تعهدات خــود در برجام عمل نکــرده اند، 
صحبت و حتی فکر کــردن درباره مذاکراتی 

فراتر از آن بی معنی است. 
ایــن رویکرد اصولــی و مبنایــی جمهوری 
اسالمی ایران و مستظهر به اسناد باالدستی 
نظام بوده و با تغییــر دولت ها تغییر نخواهد 

کرد. 
البته دولت ســیزدهم این اختیار قانونی را 
خواهد داشت که به شیوه منحصر به خود به 
مسئله، ابزارها و شیوه های دیپلماسی و تحقق 

اهداف مسامحه ناپذیر ملی نگاه کند. 
دولت دوازدهم تمام مسئولیت خود را برای 
لغو تحریم ها در مذاکرات به سرانجام رسانده 
است و اگر محدودیت های غیرضروری اعمال 
شده در قانون مذکور نبود، امروز شاهد نتیجه 

متفاوتی می بودیم.

افزایش ســقف انتقال وجه در 
همراه بانک مهر ایران

سقف انتقال وجه در همراه بانک مهر ایران تا ۵۰۰ 
میلیون ریال در روز افزایش یافت. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سقف انتقال 
وجه از طریق همراه بانک »مهریران« افزایش یافته 
است. بر این اساس مشتریان بانک مهر ایران قادر 
خواهند بود از طریق همراه بانک، در هر روز تا ۵۰۰ 
میلیون ریال را منتقل کنند. این افزایش در مورد 
انتقال وجه داخلی و همچنین ساتنا و پایا صدق 
می کند. سقف انتقال وجه در هر ماه نیز ۵ میلیارد 

ریال در نظر گرفته شده است.
 

ظرفیت بخش تعاون برای پیشبرد 
برنامه های دولت جدید در ارتقای 

اشتغال و تولید قابل توجه است 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص ظرفیت 
بخش تعاون برای پیشبرد برنامه های دولت جدید 

در ارتقای اشتغال و تولید توضیحاتی ارائه داد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
طی گفتگو در پروژه تاریخ شفاهی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قابلیت های تعاون 
برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی فراتر از وضعیت 
موجود است و چنانچه برنامه های اقتصادی دولت 
جدید تمرکز بیشتری بر بخش تعاون داشته باشد و 
از قابلیت تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های نوع 
جدید در پیشبرد بخش های نوظهور اقتصاد حمایت 
شود، ارزش افزوده بخش های نوآوری و دانش بنیان 
اقتصاد با تکیه بر امر »تعاون« با کار تیمی و با تکیه 
بر مهارت و اســتعدادهای بومی و نبــوغ جوانان 

تحصیلکرده قابلیت بروز و ظهور پیدا می کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: تعاونگران در 
همه بخش های اقتصادی حضــور دارند و رویکرد 
متعالی اسناد و منابع دینی و اعتقادی در زمینه تعاون 
و امکان بروز و ظهور استعدادهای جوانان تحصیلکرده 
و صاحب ایده در قالب تشــکیل تعاونی ها همراه با 
حمایت دولت و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب 
سرمایه می تواند بستری را فراهم نماید تا بسیاری از 
فعالیت های دانش بنیان و استارتاپ ها در این بخش 
شکل بگیرد و واقعا هم رشدهای اقتصادی ترسیم 
شده توسط مقامات بلند پایه کشور با فراهم سازی 
مسیر با شکوفایی استعدادهای ملی و تقویت تولید 

ملی امکان پذیر می باشد.

خبر

طرح هــای متعــددی در 
خصوص بورســی شــدن 
مســکن به گوش می رسد 
و برخی اظهارات مسئوالن 
ناظر بر این نکته اســت که 
ورود مسکن به بورس می تواند در مهار قیمت این 

کاالی سرمایه ای موثر باشد.
به گزارش خبرآنالین،  محمدعلی دهقان دهنوی، 
رئیس سازمان بورس،اخیرا درخصوص راه اندازی 
صندوق امالک و مســتغالت اظهار کرده که هدف 
از ایجاد این صندوق ها گسترش سرمایه گذاری در 
حوزه مسکن است و از آنجا که امکان رانت و فساد 
با عرضه در بورس کاال کاهش مــی یابد باید تمام 
تالشمان را بکنیم تا کاالهای بیشتری دربورس کاال 

عرضه شوند.
از سوی دیگر مدتهای طوالنی است فروش مسکن 
متری در بورس نیز در حال پیگیری است و برخی 
معتقدند که این اقدام می تواند زمینه را برای خانه 

دار شدن جمعیتی بیشتر مهیا نماید .
 ایرج رهبر نائب رییس انجمن انبوه ســازان معتقد 
است که اتفاقا عرضه مســکن متری در بورس می 
تواند شرایط را نه برای مهار قیمت مسکن که برای 
افزایش قیمت ها در این بــازار فراهم کند. وی می 
گوید تجربــه عرضه مصالح ســاختمانی در بورس 
تجربه ای موفق نبود و در نتیجه بهتر اســت در این 

حوزه تدابیری دقیق تر اندیشیده شد .
 با این حال دفاع مقامات بــورس از صندوقی تحت 
عنوان صندوق امالک و مستغالت با هدف افزایش 
سرمایه گذاری، این نکته را داراست که چنین اقدامی 
درنهایت به کاهش بهای مسکن منجر خواهد شد. 
این در حالی است که علی حیدری کارشناس بازار 
سرمایه در خصوص ماهیت صندوق های امالک و 
مستغالت به خبرنگار خبرآنالین گفت: ایده صندوق 
های امالک و مستغالت برای اولین بار در زمانی که 
بازار ســرمایه در اوج خود بود مطرح شد؛ در واقع 

فعاالن بازار سرمایه، مسئولین و منصوبین در دوره 
اوج بورس دســت به خالقیت زدند و طرح صندوق 

های امالک و مستغالت را مطرح کردند.
وی درادامه گفت: ایده صندوق های امالک و مستغالت 
درحالی مطرح و اجرا شــد که شــرکت های ســرمایه 
گذاری که تحت عنــوان امالک و مســتغالت دربازار 
مسکن فعال بودند نیز درســال های اخیر دستاوردی 
نداشــته اند؛ ناگفته پیدا اســت که صنــدوق امالک و 
مســتغالت اگر توانایی این را داشته باشدکه مانند یک 
بی تی اس عمل کند بــه این معنا که درکنار مســائل 
امالک به ســرمایه گذاری در ســایر بازارها نیز بپردازد 
ســودده خواهد بود اما اگر عملکرد صنــدوق امالک و 
مستغالت مانند شرکت های ســرمایه گذاری مسکن 
 باشد و این صندوق صرفا بخواهد که تنها در بخش مسکن 
ورود کند، بازدهــی آن به فصل هــای خاصی محدود 
خواهد شــد. به طوری کلی اما ایده صنــدوق امالک و 
 مستغالت ایده خوبی است اما بر روی کاغذ مگر اینکه این 
صندوق ها توانایی گردش پول، ســهامداری و سرمایه 

گذاری در بازار های جانبی را نیز داشته باشند.

حیدری در ادامه در خصــوص تاثیر صندوق های 
امالک و مســتغالت بر شــفایت معامالت در بازار 
مسکن گفت: بازار مســکن در ایران از انجا که یک 
بازار دستوری است و نرخ تورم را در خود هضم می 
کند یک بازار غیر شفاف است و تنها زمانی که نرخ 
تورم به اوج برسد احتمال می رود که این بازار قیمت 
واقعی را نمایان سازد؛ گفتنی است که بازار مسکن 
از جمله بازارهایی است که می تواند شخصی را یک 

شب ثروتمند و یا یک شب بیچاره کند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا صندوق های 
امالک و مستغالت می توانند در کاهش قیمت ها در 
بازار مسکن موثر باشند یا خیر افزود: خیر؛ به طور 
واقع صندوق امالک و مستغالت نمی تواند در بخش 
قیمت گذاری اثرگذار باشد مگر اینکه این صندوق 
بتواند بخش عمده قیمــت گذاری، خرید و فروش، 
ساخت و ساز و کارگزاری را در منطقه یک تهران در 
اختیار داشته باشد. اگر صندوقی باشد با این وسعت 
و این توانایی می توانــد در قیمت گذاری تهران اثر 
گذار باشد در غیر این صورت آنچه در واقعیت بخش 

قیمت گذاری در مسکن اثر گذار است چیزی است 
به نام تورم و این تورم حاصل ضعف مدیریتی است.

رئیس سازمان بورس در صحبت های اخیر خود به 
صندوق طال و ابزارهای مربوط به آن نیز اشاره کرد 
و گفت: در آینده نزدیک می توانیم برای ســیمان 
ابزارهای مشــتقه تعریف کنیم و می توانیم بگوییم 
که صندوق های طال صندوق هــای امن در زمینه 
طال هســتند و صندوق طال و ابزارهــای مربوط به 
آن امکان ســرمایه گذاری برای سهامداران خرد را 

ایجاد می کنند.
وی در ادامه افزود: بازار ســهام به عنــوان یکی از 
بازارهای کالسیک، سه بازار دیگر یعنی طال، مسکن 
و ارز را شامل می شود. بنابراین باید کاری کنیم که 
معامالت آن ها به طور نظام مند در بورس انجام شود 
که در حال حاضر در مورد طال این اتفاق افتاده است.

علی حیدری کارشــناس بازار سرمایه در خصوص 
حجم معامالت در صندق طال و استقبالی که از آن 
صورت گرفته اســت؛ گفت: از آنجا که در بازه های 
زمانی خاصــی از صندوق های طــال، ارز، خودرو، 
مسکن و غیره استقبال می شــود نمی توان حجم 
مشــارکت در صندوق ها را به عنوان استقبالی که 
از آنها می شود تعبیر کرد و نمی شود گفت که این 
صندوق ها در مجموع خوب هستند یا خیر چراکه از 
آنجا که در بازه های زمانی خاصی از آنها استقبال می 
شود در بازه های زمانی خاصی نیز سودده هستند؛ 
به عنوان مثال در بازه زمانی حال حاضر بازار سهام به 
سمت پیشخور کردن تورمی می رود که در جامعه 
حاکم است و هم ســو با تورم بازار ارز نیز صعودی 
خواهد شد و با کمی تاخیر بازارهای سکه و طال آغاز 
به حرکت خواهند کرد و در نهایت بازار مسکن یک 
حجم سنگینی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد اگر 
هم زمان با صعودی شدن این بازارها ما صندوق هایی 
داشته باشیم مشــارکت در این صندوق ها افزایش 
پیدا خواهد کرد و این صندوق ها می توانند تورم را 
در خود حل کنند ولی در شرایط فعلی با این سبک 
و سیاق مدیریتی اقتصادی هیچ کدام از این صندوق 

ها نمی توانند بر بازار خود اثر گذار باشند.

تالش برای بورسی شدن مسکن

روند قیمت ها در بازار مسکن تغییر می کند؟

روحانی در آخرین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

دولت به عهد خود برای تصمیم گیری 
براساس خرد جمعی پایبند بود

دویست و چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شــنبه به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شد و در این جلسه که آخرین جلسه 
این ستاد در دولت دوازدهم به شمار می رود، اعضا 
با برشمردن نقش این ســتاد در سیاستگذاری و 
مقاومت در جنگ تحمیلی اقتصادی و پیشــبرد 
برنامه های اقتصادی کشــور از تالش های رئیس 
جمهور در زمینه تشکیل منظم و پیگیر جلسات 
اقتصادی دولت و ایجــاد انضباط و هماهنگی در 

تصمیم گیری های اقتصادی قدردانی کردند.
حسن روحانی در این جلسه ، اداره اقتصاد کشور 
در شرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی را بسیار 
پیچیده و ســخت خواند و گفت: هدف نخست 
دشــمنان در اعمال تحریم و جنــگ اقتصادی، 
فروپاشــی جامعه و ناکارآمد جلوه دادن نظام در 
مقابله با بحران ها و مشکالت بوده است و به نظر من 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستاد جنگ 

را ایفا کرده است.
رئیس جمهور تامین زندگی و معیشت و جلوگیری 
از آسیب دیدن بنیان زندگی مردم را از محورهای 
اصلی و مورد توجه در تصمیم گیری های ســتاد 
اقتصادی برشــمرد و افزود: امنیت غذایی و ثبات 
اقتصادی نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی 

و روانی جامعه دارد.
دکتر روحانی افزود: مردم همواره خواستار امنیت 
روانی، اجتماعی و فرهنگی و رفاه و آســایش در 
زمینه های اقتصادی هستند و این موضوع مهم 
همواره در دولت تدبیــر و امید مورد اهتمام بود و 
تازمانی که جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل نشده 
بود این دولت توانســت با کاهش چشمگیر تورم 
در ۴ سال متمادی 93 تا 96 و ایجاد ثبات و رشد 

اقتصادی، امنیت روانی و اجتماعی را ارتقا بخشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: بعــد از اعمال جنگ 
اقتصادی علیه ایران نیز تصمیمات موثر و کالن 
ســتاد هماهنگی اقتصادی اهداف دشمن را در 

فروپاشی جامعه، خنثی کرد.
 روحانی خاطرنشــان کرد: اگر چه عوامل جنگ 
اقتصادی، سیاســی بود و در حوزه روابط خارجی 
و دیپلماسی قرار می گرفت، ولی ستاد هماهنگی 
اقتصادی با تصمیم گیری های بموقع و مناسب 
تالش کرد آثار اقتصادی این تهاجمات سیاســی 

را کاهش دهد.

وزیر راه و شهرسازی:
بیشتر خانه های خالی متعلق به 

حقوقی هاست
وزیر راه و شهرســازی گفت: برای تحقق ساخت 
ســاالنه یک میلیون مســکن، تاکنون ۵۴ هزار 
هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 

گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، 
محمد اسالمی، با حضور در برنامه تیتر امشب اظهار 
داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت مصوب طرح 
جامع شــهرها، الحاق اراضی موجود در پیرامون 
و محدوده شهرها و احیای بافت های فرسوده در 
هسته شهرها از اولویت های ساخت و ساز مسکن 
اســت. اســالمی بیان کرد: مخالف ورود مصالح 
ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورود مصالح 
ســاختمانی به بورس، افزایش ۴ برابری قیمت 

سیمان در یک ماه گذشته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای مرداد 
ماه از خانه های خالی مالیات اخذ می شود، گفت: 
تاکنون یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد مســکونی 
خالی شناســایی شــده اســت که 6۰ درصد از 

خانه های خالی را شامل می شود.
اسالمی ادامه داد: تاکنون 3 میلیون نفر در سامانه 
امالک و اسکان ثبت نام کرده اند و به زودی پیامکی 
به متقاضیان برای تأیید واحدهای مسکونی ارسال 
می کنیم. وی گفت: بسیاری از مالکان واحدهای 
خالی افراد حقوقی هستند و مالیات این واحدها دو 

برابر حساب می شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم اکنون ۵3۴ هزار 
واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ 

هزار نقطه پروژه در حال ساخت است.
اســالمی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷۰۰ کیلومتر 
خط راه آهن در حال ساخت داریم، گفت: حدود 
۷۰۰ کیلومتر از این خطوط با حضور رئیس جمهور 
به بهره برداری می رسد و بقیه خطوط هم در حال 
تکمیل اســت. وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: 
معدل احداث ریل و ریل گذاری در کشــور طی 
تاریخ راه آهن حداکثر ۱۵۰ کیلومتر در سال بوده 
است و امروز این عدد به 6۰۰ کیلومتر رسیده که 

رکورد است.

اخبار
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در معامالت روز سه شــنبه ۵ مرداد قیمت سهام 8۰ 
درصد نمادهای بازار کاهش یافت.

در معامالت روز گذشــته بورس تهران شاخص کل 
بورس با نــزول 8 هزار و ۴۰۱ واحدی نســبت به روز 
دوشنبه به رقم یک میلیون و 3۱۴ هزار و 92۷ واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن نیز با افت 6 هزار و ۱۴2 واحدی در 
ســطح 39۷ هزار و ۷6۰ واحدی ایســتاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس ۴8 واحد پائین آمد و در سطح ۱9 

هزار و 2۱9 واحد قرار گرفت.
در پایــان معامالت  روز سه شــنبه، 8۷ نماد رشــد 
قیمت داشــتند کــه 6۵ نمــاد بورســی و 22 نماد 
فرابورســی بودنــد. همچنیــن 366 نمــاد کاهش 
قیمت داشــتند که 2۵6 نماد بورســی و ۱۱۰ نماد 
فرابورســی بودند. به عبارت دیگــر، ۱9 درصد بازار 

 رشــد قیمت داشــتند و 8۰ درصد بازار افت قیمت 
داشتند.

خروج سهامداران
روز سه شــنبه ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار منفی شــد و ۱۵8 میلیارد تومان پول 

حقیقی از بورس خارج شد.
 در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام تاپیکو )شرکت ســرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین( تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 23 میلیــارد تومان بود. پس از 
تاپیکو، فوالد )شرکت فوالد مبارکه( و ذوب )شرکت 
ذوب آهن اصفهان( بیشــترین خروج پول حقیقی را 

داشتند.
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »شستا« و »شپنا« 

بیشترین تاثیر را در افت شــاخص کل داشتند و سه 
نمــاد »کگل«، »کچاد« و »وامیــد« نمادهای بزرگ 
 بازار بودند که بیشــترین تاثیر مثبت را بر شــاخص 

داشتند. 
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس ســپید 
صدرنشین است و شســتا و برکت در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیــز لطیف، فگســتر و ذوب 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

رشد ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۴ 
هزار و 2 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   دوشنبه 
3۱ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با 
رشد 8 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار 

و ۵88 میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز دوشنبه ۰.۱8 درصد رشد کرد و در 
رقم ۵۵۰ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش 

نیز ۱8 درصد افزایش یافت و ۵62 میلیارد تومان شد.
شرکت سپید ماکیان )با نماد معامالتی سپید( با صف  
خرید 29۱ میلیارد تومانی برای دومین روز متوالی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از ســپید، 
نمادهای شاراک )پتروشیمی شــازند اراک( و بپاس 

)بیمه پاسارگاد( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به غدام )خوراک دام پارس( 
تعلق داشــت که در پایان معامــالت صف فروش 6۰ 
میلیارد تومانی داشــت. پس از غدام، سنیر )سیمان 
سفید نیریز( و فجر )فوالد امیرکبیر کاشان( بیشترین 

صف فروش را داشتند.

معاون مرکز پژوهش های مجلس گفت: پنج عامل نقش 
اصلی را در تضعیف صنعت خودروی کشور داشته اند.

امیررضا شاهانی در گفت و گو با مهر درباره چالش های 
صنعت خودرو اظهار داشــت: این روزها از طرف دولت 
صحبت می شود که مشکل صنعت خودرو تحریم و قیمت 
گذاری است و خودروسازان در مجلس به دنبال حذف 
شورای رقابت هستند و می گویند حاشیه ایجاد شده بین 
شــورای رقابت و بازار را خودمان در اختیار می گیریم و 
عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. معاون مطالعات تولیدی 
مرکز پژوهش های مجلس افزود: نکته نخســت اینکه 
صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و باســابقه در کشور 
اســت و ۱۴ درصد از کل آورده صنعت و 2 درصد کل 
تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد منتهی واقعیت 
این است که تا پایان سال 9۷ یعنی در زمانی که تحریم ها 
هنوز شــدت زیادی نیافته بود، این صنعــت 2۴ هزار 
میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ بنابراین تا قبل 
از تشدید تحریم ها خودروسازان 2۴ هزار میلیارد تومان 
زیان انباشته داشتند. وی با اشاره به عوامل چالش زا در 
صنعت خودرو، گفت: یکی از اصلی ترین عوامل مشکل زا 
در صنعت خودرو سوءمدیریت است. همچنین مورد دوم 
مربوط به مالکیت صنعت خودرو می شود؛ یعنی اینکه 
دولت در صنعت خودروی ما تأثیرگذار اســت و خالف 
گفته متولیان این صنعت آنچنان خصوصی نشده است. 
هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم اعمال 
سلیقه و مدیریت می کند و اجازه نمی دهد با روال بازار 
عرضه و تقاضا فعالیت کنند. تعارض منافع در این صنعت 
کاماًل محرز است. وزارت صمت از طرفی مالک و دارای 
منافع است و از طرفی دیگر می خواهد کار تنظیم گری، 
نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو اعمال کند. 

جمع این دو مورد قابل توجیه نیست.
شاهانی افزود: مشکل سوم بهره وری پایین صنعت خودرو 

است. باید بهره وری در این صنعت افزایش یابد به این 
مفهوم که به مقدار مشخصی که هزینه می کنیم تولید 
بیشتری داشته باشیم. مشکل چهارم نیروهای استخدام 
شده نامتناسب با مأموریت هاست. حجم خودروسازهای 
ما بسیار بزرگ اســت و از لحاظ زمین و امکانات و نیرو 
بسیار گسترده بوده و اغلب نیروها نیز متخصص نیستند.

معاون مطالعات تولیدی مرکــز پژوهش های مجلس 
گفت: چالش پنجم فقدان »استراتژی توسعه« مصوب در 
صنعت خودرو است. در همین زمینه ایدرو موظف شده 
طرح جامع صنعت خودرو را مدون کند. حسن داشتن 
طرح جامع هدفمند این است که هم شاخص های مهم و 
محل تأمین مالی تعیین خواهد شد، هم مأموریت صنایع 

در وضعیت و میزان تولید مشخص می شود.
وی افزود: در این طرح باید مقاوم سازی زنجیره تأمین 
قطعات خودرو نیز شفاف سازی شود؛ یعنی قطعات با 
کیفیت باال در داخل تولید شوند تا از شوک های تحریم 
و سیاسی دچار زیان نشوند. شاهانی تصریح کرد: طی 
چند ســال اخیر به دلیل بی مهری هــا برخی از قطعه 
سازان داخلی ورشکست شــده اند. یکی از مباحثی که 
قطعه سازان عنوان می کنند این است که در حال حاضر 
خودروسازان مشکل دارند و می گویند شما برای ما کار 
کنید اما اگر دوباره پای خارجی ها باز شــود، تکلیف ما 
چیســت. اگر در این طرح جامع شاخصی برای داخلی 
سازی قطعات در نظر بگیریم و به صنایع قطعه سازی و 
زنجیره تأمین قطعات بها دهیم هم مشکل خودروسازان 
حل می شود و هم صنعت قطعه ســازی احیا و توسعه 

می یابد و تبدیل به پیشران اقتصاد کشور می شود.
وی یادآور شــد: در صنعت قطعه ســازی رشد خوبی 
کرده و حتی به جایی رســیده بودیم که به کشورهای 
اروپایی صادر هم می کردیم اما در حال حاضر عقب گرد 

داشته ایم.

تهران - ایرنا - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به 
طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و معامالت 
بورس بر روی این دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج 

درصد متوقف نخواهد ماند.
»محمدعلی دهقان دهنوی« )سه شنبه( در گفت و گو با 
ایرنا به نظرات مطرح شده در زمینه افزایش دامنه نوسان 
اشاره کرد و افزود: بنده همیشه و حتی در زمانی که هنوز 
وارد سازمان بورس نشده بودم اعالم کرده ام، بیشتر از همه 
افرادی که معتقد به افزایش دامنه نوسان هستند، به این 

موضوع اعتقاد دارم. 
وی اظهار داشــت: سال گذشــته تصمیمی برای ایجاد 
محدودیت در دامنه نوسان اتخاذ شد که همان زمان اعالم 
کردیم این اقدام موقتی اســت، بعد از عبور از این شرایط 
خاص بازار، دامنه نوسان را به حالت عادی یا دامنه بزرگتر 

باز می گردانیم.
دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد: برنامه مــا این بود که 
مسیر  تغییر دامنه نوسان را از منفی دو و مثبت 6 به صورت 
تدریجی برای باز کردن دامنه نوســان ادامه دهیم، برای 
اجرایی شدن این اقدام باید به صورت تدریجی ارقام کوچک 
مانند نیم درصد به دامنه نوسان اضافه می کردیم و اگر این 
مسیر را ادامه می دادیم اکنون دامنه نوسان را به مثبت و 

منفی ۵.۵ یا 6 درصد رسانده بودیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه وقفه ای در 
راستای اجرایی شدن این تصمیم ایجاد شد، گفت: از مرکز 
پژوهش سازمان بورس درخواست کردیم تا در خصوص 
تغییر دامنه نوسان تحقیقاتی را به صورت اساسی انجام دهد 
و در نهایت براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته 
یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود تا تضمین کننده 
بهترین حالت در خصوص دامنه نوسان و به نفع بازار باشد.

وی افزود: قاعدتــا این مطالعه باید جوابگوی ســواالتی 
ماننــد اینکه آیا بــا افزایش دامنه نوســان بــه مثبت و 

منفی ۱۰ درصد یــا ۱۵ درصد زمینه ایجــاد تعادل در 
 معامالت بازار و ارتقــای عملکرد و کارایی بــازار فراهم 

می شود یا خیر؟ باشد.
دهقان دهنــوی با تاکید بــر اینکه در ایــن زمینه باید 
برنامه ریزی های درستی صورت بگیرد تا شاهد تاثیر منفی 
آن بر معامالت بازار نباشیم، گفت: با تکمیل آن طرح، یک 
نقشه راه و هدف مطلوب در این خصوص در اختیار خواهیم 
داشت، قاعدتا برای رسیدن به آن نقطه و نیز جلوگیری از 
ایجاد شوک در معامالت بازار باید دامنه نوسان به صورت 

تدریجی  تغییر پیدا کند.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در این 
نقشه راه به عنوان مثال ممکن است به صورت ماهانه نیم 
یا یک درصد دامنه نوسان را تغییر دهیم، گفت: اول باید 
اجازه بدهیم این مطالعه و مدل کامل شود و به اندازه کافی 
در معرض ارزیابی و نقد صاحب نظران قرار بگیرد، بعد از آن 
هم ممکن است این اقدام نیازمند ایجاد برخی از تغییرات 
بر روی سامانه معامالت باشد که باید برنامه ریزی های الزم 
در زمینه این تغییرات صورت بگیرد تا بتوان در مدت 6 ماه 
یا یک سال تغییرات مدنظر بر روی دامنه نوسان را اجرایی 

کنیم و به هدف مشخص شده برسیم.
وی در پایان اعالم کرد: به طور حتم دامنه نوسان با تغییر 
همراه می شود و معامالت بورس بر روی این دامنه نوسان 

کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.
به گزارش ایرنا، با شتاب گرفتن روند نزولی شاخص بورس، 
تصمیمات مهمی از سوی مسووالن حاضر در بازار سرمایه 
برای کاهش نوسان های ایجاد شده در بازار، کاهش ترس 
سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و جبران ضرر و زیان 
های سهامداران اعمال شد که در این راستا تغییر دامنه 
نوســان بورس از منفی و مثبت پنج به مثبت 6 و منفی 
دو  تاثیرگذارترین تصمیمی بود که در میان مصوبه های 

شورای عالی بورس قرار داشت.

نماد تاثیرگذار در افت شاخص؛

سقوط 80 درصدی بورس تهران

تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان در بورس، قطعی است۵ عامل موجب تضعیف صنعت خودرو شده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

مقاومت قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۵ مردادماه( در بازار تهران با افزایش ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. 

نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۶۶ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۹۸ دالر و ۷۳ 

سنت قیمت خورد. به گزارش ایرنا، قیمت سکه در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. 

بانک ها
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دالیل افزایش قیمت ارز
یوسف کاووسی، کارشناس  اقتصادی

افزایش قیمت ارز و سکه پس از اتمام تعطیلی های اجباری اعمال شده به دلیل موج جدید کرونا تقریبا قابل پیش بینی بود. تعطیالتی که در هفته گذشته اعمال شد به همراه تعطیلی که در پیش رو وجود دارد تقاضا را در بازار باال 
برده است. به دلیل عید قربان بازارهای مالی دبی نیز به مدت دو هفته تعطیل شد که تقاضای ارزی کامال تحت تاثیر قرار گرفت. وقتی بازارهای مذکور بسته و محدود می شود عمال حجم معامالت کاهش پیدا می کند و بسیاری از 
تقاضا ها جواب داده نمی شود. بنابراین بعد از اتمام تعطیلی ها سیل تقاضاهای پشت بازار مانده روانه بازار می شود. بازارهای رسمی هم موفق به پاسخگویی به این حجم از تقاضا نیستند و بازار آزاد در حال تامین نیاز است که موجب 
افزایش قیمت دالر و سکه شده است. متعاقب افزایش قیمت دالر، سکه نیز افزایش قیمت پیدا می کند چراکه محاسبه پایه قیمت سکه با رشد و کاهش دالر تعیین می شود. سکه در یک جایی هم از طالی جهانی تاثیر می گیرد 

که این جا تاثیر انس جهانی زیاد نبوده است. 
البته دلیل دیگر افزایش قیمت ارز هم نزدیک شدن به پایان دوره دولت است. دولت مستقر با قرار گرفتن در هفته های پایانی عمال بازارهای مالی را رها کرده است. در تمام بازارها چه کشش وجود داشته باشد چه کشش وجود نداشته 

باشد افزایش قیمت ها اعمال شده است. به طور کلی این خاصیت هفته های پایانی هر دولتی است. این دولت نیز بازار ارز را به حال خود رها کرده است. 
این در حالی است که آزادسازی پول های بلوکه شده نیز نمی تواند تاثیری در کاهش نرخ ارز داشته باشد. پول های بلوکه شده به محض ورود به کشور نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و باید ابتدا به ذخایر بانک مرکزی برود، در 
نتیجه برای کاهش نرخ زمان الزم است. ذخایر بانک مرکزی هم برای مواردی است که بازار دچار التهاب است در آن زمان این ذخایر توسط بانک مرکزی وارد بازار می شود و تا مبلغ نرخ ارز را به آن مبلغی که باید باشد برساند. اینگونه 
نیست که بانک مرکزی بتواند این پول را برای رشد، واردات یا برای جلوگیری از افزایش تورم استفاده کند. ولی برای ذخایر می تواند استفاده شود و پشتوانه ذخایر ما را افزایش دهد یا مثال بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که طی 

این سال ها برداشته شده است را جبران کند. اینگونه نیست که به سرعت این پول واریز شود بتوانند آن را خرج کنند.

قیمت دالر و یورو بازهم گران 
شد. در جریان معامالت بازار 
آزاد تهران قیمت دالر با رشد 
۱۰۰ تومانی بــه ۲۵۱۵۰ و 
یورو با   ۳۰۰ تومان افزایش به 
۲۹۶۰۰ تومان رسید. صرافی های رسمی قیمت فروش 

دالر را ۲۴۶۵۰ و خرید آن را ۲۴۳۰۰تومان اعالم کردند. 
قیمت خرید و فروش یورو هم در صرافی ها به ۲۸۳۰۰ و 
۲۸۷۰۰ تومان رسید. قیمت فروش دالر هم در سامانه 
نیما ۲۲۳۵۸ و یورو ۲۶۴۰۵ تومان است. یک کارشناس 
اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه 
می گوید: افزایش قیمت ارز و سکه پس از اتمام تعطیلی 
های اجباری اعمال شده به دلیل موج جدید کرونا تقریبا 
قابل پیش بینی بود. تعطیالتی که در هفته گذشته اعمال 
شد به همراه تعطیلی که در پیش رو وجود دارد تقاضا را در 

بازار باال برده است. یوسف کاووسی افزود: متعاقب افزایش 
قیمت دالر، سکه نیز افزایش قیمت پیدا می کند چراکه 
محاسبه پایه قیمت سکه با رشــد و کاهش دالر تعیین 
می شود. ســکه در یک جایی هم از طالی جهانی تاثیر 
می گیرد که این جا تاثیر انس جهانی زیاد نبوده است.  
افزایش قیمت دالر در حالی رخ داد که طالی جهانی به 
زیر ۱۸۰۰ دالر کشیده شد. اما سکه رشد کرد و رقم هایی 
باالی مرز ۱۱ میلیون تومان را نیز به ثبت رساند، همراه 
با این تغییرات اندازه حباب سکه به صورت غیر متعارفی 

بزرگ شد. قیمت سکه امامی عصر روز دوشنبه روی ۱۰ 
میلیون و ۹۳۰ هزار تومان قرار داشت، سکه جایگاه خود 
باالی مرز حساس ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را تثبیت 
کرده و انتظارات افزایشی در بازار سکه تقویت شده بودند. 
اندازه حباب سکه به صورت نامتعارف بزرگ شد. این امر 
می تواند نشانه افزایش تقاضا در بازار سکه باشد. سکه به 
کانال ۱۱ میلیون تومان وارد شد، اما در این کانال پایدار 
نماند و به زیر مرز ۱۱ میلیون تومان بازگشت، علت این امر 

احتماال همراهی نکردن طالی جهانی بود.

با ادامه روند افزایشی، دالر در بازار آزاد به 25150 تومان رسید

انباشت تقاضا در بازار ارز 
اندازه حباب سکه بزرگ شد
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قیمــت هــر کیلو مــرغ در 
خرده فروشی های سطح شهر 
تهران که تــا دو هفته پیش 
بین ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان بود، 
بر اســاس گزارش های تازه، 
اکنون به ۴۰ هزار تومان و در برخی شهرها به ۴۵ هزار 
تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این در حالی است 
که با افزایش قیمت و نابسامانی در بازار مرغ، باز هم صف 
های طوالنی در نقاط مختلف کشور برای خرید این کاالی 
اساسی تشکیل شده است.  مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی در این رابطه می گوید: بیشتر نهاده های طیور 
وارداتی اســت و عمده نیاز از طریق واردات تامین می 
شود که هزینه حمل و نقل بسیاری را بخصوص در فصل 
تابستان دارد. محمدعلی کمالی سروستانی اضافه کرد: به 
دلیل همزمانی جابجایی محصوالت جالیزی تابستانی 
هزینه حمل و نقل کنجاله و سویا که خوراک طیور است 
افزایش بســیاری پیدا می کند که موجب دیر رسیدن 

خوراک به دست مرغداران شده است. 
این در حالی است که رئیس هیات مدیره کانون سراسری 
مرغداران گوشــتی با اشــاره به اینکه قیمــت مرغ در 
 برخی شــهرها به ۴۵ هزارتومان افزایش یافته است، از 
سومدیریت های صورت گرفته در این حوزه به شدت انتقاد 
کرد. یعقوب یاوری، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری 
مرغداران گوشتی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار طی 
روزهای اخیر، گفت: متأسفانه در روزهای اخیر، قیمت 
مرغ در برخی شهرها تا ۴۵,۰۰۰ تومان هم باال رفته است. 
این مسأله کاماًل قابل پیش بینی بود و بارها به مسئوالن 
مربوطه هشدار داده شــد ولی رویه ناصواب و غلطی که 
در پیش گرفته شده، ظاهراً پایانی ندارد. وی تصریح کرد: 
این نابسامانی ها ناشی از ســوءمدیریت مدیران دولتی 
است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته اند، در نتیجه 
چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند 

و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید 
شده اند. نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
کشــور نیز درباره آخرین وضعیت تولید و عرضه مرغ در 
کشور، اظهار کرد: در فروردین ماه شاهد عقب افتادن از 
برنامه جوجه ریزی و کاهش تولید مرغ بوده ایم. حبیب 
اســداهلل نژاد در ادامه از کندتر شــدن تامین نهاده های 
دامی خبر داد و افزود: زمــان تحویل نهاده های دامی به 
مرغداران از زمان ثبت نام در سامانه بازرگان به بیش از ۱۵ 
روز افزایش یافته است در حالی که این زمان حداکثر یک 
هفته بود. اسداهلل نژاد تصریح کرد: کندی تامین نهاده ها 
موجب می شود مرغداران در تغذیه مرغ ها با مشکل مواج 
شوند. وی همچنین از افزایش سایر مولفه های تولید مانند 

ریز مغذی ها خبر داد.
اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه ما درخواست افزایش قیمت 
مصوب مرغ با توجه به باال رفتن قیمت  مولفه های تولید 

داریم، اظهار کرد: زیان مرغداران منتج به کاهش بیشتر 
تولید در ماه های آینده و باال رفتن قیمت مرغ می شود.

اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در این رابطه 
در گفتگو "کسب و کار" گفت: بیشتر نهاده های طیور 
وارداتی اســت و عمده نیاز از طریق واردات تامین می 
شود که هزینه حمل و نقل بسیاری را بخصوص در فصل 
تابستان دارد. محمدعلی کمالی سروستانی اضافه کرد: به 
دلیل همزمانی جابجایی محصوالت جالیزی تابستانی 
هزینه حمل و نقل کنجاله و سویا که خوراک طیور است 
افزایش بســیاری پیدا می کند که موجب دیر رسیدن 

خوراک به دست مرغداران شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اضافه کرد: در ماهی 
که گذشت ۱۱۷ میلیون جوجه ریختیم این تعداد جوجه 
در شرایط معتدل، گوشت بیشــتری تولید می کند تا 
هوای گرم، بدین ترتیب ما در این فصل به هفت تا هشت 

میلیون جوجه بیشتر از میزان فعلی نیاز داشتیم که به آن 
دست پیدا نکردیم.

وی با اشــاره به اینکه قیمت جوجه یکــروزه کماکان 
باالست، اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه 
جوجه یکروزه ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان است 
که متاسفانه مســئوالن توجهی به این موضوع ندارند. 
کمالی سروستانی با بیان اینکه در حال حاضر مرغداران 
در تامین نهاده های یارانه ای یا همان دولتی دچار مشکل 
هستند، افزود: مرغداران بخشــی از نهاده   های دامی را 
از بازار آزاد تهیه می کنند که هزینه تمام شــده آن ها را 
به باالتر از قیمت مصوب افزایش می دهد. مشاور ارشد 
اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: مسئوالن 
 ســتاد تنظیم بازار بعــد از اعالم قیمــت مصوب، نرخ 
نهاده های تولید و هزینه های حمل و نقل را افزایش دادند 

که این موضوع اجحاف در حق مرغدار است.

قیمت مرغ در برخی شهرها تا 45,000 تومان هم باال رفت

گرانی  مرغ  ادامه دارد 
نابسامانی  در  زنجیره  تولید  مرغ
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رئیس صنف جایگاه داران کشــور گفت: در شرایط 
فعلی اکثریت جایگاه داران ورشکسته شده اند و هر 
روز مقروض تر می شوند، درحالی که خدمات زیادی 
به مردم می دهند، ولی با این شرایط نمی توانند جایگاه 
خود را سرپا نگه دارند.اسداهلل قلیزاده رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه 
فرآورده های نفتی کشور با اشاره به وضعیت نامناسب 
مالی جایگاهداران ســوخت ادامــه داد: هم اکنون 
که چهار ماه از سال ۱۴۰۰ می گذرد، جایگاهداران 
حق العمل خود را بر اساس سال ۹۹ دریافت می کنند 
و نرخ های جدیدی ابالغ نشده است . درحالی که ما 
هزینه هایمان را به روز پرداخت می کنیم و اگر اینکار 
را انجام ندهیم، تمامی دیــون دولتی و غیردولتی از 
مطالبه جرایم می کنند. سوال اینجاست که آیا مبالغ 
ما که ماه ها با تاخیر پرداخت می شود مهم نیست، ولی 

تاخیر در پرداخت های ما باید جریمه داشته باشد.
قلیزاده ادامه داد: ما همه روزه بهای فــرآورده را به 
حساب دولت واریز می کنیم، ولی برای اخذ حق العمل 
خود باید ماه ها منتظر باشــیم، هیچ کس این را باور 
نمی کند و گویی مسئوالن از صبوری و ایثار ما برداشت 
اشتباهی می کنند. در برخی اســتان ها، مسئوالن 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ تاخیری را 
در واریز وجوه برنمی تابند و بدون توجه به فشارهای 
مالی ایجاد شده به جایگاه ها، حتی به این دلیل جایگاه 
را تعطیل یا جریمه می کنند. آیا این اقدامات قانونی 
است و طلب جایگاهدار مهم نیست و بدهی ایشان 

فقط مهم است؟

رئیس صنف جایگاهداران کشــور اظهار کرد: در اثر 
افزایش قیمت سوخت و شیوع کرونا و همچنین زیان 
انباشته جایگاه داران، درآمد ایشان در اکثر موارد حتی 
پوشــش هزینه را نمی دهد و جالب اینکه مسئوالن 
بدون محاسبه کارشناسی و آنالیزهای هزینه یابی، 
در یک جلسه صرفا با توجه به منابع حاصل از فروش 
فرآورده، برای جایگاه دار حق العمل تعیین می کنند، 
بدون اینکه توجه کنند که آیا این مبالغ سرمایه گذاری 

و هزینه های او را کفاف می دهد؟
وی افزود: جایگاهداری بســیار شــغل پردردسر و 
استرس زایی اســت، حال  وقتی شرایط مالی بدتر و 
بدتر می شود، آستانه تحمل از دست می رود و نمیشود 
صبوری کرد. اصال چرا بایــد مصوبات هیات وزیران 
دیر و یا بدون کارشناسی صادر شود و از همه مهمتر 
بی توجه به اصل قانون اساسی در مورد این مصوبات، 

ماه های اجرای آن طول بکشد؟
قلیزاده گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاهداران 
زیانده هســتند و یا ورشکســته شــده اند و هر روز 
مقروض تر می شوند درحالیکه خدمات بسیار زیادی 
به مردم و کشور میدهند و باید از درآمد کافی برخوردار 
باشند تا سطح کیفیت خدمات را حفظ کنند و جایگاه 
خود را سرپا نگه دارند. مسئوالن سریعا باید فکری 
کنند، چرا که فشارهای مالی این صنف را از پا درآورده 
اســت و به خواســته های قانونی ایشان بی توجهی 
می شود. ادامه این شرایط باعث تعدیل نیرو، کاهش 
کیفیت خدمات و... می شود که باید سریعا مسئوالن 

اقدامی عملی انجام دهند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم کرد: با وجود افزایــش قیمت بلیت 
هواپیما در شــرایط کنونی هر دو دســته از ذینفعان 
یعنی ایرالین ها و مردم ناراضی هســتند و به همین 
دلیل ضرورت دارد، مســاله نرخ بلیــت هواپیما در 
شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره 

آن تصمیم گیری شود.
ابولقاسم جاللی درباره مفاد قانونی قیمت گذاری بلیت 
هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در 
بند )ب( ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توســعه کشور 
در خصوص آزادسازی نرخ ها و شبکه پروازهای داخلی  
کشــور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم 
توسعه کشور،  صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح 
و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل نرخ 
حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین 
شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، 
اهم انتظارات سیاستی در این زمینه )بر طبق تجارب 
جهانی( ماننــد افزایش رقابت، ارتقــای کیفیت ارائه 
محصوالت و خدمات و پایین آمدن نرخ کاال یا محصول 

در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.
وی با بیان اینکه حدود هفت ســال از پیاده سازی این 
قانون در حوزه تعیین نرخ بلیــت هواپیما می گذرد، 
افزود:  آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم نارضایتی 
هر دو دســته ذینفعان این حوزه یعنی شرکت های 
هواپیمایی )از کانال عدم همخوانی ســاختار هزینه و 
درآمد شرکت ها در شــرایط فعلی به دلیل مشکالت 
عدیده ای نظیر تحریم، شــیوع کرونا، باال رفتن نرخ 
تسعیر ارز و...( و مسافران بخش هوایی)به دلیل نرخ های 
باالی بلیت و پایین آمدن قدرت خرید آنان( است که 
مصالح عمومی جامعه را با چالش مواجه کرده و مورد 
پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکت های 
هواپیمایی، مســافران بخش هوایی، مجلس شورای 
اسالمی و نهادهای نظارتی کشــور )سازمان بازرسی 
کل کشور، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و دادســتانی کل کشور( 
قرار گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات 

درست و منطقی در مراجع ذیصالح آن است.  
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامه داد: طبق بند)ب( ماده »پنج« قانون 

هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸، "نظارت بر 
فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی 
به منظور جلوگیری از وقــوع مخاطرات و رقابت های 
مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح 
عمومی" یکی از وظایف اصلی ســازمان هواپیمایی 
کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل 
هوایی کشور است. از سوی دیگر بر اساس بند )الف( 
ماده شــش قانون فوق الذکر "مطالعه و اظهارنظر در 
مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر 
راه یا یک از اعضای شورا به آن ارجاع می گردد" و بند 
)ج( " تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر 

و بار" از وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری است.
جاللی تاکید کرد: در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ 
بلیت هواپیما که در مقطع کنونی مصالح عمومی جامعه 
را متاثر کرده و با توجه به انقضای حکم مندرج در بند 
)ب( ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه سازمان 
هواپیمایی کشوری )به عنوان یکی از اعضای شورایعالی(، 
اســتناد به ماده قانونی فوق الذکر و دستور مقام عالی 
وزارت راه و شهرسازی معطوف به اختیار مندرج در بند 
)الف( ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آثار و جوانب 
نرخ های تعیین شده توسط شرکت های هواپیمایی با 
اســتناد به وظیفه مندرج در بند )ج( ماده شش قانون 
هواپیمایی کشوری در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی 
کشــوری مطرح و تصمیمات مقتضــی در چارچوب 

اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابالغ خواهد شد.
از روزهای نخست تیر ماه، شــرکت های هواپیمایی 
قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود 
۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش 
نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبه ای از شورای عالی 
هواپیمایی کشــوری در اختیار داشــتند. پس از این 
افزایش قیمت مســووالن وزارت راه و شهرســازی و 
هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعالم کردند این 
افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکت های هواپیمایی 
باید قیمت های خود را به نرخ مصوب سابق )آبان ماه 
سال گذشته( بازگردانند. همچنین به این نکته اشاره 
کردند که به زودی جلسه شــواری عالی هواپیمایی 
کشوری برای تصمیم گیری در این زمینه برگزار خواهد 
شد،  اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرالین ها 

هنوز نرخ های خود را باال نگه داشتند.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه 
حذف شرکت های پیمانکاری را از دولت آینده خواستاریم 
گفت: در این شرکت ها کارگران زحمت می کشند، ولی 
واسطه گران یا پیمانکاران استفاده می کنند. محمدرضا 
تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری درباره 
شرکت های پیمانکاری وظلمی که به کارگران میشود 
گفت: شرکت های پیمانکاری یا واسطه ای تأمین نیروی 

انسانی معموالً به نفع کارگری اقدامی نمی کنند.
 وی ادامه داد: بسیاری سودجو در شرکت های پیمانکاری 
وارد میدان می شوند و پولی به جیب می زنند و همیشه 
سهم کارگر مغفول می ماند.فقط حق کارگران ضایع می 
شود.بسیاری از شرکت های پیمانکاری با عدم پرداخت 
بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ 
حق کارگران را پایمال می کنند. تاجیک ادامه داد: شرکت 
های پیمانکاری باید حذف شود و اگر قرار است شرکتی 
نیروی جذب کند, نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت 
قرارداد همکاری امضا کند. نیروهای پیمانکاری از تمام 

مزایا حذف می شوند.

وی افــزود: تخلف های زیادی در زمینه شــرکت های 
پیمانکاری برای کارگران وجود دارد. از عدم بیمه کارگران 
تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و... بنابراین ضرورت دارد 
که این شرکت ها جمع شــود. یکی از ظلم هایی که به 
کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. 
در این شرکت ها  کارگران زحمت می کشند، ولی واسطه 

گران یا پیمانکاران استفاده می کنند.
تاجیک گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری ها 
و قراردادهای موقت را بارها در دولت ها و مجالس گذشته 
پیگیری کردیم، اما متأســفانه مورد توجه قرار نگرفت. 
حــذف پیمانکاری ها به خصــوص در صنعت نفت که 
رانتهای گســترده ای در آن وجود دارد بســیار سخت 
است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی 
که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته اند و همچنین 
دولت آینده پیگیری این موضوع است. تاجیک بیان کرد: 
متأســفانه برخی از موارد قانون کار هم اجرا نمی شود. 
بعضی از موارد قانون کار هم ضمانت اجرایی ندارد. تبصره 

دو ماده ۷ قانون کار نیازمند اصالح است.

درخواست حذف شركت های پیمانکاری از دولت آینده

کارگران کار می کنند, پیمانکاران سود می برند

هشدار درباره ورشکستگی جایگاه داران سوخت

جایگاه های سوخت روی دور تعدیل نیرو

معاون سازمان هواپیمایی كشوری پاسخ داد

چراهمهازافزایشقیمتبلیتهواپیماناراضیاند؟
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ستاری خبر داد:
تزريق 25 هزار ميليارد تومان منابع بانكی به اقتصاد 

دانش بنيان و خالق 
مرکز نوآوری صنعتی شماره 2 پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری افتتاح 
شد تا ایده های جوانان اســتان برای تولید محصول مسیر همواری را طی کند. تکمیل 
چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن به محصوالت فناورانه 
قابل عرضه به بازار هدف از گشایش این مرکز است. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری را با افتتاح این مرکز آغاز کرد. 
مرکزی برای جذب، هدایت و تبدیل ایده های بومی و استانی به محصوالت کاربردی و 

توسعه کسب وکارهای نوین و خالق این منطقه.

میزبانی از 8 شرکت دانش بنیان و خالق
نخستین گام ها برای ایجاد و راه اندازی این مرکز سال 99 برداشته شد. کاری که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری و توسط پارک علم و فناوری این 

استان اجرایی و در نهایت در سوله ای یک هزار متر مربعی ایجاد شد.
در حال حاضر این مرکز میزبان 8 شرکت فناور و دانش بنیان در حوزه »فنی و مهندسی«، 
»طراحی و ساخت و صنایع فلزی« است. بستری که قرار است فضایی برای پیاده سازی 
ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده، ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت 
از خالقیت نیروهای جوان استان و کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه و هدایت 

آنها به سمت فعالیت های گروهی شود.

تسهیل روند ارائه خدمات بانکی به زیست بوم فناوری و نوآوری
ستاری در مراسم افتتاح این مرکز در جمع رسانه های استانی با اشاره به روان تر شدن 
فرآیند ارائه تسهیالت بانکی به بخش اقتصاد دانش بنیان و خالق، گفت: سال گذشته 
نظام بانکی کشور بیش از 25 هزار میلیارد تومان منابع مالی به حوزه اقتصاد دانش بنیان 

و خالق تزریق کرده است.
به گفته معاون علمــی و فناوری رییس جمهوری، حمایت های نظام بانکی کشــور از 
زیست بوم فناوری و نوآوری مناسب  است و شــرایط ارائه تسهیالت به شرکت ها بهتر 

شده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه به توسعه زیرساخت های فناورانه استان چهارمحال و 
بختیاری اشاره کرد و گفت: هربار که به این استان سفر می کنم، شرکت های جدیدی 
به زیســت بوم فناوری و نوآوری آن افزوده شــده و اتفاقات خوبی در زمینه توســعه 
زیرساخت های فناورانه این استان رخ داده است. استانی که دیر شروع کرد؛ اما جهت گیری 

خوبی در این زمینه دارد.
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان چهارمحال بختیاری از سال 94 با هدف توسعه 
خالقیت و نوآوری قدم به عرصه علم و فناوری گذاشت. این مرکز با برگزاری دوره های 
آموزشی و کارگاه های مرتبط با خالقیت و نوآوری در سطوح مختلف مدارس، دانشگاه 

ها و سازمان ها زمینه توسعه خالقیت، نوآوری و کارآفرینی را در استان دنبال می کند.

بومی سازی خط تولید خوراک آبزیان
ستاری در ادامه این سفر از دستاوردهای شرکت دانش بنیان آتیه سازان نگین فراز بازدید 
کرد. شرکتی که با بومی سازی خط تولید خوراک آبزیان، ایران را به جمع 5 کشور دارای 
این فناوری افزوده است. تالش فناوران این مجموعه دانش بنیان منجر به این شده که این 

خط تولید برای نخستین بار در داخل کشور طراحی، ایجاد و راه اندازی شود.  
این شرکت در زمینه ماشین سازی، ساخت انواع اکسترودرهای فراوری، رطوبت گیری، 
حباب زدائی، روغن کشی، طراحی ماشین آالت و قطعه سازی فعالیت می کند و یکی 
از مدرن ترین کارخانجات صنعتی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات، 
ماشین آالت و دســتگاه های خطوط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان به ویژه سیستم 

اکسترودر را دارا است و به تامین بخش بزرگی از نیازهای کشور مشغول است.
در خط تولید خوراک آبزیان این شرکت، 54 دستگاه تخصصی با روش های پذیرفته شده 
جهانی بومی سازی شده است. فناوری که تنها در اختیار کشورهای آمریکا، سوئد، آلمان 
و چین قرار دارد و ایران نیز با تالش این شرکت دانش بنیان به جمع این کشورها پیوست.

75  درصد این دستگاه ها به صورت کامل بومی سازی شده و همه استانداردهای جهانی 
و داخلی را دریافت کرده است و توان تولید 10 تن در ساعت را دارد و به کشورهایی چون 
کویت، عراق، ارمنستان و پاکستان نیز صادر می شود. خرید کامل این خط تولید از دیگر 
کشورها 400 میلیارد تومان هزینه برای فعاالن این حوزه دارد در حالی که خط بومی شده 

این شرکت با یک دهم قیمت آماده واگذاری به متقاضیان است.
خط تولید خوراک آبزیان شهرکرد، خط میکرونیزه استان خوزستان، خط تولید خوراک 
آبزیان فاز ۳ شهرک صنعتی شهرکرد، خط تولید خوراک آبزیان بوشهر و پروژه خط آبزیان 

شمال کشور از جمله پروژه هایی است که توسط این شرکت انجام شده است.

صنایع لوازم خانگی نیازها را اعالم کرد
دانش بنيان ها بيش از ده محصول توليد می كنند

صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع کلیدی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری گام های موثری برای غلبه بر تحریم ها برداشــت. با توجه به خروج 
شرکت های بزرگ خارجی، به ویژه شرکت های متعلق به کشورهای جنوب شرق آسیا، 
بسیاری می گفتند که کشور در این زمینه با بحران مواجه خواهد شد. براین اساس، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرد تا با تقویت هر چه بیشتر ارتباط شرکت های 

دانش بنیان و فناور بر مشکالت این حوزه فائق آید.
یکی از برنامه های این معاونت، ایجاد کانال اعالم نیازهای فناورانه بوده است. بر این اساس 
هر کدام از شرکت های بزرگ فعال در حوزه لوازم خانگی، اگر به محصولی نیاز داشتند که 
تا پیش از این از خارج وارد می شد، نیاز خود را اعالم می کردند و معاونت علمی و فناوری 
نیز این نیاز فناورانه را در اختیار شرکت های دانش بنیان توانمند قرار می دهد تا برای آن 
پاسخی فناورانه فراهم کنند.تا کنون از همین طریق بیش از ده محصول و قطعه مورد 
نیاز صنعت لوازم خانگی تامین شده اســت. یکی از آخرین نیازهای اعالم شده، موتور 

یخ ساز است.
همچنین آب از طریق لوله یا شلنگ کوچکی از شیر آب خانه به پشت یخچال فریزر منتقل 
می شود که در آنجا به شیر ورودی آب یخچال متصل می شود. زمانی که دمای مناسب 
برای یخسازی توسط یخچال فراهم می شود، شیر ورودی آب جریان را از یخ ساز دریافت 
می کند و با فعال شدن سلنوید شیر، آب به داخل یخچال وارد می شود و از طریق لوله های 

کوچک آب به سینی یا قالب یخ ساز می رسد.
هنگامی که آب در قالب یخ می زند، یخ ســاز یخ های درست شــده را به درون مخزن 
یا ســطل یخ ها می اندازد و مجددا ســیکل یخ ســازی از نو آغاز می گردد. هنگامی 
که مخزن یخ ها به اندازه کافی پر می شــود، عملیات یخ ســازی متوقف شود. موتور 
یخســازی که با این شــرایط منطبق باشــد مورد نیاز صنایع لوازم خانگی اســت. 
همچنین دیگر نیازمندی اعالم شــده تولید شــیر برقی گاز، اســت. شیرهای برقی 
 ابتدا مســیر حرکت مایع و گاز درون لوله را هدایت می کنند ســپس آن ها را کنترل

 می کنند.
شیر برقی محتویاتش هرچه که باشد، چه به صورت مایع و چه به صورت گاز ، از دو قسمت 
ساخته شده است. بخش اول بدنه شیر اســت که از جنس فلز است و بخش دوم محل 
قرار گیری بوبین است. در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهادهای مختلفی 
نیازهای فناورانه صنایع بزرگ را احصاء و آنها را به شرکت های دانش بنیان و خالق منعکس 
می کنند. در همین راستا معاونت نوآوری و تجاری ســازی فناوری در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری بستری فراهم می کند تا نیازهای اساسی صنایع مختلف به 

مرحله تولید و تجاری سازی برسد.

اخبار

عرضه گوشی نوکیای جان سخت نسل پنجم
شرکت نوکیا از عرضه گوشی جان سخت جدیدی به نام ایکس آر ۲۰ خبر داده که یک گوشی مقاوم در برابر ضربه و شوک و رطوبت بوده و ۵۴۹ دالر قیمت دارد. این گوشی که با شبکه های نسل پنجم تلفن همراه 

سازگاری دارد از جمله گوشی های میان رده است و در شرایط آب و هوایی دشوار نیز قابل استفاده است. گوشی یادشده در عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه سالم می ماند.از جمله امکانات این گوشی 
می توان به دو دوربین در پشت اشاره کرد که یکی ۴۸ مگاپیکسلی و دیگری ۱۳ مگاپیکسلی است. انتظار می رود این گوشی نسل پنجمی تا یک ماه دیگر روانه بازار شود.گوشی یادشده مجهز به سیستم عامل 

اندروید ۱۱ بوده و از پردازنده کوالکوم اسنپ دراگون ۴۸۰ بهره می گیرد. ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و امکان نصب کارت حافظه حداکثر ۵۱۲ گیگابایتی از جمله قابلیت های این گوشی است.

مجری تامین بــرق مراکز 
استخراج رمز ارز از خسارت 
روزانه 20 میلیاردتومانی رمز 
ارز های غیرمجاز به اقتصاد 
کشــور خبــر داد. محمد 
خدادادی با اعــالم این خبرگفت: ســودجویانی که 
از دســتگاه رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده توسط 
وزارت نیرو استفاده می کردند روزانه مبلغ 20 میلیارد 
تومان از منابع کشــور را به غارت می برده اند تا بدون 
ایجاد هیچ گونه شغل و ارزش افزوده ای برای کشور و 
صرفا با سوءاستفاده از یارانه حامل های انرژی به ثروت 

اندوزی بپردازند. 
مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمــز ارز افزود: 
براساس قانون اســتفاده از هرگونه انشــعاب برق با 
تعرفه یارانه ای شامل انشــعاب برق خانگی، تجاری، 
صنعتی، کشاورزی و... برای اســتخراج رمزارز ها در 
کشور غیرمجاز است.  وی گفت: بهلولی انجام این عمل 
خالف قانون در واقع کسب کردن سود نه از طریق یک 
فعالیت اقتصادِی اشتغال زا و مولد بلکه با سوءاستفاده 
از یارانه حامل های انرژی متعلق به آحاد ملت ایران، 
است. خدادادی افزود: سودجویی غیرقانونی از محل 
یارانه ها نیز باعــث تحمیل هزینه هــای هنگفتی به 
اقتصاد کشور شده اســت که از جمله آن ها می توان 
به دامن زدن به رکود صنایــع و تعطیلی کارخانه ها و 

همچنین افزایش بیکاری و تورم اشاره کرد.
 وی در این خصوص با بیان این که مجموعه صنعت برق 
تاکنون با همکاری نیروی انتظامی و همراهی قضات، 
موفق به کشف و جمع آوری تعداد قابل توجهی دستگاه 
اســتخراج رمزارز با ظرفیتی نزدیک به ۶00 مگاوات 
شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که این تعداد 
دستگاه کشف و جمع آوری نشده بود، مالکان آن ها با 
رفتار سودجویانه هم اکنون نیز مشغول به سوءاستفاده 
از برق یارانه ای برای کســب ثروت غیرقانونی بودند. 
مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز ادامه داد: 

با توجه به این کــه برای تولید بــرق در نیروگاه های 
حرارتی کشور گاز طبیعی با قیمت یارانه ای به مصرف 
می رسد، میزان یارانه ای که این افراد، برخالف قانون 
از آن بهره می بردند به حدود 20 میلیارد تومان در روز 

بالغ می شد.
 خدادادی اظهارداشــت: در حقیقت ســودجویانی 
که از دستگاه های اســتخراج رمزارز غیرمجاز جمع 
آوری شده توســط وزارت نیرو اســتفاده می کردند 
روزانه مبلــغ 20 میلیارد تومان از منابع کشــورمان 
 )کــه متعلق بــه آحاد مــردم اســت( را بــه غارت
 می بردنــد و بدون ایجــاد هیچ گونه شــغل و ارزش 
افزوده ای برای کشــور و صرفا با سوءاستفاده از یارانه 
حامل های انرژی بــه ثروت انــدوزی می پرداختند.  
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز ها یاداور شد: 
مطابق قانون، کلیه این افراد متخلف که دستگاه های 
آن ها کشــف و ضبط شده اســت، مکلفند نسبت به 
بازپرداخت یارانه های مورد اشــاره اقــدام نمایند و 
عالوه بر ایــن، با معرفــی به مراجع قضایی توســط 
 وزارت نیرو؛ جرایم ســنگین دیگری نیز شامل آن ها 

خواهد شد.
 خدادادی در عین حال در خصــوص نحوه معرفی و 
پاداشــی که به گزارش دهندگان اختصاص می یابد 
نیز گفت: ســه راهکار برای ارائه اطالعات این مراکز 
وجود دارد که شامل درج اطالعات مراکز مورد اشاره 
www. در سامانه اینترنتی شــرکت توانیر به آدرس
tavanir.org.ir/samaat، اعالم از طریق ســامانه 
تلفنی 121 و یا مراجعه حضوری به واحد حراســت 
شرکت برق محل زندگی خود است. وی تصریح کرد: 
اطالعات و مشــخصات هویتی گزارش دهندگان به 
صورت کامال محرمانه نزد وزارت نیرو حفظ می شود 
و به گزارش هایی که منجر به کشــف مراکز غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز شود، تا ســقف 20 میلیون تومان 

پاداش نقدی تعلق می گیرد.
این در حالی اســت که مجــری طــرح تامین برق 
مراکز اســتخراج رمز ارزها در توانیــر همچنین می 
گوید: به دلیــل تعرفه هــای تخفیفی، ایــران جزو 
هفت کشــوری است که بیشــترین میزان استخراج 

رمــز ارز جهــان در آن صــورت می گیــرد. محمد 
خــدادادی بهلولــی اظهار کــرد: در حــال حاضر 
 چین، روســیه، آمریکا، قزاقســتان، کانادا، ایسلند و
 ایران هفت کشــوری هستند که بیشــترین میزان 
اســتخراج رمز ارز در آنها صورت می گیرد.  به گفته 
خدادادی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز 
رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه های مخفف حامل های 
انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی 

است. 
مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزها با 
اشاره به اینکه تاکنون ۳۶4۶ مرکز غیرمجاز استخراج 
رمز ارز با 19۶ هزار و 2۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و 
جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: توان مصرف 
برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمــز ارز، بیش از 570 
مگاوات بود. وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق 
و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی 

800 مگاوات احداث می شد. 
خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز 
ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این 
دستگاه ها گفت: رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است 
که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شــود 
و برای اســتخراج رمز ارزها باید محاســبات ریاضی 
پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر انجام شود 

که مستلزم مصرف برق زیادی است. 
طبق اعالم وزارت نیرو، وی یادآور شد: استخراج یک 
بیت کوین به بیش از ۳00 مگاوات ســاعت برق نیاز 
دارد که این میزان بیشــتر از برق مصرفی حدود ۳5 
هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.  خدادادی 
همچنین با مقایســه میزان مصرف یک ماینر با سایر 
وســایل خانگی گفت: مصرف برق یــک ماینر 2 تا ۳ 
کیلوواتی به میزان ۳5 پنکه یا 15 یخچال فریزر است. 
خدادادی در عین حال افزود: ماینری با این مشخصات 
همچنین به اندازه 5 کولر آبی یا یک کولر گازی برق 

مصرف می کند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه شناســایی مراکــز 
 غیرمجــاز نیازمنــد همــکاری مــردم اســت، 
خاطرنشان کرد: مردم می توانند اطالعات خود را در 
باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را 
www.tavanir.org.  در سامانه سمات به آدرس

ir/samaat   ثبت کنند تا رســیدگی شود. مجری 
طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان این 
که گزارش دهندگان، پاداش هایی تا سقف 20 میلیون 
تومــان دریافت خواهند کرد،  تاکیــد کرد: اطالعات 
هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز 
ارز را در این سامانه ثبت می کنند، کامال محرمانه باقی 

خواهد ماند.

مجری تامين برق مراكز استخراج رمز ارز خبر داد:

خسارت روزانه ۲۰ میلیاردی    رمز ارز های غیرمجاز 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

در شــرایطی که اینتل برای عرضه تراشــه های 
هفت نانومتری جدید در سال 202۳ برنامه ریزی 
کرده، خبرهایی در مورد تالش های آن برای تولید 
تراشــه های یک نانومتری نیز شــنیده می شود.  
تراشــه های راکت لیک هفت نانومتری تا ســال 
202۳ به بازار نمی آیند، اما اینتل در نبرد با رقیب 
نزدیک خود ای ام دی برنامه های خاصی برای سال 
2024 دارد. این شرکت در این سال طراحی اولین 

تراشه های خود با ترانزیستورهای یک نانومتری و 
حتی کوچک تر را به پایان می رساند.

برای اندازه گیــری این تراشــه ها از واحد طول 
آنگستروم استفاده می شود. هر انگستروم معادل ده 

به توان منفی ده است. تراشه های مذکور اینتل 20 
ای نام خواهند گرفت و در آنها از ترانزیستورهای 
RibbonFET استفاده خواهد شد. معماری این 
تراشه ها برای اولین بار از سال 2011 به این سو، به 

طور کامل تغییر یافته است.یک فناوری جدید به 
کار گرفته شده در این تراشه ها پاور- ویا نام دارد 
که باعث انتقال سریع برق به ویفر تراشه می شود 
که بهره وری تراشــه ها را افزایش می دهد. اینتل 
امیدوار است بتواند نمونه های اولیه این تراشه ها را 
در سال 2024 عرضه کند. گفته می شود عملکرد 
تراشه های مذکور تا 18 درصد بهتر از تراشه های 7 

نانومتری فعلی است.

رئیس مرکز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری گفت: تاکنون 1800شرکت 
دانش بنیان به دلیل عدم تحقیق و توسعه از گردونه 
دانش بنیانی حذف شــدند. دکتــر محمد صادق 
خیاطیان یزدی گفت: فرایند ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان برای اخذ مجوز دانش بنیانی بر اساس 
معیارهایی صورت می گیرد که طی آن شرکت های 
دانش بنیان به دو دسته تولیدی و نوپا تقسیم بندی 
می شوند.وی گفت: شرکت هایی که دارای فروش در 
اظهارنامه هستند به صورت تولیدی و شرکت هایی 
که فــروش ندارند به صورت نوپا تائید می  شــوند.
به گفته خیاطیان، »تولیــد محصول های-تک«، 

»محصول تولید شده یا نمونه آزمایشگاهی با قابلیت 
بررســی فنی« و »تولید یا ارائه خدمات بر اساس 
تحقیق و توســعه« از جمله معیارهای ارائه مجوز 
دانش بنیانی است و براساس سطح فناوری محصول، 
شــرکت ها به دو دســته نوع یک و دو تقسیم  می 
شوند.وی ادامه داد: شرکت هایی که در دسته بندی 
تولیدی نوع یک و یا نوپا نوع یــک قرار می گیرند 
معموالً محصوالت بــا فناوری باالتــری را تولید 

می کنند و از معافیت های مالیاتی نیز بهره مند می 
شوند.دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
با اشاره به ارتقاء و به روزرسانی شاخص های ارزیابی 
دانش بنیان در ســال های مختلف عنوان کرد: اگر 
شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده 
پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از لیست 
شرکت های دانش بنیان خارج می شوند.وی تأکید 
کرد: بر همین اساس الزم اســت طی دوره ای که 

شــرکت دانش بنیان با مجوز دانش بنیانی فعالیت 
می کند به فکر توسعه محصول خود باشد تا بتواند 
مجوز دانش بنیانی خود را تمدید کند.وی با اشاره به 
آخرین آمار شرکت های دانش بنیان و لغو مجوزهای 
این شــرکت ها گفت: تاکنون نزدیــک به ۶100 
شرکت دانش بنیان موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی 
شده اند اما تعدادی هم بعد از اتمام زمان اختصاص 
یافته به شرکت ها به لغو مجوز رسیده اند.وی افزود: 
تاکنــون 1800 شــرکت دانش بنیــان در فرایند 
ارزیابــی مجدد به دلیــل عدم تحقیق و توســعه 
 در محصول از لیســت شــرکت های دانش بنیان

خارج شده اند.

الکترونیــک  تجــارت  شــرکت  ســخنگوی 
کویــن بیــت  پذیــرش  خبــر   آمــازون 
 توسط این شــرکت به عنوان یک شیوه پرداخت 

را رد کرد.
بــه گــزارش کویــن دســک،  آمــازون گزارش 
 روزنامــه انگلیســی مبنــی بــر اینکــه ایــن 
شــرکت قصد قبول بیــت کوین به عنــوان یک 
شــیوه پرداخت را تا پایان ســال جاری میالدی 

دارد، رد کرده اســت. ســخنگوی این شــرکت 
بزرگ تجارت الکترونیــک گفت:»علی رغم عالقه 
ما به فضــای ارزهای مجازی، ایــن گمانه پردازی 
 که شــرکت ما برنامــه خاصــی بــرای ارزهای

 مجــازی دارد کامــاًل نادرســت اســت. مــا بر 
نیازهــای مشــتریانمان در آمــازون تمرکــز 
 داریم«.خبر پذیرش بیت کوین توســط شــرکت

 آمازون که توســط یکی از روزنامه های انگلیسی 

منتشر شده بود باعث افزایش قیمت این ارز مجازی 
شد. بیت کوین هفته گذشــته تا زیر ۳0 هزار دالر 

سقوط کرده بود.
بــا رد این خبر توســط شــرکت آمــازون، بیت 
کوین دوبــاره کاهش قیمت داشــت و 7.۳ درصد 
طــی 24 ســاعت پایین آمــد. ایــن ارز مجازی 
 در حــال حاضــر ۳7179.24 دالر معاملــه

 می شود.

جف بــزوس پیشــنهاد کــرده تــا در ازای پرداخت 
2 میلیــارد دالر از هزینه های ماموریت به ماه ناســا، 
بلواوریجین در این پروژه همــکاری کند. به گزارش 
پرس اسوسیشــن، جف بزوس بنیانگــذار آمازون در 
نامه ای سرگشــاده به ناسا پیشــنهاد کرده تا در ازای 
پرداخت چند میلیارد دالری به این سازمان، شرکت 
 بلواوریجین بتواند در مأموریت های سفر به ماه شرکت 

کند.
این درحالی است که احتمال دارد ناسا برای مأموریت 
ســفر به ماه با کمبود بودجه روبرو شود )به خصوص 

در بخش سیستم های فرود انسانی(، بزوس پیشنهاد 
کرده تا شــکاف مالی این ســازمان را پر کند. به طور 
دقیق ثروتمندترین مرد جهان به ناسا پیشنهاد کرده 
طی 2 ســال مالی آینده تمام پرداخت ها تا ســقف 2 
 میلیارد دالر را انجــام دهد تا این طــرح دوباره فعال 

شود.

در ماه آوریل ناســا طی قراردادی به ارزش تقریبی ۳ 
میلیارد دالر ساخت لندر ماه را به اسپیس ایکس واگذار 
کرد که این امر به اعتراض بلواوریجین منجر شد. بزوس 
در نامه خود هشدار داده قرارداد ناسا با اسپیس ایکس 
سبب شده رقابت در حوزه پروازهای تجاری از بین برود 
و چنین اقدامی برخالف برنامه هــای فضایی تجاری 

موفقیت آمیز این سازمان بوده است.
این درحالی است که بلواوریجین سیستمی برای فرود 
روی ماه طراحی کرده که می توان آن را با کمک موشک 
های مختلف )از جمله فالکون هــوی،SLS، ولکان و 
نیو گلن(به فضا پرتاب کرد و تصمیم ناســا به حذف 
این شــرکت از رقابت، منجر به حذف مزایای سیستم 
مذکور شد از سوی دیگر سیستم پرتاب اسپیس ایکس 
برای ارسال لندر به ماه نیازمند 10 بار پرتاب موشک 
استارشیپ است.البته ناســا هنوز به این نامه پاسخی 

نداده است.

تیک تاک یک مرکز امنیت ســایبری در پایتخت ایرلند 
تاسیس می کند تا یک گام جلوتر از تهدیدهای امنیتی 
جدید باشد و بتواند به سرعت به اتفاقات امنیت سایبری 
پاسخگو باشــد.به گزارش پرس اسوسیشن، تیک تاک 
تصمیم دارد یک مرکز امنیت ســایبری جدید در ایرلند 
تأســیس کند. این اقدام بخشــی از تالش های شــبکه 
اجتماعی برای آن است که یک گام جلوتر از تهدیدهای 

امنیتی نسل جدید است.
شبکه اجتماعی مذکور اعالم کرد دوبلین میزبان نخستین 

مورد از مراکز پیوســته منطقه ای در سراسر جهان است 
که به شرکت کمک می کند تا طی 24 ساعت شبانه روز و 
در زمان واقعی نسبت به حوادث امنیت سایبری پاسخگو 
باشیم.به گفته رولند کلوتیر مدیر ارشد امنیتی این شبکه 
اجتماعی این مراکز گام بعــدی تیک تاک برای تضمین 

امنیت پلتفرم از نقطه صفر است. او در این باره می گوید: 
هنگامیکه مردم از تیک تاک استفاده می کنند، اطالعاتشان 
را به ما می سپارند. این وظیفه ما است که به طور جدی از 

اطالعات محافظت کنیم.
این مرکز بیش از 50 شغل در زمینه امنیت، حریم خصوصی 

و سیاستگذاری به وجود می آورد.کلوتیر می گوید: مرکزی 
که در دوبلین تأسیس می شود فرایندهای ما برای کشف 
تهدیدهای امنیتی در پلتفرم را پیشرفته تر می کند و عالوه 
بر آن به تسریع نظارت بر نسل جدید تهدیدهای سایبری، 
انجام تحقیقات ســایبری و ایجاد گروه هایی برای مقابله 
با جرایم دیجیتال منجر می شــود. او در ادامه اضافه کرد 
اقدامات امنیت سایبری جدید از مرکز تیک تاک در آمریکا 
رهبری می شود و مرکز ایرلند نقشی مهم در شناسایی، 

ارزیابی و حذف ریسک ها متوجه پلتفرم و کاربرانش دارد.

18درصد بهتر از 7 نانومتری؛

اینتل تراشه های یک نانومتری تولید می کند

به دليل عدم تحقيق و توسعه؛

 ۱8۰۰ شرکت از گردونه دانش بنیانی حذف شدند

آمازون:

هیچ تصمیمی برای قبول بیت کوین به عنوان شیوه پرداخت نداریم

برای جبران كمبود بودجه ناسا؛

بزوس برای سفر به ماه ۲ میلیارد دالر هزینه می کند

برای اقدام فوری دربرابر حمالت؛

تیک تاک مرکز امنیت سایبری در اروپا تاسیس می کند


