
طی چهار ماهه نخست ســال جاری، به منظور 
واردات کاالهای اساســی و ضــروری حدود ۱۵ 
میلیارد دالر تأمین ارز شــده است که نسبت به 
دوره مشابه پارسال رشــدی بالغ بر ۲۷ درصدی 
دارد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کاالهای 
اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو )نرخ ترجیحی( 
با افزایش ۷۰ درصدی نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل به ۴.۶ میلیارد دالر رســیده است.به 
گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعــام کرده که از 
میزان فوق ۱۵۴۶ میلیون دالر برای ذرت، جو و 
گندم، ۱۱۲۴ میلیون دالر برای دانه های روغنی 

و روغن خــام، ۱۱۷۱میلیون دالر بــرای دارو و 
تجهیزات پزشــکی، ۳۴۸ میلیون دالر کنجاله 
سویا تأمین ارز شده است. عاوه بر آن برای سایر 
کاالها ۱۰.۴ میلیارد دالر تأمین ارز شــده است 
 که رشــدی بالغ بر ۱۵ درصد را نسبت به مدت

 مشابه ســال قبل نشــان می دهد. از جمله این 
کاالها می توان به ماشــین آالت اشاره کرد که 
برای آن ۳۵۶۴ میلیون دالر تامین ارز شده است.

بنابر گزارش اعامی اداره صادرات بانک مرکزی، 
صادرکنندگان همچنین طــی دوره مورد نظر، 
حدود هشت میلیارد دالر با نرخ میانگین موزون 

دالری معادل ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان در ســامانه 
نیما اقدام به فروش ارز کــرده اند که این رقم در 
مقایسه با دوره زمانی مشــابه سال قبل حاکی از 
رشد حدود ۵۵ درصدی اســت.گفتنی است،در 
بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامات ارزی 
حدود ۵۱۵ میلیون اسکناس دالر با نرخ میانگین 
۲۳۲۴۷ تومان و حدود ۹۴ میلیون اسکناس یورو 
با نرخ میانگین ۲۷۶۳۲ تومان معامله شده است 
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 
با رشدهای ۲۸۶ درصدی و ۶۶۱ درصدی همراه 

بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: با 
مشارکت مردم و کاهش روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعبی 
مصرف آب در پایتخت، قطع آب مشترکان پرمصرف 
از دستور کار شرکت آب و فاضاب استان تهران خارج 
شــد.به گزارش ایســنا، محمدرضا بختیاری ضمن 
قدردانی از همراهی و مشارکت مسئوالنه شهروندان 
تهرانی در مدیریت مصرف درســت آب، اظهار کرد: 
اخطارهای متعدد شرکت آب و فاضاب استان تهران 
از ابتدای تیرماه برای اولین بار سبب کاهش مصرف 
بین مشــترکان پرمصرف و بدمصرف شــده است و 
امیدواریم این روند در آینده نیز تداوم داشته باشد چرا 

که امسال منابع آبی در شرایط نامناسبی هستند و اگر 
این همراهی و همدلی شهروندان ادامه نداشته باشد، 
تامین آب شرب در تهران با معضات عدیده ای مواجه 
خواهد شد.وی  ادامه داد: مصرف آب شرب تهران از 
ســه میلیون و ۷۶۹ هزار مترمکعب در هشتم مرداد 
سال  ۱۳۹۹ به سه میلیون و ۵۷۲ هزار متر مکعب در 
هشتم مرداد ۱۴۰۰ کاهش یافته است که این یعنی 
میزان مصرف مشترکان بدمصرف و پرمصرف استان 
تهران ۱۲ درصد کاهش یافته است.مدیرعامل آب و 
فاضاب استان تهران با اشــاره به اینکه این کاهش 
مصرف درحالی است که دمای هوای تهران سه درجه 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرم تر شده است 
گفت: ۲۰۰ هزار مترمکعــب کاهش مصرف معادل 
مصرف آب شــرب برای یک شــهر ۸۰۰ هزار نفری 
اســت و این موضوع در تاریخ مصرف آب شــرب در 
تهران بی سابقه اســت.بختیاری با اشاره به رشد یک 
درصدی مصرف آب در استان تهران در سال جاری 
گفت: این موضوع نشــان می دهد بیشتر شهروندان 
تهرانی الگوی مصرف را رعایت می کنند، زیرا به طور 
متوسط هرساله اســتان تهران با ۲.۵ درصد افزایش 
رشد مصرف آب نســبت به افزایش جمعیت مواجه 

بوده است.

افزایش نرخ بلیت وســایل نقلیه عمومی، هزینه بنزین، هتــل و دیگر خدمات 
سفر، متقاضیان سفرهای قسطی را افزایش داده اســت.به گزارش ایسنا، تعداد 
وب ســایت ها و آژانس هایی که خدمات قسطی ســفر را عرضه می کنند درحال 
افزایش است. این شیوه سفر در گذشته نیز رواج داشته، اما به گفته آژانس داران 
در ســال های اخیر به دنبال تورم و افزایش قیمت ها، متقاضی بیشــتری داشته 
اســت.کیوان بیانی، یکی از آژانس دارانی که تورهای اقساطی به خارج از کشور 
اجرا می کند، به ایســنا می گوید: متقاضی سفرهای قســطی به ویژه به خارج از 
کشور بیشتر شده است که گرانی و کم توانی مردم، عامل اصلی ترویج این شیوه 
از سفر بوده است.او اضافه می کند: سفرهای قسطی در گذشته هم رواج داشته، 
اما حاال نمایان تر شده است، مخصوصا بعد از اصاح قوانین چک که خیال طرفین 
را آسوده تر کرده است.سفرهای قسطی به خارج از کشور از زمانی که ارمنستان 
مجوز واکسیناسیون اتباع و گردشگران خارجی را صادر کرد، نمایان تر شده است؛ 
این مطلب را بیانی می گوید و می افزاید: روزهایی که سفر به ارمنستان اوج گرفت، 

خیلی ها برای سفر قســطی با آژانس ها تماس می گرفتند، ما چک می گرفتیم و 
خدمات سفر را عرضه می کردیم.  در آژانس های دیگر نیز سفر قسطی یک بسته 
ویژه دارد. اقســاط از چهار ماه تا ۱۲ ماه تعیین می شود. بعضی از آژانس ها حتی 
وام ســفر هم می دهند. یکی از همین آژانس داران به ایســنا می گوید که بسته 
ویژه سفرهای قســطی را از سال ۹۷ طراحی کرده اســت، از همان روزهایی که 
بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، نرخ ارز و عوارض خروج از کشــور، گران شدند و 
توان اقتصادی مردم پایین تر آمد. خیلی ها که اتفاقا از قشــر متوسط جامعه و یا 
دانشجو بودند و سالی یک بار سفر خارجی می رفتند، محدود شدند. همان قشر 
حاال ســفر داخلی هم کمتر می توانند بروند.سفرهای قســطی نسخه ای بود که 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با گرانی هزینه خدمات سفر و 
کاهش مسافران در همان سال ۹۷ پیچید. ابتدا قرار بود طرحی برای ارزان سازی 
سفر اجرا شود، مدتی بعد نام طرح را به »آسان ســازی سفر« تغییر دادند، کمی 
بعدتر هم اعام کردند منظورشان از این طرح ها، ســفرهای قسطی بوده است. 

برخی کارشناسان این تئوری را ردشده و ناکارآمد می دانستند؛ چرا که معتقدند 
بدهکار کردن و زیر قرض و قســط بردن مردم برای ســفر در شرایط معیشتی و 
اقتصادی موجود، فرمول درستی نیست و بهتر است نسخه های کشورهای دیگر 
که با تخصیص یارانه و بودجه های رفاهی به گروه های کم درآمد، کارگر و دانشجو 
سفر را ارزان کرده اند، دنبال شــود.وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی حتی تعدادی از آژانس های دولتی و وابسته را مأمور اجرای طرح سفرهای 
قسطی کرد. برخی از آن ها می گفتند در مسیرهای مثل مشهد و کیش این مدل 
خوب جواب داده است. اما طرِح دولتی ســفرهای قسطی با شیوع کرونا متوقف 
شد.عاوه بر این، از طرف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که یکی از شرکت های 
زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به شمار می آید، در مهرماه ۹۹ 
درست در اوج کرونا، از توافق با یکی از بانک ها برای پرداخت ۲۰ میلیون وام سفر 
خبر داده شد که این طرح در روزهای کرونایی با واکنش های منفی مواجه شد و 
به نتیجه نرسید و متوقف شد.  سال ۹۸، پیش از همه گیری کرونا، چشم انداز اغلب 

آژانس داران این بود که مردم بیشتر به سفرهای قسطی و قیمت های لحظه آخری 
روی آورند و سفرهای داخلی به نسبت سفرهای خارجی رونق داشته باشد. با وجود 
این فرض، اما دست انداراکان ســفر و حمل و نقل در آن سال که گرانی خدمات 
سفر هم بیشتر نمایان شده بود، مقاومت هایی را برای ارزان کردن هزینه خدمات 
و حتی تخفیف دادن نشان می دادند.وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نیز به عنوان متولی سفر، تاکنون مدل و یا روشی موفق برای مدیریت سفر و 
هزینه های آن نداشته و در سطح کان، رایزنی های آن برای سامان دهی هزینه های 
سفر، بی اثر بوده و بی نتیجه مانده است؛ نمونه بارز آن در سال های اخیر که پس 
از گرانی ناگهانی بلیت هواپیما و ریزش سفرهای هوایی، در نتیجه پیگیری های 
متولیان گردشگری، رییس جمهور به شرکت های هواپیمایی اخطار داد، اما تغییر 
و اصاحی در قیمت ها رخ نداد، گرانی ای که تا امروز ادامه داشته و همچنان مسأله 
است. اینک با ادامه این روند و تغییر سلیقه مردم در سفر، بسیاری از آژانس داران، 

حذف سفر از سبد گروه بزرگی از جامعه را هشدار می دهند.

سقف پرداختی در قالب کارت اعتباری مرابحه به مشــتریان بانک ها و موسسات اعتباری 
از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با 
صدور بخشنامه ای اعام کرد که با تصویب کمیسیون اعتباری این بانک، بانک ها و موسسات 
اعتباری می توانند براساس ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار 
تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام کنند.بانک مرکزی 
پیش از این در دستورالعمل اباغی کارت اعتباری مرابحه به موسسات اعتباری و بانک ها 
تاکید کرده بود که با توجه به ظرفیت باالی عقد مرابحــه و کارت های اعتباری مبتنی بر 
این عقد که اعطای تسهیات برای تأمین طیف وسیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد 
جامعه را شامل می شود، این کارت ها باید به تدریج جایگزین تسهیات متنوع خرد فعلی 

شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار 
مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کاالیی و خدماتــی، فرآیندهای زمانبر و پرهزینه 
اعطای تسهیات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیات با موضوع قرارداد به 
حداقل رسانده شود.همچنین براساس این دستورالعمل مقرر شده بود که هریک از بانک ها 
و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان باشند، اما دریافت 
کارت های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف دریافتی برای هر 
مشتری، بامانع است.سقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان ۵۰ میلیون تومان 
بود که در بخشنامه جدید این ســقف به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.برخی از 
 تمهیدات دیگری که در دستور العمل کارت اعتباری در نظر گرفته شده است عبارتند از:

۱ -ایجاد امــکان بازپرداخت تســهیات دریافتی بــا کارت اعتباری مرابحــه به صورت 
 نســیه اقســاطی با اقســاط حداقل ۱۲ تا حداکثــر ۳۶ ماهه. عــاوه بر نســیه دفعی؛

۲ -الــزام به تخفیــف حداقل ۹۰ درصد ســود مســتتر در قسط/اقســاط زود پرداخت 
)متناســب با مدت باقیمانــده تا سررســید قسط/اقســاط پرداخت شــده(، در صورت 
 بازپرداخت تمام یا بخشی از تســهیات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛

۳ -عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی 
بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری )ناشی از استفاده مشتری از کارت 
اعتباری( در پایان دوره تنفس، مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس 

پرداخت نماید؛

۴ -ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل 
پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری.

گفتنی است؛ کارت اعتباری مرابحه به دارنده آن این امکان را می دهد که بر پایه نوع قرارداد، 
از خدمات و کاالهایی برخوردار شده و سامانه بانک صادر کننده بهای آن  را بپردازد. به عبارت 
دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می شود که می تواند از آن پولی را برای پرداخت 
قرض بگیرد و میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده می شود بستگی زیادی به درآمد 
و توان بازپرداخت وی دارد که پس از تعیین اعتبار می تواند از محل این اعتبار، کاال و خدمات 
مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آن را یکجا و یا به صورت اقساط، باز پرداخت 

کند.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک 
اعام کرد که صادرات شــترهای ماده باالی ۱۲ ســال سن و 
شترهای نر غیر اصاح نژادی با بیش از ۸ سال سن تا سقف ۵۰۰۰ 
نفر در سال جاری صرفا بصورت مجاز مشروط، مدیریت شده با 
اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی مجاز است.به گزارش ایسنا، 
دی ماه سال گذشته امید گیان پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی، 
طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، با اشاره به 
ممنوعیت صادرات شتر از سال ۱۳۹۷، اظهار کرده بود که گوشت 

شتر تنها ۰.۷ درصد گوشت قرمز کشور را تامین می کند و نقش 
چندانی در تنظیم بازار گوشــت قرمز ندارد. همچنین ساالنه 
حدود ۱۶۰۰۰ نفر شتر نر و مولد حذفی از مجموع تولیدات ساالنه 
کشور، مازاد بر نیاز داخلی بوده و با توجه به کیفیت پایین گوشت 
تولیدی آنها بازار دائمی مناسب و مطمئن هم برای مصارف داخلی 
ندارند.  گیان پور در ادامه این نامه با اشــاره به اینکه صادرات 
کنترل شده، یک راهبرد مطمئن برای کمک به پیشرفت مالی 
گله دارها محسوب می شود، از وزارت صمت خواسته بود مراتب 

صادرات شتر با کد تعرفه ۰۱۰۶۱۳ به طور مجاز مشروط، یعنی 
با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی به گمرک اباغ شود.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی پیرو نامه قبلی، در تیر ماه امسال طی نامه  
دیگری درباره شیوه نامه تدوین شده برای صادرات شتر اعام کرد 
که معاونت امور تولیدات دامی با صادرات شترهای ماده باالی ۱۲ 
سال سن و شترهای نر غیر اصاح نژادی با بیش از ۸ سال سن 
با رعایت سقف صادرات ۵۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ با کد تعرفه 

۰۱۰۶۱۳ موافقت کرده است.  

قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی از دستور کار خارج شدجزئیات جدید از تامین ارز کاالهای اساسی

»سفر قسطی« پرتقاضا شد

سقف اعتبار کارت مرابحه ۲۰۰ میلیونی شد

شرایط صادرات شتر اعالم شد
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دژپسند خبرداد:

وزیر کشور خواستار شد

مرغ هم چند نرخی شد

 تامین مالی  
۶۸۰ هزار میلیاردی  از 

طریق بورس

 تعیین تکلیف
 خودروهای وارداتی

عوامل بیرون
 دولت و کشور 
مانع از رفع 
تحریم ها شدند

ظریف:

 بخشی از واقعیت 
را به مردم نگفتیم؛ 

چون نمی شد و 
مفید نبود 
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روحانی:

سرمقاله

 تبعات
 افزایش شکاف طبقاتی

در موضوع تورم و تاثیرات 
آن، اصــوال جامعه را به دو 
گروه بــا درآمدهای ثابت 
و درآمدهــای غیــر ثابت 
تقســیم بندی می کنیم. تورم همیشه به ضرر 

افرادی است که...

  ســهراب دل انگیــزان، 
کارشناس اقتصادی 
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 رشد ۲۰ درصدی
 قیمت نهاده های 

ساختمانی 

 کاهش  ورود  
پول  حقیقی  به بورس

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به 47/7 درصد رسید

فشار تورمی  بر خانوارهای  روستایی
صفحه3
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افزایش  ودیعه  درخواستی  موجران
حداقل   ودیعه   درخواستی به 200 تا 300 میلیون رسید

نگرانی مستاجران از قیمت های جدید اجاره  بها

نتایج مرکز آمار نشان می دهد که شاخص قیمت 
نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در 
فصل بهار ۱۴۰۰ به عدد ۱۰۷۶.۵ رســید که این 
رقم نسبت به شاخص فصل قبل )۹۰۲.۰(، حدود 
۱۹.۴ درصد افزایش داشته است. به گزارش مرکز 
آمار ایران، طبق گزارش این سازمان شاخص قیمت 
نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در 
فصل بهار ۱۴۰۰ به عدد ۱۰۷۶.۵ رسید که این رقم 
نسبت به شاخص فصل قبل )۹۰۲.۰(، ۱۹.۴ درصد 
افزایش داشته است.همچنین تورم نقطه به نقطه 
بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰.۷ درصد بوده اســت که در 

مقایسه با فصل قبل...

در اتفاقی بی سابقه در معامات روز یکشنبه تعداد 
نمادهای سبزپوش بازار با تعداد نمادهایی که کاهش 
قیمت داشتند برابر شــد. در معامات روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۷۸۶ 
واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۳۶۰ 
هزار و ۲۸۶ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با رشد 
هزار و ۱۶۹ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار و ۸۹ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۶۳ واحد 
باال آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۹۵۷ واحد قرار گرفت.

در پایان معامات  روز یکشنبه، ۲۳۴ نماد رشد قیمت 
داشتند که ۱۶۹ نماد بورسی و ۶۵ نماد فرابورسی 
بودند. همچنین ۲۳۴ نماد کاهش قیمت داشتند که 

۱۶۲ نماد بورسی و ۷۲ نماد...



اقتصاد2
ایران وجهان

دژپسند:
پارسال ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین 

مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته ۶۸۰ 
هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
برای اقتصاد کشور انجام شــد. »فرهاد دژپسند« 
درآخرین جلســه هیات دولت دوازدهم در جمع 
خبرنگاران درباره اشــتغال زایی در وزارت اقتصاد، 
اظهار داشت: وزارت اقتصاد به طور عمده در تنظیم 
سیاست اقتصادی ایفای نقش می کند. وی افزود: این 
وزارتخانه باید اقداماتی در راستای روان سازی کسب 
و کار و رفع موانع انجام دهد تا سرمایه گذار با طیب 
خاطر وارد شود و ســرمایه گذاری انجام دهد و در 
نتیجه فرصت شغلی جدید ایجاد شود. وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: وقتی می گوییم تامین مالی باید روان 
شود، یعنی همان اقدامی که سال گذشته انجام و 
در نتیجه ۶۸۰ هزار میلیارد تومــان تامین مالی 
اقتصاد از بازار سرمایه انجام شد که به موجب آن نرخ 
بهره برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و از سوی 

دیگر ظرفیت جدید برای اشتغال زایی ایجاد شد.

شرایط اقتصادی کشور جای امیدواری دارد
وی درباره وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت 
دوازدهم، گفت: شرایط اقتصاد به گونه ای است که 
جای امیدواری زیاد است. دژپسند افزود: یکی از 
بحث های جــدی در راس برنامه های ما »اقتصاد 
هوشــمند« بود و در این زمینه نقشه راه تدوین و 
گام های خوبی برداشته شد، برای نمونه در حوزه 
بانکداری و گمــرک ورود کردیم اما هنوز با نقطه 
مطلوب فاصلــه داریم و امیدواریــم این فاصله با 
اقدامات جدی در دولت آینده رفع شود. وی تاکید 
کرد: وزیر آینده اقتصاد باید به اقتصاد هوشــمند 
اهتمام ویژه ای داشته باشــد، زیرا با انجام این کار 
فضای کسب و کار روان می شود، سرمایه گذاری 
افزایش می یابــد، کارهای دولــت در حوزه های 
مختلف شفاف می شود و وصول مالیات با شفافیت 
انجام می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: 
این امر برای منابع مالی دولت خوب است، فساد 
کاهش می یابد و نقش قابل توجهی در بهبود روابط 

ایران با کشورهای مختلف دارد.

افتتاح حســاب بانکی بدون 
حضور در شعبه

خارج از وقت اداری و بدون اینکه به شــعبه بانک 
مراجعه کنیــد، می توانید افتتاح حســاب انجام 
دهید. این خدمتی اســت که بانک مهر ایران به 
شما ارائه می دهد. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، بانکداری الکترونیکی در 
طول سال های اخیر در کشور ما رشد روزافزونی 
داشته و باعث شده بسیاری از عملیات های بانکی 
از جمله دریافت و انتقال پول، پرداخت قبوض و... 
بدون مراجعه به شــعب بانکی قابل انجام باشد. 
با این حال خدمــات و محصوالتی که بانک های 
مختلف کشــور ارائه می کنند تا حد زیادی شبیه 
به یکدیگر بوده و تفاوت هــای اندکی در آن ها به 
چشــم می خورد. اما بانک مهر ایران که در حوزه 
ارائه خدمات الکترونیکی پیشرو محسوب می شود 
و چند محصول و خدمت را برای نخستین بار در 
شبکه بانکی کشور به مشتریان خود ارائه کرده، این 
بار نیز در ارائه یک خدمت نوین پیشگام شده است.

خدمات مجازی بانک توسعه 
تعاون در سطح مطلوبی است 

با توجــه به شــیوع بیمــاری کرونا در ســطح 
کشور،خدمات بانکی در سطح شعب و باجه های 
بانک توسعه تعاون به صورت مطلوب ارائه می شود.

حجت اله مهدیان در تماس با همکاران شــعب 
گفت:همکارانمان در شــعب و باجه های بانک 
توســعه تعاون به عنوان نیروهای خط مقدم در 
دوران شــیوع کرونا به نحو مطلوبی به مشتریان 

خدمات رسانی کردند.
وی افزود:زیر ساخت های فنی بانک به گونه ای 
طراحی شده است که بخش زیادی از خدمات بانک  
قابلیت ارائه بدون حضور مشتری در شعبه را دارد.

مهدیان با اشاره به ۲۶هزار میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال زایی روستایی و عشایری گفت:این مهم 
با همکاری و همت همه همکاران صف وستاد در 

سطح کشور انجام شده است.
وی تاکید کرد :اقدامات توســعه ای بانک توسعه 

تعاون به تایید نهاد های باال دستی رسیده است .
همچنین با توجه به اهداف توسعه ای تعریف شده 
بانک ،تسهیالت مناسبی به مددجویان نهادهای 
حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

پرداخت شده است.

خبر

نتایج مرکز آمار نشان می دهد 
که شاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر 
تهران در فصل بهار ١۴۰۰ به 
عدد ١۰۷۶.۵ رسید که این 
رقم نسبت به شاخص فصل قبل )۹۰۲.۰(، حدود ١۹.۴ 
درصد افزایش داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، 
طبق گزارش این سازمان شــاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١۴۰۰ 
به عدد ١۰۷۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل 

قبل )۹۰۲.۰(، ١۹.۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه کل گروه های اجرایی
همچنین تورم نقطه به نقطه بهار ١۴۰۰ معادل ١۰۰.۷ 
درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل )۹۷.۲ درصد( 
٣.۵ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه 
به نقطه، درصد تغییر شــاخص قیمت در فصل جاری 
نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می باشد. 
در بین تمامی گروه های اجرایی، گروه سنگ با ۷.١۴٣ 

درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص 
داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز 
مربوط به گروه اجرایی خدمات با ۴۲.۴ درصد بوده است.

افزایش تورم ساالنه کل گروه های اجرایی
طبق این گزارش تورم ساالنه بهار سال ١۴۰۰، معادل 
۹٣.۵ درصد بوده که نســبت به همین اطالع در فصل 

قبل )۷۶.۴ درصد( ١۷.١ واحد درصد افزایش داشــته 
است. منظور از تورم ساالنه، درصد تغییر متوسط شاخص 
قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به 
همین اطالع در سال قبل می باشــد. در بین گروه های 
اجرایی بیشترین تورم ساالنه مربوط به گروه اجرایی آهن 
آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده با ١٣۴.۲ درصد 
افزایش و کمترین تورم با ٣۹.۲ درصد افزایش، متعلق به 

گروه خدمات بوده است.

افزایش تورم فصلی کل گروه های اجرایی
همچنین آمارها بیانگر این اســت که تورم فصلی بهار 
ســال ١۴۰۰، معادل ١۹.۴ درصد بوده اســت که در 
مقایســه با همین اطالع در فصل قبــل )۶.١ درصد( 
١٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم 
فصلی، درصد تغییر شــاخص قیمــت در فصل جاری 
نســبت به شــاخص قیمت در فصل قبل می باشد. در 
این فصل، در بین گروه های اجرایی، بیشــترین تورم 
فصلی مربوط به گروه اجرایی خدمــات با ۲۷.۷ درصد 
افزایش و کمترین تــورم فصلی نیز مربــوط به گروه 
 اجرایی ایزوگام و قیرگونی آسفالت با ١.١ درصد افزایش 

بوده است.

در بهار امسال رقم خورد؛

رشد ۲۰ درصدی  قیمت نهاده های ساختمانی 

روحانی:
 بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم؛ 

چون نمی شد و مفید نبود 
حسن روحانی روز یکشنبه در آخرین جلسه هیات 
وزیران در دولت دوازدهم، تاکید کرد: خیلی از مسایل 
را به جان خریدیم و خیلی از اشکاالت را پاسخ ندادیم 
برای اینکه انسجام ملی و وحدت ملی در کشور حفظ 
شــود. روحانی با بیان اینکه مردم به خوبی آگاهی 
دارند که شرایط این دولت در ۴ سال اول با ۴ سال 
دوم یکسان نبود، گفت: در ۴ ســال اول از از لحاظ 
داخلی، بین المللی، سرمایه اجتماعی، امید مردم 
به آینده شرایط بهتری داشتیم، ولی در ۴ سال دوم 
شرایط کمی متفاوت بود. رئیس جمهور افزود: در ۴ 
سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان 
کامالً اطمینان داشتیم که حریف قدرت های بزرگ 
در مذاکره هستیم و یک در میلیون هم تردید نداشتم 
که در مذاکره با جهان شکست نمی خوریم و شکست 
نخوردیم و دیدید که با دیپلمات ها و حقوقدان های 
توانمند در مقاطع حســاس به پیروزی رسیدیم و 
آثار این پیروزی ها را شاهد بودید. روحانی با اشاره 
به اینکه اگر جنگ تحمیلی اقتصــادی نبود روند 
موفقیت هــا را ادامه می دادیم، گفت: در شــرایط 
ســخت تحریم و جنگ اقتصادی واردات ۲ هزار و 
۵۰۰ نوع کاال از جمله خــودرو را ممنوع کردیم و 
نتیجه این ممنوعیت واردات، گرانی این کاال ها بود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه نمی گوئیم کار ما بی نقص 
و بی عیب بوده و حتماً نقص و عیب داشتیم، معصوم 
نبودیم و معصوم نیستیم، گفت: تالش ما این بوده 
که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی 
داشتیم از مردم عذرخواهی می کنیم و از آن ها طلب 

عفو و رحمت می کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات نفت و 
مسدود شدن تعامالت بانکی به معنای گران شدن 
اقالم وارداتــی و کاهش درآمد های ارزی اســت، 
تصریح کرد: طبیعی است که در چنین وضعیتی 
مردم تحت فشــار قرار می گیرند. در این وضعیت 
ناچار بودیم تامین مواد اولیه کارخانجات و کاال های 
اساسی را در اولویت قرار دهیم، اما قطعا در شرایط 
جنگی تحقق اهداف طراحی شــده بــرای زمان 
صلح مقدور نیســت. رئیس جمهور با بیان اینکه 
باید شــرایط جنگ را با اقتضائات جنگ سنجید، 
خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که دولت 
در زمان جنگ اقتصادی، سیاســت جیره بندی و 
نظام توزیع کوپنی را که سیاســتی رایج در زمان 
جنگ است، اجرا نکرد و کشــور در سه سال و نیم 
جنگ اقتصادی بر اساس سیاست وفور کاال که مورد 
تاکید بنده بود، اداره شد. روحانی در ادامه سخنان 
خود اظهار داشت: باور بنده این بود که جنس باید در 
بازار به وفور وجود داشته باشد، قیمت آن البته دست 
دولت نیست، ولی تا جایی که می توانیم باید کنترل 
کنیم. بــرای واردات کاال های اساســی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اختصاص دادیم، اما قیمت کاال فقط بر مبنای 
قیمت ارز تعیین نمی شود و هزینه های حمل و نقل 

و مسایل دیگر مثل تورم نیز تعیین کننده است.

ظریف:
عوامل بیرون دولت و کشور مانع 

از رفع تحریم ها شدند
وزیر خارجه ایران گفت: مــا تالش خود را برای رفع 
تحریم ها کردیم اما عوامل بیرون دولت و کشور مانع 

از این شد که به نتیجه ای که می خواستیم برسیم.
محمدجواد ظریف در حاشیه آخرین جلسه هیئت 
دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
حتماً رفع تحریم ها یکی از مهمترین نیازهای کشور 
بود، اظهار کرد: بدون اینکه کشور بخواهد چشمش 
به خارج باشــد ما به عنوان دســتگاه دیپلماسی 
وظیفه داریم که بار را از روی دوش اقتصاد کشور 
برداریم. تالش هایی هم کردیم و موفقیت هایی هم 
در دو سال اول بود که نتیجه اش در رشد بی سابقه 
کشــور خود را نشــان داد اما متاسفانه بدعهدی 
آمریکایی ها بود که در نامه اخیر به دبیرکل سازمان 
ملل سابقه آن از شهریور سال ۹۵ را ثبت کردیم و 
این بدعهدی ها به صورت یک کتاب هم در روزهای 

آتی منتشر می شود.
وی افزود: این نشــان می دهد که ما تالش خود 
را کردیــم و عوامل بیرون دولت و کشــور مانع از 
این شد که به نتیجه ای که می خواستیم برسیم. 
دومین چیزی که باید برای مردم فراهم می کردیم 
واکســن بود که توجه ما به تولید بود اما به عنوان 
وزارت خارجه وظیفه داشتیم که کمک کنیم برای 
دسترسی به واکســن خارجی و برای این کار در 
خدمت وزارت بهداشــت بودیم و خوشحالیم که 
تا کنون بیش از ١۰ میلیون واکسن خارجی وارد 
کشور شده است. ظریف یادآور شد: با برنامه ریزی 
که شده چند ده میلیون واکســن دیگر هم وارد 
کشور می شــود و انشــاءاهلل این نقیصه مهم که 

واکسیناسیون عمومی است، رفع خواهد شد.
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در اتفاقی بی ســابقه در معامالت روز یکشنبه تعداد 
نمادهای سبزپوش بازار با تعداد نمادهایی که کاهش 
قیمت داشتند برابر شد. در معامالت روز گذشته بورس 
تهران شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۷۸۶ واحدی 
نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ٣۶۰ هزار و 
۲۸۶ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با رشد هزار و 
١۶۹ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار و ۸۹ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ١۶٣ واحد باال آمد و 

در سطح ١۹ هزار و ۹۵۷ واحد قرار گرفت.

برابری دو سمت بازار
در پایان معامالت  روز یکشنبه، ۲٣۴ نماد رشد قیمت 
داشتند که ١۶۹ نماد بورســی و ۶۵ نماد فرابورسی 
بودند. همچنین ۲٣۴ نماد کاهش قیمت داشتند که 
١۶۲ نماد بورسی و ۷۲ نماد فرابورسی بودند. به عبارت 
دیگر، ۵۰ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۰ درصد 

بازار افت قیمت داشتند.

سهم های پیشران بازار 
در معامالت دومین روز هفتــه نمادهای »میدکو«، 
»فارس« و »پارس« بیشترین تاثیر را در رشد شاخص 
کل داشتند. وغدیر، اخابر، وپارس، نوری و شاراک دیگر 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص کل داشتند. همچنین سه نماد »شتران«، 
»وسرضوی« و »وتجارت« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس سپید صدرنشین است 
و فملی و برکت در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 

نیز لطیف، گدنا و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ورود پول حقیقی
روز یکشــنبه ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار مثبت شد و ۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی 
به بورس وارد شد که نسبت به روز شنبه ۸۵ درصد کاهش 
یافته است.   در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول 
حقیقی به سهام حتاید )تاید واتر خاورمیانه( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن ۶۵ میلیارد 
تومان بود. پس از حتاید، شاراک )پتروشیمی شازند اراک( 
و های وب )شرکت داده گستر عصر نوین( بیشترین ورود 

پول حقیقی را داشتند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۷ 
هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان رســید که نسبت به روز 
  شــنبه ۴ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت 
خرد نیز با افت ۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم ۶ هزار و ۲۹١ میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشته ١۸ درصد افت کرد 
و در رقم ۶۲١ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های 
فروش نیز ١۰ درصد افزایش یافــت و ۵۲۹ میلیارد 
تومان شد.شرکت ســپید ماکیان )با نماد معامالتی 
سپید( با صف  خرید ۲۴۵ میلیارد تومانی برای پنجمین 
روز متوالی در صدر جدول تقاضــای بازار قرار گرفت. 
پس از سپید، نمادهای وهامون )شرکت سرمایه گذاری 
هامون صبا( و پترول )گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 

ایرانیان( بیشترین صف خرید را داشتند.  

دبیر کانون سراسری انبوه سازان از بازگشت قیمت 
سیمان به کیسه ای زیر ٣۰ هزار تومان در بورس کاال 

و ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در خرده فروشی ها خبر داد.
پس از آنکه معاون وزیر صمت و محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی در اوایل هفته گذشته در دو مصاحبه 
جداگانه در برنامه زنده تلویزیونی از مخالفت خود با 
عرضه سیمان در بورس کاال خبر دادند، روز چهارشنبه 
هفته گذشته )روز نوبت عرضه سیمان( در ساعات 
ابتدایی صبح از عرضه سیمان در بورس کاال خبری 
نبود تا اینکه از نیمه های فعالیت بازار، شرکت های 
ســیمانی مکلف به عرضه محصول خود در بورس 

کاال شدند.
در چهارشنبه هفته گذشــته حدود ۷۰۰ هزار تن 
سیمان در بورس کاال عرضه شد که این حجم باالی 
عرضه سبب کاهش قیمت آنکه در هفته های قبل تا 
کیسه ای ١١۰ هزار تومان شده بود، به زیر کیسه ای 

٣۰ هزار تومان رسید.
بر اســاس گزارش های آماری بورس کاال، این حجم 
گسترده عرضه ســیمان در بورس، بی سابقه بوده و 
سبب شد تا بسیاری از ســازندگان محصوالت خود 
را در بازار ســرمایه به فروش برسانند تا با استفاده از 
شــفافیت این بازار، از ورود دالالن به قیمت گذاری 

سیمان جلوگیری شود.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انجمن های 
انبوه سازان در گفت وگو با مهر، با تأیید کاهش قیمت 
سیمان گفت: اگرچه در ابتدای گرانی سیمان، کاهش 
برق دیماند کارخانه های سیمان و درنتیجه کاهش 
تولید سبب افزایش قیمت ها شد، اما در ادامه دالالن 
بودند که با ورود به این بازار و کاهش عرضه، افزایش 

آن به قیمت های کیسه ای ۷۰ و سپس تا ١١۰ هزار 
تومان را رقم زدند.

وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کاال موجب 
ایجاد شــفافیت در خرید و فروش ها شده و باید این 
روش برای حذف دالالن و محتکران از بازار سیمان 
و دیگــر نهاده های ســاختمانی ادامه یابــد، افزود: 
قیمت هایی که در بورس کاال کشف شد، قیمت تمام 
شده هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان است که متوسط 
۲۵ هزار تومان در هر کیسه می شود؛ اما به این نرخ، 
۹ درصد ارزش افزوده، کیسه ای ۲ هزار تومان تخلیه 
و بارگیری، کیسه ای ۷ تا ۸ هزار تومان کرایه حمل و 
نقل، ١۰ تا ١۵ درصد سود خرده فروشی و دیگر عوامل 
نیز افزوده شده و در حال حاضر برای انبوه سازان بین 
۴۵ تا ۵۰ هزار تومان بســته به شهر نزدیک یا دور از 

کارخانه سیمان، تمام می شود.
پورحاجت با بیان اینکه تولیدکنندگان بزرگ سیمان 
هم به دامن زدن به این نرخ ها بی تمایل نبودند، گفت: 
نتیجه ای که در هفته های گذشته رقم خورد، تعطیلی 
یا نیمه تعطیلی پروژه های ساختمانی بود و دالالن 
و سالطین ســیمان جوالن دادند. اما باید بپذیریم 
قیمت مصالح از تولید و عرضه تبعیت می کند؛ وقتی 
تولیدکننده قطره چکانی آن را عرضه می کند یا در 
دوره نیمه نخست سال که اوج ساخت و ساز است، به 
صادرات بیشتر از عرضه داخلی اهمیت می دهند، باید 
توقع رسیدن قیمت ســیمان به نرخ های هفته های 

قبل را داشت.
وی تأکید کرد: البته معتقــدم نرخ های فعلی برای 
صنعت ساختمان مناسب نیست و باید به زیر ٣۰ هزار 

تومان در هر کیسه برگردد.

تنها چنــد روز به پایان دولت دوازدهــم باقی مانده 
اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در 
گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشــور در نامه ای به 
رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف این خودروها 

شده است.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنــی گمرک ایران در 
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت خودروهای 
دپو شده در گمرکات کشــور گفت: خودروهایی که 
مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. 
براساس آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت 
کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه ای به رئیس جمهور 
ارسال و درخواســت کرد دســتوری صادر شود تا 
خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف 
شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با توجه به روزهای 

پایانی دولت، تصمیمی گرفته می شود یا خیر.
وی ادامه داد: باید توجه داشت خودروهای رسوبی به 
دو گروه تقسیم شده اند. اول خودروهایی که مشکل 
قضائی ندارند و گمرک خواســتار تعیین تکلیف آنها 
شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای 
پرونده قضائی بوده و درخواست شده است به نحوی 
پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعالم شود. باید 
توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضائی قرار 
منع پیگرد یا رأی برائت باشــد، خودروهای موضوع 

حکم قضائی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد.
جمال ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ افزود: در این 
مصوبه، توســط هیأت وزیران اجازه داده شده بود تا 
صدور ثبت سفارش، برای تمام خودروهایی که قبل 
از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشــور موجود 
بودند انجام شود. این امر شامل افتتاح ثبت سفارش، 
تمدید آن و نیز ویرایش ثبت ســفارش های خودرو 
بوده اســت. مصوبه ای که به پیشــنهاد گمرک به 
هیات وزیران داده شد فقط در خصوص تمدید مهلت 
ترخیص خودروهای رسوبی بود. چرا که مصوبه سال 

 ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت 
اجرا داشت.

وی یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره 
اجازه افتتاح ثبت سفارش برای خودروهایی که پیش 
از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت 
شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود 
باقی است زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط 
به پیش از ممنوعیت واردات بوده اند. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت ســفارش برای 
خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلســه 
کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت 
اما پس از تصویب و ابالغ مصوبــه هیات وزیران، در 
نهایت، امکان ثبت سفارش برای آن خودروها فراهم 
نشد. با توجه به این موضوع، چون ثبت سفارش های 
قبلی باطل شــده بودند، فقط برای خودروهایی که 
مرجع قضائی به نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح 

یا ویرایش ثبت سفارش صورت پذیرفت.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی 
از خودروهای دپوشــده پرداخت و گفت: براســاس 
بررســی میدانی کــه معاونت فنی گمــرک دارد و 
به وزارت کشــور منعکس شــده از ١۲ هزار و ۲۶١ 
خودرویی کــه پیش از ممنوعیــت واردات خودرو، 
وارد بنادر و گمرکات کشور شــده بودند ١۰ هزار و 
١۲ خودرو ترخیص شــدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو 
مجوز ترخیص دریافت نکردند. براساس مصوبه قبلی 
هیات وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا 
۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو 
ترخیص شــدند و ۵١ خودرو هم اظهار شــد پروانه 
نشده اند یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده 
کنند. به این ترتیب آمــار خودروهای باقی مانده در 
گمرکات کشــور نشــان می دهد درحال حاضر ۸۲ 
خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این 
آمار ۷٣ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند امریکایی 

است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند.

درحالیکه تازه ترین آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش 
قیمت مسکن در تهران و عبور آن از متری ٣۰ میلیون 
تومان طی چهارمین ماه سال جاری دارد، بررسی ها نشان 
می دهد که بیشترین و کمترین متوسط قیمت هر متر 
خانه متعلق به مناطق ١و ١۸ بوده است که مناطق ۵ و 
١۹ نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد معامالت در 

این ماه را داشته اند.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمارها متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی تیر ماه به ٣۰ 
میلیون و ۴۴ هزار تومان رســیده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ١.٣ و ۴٣.۷ درصد 
افزایش یافته است. همچنین، تعداد معامالت انجام شده 
در این ماه حدود ۵.١ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه 
قبل ۰.۶ کاهش داشته است.  در این بین، بررسی جزئیات 
متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شده 
در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می دهد که بیشترین 
قیمت هر متر خانه ۶۲ میلیون و ٣١ هزار تومان در منطقه 
یک و کمترین آن با ١٣ میلیــون و ۴۴۲ هزار تومان در 
منطقه ١۸ بوده است. همچنین، در سومین ماه سال در 
مناطق ١ و ١۸ تهران به ترتیب معادل ۲۹۴ و ١۲۲ فقره 
خانه معامله شده است.  از سوی دیگر، متوسط قیمت هر 
متر خانه در مناطق ۲، ٣، ۴ و ۵ تهران به ترتیب معادل 
۴۷ میلیون و ٣۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان، ۵۸ میلیون و ۶٣۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان، ٣۰ میلیون و ۷٣۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

و ٣۷ میلیون و ۷۹٣ هزار و ۷۰۰ تومان است.
تعداد معامالت انجام شده در هر یک از مناطق باال نیز به 

ترتیب معادل ۴۸۷، ١۹۵، ٣۶١ و ۷٣١ فقره است.
همچنین، در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نیز هر متر خانه 
به ترتیب معادل ۴۵ میلیون و ۸٣٣ هزار و ۷۰۰ تومان، 
۲۹ میلیون و ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲۷ میلیون و ۸۰۵ 
هزار و ٣۰۰ تومان و ۲۰ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان 
معامله می شود که در هر یک از این مناطق طی چهارمین 
ماه ســال به میزان ١۸۵، ۲۸۵، ۲۵۲ و ١۰۸ فقره خانه 
معامله شده است. عالوه براین، هر متر خانه در مناطق ١۰، 

١١، ١۲ و ١٣ شهر تهران به قیمت ۲۰ میلیون و ۸۴ هزار 
و ۸۰۰ تومان، ۲۰ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان، ١۸ میلیون 
و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۷ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان فروخته شده که در هر یک از آن ها به تعداد ۵۲۵، 

۲٣۹، ١۴١ و ١٣۹ فقره خانه معامله شده است.

در کدام منطقه تهران معامله مسکن بیشتر 
شد؟ 

طبق اعالم بانک مرکزی، در تیرماه سال جاری متوسط 
قیمت هر متر مسکن در مناطق ١۴، ١۵، ١۶ و ١۷ تهران 
به ترتیب معادل ۲١ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان، 
١۵ میلیون و ۹۴۶ هزار و ١۰۰ تومان، ١۶ میلیون و ۵۲۷ 
هزار و ۹۰۰ تومان، ١۵ میلیون و ٣۰۲ هزار و ٣۰۰ تومان 
بوده که در این مدت در هر یک از این مناطق ٣۰۲، ۲۵١، 

۸۰ و ١١٣ فقره خانه معامله شده است.
از سوی دیگر، طی چهارمین ماه سال جاری در مناطق 
١۹، ۲۰، ۲١ و ۲۲ تهران قیمت هر متر خانه به ترتیب به 
١۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان، ١۵ میلیون و ۷۴۲ هزار 
و ۷۰۰ تومان، ۲١ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۶ 
میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۰۰  تومان رسیده که در هر یک از 
این مناطق نیز ۴۴، ۵٣، ۹۶ و ۶۸ فقره مسکن معامله شده 
است. بنابراین، در چهارمین ماه سالجاری بیشترین و 
کمترین متوسط قیمت هر متر خانه متعلق به مناطق ١و 
١۸ بوده است که مناطق ۵ و ١۹ نیز به ترتیب بیشترین و 

کمترین تعداد معامالت در این ماه را داشته اند. 

گران ترین خانه در کدام مناطق تهران قرار 
دارد؟ 

البته بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق 
۲۲ گانه تهران در تیر ماه نســبت به خرداد سال جاری 
بیانگر این است که معادل ١۴ منطقه از تهران با افزایش 
قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده اند که در این 
بین، به ترتیب مناطق ۶، ۲۲ و ۲ بیشترین افزایش قیمت 

را داشته اند. 

کاهش ورود پول حقیقی به بازار سهام؛

کاهش  ورود  پول  حقیقی  به بورس
دبیر کانون سراسری انبوه سازان

قیمت سیمان به کیسه ای ۴۵ هزار تومان بازگشت

خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد؟ وزیر کشور خواستار شد: تعیین تکلیف  خودروهای وارداتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۱۴ دالر و ۶۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازارهای جهانی یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۴۶۱ تومان است.

بانک ها
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تبعات افزایش شکاف طبقاتی
سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی 

در موضوع تورم و تاثیرات آن، اصوال جامعه را به دو گروه با درآمدهای ثابت و درآمدهای غیر ثابت تقسیم بندی می کنیم. تورم همیشه به ضرر افرادی است که درآمدهای ثابت دارند. مانند کارمندان، کارگران و افرادی که در الیه های پایین قرار 
دارند. این افراد از تورم صدمه جدی می بینند. قدرت خرید شان به شدت کاهش پیدا می کند. اگر نرخ تورم 40 درصد است قدرت خرید آنها 40 درصد کاهش پیدامی کند. یعنی اگر سفره آنها اول سال ده نان داشت در آخر سال تنها توانایی 
خرید 6 نان دارد.  البته فقر تنها اینگونه ظهور پیدا نمی کند. فقر زوایای متعددی دارد و همه فرآیندها و عوامل ایجادکننده فقر در سال ۱۳۹۹ دیده می شود. عالوه بر تحریم، تورم شدید، کاهش برخورداری مردم از رفاه اجتماعی، کرونا نیز از 
دالیل رشد فقر بود. این در حالی است که در سالهای متوالی که کشور با تورم باال روبرو است امید خانه دار شدن هم از بین می رود. امید به خرید خودرو برای افرادی که می خواهند با این وسیله نان شب خود را تهیه کنند ار بین می رود. رهن و 
اجاره مغازه برای کسب درآمد باال می رود و امید به کسب و کار در حالی که رهن یک مغازه حداقل 500 میلیون تومان سرمایه می خواهد به طور کلی محو می شود.  اینجاست که حتی مردم عادی همواره در تالش برای گرفتن وام هستند که 
وام اخذشده را به ارز، طال، مسکن، ملک، سهام، اتومبیل، کاالهای مصرفی بادوام و هر نوع دارایی حقیقی دیگر تبدیل کنند. تورم تخصیص منابع را هم به هم می زند و جریان سرمایه از روال عادی خود خارج می شود. جریان داللی و سوداگری 
در برخی بازارها و رکود در برخی بازارهای دیگر حکمفرما می شود. تمامی این اتفاقات موجب می شود امید برای موفقیت و تالش برای ریسک کردن در جامعه از بین برود. همچنین در شرایط تورمی شدید افراد به تماشاچی تبدیل می شوند 
و سرمایه ها مثل یخ آب می شده و کارایی نخواهد داشت. این شرایط موجب می وشد طبقه ای کوچک وضعشان خیلی خوب شود و طبقه ای بزرگ مانند روستائیان و افراد کم درآمد وضعشان خیلی بد شود. این شکاف خیلی بزرگ موجب 
شکافهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی و تغییر بافت انتظارات از دولت می شود. درعمل طبقه متوسط که در اقتصاد امروزی عامل و زمینه موفقیت های بزرگ اقتصادی است رفته رفته با تورم های بزرگ حذف شده و جامعه عمالً به دوطبقه نود 
درصد فقیر و خیلی فقیر و ده درصد ثروتمند تبدیل خواهد شد. این یعنی عالوه بر کاهش سطح رفاه، شکاف درآمدی شدید جامعه را به سمت واکنش های قطبی بزرگ هدایت خواهد کرد. همچنین در روستا به علت فقر بیشتر امکان خرید 
کاالهای لوکس و تا حدودی لوکس برای روستائیان یا وجود ندارد و یا کمتر وجود دارد. لذا نه تنها سهم هزینه های خوراکی در سبد مصرفی خانوار روستا بیشتر خواهد بود، بلکه شدت مصرف این محصوالت نیز در روستاها بیشتر است. امکان 
نظارت و بازرسی دستگاههای نظارتی برای کنترل انگیزه های سوداگرانه توزیع کنندگان روستاها کمتر است. از طرفی دیگر برای اینکه طبقات باال رد پول های کسب شده را گم کنند این منابع را به کشورهای دیگر انتقال می دهند. پول در 

مسیرهای غلط در جریان می افتد و عدم نظارت بر سیستم اقتصادی هم در این مواقع بیشتر می شود.  

در حالی که تــورم روند رو به 
رشــد را طی می کند و اخیرا 
رکورد هــای جدیــدی را به 
ثبت رســانده اما عــده ای با 
سرمایه گذاری بیشتر، از تورم 
سبقت گرفته اند. عده ای در گیر و دار افزایش تورم با رشد 
ارزش سرمایه های خود مانند خودرو و مسکن به سرمایه 
گذاری در دیگر بازارهای مالــی روی آورده اند در حالی 
که در این بین روســتائیان و دهک های با درآمد پایین 

بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید دیده اند.
این در حالی است که در تمام برآوردهای آماری از تاثیرات 
تورم بر مردم، روســتائیان متحمل بیشترین آسیب و 

خسارت از رشــد فزاینده و غیرقابل کنترل تورم شده 
اند. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: تورم 
همیشه به ضرر افرادی است که درآمدهای ثابت دارند. 
مانند کارمندان، کارگران و افرادی که در الیه های پایین 
قرار دارند. این افراد از تورم صدمه جدی می بینند. قدرت 
خرید شان به شدت کاهش پیدا می کند. اگر نرخ تورم 40 
درصد است قدرت خرید آنها 40 درصد کاهش پیدامی 
کند. یعنی اگر سفره آنها اول سال ده نان داشت در آخر 
سال تنها توانایی خرید 6 نان دارد. سهراب دل انگیزان 
اضافه کرد: در شــرایط تورمی شدید افراد به تماشاچی 
تبدیل می شــوند و ســرمایه ها مثل یخ آب می شده و 
کارایی نخواهد داشت. این شرایط موجب می وشد طبقه 
ای کوچک وضعشان خیلی خوب شود و طبقه ای بزرگ 
مانند روستائیان و افراد کم درآمد وضعشان خیلی بد شود.

گزارش تازه مرکز آمار نکات جالب زیادی دارد از آمارهای 

مربوط به قدرت خرید مردم گرفتــه تا اعدادی که به ما 
نشان می دهند عده ای نه تنها مشکلی با افزایش قیمت ها 
نداشته اند بلکه در زمینه ملک و خودرو سرمایه گذاری 
بیشتری هم کرده اند و فشار اصلی تورم و کاهش قدرت 
خرید مربوط به طبقات پایین درآمدی و روســتائیان 

بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه برای کل 
خانوار کشور در تیرماه 4۳.6درصد گزارش شده  است. 
تورم ماهانه تیر برای کل خانوارهای کشــور برابر با ۳.5 
درصد بوده اســت که بیش ترین تورم ماهانه مربوط به 
استان لرستان با 5.۹ درصد و کم ترین مربوط به استان 
همدان با ۱.4 درصد بود. همچنین تــورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری و روستایی برابر با ۳.6 و ۳.۲ گزارش 
شده است. تورم نقطه به نقطه برای کل خانوار کشور در 
این ماه نیز 4۳.6 درصد گزارش شده اســت؛ به این معنا 

که میانگین هزینه خانوارهای کشور در اولین ماه تابستان 
امسال نسبت به ماه مشابه ســال گذشته 4۳.6 درصد 
افزایش یافته است. بیش ترین و کم ترین تورم نقطه به نقطه 
تیر ماه به ترتیب مربوط به استان ایالم با 5۳.۹ و استان 

تهران با ۳۷.۷ درصد بود.
تورم نقطه به نقطــه  خانوارهای شــهری 4۲.۹ درصد و 
خانوارهای روســتایی، 4۷.۷ درصد بوده اســت. تورم 
ساالنه کل کشــور نیز در این ماه به 44.۲ درصد رسید 
که استان کردستان با 50.۱ درصد، بیش ترین و استان 
قم با 40.۲ درصد، کم ترین تورم ســاالنه را ثبت کردند. 
تورم ساالنه معیاری است که میانگین افزایش هزینه ها 
را طی ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن 
اندازه گیری می کند. در تیر ماه تورم ساالنه خانوارهای 
شهری و روســتایی نیز به ترتیب برابر با 4۳.۷ و 4۷.۳ 

درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به 47/7 درصد رسید

فشار تورمی  بر خانوارهای  روستایی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بازار اجاره بها با قیمت های 
جدید به جان مســتاجران 
افتاده و موجران برای اجاره 
واحدهای خــود به رقم های 
بسیار باالتری روی آورده اند. 
بررسی ها نشــان می دهد حداقل ودیعه مورد نیاز در 
بازار اجاره بین ۲00 تا ۳00 میلیون تومان است که این 
رقم برای تمامی مناطق چه باالی شهر و چه پایین شهر 
صدق می کند. به گفته برخی فعاالن بازار مسکن پرداخت 
ودیعه از سوی دولت به مستاجران موجب سهم خواهی 
موجران از این وام شده است.  رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران در این رابطه می گوید: مصوبه ای که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در رابطه بــا ودیعه و اجاره بها اعالم 
کرده است الزم االجراست و موجران نباید از این مصوبه 
تخطی کنند. مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: مصوبه 
ستاد مبارزه با کرونا الزم االجراست و اتحادیه امالک تابع 
مصوبه دولت اســت و در صورت اعالم شکایت از سوی 
مستاجران برای تنظیم قرارداد های خارج از ضوابط اعالم 
شده با دفتر معامالت ملکی برخورد قانونی انجام می شود.
به هر ترتیب بررسی های میدانی از بازار اجاره مسکن شهر 
تهران نشان می دهد ودیعه های درخواستی موجران برای 
واحدهای مصرفی به حداقل ۲00 تا ۳00 میلیون تومان 
افزایش یافته است. بازار رهن و اجاره مسکن در این روزها 
وضعیت پُرتنشی دارد؛ برخی معتقدند مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا تأثیر مثبت در کنترل قیمت ها داشته 
و برخی هم می گویند سیاست تثبیت قیمت ها یا تعیین 

سقف برای اجاره بها، تأثیری نداشته است.  
کارشناسان بازار مسکن البته معتقدند که در حال حاضر 
قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و 
مذاکرات برجام هم تاثیری در قیمت امالک ندارد، اما به 
طور کلی وقتی قیمت ارز کاهش پیدا کند به تبع آن روی 
مصالح ساختمانی هم در بلندمدت تاثیر می گذارد. زیرا 

در شرایط کنونی بسیاری از مصالح ساختمانی متاثر از 
قیمت های جهانی هستند به همین دلیل نرخ ارز تاثیر 

گذار بوده است و داللی ها به این التهابات افزوده است.
احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران امالک در شورای 
حل اختالف با اشاره به اختالفات بین موجر و مستاجر 
در بحث تعییــن اجاره بها و اجرای مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اظهار 
کرد: رسیدگی به این موضوعات بستگی به پرونده ها و 
موضوعات دارد اما اینگونه نبوده که سال گذشته هیچ 
حکم تخلیه ای صادر نشــود. البته معموال بین موجر و 
مستاجر توافق می شود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران در این رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با ودیعه و 
اجاره بها اعالم کرده است الزم االجراست و موجران نباید 
از این مصوبه تخطی کنند. مصطفی قلی خسروی اضافه 

کرد: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا الزم االجراست و اتحادیه 
امالک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعالم شکایت از 
سوی مستاجران برای تنظیم قرارداد های خارج از ضوابط 
اعالم شده با دفتر معامالت ملکی برخورد قانونی انجام 
می شود. به گفته قلی خسروی افزایش عرضه مسکن می 
تواند در وضعیت اجاره ها هم تاثیر گذار باشد. در شرایط 
کنونی دولت موضوع ثبت اطالعات خانه ها را در سامانه 
امالک کشور دنبال می کند و این سیاست می تواند میزان 
عرضه خانه های خالی به بازار را بیشتر کند که نتیجه 
آن کاهش قیمت اجاره هم می تواند باشد. دولت تنها با 
افزایش ساخت و سازها می تواند بازار مسکن و اجاره ها را 
متعادل کند. در سال های گذشته میزان تولید مسکن در 
ایران کمتر از تقاضا بوده است، به همین دلیل دالل ها به 
مشکالت این بازار دامن زدند و در نهایت قیمت ملک در 
ایران به صورت نجومی باال رفته است که باید کاهش یابد.

مصطفی قلی خســروی درباره پیامدهای برنامه دولت 
مبنی بر اعمال سقف قیمت در بازار اجاره بها هم گفت: 
مسئوالن در دولت گذشته در بخش مسکن رفتارهای 
پوپولیستی داشــتند. معتقدیم برنامه های دستوری و 
دولتی در بازار اجاره بها تاثیر ندارد. بهترین راه حل برای 
قانون مند کردن بازار اجاره، اعطای کد رهگیری است. 
سامانه کد رهگیری خانه راه اندازی شده اما برای قانون مند 
شــدن این برنامه باید نظر نهایی نمایندگان مجلس را 
جلب کنیم. با اجرای این طرح شــاهد شفاف سازی در 
بخش های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهیم شد. 
قلی خســروی اظهار داشت: مشــاوران امالک در باال 
بردن قیمت مسکن و اجاره بها نقشی ندارند. با توجه به 
اقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در راستای 
ارائه تسهیالت و کاهش نرخ ارز، رونق ساخت وساز شکل 

خواهد گرفت.

حداقل   ودیعه   درخواستی به 200 تا 300 میلیون رسید

افزایش  ودیعه  درخواستی  موجران
نگرانی مستاجران از قیمت های جدید اجاره  بها

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قرارگاه ساماندهی مرغ در فروردین امسال نرخ مصوب 
هر کیلو مرغ گرم را ۲4 هزار و ۹00 تومان اعالم کرد 
اما قیمت این کاال در ســطح بازار بیــش از ۳0 هزار 
تومان است.از اواخر سال گذشــته تاکنون، بازار مرغ 
هرازگاهی به بهانه های مختلف دچار نوســاناتی می 
شود به طوریکه خبری از عرضه با نرخ مصوب نیست 
که این امر مشکالت متعددی را برای خانوارها ایجاد 
کرده است . علی رغم آنکه قرارگاه ساماندهی مرغ در 
فروردین  امسال قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای 
مصرف کننده را ۲4 هزار و ۹00 تومان اعالم کرد، اما 
عرضه با این نرخ دوام زیادی نیاورد و مجدد  قیمت در 
سطح بازار به باالی ۳0 هزار تومان رسیده که بسیاری 
از مسئوالن افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا و 
کرایه حمل و نقل را دلیل اصلی این موضوع عنوان می 
کنند. بررسی های میدانی از سطح بازار نشان می دهد 
که هر کیلو مرغ با نرخ ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان در مغازه 
های پروتئینی به فروش می رسد و به رغم ممنوعیت 
قطعه بندی، همچنان سینه، فیله، کتف، جوجه کباب 
زعفرانی و ... در ســایه کمبود نظارت ها با نرخ های 
باالیی عرضه می شود.  برمبنای برنامه ستاد تنظیم 
بازار، ماهانه حداقل ۱۲5میلیون قطعه جوجه ریزی در 
واحدهای مرغداری باید صورت گیرد که بنابر آمار ماه 
های اخیر میزان جوجه ریزی تحت تاثیرعوامل مختلف 
همچون افزایش قیمت جوجه و سایر نهاده های تولید 
کمتر از این میزان بوده که تلفات ناشی از تنش های 
گرمایی و افت وزن گیــری در فصل گرما هم  مزید بر 
علت شده تا میزان عرضه مرغ در بازار کاهش یابد که 
پشتیبانی امور دام با استفاده از ذخایر مرغ منجمد به 
دنبال تنظیم بازار است. درحالیکه مسئوالن تشکل 
ها اذعان می کنند تا زمانیکه نرخ مصوب مرغ اصالح 
نشود، نابه ســامانی های قیمت مرغ، کمبود عرضه و 
در نهایت خروج مرغداران از گردونه تولید یکی پس 

از دیگری بواسطه زیان در فروش ادامه خواهد داشت.
برومند چهار آیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مادر تخصصی توسعه صنعت طیور با اشاره به گالیه 
های مرغداران نســبت به تاخیر در توزیع نهاده های 
دامی اظهار کــرد: واحدهای مرغــداری که طی 40 
تا 50 روز اخیر، نهــاده مورد نیاز خود را از ســامانه 
بازارگاه خریداری کرده انــد، اما هنوز ذرت و کنجاله 
به مرغداران  تحویل داده نشده است که همین  موضوع 
تولیدکنندگان را مجبور به خرید از بازار آزاد کرده است.
وی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را 
۷ هزار و 400 تا ۷ هزار و 500 تومان و ذرت را 5 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: بنابر اذعان مسئوالن نهاده به 
میزان کافی وارد شده، اما در بنادر رسوب کرده است و  
ترخیص آن با اما و اگرهای زیادی روبروست به طوریکه 
امکان دارد بعد از دوره پرورش، نهاده بدست مرغدار 
برســد.چهارآیین ادامه داد: علی رغم افزایش هزینه 
های تولید، مرغدار با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱00 تومان 
اقدام به توزیع مرغ در بازار می کند، اما انحرافات توزیع 
بعد از کشتارگاه منجر به عرضه مرغ با نرخ های ۲۷، ۲۸ 

و ۳0 و بعضا باالتر در بازار می شود. این مقام مسئول 
مشکالت ناشی از پخش شــبکه مویرگی  را از دیگر 
التهابات بازار در تمامی کاالها از جمله مرغ دانست و 
گفت: هیچ مرغداری نمی تواند یک گرم مرغ زنده را 
باالتر از نرخ مصوب بفروشد و چنانچه این کار را انجام 
دهد، سهمیه بازارگاه و جوجه ریزی بسته می شود؛ 
بنابراین مرغدار چاره ای جز تحویل مرغ در این مسیر 
ندارد. هر چند واقعیت امر آن است که قیمت تمام شده 
باالتر از نرخ مصوب است. رئیس هیئت مدیره شرکت 
تعاونی مادر تخصصی صنعت طیور افزود: بنابر آمار از 
۱۱ فروردین به بعد، قیمت نهاده های تولید از جمله 
ذرت، سویا، حمل و نقل، ریز مغذی و واکسیناسیون 
بشدت افزایش یافت که این امر در هزینه تمام شده 
تولید تاثیر بسزایی داشت. هر چند در همان مقطعی 
که قرارگاه نرخ ۱۷ هزار و ۱00 تومان هم اعالم کرد، 
تشکل ها این نرخ را قبول نداشتند و معتقد بودند که 
قیمت ۱۷ هــزار و ۷00 تومان واقعی اســت. وی در 
شرایط فعلی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را ۲۱ 
هزار تومان و مرغ گرم را ۲۷ هزار تا ۳0 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: در حال حاضر مرغدار گوشتی به سبب 

عرضه مرغ با نرخ مصوب متحمل زیان است.
چهارآیین درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: برآوردها 
حاکی از آن است که جوجه ریزی تا پایان تیر به  ۱00 
میلیون قطعه رسید که با این وجود نسبت به خرداد 
۱0 میلیون قطعه کمتر اســت، اما به طور کلی این 
میزان جوجه ریزی برای کشور قابل قبول است و تنها 
حاشیه های وارده به صنعت مرغداری التهاباتی ایجاد 
کرده که ورود دولت به این بــازار رقابتی و برخورد با 

تولیدکننده به این موضوع دامن زده است.
این مقام مســئول ادامه داد: با توجه آنکه قیمت تمام 
شده باالتر از نرخ مصوب فعلی است، از این رو مرغدار در 
فروش هر کیلو مرغ 4 هزار تومان زیان می کند که با این 
وجود پیش بینی می شود که با مشکل کمبود مرغ در 
بازار روبرو شویم.وی با اشاره به اینکه تامین مرغ به میزان 
کافی مقدور نیست، افزود: با کاهش قدرت خرید خانوار 
و اثر کاالی جایگزین، تمامی فشارها متحمل بازار مرغ 
است که این موضوع در کنار افت وزن گیری در فصل 
گرما منجر به کاهش ۲5 هزارتنی عرضه مرغ در بازار 
شده است. رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی مادر 
تخصصی صنعت طیور در واکنش به کیفیت پایین نهاده 
دامی بیان کرد: در حال حاضر ۹0 درصد ذرت وارداتی 
مربوط به اوکراین است، درحالیکه قبال ذرت از برزیل 
وارد می شد که کیفیت بهتری داشت که با وجود کیفیت 
پایین ذرت و کنجاله سویا، تلفات نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به بیش از ۲ برابر رسیده است که این موضوع 
موجب شده تا با کمبود عرضه مرغ در بازار داخل روبرو 
شویم. وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم یک 
شبه حل نمی شود، افزود: در حال حاضر دولت با توزیع 
مرغ منجمد بدنبال ایجاد تعادل در بازار است چرا که یک 
شبه نمی توان مشکل قدرت خرید مردم را حل کرد تا 

آنها بتوانند به سراغ دیگر منابع پروتئینی روند .

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اســتان تهران، بیشــترین عناوین 
تخلف مکشوفه در بازرســی های تیر ماه، گرانفروشی، 
کم فروشی، تقلب و عدم صدور فاکتور معتبر و کاالیی 
که بیشترین تخلف را داشته نیز اقالم پروتئینی و مواد 
غذایی بوده است.سعید محمدی پور از انجام بیش از 6۹ 
هزار بازرسی در تیرماه امســال خبر داد و گفت: در این 
مدت 6۱۹۸ پرونده تخلف به ارزش ۱۹0 میلیارد تومان 

تنظیم و به مراجع ذیربط ارجاع شده است.  
به گفته وی بیشــترین عناوین تخلف مکشوفه در این 
بازرسی ها گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم صدور 
فاکتور معتبر و کاالیی که بیشترین تخلف را داشته نیز 
اقالم پروتئینی و مواد غذایی بوده است.معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صمت تهران همچنین از انجام بیش از 
6۳60 بازرسی در زمینه قاچاق مواد غذایی اعم از گوشت 
وارداتی، برنج، چای و روغن خــام در تیر ماه خبر داد که 
ارزش تخلفات کشف شــده در نتیجه آن ۱۷0 میلیارد 

تومان بوده است. محمدی پور در پایان با اشاره به انجام 
بیش از 4000 گشت مشترک در این ماه، گفت: در این 
گشت های مشترک، 4۹۷5 بازرسی با 665 پرونده تخلف 
به ارزش سه میلیارد و 5۲۷ میلیون تومان تنظیم شده و 
به مراجع مربوطه ارجاع شده است.گفتنی است که طبق 
قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار،  
عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری 
و توزیع، فروش اجباری،  عــدم درج قیمت و عدم صدور 
صورتحســاب ازجمله مهم ترین تخلفات صنفی است. 
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از 
جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز  شود و معادل 
آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )44( این قانون 
به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گیرد 
تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها 

نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابسته اعالم کرد: تا کنون افزایش قیمتی در 
نرخ بلیت قطار نداشــته ایم و درخواست ما برای سال 
۱400 رد شده اســت اما در صورت موافقت از ابتدای 
شهریور ماه ۲0 درصد قیمت بلیت قطار که نیمه دوم 
ســال گذشــته قرار بود افزایش یابد، به نرخ ها اضافه 
خواهد شد. محمد رجبی درباره انتشار خبرهایی مبنی 
بر افزایش 40 درصدی قیمت بلیت قطار اظهار کرد: این 
خبر به هیچ وجه صحت ندارد و در مرداد ماه نیز قیمت 
بلیت قطار با همان نرخ سابق عرضه شده است. هیچ 

افزایش قیمتی نداشته ایم.
وی مخالفت برخی مســئوالن را دلیل عدم افزایش 
40 درصدی قیمت بلیت اعالم کــرد و افزود: قرار بود 
درخواســت ما برای افزایــش 40 درصدی نرخ بلیت 
قطار در سال ۱400 در شورای عالی هماهنگی ترابری 
بررسی و تصویب شود تا بتوانیم هزینه های خودمان را 
مدیریت کنیم اما با مخالفت هایی که صورت گرفت این 

موضوع از دستور کار خارج شد.
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابسته با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه امسال 

هیچ گونه افزایش قیمتی روی نرخ بلیت قطار نخواهیم 
داشــت، ادامه داد: اگر بتوانیم و مصوبه آن را دریافت 
کنیم از ابتدای شهریور ماه ۲0 درصد قیمت بلیت قطار 
افزایش می یابد که مربوط به نیمه دوم ســال گذشته 
است. رجبی خاطرنشان کرد: در سال گذشته مصوبه 
افزایش قیمت 40 درصدی قیمت بلیت قطار را در دو 
مرحله دریافت کردیم که ۲0 درصد آن در شهریور ماه 
سال گذشته افزایش یافت و قرار بود تا در شهریور ماه 
۲0 درصد دیگر نرخ بلیت قطار را افزایش دهیم اما این 
اجازه به ما داده نشد و مسئوالن اعالم کردند که فعال 
صبر کنیم. این مسئله سبب شــده که تا کنون هیچ 

افزایش قیمتی نداشته باشیم.
وی گفت: اگر مخالفتی با این مسئله نشود و بتوانیم مجوز 
آن را دریافت کنیم، قیمت بلیت قطار از ابتدای شهریور 
ماه امسال با یکســال تاخیر ۲0 درصد افزایش خواهد 
یافت.نامه ای طی روزهای گذشــته در فضای مجازی 
منتشر شده که نشان  می دهد وزارت راه و شهرسازی 
با افزایش قیمت 40 درصدی بلیت قطار موافقت کرده 
است اما به نظر می رسد این افزایش قیمت هنوز اعمال 

نشده و با مخالفت هایی رو به رو شده است.

مرغ هم چند نرخی شد

اقالم پروتئینی و مواد غذایی در صدر تخلفات صنفی

تکذیب افزایش قیمت ۴۰ درصدی بلیت قطار
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پای مايكروسافت به پرونده شكايت از گوگل باز شد
پای مایکروسافت به شکایت آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل باز شده 
و شاید این شرکت مجبور شود انبوهی از اسناد در اختیار وکالی این شرکت قرار دهد.

پرونده شکایت فدرال علیه گوگل به اهمیت مبارزه درباره اطالعاتی که مایکروسافت 
ذخیره می کند، اهمیت قابل توجهی داده است.در همین راستا این شرکت با احضاریه 
برای دسترسی به میلیون ها اسناد روبرو است که احتماالً تالش های این شرکت برای 
رقابت با موتور جستجوی گوگل را روشن تر می کند.مایکروسافت در ابتدا با دادستان ها 
برای ایجاد یک پرونده آنتی تراست علیه گوگل همکاری کرد. اما اکنون ممکن است با 
حکم دادگاه ملزم شود میلیون ها اسناد دیگر را در اختیار تیم وکالی گوگل قرار دهد.
آمیت مهتا قاضی فدرال روز جمعه در جلسه دادرسی اظهارات گوگل و مایکروسافت 
را شنید اما در نهایت اعالم کرد قبل از شــروع دادگاه به اطالعات بیشتری نیاز است تا 
دادگاه بتواند دستورالعملی درباره آنکه چه میزان اطالعات داخلی باید مهیا شود، صادر 
کند.در اکتبر ۲۰۲۰ میالدی پرونده آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل 
با تمرکز روی رفتارهای غیررقابتی موتور جستجو و تبلیغات آن ثبت شد. در این شکایت 
به قراردادهای انحصاری شرکت درباره سیستم های اندروید و iOSاشاره شده بود که در 
نتیجه آن موتورجستجوهای دیگر از میدان رقابت خارج شدند. شکایت های دیگری علیه 
گوگل ثبت شده که تمرکز آنها روی تنظیمات حریم خصوی مرورگر و دستکاری نتایج 
است.در همین راستا و قبل از آنکه وزارت دادگستری اتهاماتی علیه گوگل اعالم کند، 
مایکروسافت در پاسخ به تقاضای دادستان ها، بیش از ۴۰۰ هزار سند را در اختیار آنان قرار 
داد.اما گوگل ادعا کرد مایکروسافت باید همان میزان اطالعات در اختیارش قرار دهد تا 

در دفاع از خود استفاده کند.

صنعت اسباب بازی و عروسک با خالقیت پیوند خورد
صنايع خالق توسعه دهنده بخش پنهان اقتصاد دانش بنيان 

رویداد پیوند فرهنگی »فرنو« با موضوع بازی، اسباب بازی و عروسک میزبان شرکت های 
خالق، صنایع فرهنگی و صاحبان سرمایه شد. پرویز کرمی دبیرستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد با اشاره به نقش 
جدی و پررنگ شرکت های خالق و صنایع فرهنگی در رونق اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد 
خالق یک زمینه قدرتمند و پرظرفیت برای رونق اقتصادی است که باید با توسعه و رونق 
بخشیدن به شــرکت های خالق و صنایع فرهنگی از این ظرفیت نهفته بهره بجوییم.

کرمی، با اشاره به سهم قابل توجه تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشورها از صنایع خالق 
و فرهنگی، بیان کرد: در حالی که گردش مالی شرکت های خالق در دنیا از ۲ هزار و 7۰۰ 
میلیارد دالر فراتر رفته است، سهم کشورمان از این اقتصاد به 15۰ میلیون دالر می رسد. 
خط حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای افزایش سهم اقتصاد 
کشــور از گردش مالی این حوزه ایجاد شده است.مشاور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری به گسترش روزافزون سهم این کسب و کارها از اقتصاد دانش بنیان کشور اشاره 
کرد و گفت: شرکت های خالق و صنایع فرهنگی مفهوم توسعه یافتگی را به معنای واقعی 
تخقق بخشیده اند؛ این کسب و کارها فرصتی مغتنم و ارزنده را برای نمایش و شکوفایی 
ظرفیت های نوآورانه ملی و بومی که از نظرها پنهان مانده است فراهم کرده است. کرمی، 
نوآور بودن را خصلت کسب و کارهای یاد شده دانست و بیان کرد: شرکت های خالق و 
صنایع فرهنگی از پیچیدگی فناورانه دانش بنیان ها برخوردار نیستند اما با ذات نوآورانه 
و بهره گیری از خالقیت خود می توانند سهم قابل توجهی در رونق زیست بوم نوآوری و 
فناوری و توسعه محصوالت و خدمات ایران ساخت داشت باشند.دبیرستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: پیشینه غنی و ارزشمند ایران در میراث فرهنگی و تمدنی، هنرهای خالق و 
سنتی، مسیر گشاده و همواری را فراروی صاحبان صنایع خالق و فرهنگی  و فناوری های 
نرم در سراسر کشور قرار داده است. به طوری که در استان های کمتر برخوردار که امکان 
ظهور شرکت های دانش بنیان کمتر است، کسب و کارهای خالق و فرهنگی می توانند به 
راحتی شکل گرفته و از ظرفیت های بومی هر منطقه اشتغال و ارز ش افزوده خلق کنند.

دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز همچنین بیان کرد: با حمایت معاونت علمی 
و فناوری، پلتفرم خانه های خالق و نوآوری با همین نیت شکل گرفته است. شرکت های 
خالق بنای توسعه را بر استفاده از ظرفیت های بومی و محلی قرار داده اند و جای خالی 
ایران اسالمی عزیز با پیشینه فرهنگی و تمدنی خود می توانند بستری برای ایجاد اشتغال 
خالق باشند. وی با تاکید بر ضرورت گسترش سهم شرکت ها خالق و صنایع فرهنگی از 
اقتصاد دانش بنیان، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای همین، 
حمایت از شرکت های خالق و صنایع فرهنگی را در قالب حمایت از  دانش بنیان های نوع 
3 تعریف کرده است به طوریکه این کسب  وکارها نیز زیر چتر حمایتی این قانون قرار می 
گیرند.مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به تصویب و ابالغ سند ملی توسعه 
فناوری های نرم و صنایع خالق و فرهنگی در شواری عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد و 
افزود: این سند تیرماه سال جاری به تصویب رسید و با ابالغ آن، می توانیم از هم افزایی 
نهادها، سازمان ها و دستگاه های متولی برای رسیدن به اهداف اقتصاد خالق در کشور 
بهره مند شویم.وی همچنین از ایجاد صندوق پژوهش و فناوری خالق در فروردین ماه 
سال جاری گفت و بیان کرد: ایجاد این صندوق به عنوان بستری حمایتی از شرکت های 
خالق و ارائه دهنده تسهیالت مالی در راستای توسعه زیست بوم این کسب وکارها است.

پنجمین رویداد پیوند و دومین رویــداد تخصصی پیوند فرهنگی فرنو با موضوع بازی، 
اسباب بازی و عروسک میزبان 1۰ شــرکت خاالق این حوزه مدیران شتاب دهنده ها 
سرمایه گذاران و کارآفرینان عرصه فرهنگ و هنر بود که با حمایت صندوق نوآوری و 
شکوفایی و سازمان تبلیغات اسالمی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در حال 
برگزاری است.در این رویداد تیم های خالق خانه و خانواده، یه تار سبیل، الالمی، خاشوک، 
جهان گردان، پوکولیا، منو، بازی مازی، خیال بازی، ویرا تویز، ایده نوآ.ورانه خود را ارائه و به 
پرسش های صاحبان سرمایه در مورد راهبرد، مدل کسب و کار و اهدافشان پاسخ دادند.

دانش بنيان ها برای رونق اقتصاد دريا محور به ميدان می آيند
توانمندی شــرکت های دانش بنیان فعال حوزه پایش سواحل و دریا احصا می شود تا 
رشد فناورانه این صنعت شتاب گیرد.  فراخوان »توانمندی شرکت های دانش بنیان 
فعال در حوزه پایش سواحل و دریا« توسط ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد تا شناختی درست 
و علمی از ظرفیت های فناورانه موجود در کشــور به دست آید.این کار با هدف پایش 
زیربنای مدیریت دانش بنیان در اقتصاد دریامحور، شــناخت صحیح از ظرفیت های 
موجود در شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری و شــرکت های دانش بنیان مرتبط با دریا و 
تدوین برنامه جامع حمایت از پروژه های دریایــی در 3 مرحله »احصا توانمندی ها«، 
»برگزاری جلسات تخصصی« و »معرفی به سازمان های دریایی و جذب حمایت ها« 
اجرایی می شــود. محورهای برگزاری ایــن رویداد و توانمندی ها شــامل »داده ها و 
اطالعات دریایی در بخش دریا، زمین و هواشناســی«، »تجهیزات و زیرســاخت ها 
)اندازه گیری های اقیانوسی، زمین شناسی و هواشناسی«، »مدل های اقلیمی)مدل های 
اقیانوسی، هواشناســی و غیره(« می شود.پایش ســواحل و دریا با هدف گردآوری و 
مدیریت صحیح تمامی مولفه های مربوط به این دو بخش، برای برنامه ریزی صحیح 
اقتصاد دریا محور در کشــور ضروری است. گروه توســعه فناوری های دریایی ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بر همین اساس در نظر دارد تا با شناخت صحیح از پتانسیل های موجود در 
شتابدهنده ها، مراکز نوآوری و فناوری و شرکت های دانش بنیان مرتبط با دریا، برنامه 
جامع حمایت از پروژه های دریایی خود را در ســه مرحله تدوین کند.مجموعه های 
عالقمند به همکاری می توانند در مرحله اول تا تاریخ  19 مرداد 1۴۰۰ توانمندی های 
 خود در برطرف کردن نیاز های کشور در حوزه های پایش ســواحل و دریا را به ستاد 

اعالم کنند. 

اخبار

رستورانی که به دلیل کمبود نیروی کار ربات استخدام کرد
به دلیل کمبود نیروی انسانی رستورانی در کالیفرنیا یک ربات مجهز به فناوری های مختلف را به کار گرفته تا به مشتریانش سرویس رسانی کند.رستورانی در ایالت کالیفرنیا آمریکا از یک 

 Sugar Mediterranean« ربات برای خدمت رسانی به مشتریانش استفاده می کند زیرا به دلیل بحران کمبود کارگر در آمریکا قادر به استخدام نیروی انسانی نیست.آنا اورتیز مدیرعامل
Bistro« در این باره می گوید ما برای افرادی که حاضر باشند کار کنند، با چالش روبرو شده ایم و کارمند کافی برای ارائه سرویس به مشتریان در رستوران نداریم.رباتی که در این رستوران 

خدمت می کند توسط شرکت »ریچ تک ربوتیک« ساخته شده و »ماترادی« نام دارد. این ربات می تواند درهای آشپزخانه را باز کند، و غذاها را از آنجا به میز مشتریان برساند.

۴  پــروژه فناورانه با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری 
در پارک فنــاوری پردیس 
افتتاح شد. همچنین معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری از روند پیشــرفت 
پروژه های فناورانه این پارک بازدید کرد. آغاز عملیات 
عمرانی ۴ پروژه تحقیقاتی در فــاز 3 پارک،  افتتاح 
ساختمان چند منظوره پارک فناوری پردیس، افتتاح 
پروژه پســت ۲۰/۶3 کیلووات و گشایش سالن چند 
منظوره ورزشی پروژه های فناورانه ای هستند که با 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح 
شــدند.در بخش نخســت این برنامه و افتتاح پروژه 
های پارک فناوری پردیس با حضور ستاری عملیات 
عمرانی ۴ پروژه تحقیقاتی در فــاز 3 پارک پردیس 
آغاز شــد. عبدالعظیم رضایی فرماندار شهر پردیس 
و مرتضی همتی شــهردار پردیس نیز در این مراسم 
حضور داشتند. این قطعات جمعا به مساحت حدود 
۶ هزار مترمربع و بنای قابل ســاخت آن حدود یک 
هزار و 1۰۰ مترمربع اســت که حداکثر طی دو سال 
تکمیل و آماده بهره برداری می شــود. این شرکت ها 
در جریان فراخوان واگذاری اراضی فاز 3، کار خرید و 
طراحی ساختمان خود را آغاز کرده بودند.حدود 7۰ 
قطعه در فاز 3 در حوزه های مختلف تا کنون واگذار 
شده است که از این تعداد نزدیک به 15 قطعه در حال 
حاضر با تکمیل کار طراحی ســاختمان خود، امکان 
شروع عملیات عمرانی را خواهند داشت و عمال این 
کلنگ زنی آغاز کار عملیات عمرانی شرکت ها در فاز 3 
خواهد بود.از جمله شرکت هایی که وارد فاز عملیاتی 
شدند می توان به شرکت های پویندگان راه سعادت، 

داهیان پزشکی پیشــرو، عالی پیام، الکترونیک برتر 
اشاره کرد که همگی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی 

فعال هستند.
پروژه بعدی که بــا حضور معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهوری افتتاح شد، آغاز به کار پست ۶3.۲۰ 
کیلوواتی پارک فناوری پردیس بود که با سرمایه 1۲۰ 
میلیاردی بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.

با توجه به رشد فزاینده استقرار شرکت ها در پارک، 
ایجاد یک پســت ثابت و با ظرفیت باال ضروری بود. 
به همین دلیل ار ســال 9۸ فاز عملیــات اجرایی آن 
با همکاری ۴۲ شرکت خصوصی و بخش دولتی این 
پست برق در پارک آغاز شد و ســال 1۴۰۰ به بهره 

برداری رسید.
از دیگر پروژه های افتتاح شــده توسط معاون علمی 
و فنــاوری رییس جمهوری در این برنامه گشــایش 
ســاختمان چند منظوره پارک برای استقرار شرکت 
های دانش بنیان بود . این مرکز در حال حاضر میزبان 
1۰ شرکت دانش بنیان اســت و ۴۰ واحد اداری و 5 
واحد کارگاهی در آن تعبیه شده است. در سال جاری 
شرکت های دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهند 
شد.در این برنامه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری گفت: با حمایت های شــهرداری و 
فرمانداری شــهر پردیس اتفاقــات بزرگی در پارک 
فناوری پردیس رقم خورده و این پارک میزبان شرکت 
های دانش بنیان، خالق و فناور زیادی شــده است. 
پارک پردیس بزرگ ترین پارک فناوری در کشــور 
است و سال گذشــته بیش از 15 هزار میلیارد تومان 

فروش شرکت های آن بود.
به گفته ســتاری، با توسعه ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ایــن پارک، میلیاردها تومان ســرمایه 
تزریق شده اســت. پروژه امروز هم بخشی از فعالیت 
هــای عمرانی پردیس اســت که با ســرمایه بخش 
خصوصی و دولتی اجرایی شده اســت.رییس بنیاد 

ملی نخبــگان همچنین بیان کرد: بــه تازگی ۲۸۰ 
هکتار مصوب شده اســت که با همکاری وزارت راه 
و شهرســازی به زیســت بوم پارک فناوری پردیس 
افزوده شود. ســرمایه گذاری ها در فاز 3 ادامه دارد و 
به زودی اتفافات خوبی خواهد افتاد و تعداد بیشتری 
از جوانان در این فضا مســتقر خواهند شد .همچنین 
گشایش ســالن چند منظوره ورزشی پارک فناوری 
پردیــس از دیگر برنامه هــای این بازدیــد با حضور 
ســتاری بود. با توجه به اســتقرار گروه های مختلف 
کاری از قبیل شــرکت های دانش بنیان، شتابدهنده 
ها، اســتارتاپ ها در پارک فناوری پردیس و نیاز به 
ایجاد فضایی برای ورزش هــای قهرمانی و تفریحی 
ساخت مجموعه ای چندعملکردی در دستور کار قرار 
گرفت.البته کاربری های این مجموعه تنها به مسائل 
ورزشــی و تفریحی محدود نمی شود و استفاده برای 
برگزاری گردهمایی ها، رویدادها و مراســم مختلف 
نیز برای این ســاختمان در نظر گرفته شــده است. 
بنابراین تصمیم گرفته شد که این مجتمع با زیربنای 

تقریبی ۲ هزار و 5۶۶ مترمربع احداث شود. این پروژه 
در واقع زیرســاخت الزم برای ورزش های قهرمانی 
مانند فوتسال، بســکتبال، والیبال، سالن بدنسازی و 
سایر امکانات ورزشی مورد نیاز پارک را دارد.عملیات 
اجرایی پروژه، از فروردین ماه ســال 9۸ آغاز و سال 
1۴۰۰ به بهره برداری رســید. ســاختمانی ورزشی 
منطبق با استانداردهای برگزاری مســـابقات ملی با 
ظرفیت یک هزار و 371 تماشاگر و ۶۸ جایگاه ویژه 
زمین ورزشــی چند عملکردی.جایگاه تماشاگران، 
فضاهای مورد نیاز تماشــاگران شامل سرویس های 
 VIP بهداشتی و بوفه و همچنین فضاهای مورد نیاز
، فضاهای مورد نیاز بازیکنان شامل رختکن، دوش و 
سرویس بهداشتی، اتاق کمک های اولیه، اتاق داوران، 
اتاق مربی، البی و مســیرهای دسترســی به جایگاه 
ها از جمله فضاهای تعبیه شــده در این سالن است. 
همچنین جایگاه ویژه ســخنرانی برای برنامه های 
همایش ورویدادها، اتاق فرمان آکوســتیک، فضای 
ورزشی جیم و غیره نیز در این سالن ایجاد شده است.

280 هكتار به زيست بوم پارک فناوری پرديس افزوده می شود

فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت های فناوری پردیس
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه 199۰ نیاز از سوی صنایع در رویدادهای نیازهای 
فناورانه ارائه شده است، بیان کرد: تاکنون ۴5 قرارداد بین 
صنایع و دانش بنیانها منعقد شده است.مرضیه شاوردی 
در رویداد تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل نوین که به 
صورت آنالین در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار 
شد، گفت: تاکنون رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه ای در 
حوزه های مختلف برگزار شده که منجر به قراردادهای 

فناورانه بین شرکتها و صنایع شده است.
وی با اشــاره به این حوزه ها گفت: صنعت گاز، کاشی و 
سرامیک، صنایع غذایی، فوالد، تستا، فرودگاهی، تعمیر و 

نگهداری هواپیما، فضایی، نفت، خودرو، مبارزه با قاچاق 
کاال و مواد مخدر، رباتیک و هوش مصنوعی، آتش نشانی 
و خدمات ایمنی، مدیریت هوشــمند پسماند از جمله 
صنایعی بودند که رویدادهای فناورانه حول این مباحث 

برگزار شده است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه 1۴ رویداد فناورانه در سال 9۸ و 11 رویداد فناورانه 

در سال 99 برگزار شــده اند، گفت: تاکنون قراردادهایی 
برای اجرای پروژه ها به انعقاد رسیده به صورت کلی ۴5 
قرار داد با حجم ۶۰۰ میلیارد تومان حجم این قراردادها 

بوده است.
وی ادامه داد: طی این رویدادها از سوی صنایع مختلف 
هزار و 99۰ نیاز فناورانه ارائه و 3 هزار و 1۸9 جلسه مذاکره 
برگزار شد.وی با اشاره به برگزاری رویداد امروز گفت: در 

رویداد امروز ۲۲ نیاز فناورانه از سوی صنایع مرتبط با حمل 
و نقل ارائه شده و از سوی دیگر ۸۰۰ شرکت فناوری در 
این حوزه شناسایی شدند و 9۸ شرکت برای حضور در این 

رویداد آمادگی خود را اعالم کردند.
در این رویداد 1۲ قرارداد پژوهشی بین شرکتها و استارت 
آپهای دانش بنیان با شرکت متروی تهران منعقد شد. این 
قراردادهای پژوهشی در راستای طراحی و تولید سیستم 
های ترمزریال ترمومتر روغن و ســیم پیچ با تکنولوژی 
های نوین، تولیــد درایو، باتری نیــکل کادمیوم و انجام 
مطالعات پژوهشی و امکان سنجی های دیگر در زمینه 

مترو بوده است.

هنوز قوانینی برای ارسال افراد به فضا با سفرهای 
تجاری وضع نشده است. افرادی که بلیت سفرهای 
فضایی را می خرند باید رضایتنامه ای امضا کنند 
که در صورت جراحت یا فوت مسئولیتی متوجه 
شرکت نخواهد بود.هنگامی که جف بزوس )مالک 
بلواوریجین( و ریچارد برانســون )مالک ویرجین 
گاالکتیک( به مرز فضا ســفر کردند، بســیاری 
ســفرهای آنان را آغاز عصر توریسم فضایی اعالم 
کردند. اما برخی از کارشناســان هشدار می دهند 
این صنعت هنوز آماده ارســال جمعیت انبوه به 
فضا نیست.در حال حاضر هیچ قوانین برای ایمنی 

مسافران، ترافیک هوایی و آلودگی محیط زیستی 
در ســفرهای بلو اوریجین و ویرجین گاالکتیک 
به فضاوجود ندارد.کارشناســان حقوقی فضایی 
معتقدند این صنعت هنوز نوپا اســت و نمی توان 
قوانین زیادی برای آن وضع کرد. از ســوی دیگر 
ممکن است چند سال طول بکشد تا آژانس های 
فدرال سیاســت هایی برای ایمن ســازی سفر به 

مرز فضا را ایجاد کنند.ســازمان فدرال هوانوردی 
آمریکا می تواند از طریق »اداره حمل ونقل فضایی 
تجاری« قوانینی برای سفرهای فضایی وضع کند. 
اما کنگره آمریکا تا سال ۲۰۲3 مهلت قانونی برای 
تنظیم قوانین صنعت اعمال کرده است.بنابراین 
در این شــرایط افرادی که هم اکنون بلیت های 
تجاری ســفر به فضا را می خرند باید رضایت نامه 

و اســنادی امضا کننــد که طبــق آن در صورت 
زخمی شــدن یا فوت فرد، شــرکت فضایی هیچ 
مسئولیتی نخواهد داشت.در این میان سخنگوی 
شــرکت های بلواوریجین و ویرجین گاالکتیک 
به درخواســت های اظهار نظر در این باره پاسخی 
نداده انــد. اما رام جاخو مدیر انســتیتو مک گیل 
درباره قوانین هوایی و فضایی می گوید: افرادی که 
بلیت های سفر فضایی را این شرکت ها می خرند، 
می دانند که در یک آزمایش شــرکت می کنند و 
بنابراین از لحاظ حقوقی »مسافر« به حساب نمی 

آیند، بلکه »شرکت کننده در پرواز« هستند.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه ای 
با اشــاره به متفاوت بودن روش تماس برخــی از مدل های 
پرطرفدار برندهای پرتقاضای بازار با شــماره های اضطراری 
ایران، از ســازمان تنظیم مقررات رادیویی خواســت جهت 
دادن حق انتخاب به مصرف کنندگان برای خرید کاالهایی 
که به دلیل مشخصات فنی و قیمت  های مناسب مورد اقبال 
مصرف کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت سه ماهه 
به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کاالهای دپوشده 

در گمرکات موافقت کنند.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی 
ایران بیانیه ای در خصوص ممنوعیت واردات برخی از مدل های 
برندهای پرتقاضای بازار موبایل کشور صادر کرد. در این بیانیه 
آمده است: آنچه دوباره شاهدیم، آغاز تالطم و برهم ریختگی 
نبض بازار موبایل به علت عدم صدور مجوز ترخیص و یا اصالح 
ثبت سفارش برخی از مدل های پرطرفدار برندهای پرتقاضای 
بازار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 
دلیل متفاوت بودن روش تماس آنها با شماره های اضطراری 

ایران از جمله 115، 1۲5و 11۰ است.
این انجمن در راستای انجام مسوولیت اجتماعی و اخالقی 

برندهای مطرح بین المللی از جمله شیائومی که سهم بزرگی 
از بازار موبایل ایران را به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم در 
اختیار دارند، به طور جدی مجددا از کمپانی های تولیدکننده 
موبایل درخواست دارد تا در راستای حفظ سالمت و امنیت 
مصرف کنندگان ایرانی در شرایط اضطرار، آپدیت نرم افزاری 
ویژه محصوالت خود را جهت برقراری تماس های اضطراری 
در اسرع وقت عرضه کنند. اکیدا اعالم می کنیم این مشکل و 
راه حل رفع آن هیچ ارتباطی به تحریم های خصمانه آمریکا 
علیه ایران نــدارد و تنها به جهت حفظ  امنیت و ســالمت 
مصرف کنندگان محصوالت تولیدی برندها است. بدیهی است 
بهانه های مرتبط با تحریم ها و عدم ارائه و انجام راه حل مناسب 
در خصوص موارد مذکور، در آینده فعالیت این برندها در ایران، 

تاثیرگذار خواهد بود.
می دانیم که در شــرایط تحریم، بازرگانان موبایل با سختی 
فراوان و با استفاده از روش های گوناگون در دور زدن تحریم ها 
نیاز ساالنه 15 میلیونی موبایل کشور را با رقابتی ترین قیمت 
ممکن و به طور پیوسته تامین و موفقیت بزرگی در تامین و 
توزیع و حفظ آرامش بازار کسب کرده اند. متاسفانه در شرایط 
حاضر، بازرگانان به واسطه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی مبنی بر عدم صدور مجوز ترخیص، با مشکل 
دپوی محموله های وارداتی خود در گمرک مواجه شده اند و 
مسلماً به دلیل سهم بزرگ بازار و همچنین میزان موجودی 
فعلی این برندها که قبالً توسط این انجمن در نامه  های متعدد 
به ذی نفعان دولتی اعالم شــده بود، مواجهه با کمبود کاال و 
افزایش قیمت محتمل خواهد بود. به همین دلیل و به جهت 
جلوگیری از به هم ریختگی نظم بازار، مجددا راهکارهای زیر 

را پیشنهاد می دهیم.
از بازرگانــان و واردکنندگان تقاضا داریــم به جهت اطالع 
مصرف کننــدگان در خصــوص انتخــاب گوشــی های 
مقرون به صرفه برندهای مذکور، با اطالع رسانی همه جانبه در 
وب سایت ها و کلیه بسترهای ارتباطی خود و همچنین نصب 
برچسب روش صحیح شماره گیرِی سرشماره های اضطراری 
روی جعبه محصــوالت، آگاهی الزم و حــق انتخاب در این 

خصوص را در اختیار  مصرف کنندگان قرار دهند.
از ذی نفعان دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات و مسوول 
اجرایی آن یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست 
داریم ضمن دریافت تعهد اطالع رسانی مذکور در بند باال و به 
جهت دادن حق انتخاب به مصرف کنندگان برای خرید این نوع 

کاالها که بعضاً به دلیل مشخصات فنی و قیمت  های مناسب 
مورد اقبال مصرف کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت 
سه ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کاالهای 
دپوشده در گمرکات اجرایی کشور و همچنین کاالهای در راه 

ایشان موافقت کنند.
از کمیته راهبری طرح رجیستری که ذیل ریاست سازمان 
تنظیم مقررات قرار دارد تقاضا داریم به منظور رفع مشــکل 
فــوق، از اپراتورهای تلفن همراه درخواســت کند تا راه حل 
مناســبی جهت انتقال تماس  های ضروری به مراکز پلیس 
11۰، آتش نشانی 115 و اورژانس 1۲5 طراحی و ارائه کند. 
همچنین، این کمیته از سامانه همتا درخواست کند تا روش 
صحیح شماره  گیری با سرشماره  های مذکور را به دارندگان این 

گوشی  ها پیامک کنند.
در پایان امیدواریم بر اساس پیشنهادات باال، همه ذی نفعان 
با اجماع بر یک تصمیم عملیاتی صحیح، ضمن حفظ حقوق 
مصرف کنندگان، آرامش و ثبات بازار را نیز رقم زنند و همچنان 
مصرف کنندگان بتوانند بدون کمبود کاال در بازار و به قیمت 
های مناســب، محصوالت مورد نظر خود را با حق انتخاب 

کامل تهیه کند.

طبق گزارش جدید شرکت سونیک وال، حمالت باج 
افزاری در نیمه اول ســال ۲۰۲1 سر به فلک کشید و 
3۰۴.7 میلیون مورد حمله از سوی این شرکت مشاهده 
شد.محققان سونیک وال شاهد حجم کم سابقه حمالت 
در ماههای آوریل و مه بودند امــا ژوئن با رکورد 7۸.۴ 

میلیون حمله باج افزاری، رکورد این دو ماه را شکست.
مجموع آمار حمالت باج افزاری ثبت شــده توســط 
سونیک وال در نیمه اول ســال ۲۰۲1 رکورد 3۰۴.۶ 
میلیون حمله در سال ۲۰۲۰ را شکست. این حقیقت که 

آمار شش ماه نخست سال ۲۰۲1 از کل آمار سال ۲۰۲۰ 
فراتر رفته است باعث نگرانی محققان سونیک وال شده 
که خاطرنشان کردند این آمار بر مبنای سال به سال 

رشد 151 درصدی را نشان می دهد.
در گزارش تهدید ســایبری ۲۰۲1 سونیک وال آمده 
است: حتی اگر در نیمه دوم سال یک مورد حمله باج 
افزاری مشاهده نشود که کامال بعید است، سال ۲۰۲1 

در حال حاضر بدترین سال از نظر این حمالت محسوب 
می شــود.حجم حمالت باج افزاری در نیمه اول سال 
۲۰۲1 در آمریکا 1۸5 درصد و در انگلیس 1۴۴ درصد 
افزایش داشته است. آمریکا، انگلیس، آلمان، آفریقای 
جنوبی و برزیل در صدر فهرست کشورهایی بودند که 
بیشترین آسیب را از حمالت باج افزاری دیدند. در میان 
ایالتهای آمریکا فلوریدا با 111.1 میلیون مورد حمله و 

نیویورک با ۲۶.۴ میلیون مورد، رکورددار حجم حمالت 
باج افزاری بودند و پــس از آنها آیداهو با ۲۰.5 میلیون 
مورد، رودآیلند و لوییزیانا هر کــدام حدود 9 میلیون 

حمله باج افزاری قرار گرفتند.
براساس گزارش زدنت، این گزارش بر مبنای اطالعات 
گردآوری شده توسط شبکه شناسایی تهدید سونیک 
وال که اطالعات دســتگاههای جهانی شامل بیش از 
1.1 میلیون حسگر امنیتی در ۲15 کشور و سرزمین را 

گردآوری می کند، تهیه شده است.

با برگزاری رويدادهای فناورانه؛

بیش از هزار و ۹۰۰ نیاز فناورانه از سوی صنایع ارائه شد

با امضای رضايت نامه؛

توریست های فضایی با مسئولیت خود به فضا سفر می کنند

درخواست واردکنندگان موبایل برای حل مشکل واردات برندهای پرمصرف

ثبت بیش از ۳۰۰ میلیون حمله باج افزاری در شش ماه


