
با وجــود تأکیــد برای اجــرای فــوری دســتورالعمل های 
 مربوط به نحوه حضــور کارکنان در کرونــا، همچنان برخی 
دســتگاه ها بی توجه نســبت به آن، با حضور ۱۰۰ درصدی 
کارکنان در شهرهای قرمز به فعالیت ادامه می دهند و حتی در 
این بین شاهدیم نشست هایی غیرضرور با دعوت از مهمانان 

برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای شــیوع ویروس کرونا،نحوه حضور 
کارکنان تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفــت و به دنبال آن با 
شــدت گرفتن این بیماری در آبان ماه سال گذشته، سازمان 
اداری و استخدامی براساس دستورالعمل های ستاد مبارزه با 

کرونا بخشــنامه ای صادر کرد که در تمام دوران کرونا مبنای 
فعالیت دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

در اهم این دســتورالعمل نحوه حضور کارکنان در شــهرها 
براســاس دســتگاه های با خدمات ضروری و غیرضروری و 
همچنین رنگ بنــدی مناطق قرار داشــت؛به طوری که در 
شــهرهای قرمز حضور کارکنان به صورت یک سوم، نارنجی 
۵۰ درصد و در مناطق زرد به صورت دو ســوم تعیین شد،از 
سوی دیگر در رابطه با موضوع برگزاری همایش ها و نشست 
ها به طور جدی تأکید شد که دستگاه ها از برگزاری جلسات 
غیرضرور خودداری کرده و آنچه که در رابطه با جلسات اداری 

صورت می گیرد با رعایت پروتکل ها و الزامات ابالغی از سوی 
وزارت بهداشت باشــد؛ به نحوی که شــرایط محل جلسه و 
فضای مورد نیاز برای هر یک از شــرکت کنندگان و با رعایت 
محدودیت های تعیین شده شود و در شهرهای قرمز جلسات 
حداکثر با حضور ۱۵ نفر، نارنجی حداکثر ۲۰ نفر و زرد حداکثر 
۳۰ نفر آن هم به طوری که فاصله هر نفــر حداقل چهار متر 
باشد.  آنچه در این مدت مشاهده می شود نشان دهنده رعایت 
کامل پروتکل ها و دستورالعمل تعیین شده در تمامی دستگاه 
ها نیست و حتی در برخی دســتگاه ها هنگامی که منطقه در 
وضعیت قرمز و اوج قرار می گیرد باز هم یا کارکنان به صورت 

۱۰۰درصد حاضرند و یا به طور بسیار محدود از حضور آن ها 
کم می شود،هر چند که برخی ســازمان ها و ادارات نیز مقید 
به دستورالعمل بوده و با توجه به زیرساخت های الکترونیکی 

نسبت به کاهش حضور و دورکاری کارکنان اقدام می کنند.
این در حالی اســت که این روزها با توجه به شــدت گرفتن 
ویروس کرونا و وضعیت هشــدار در اغلب استان ها و به طور 
ویژه تهران که در وضعیت نامناسبی قرار دارد گزارش ها نشان 
می دهد برخی دستگاه ها در کنار حضور باالی کارکنان خود 
نسبت به برگزاری نشست ها و یا جلساتی اقدام می کنند که 
در شرایط فعلی ضروری به نظر نمی رســد و می توانند آن را 

از طریق وبینار و فضای مجازی برگزار کنند و طبق ضوابط و 
اعالم استاندار تهران کارکنان باید تا ۷۰ درصد دورکار باشند.

در همین رابطه چندی پیش بود که بار دیگر انصاری -رئیس 
ســازمان اداری و اســتخدامی- طی تذکری به دستگاه های 
اجرایی خواستار اجرای فوری دستورالعمل مربوطه در رابطه 
با کاهش حضور کارکنان شده بود. با این حال برخی دستگاه 
ها در نحوه رعایت دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 
ضوابط را چندان جدی نگرفتــه و تراکم کارکنان باال و رفت و 
آمد آنها در سطح شهر و وسایل حمل و نقل عمومی قابل توجه 

است که رسیدگی به این وضعیت ضروری خواهد بود.

در حالی که حدود ســه ماه از عرضه ســیمان در 
بــورس کاال می گذرد بســیاری از فعــاالن این 
صنعــت در مورد خریــد این کاال از بــورس کاال 
ســوال دارند در همین راستا ســخنگوی بورس 
 کاالی ایران نحوه خرید ســیمان از بورس کاال را 

تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، با وجود هجمه هایی که اخیرا به 
بورس کاال در مورد افزایش قیمت سیمان شده بود 
و برخی بورس را عامل گرانی سیمان می دانستند 
و به عوامــل دیگری از جملــه قطعی برق صنعت 

ســیمان بی توجه بودند، عرضه سیمان در بورس 
کاال با قدرت بیشــتری ادامه دارد،چرا که بسیاری 
از صاحبنظران براین باورند که عرضه ســیمان در 
بورس کاال نه تنها باعث افزایــش قیمت این کاال 
 می شود، بلکه به شــفافیت تعیین قیمت آن نیز 

کمک می کند.
در این راستا حسنی - ســخنگوی بورس کاالی 
ایران- در مورد نحوه ی خرید ســیمان از این بازار 
توضیح داد: متقاضی برای خرید سیمان از بورس 
کاال نیاز به دریافت کد معامالتی از طرف کارگزار 

دارد و پس از آن می تواند نســبت به خرید حداقل 
 ۱۰ تن سیمان از طریق کارگزاری اقدام کرده و ثبت 

سفارش کند.
به گفته وی، متقاضیان باید بــه کارخانه ای که در 
اطالعیه عرضه قید می شود توجه کنند، زیرا باید 
ســیمان را از انبار کارخانه دریافت کنند؛ بنابراین 
باید کارخانه ای را انتخاب کننــد که در محدوده 
جغرافیایی آنها باشد در غیر این صورت باید متحمل 
هزینه حمل سیمان شوند که این موضوع با توجه به 

حجیم بودن سیمان صرفه اقتصادی ندارد.

بانــک مرکزی اعــالم کرد:حکــم صادره از ســوی 
دادگاه های بحرین در مورد بانک ها و بانکداران ایرانی، 

فاقد وجاهت و ارزش قضایی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این 
بانک در اطالعیه ای گفتــه محکومیت بانک مرکزی 
ج. ا ایران و سایر بانک ها و بانکداران ایرانی در بحرین 
و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی ارزش بوده و 
این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و 
پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت 
و مراجع قضائی بحرین می خواهد بالفاصله اقدامات 
قضائی موصوف را متوقف کنند. در پی انتشار اخباری 
در رسانه های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک 
بحرین و برخــی بانک ها و بانکــداران ایرانی به اتهام 
پول شویی در آن کشــور، موارد زیر به منظور تنویر 
افکار عمومی منتشر می شــود: پیرو اطالعیه مورخ 
۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می رســاند بانک 
المستقبل )فیوچر( در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت 

بحرین از سرمایه گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و 
با سهامداری برخی بانک های ایرانی و بحرینی در کشور 
بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می داد و همواره تمام 
عملیات و معامالت بانکی آن تحت نظارت مستقیم و 
برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین 
قرار داشت و نه تنها گزارشــی از اقدام خالف مقررات 
در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل 
پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی 
و احتیاطی در بحرین، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به 

عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
بر این اســاس در حمایــت از قطع روابط سیاســی 
کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی 
توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن 
از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک 
مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران 
ایرانی آن سلب مالکیت شــد. حدود پنج سال بعد از 
تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در 

برخی رسانه ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به 
طرح اتهام پول شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه های 
بحرین کرده اســت. این اقدام سیاسی، بدون رعایت 
حداقلی ضوابط شــکلی و ماهوی دادرسی عادالنه از 
جمله لزوم ابالغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت 
حق دفاع و توجه به مصونیــت قضائی و اجرایی بانک 
مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی های کیفری یاد شده 
منجر به صدور رأی محکومیت شــده است تا سلب 
مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور 
بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود. این در حالی 
است که بانک مرکزی ج. ا. ایران، تاکنون هیچ ابالغیه یا 
اخطاریه ای از شروع رسیدگی قضائی دادگاه های داخلی 
بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده 
و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضائی 
بحرین علیه بانک مرکزی ج. ا. ایران را که از مصونیت 
قضائی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد 

حقوق بین الملل می داند.

محکومیت بانک مرکزی ایران و ســایر بانک ها و 
بانکــداران ایرانی در بحریــن و آرای احتمالی در 
این باره بــه وضوح بی ارزش  بــوده و این بانک نیز 
حق خود را برای هرگونــه اقدام متقابل و پیگیری 
حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع 
قضایی بحرین می خواهد بالفاصله اقدامات قضایی 

موصوف را متوقف کنند.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: در پی 
انتشــار اخباری در رســانه های بحرینی مبنی بر 
محکومیت فیوچر بانک بحریــن و برخی بانک ها 
و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، 
موارد زیر بــه منظور تنویر افکارعمومی منتشــر 

می شود:
"پیرو اطالعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به 
آگاهی می رساند بانک المستقبل )فیوچر( در سال 
۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه گذاران 
ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی 
بانک های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس 
و به کار خود ادامه می داد و همواره تمام عملیات و 
معامالت بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط 
مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار 
داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خالف مقررات در 
آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل 
پیشگامی در پیروی از اســتانداردهای پیشرفته 

نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال های ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونــه در بحرین معرفی 

شد.
براین اســاس، در حمایت از قطع روابط سیاسی 
کشورهای عربســتان و ایران، بانک فیوچر به طور 
ناگهانی توســط بانک مرکزی بحریــن تصرف و 
مدیران ایرانی آن از بحرین اخــراج و بانک مزبور 
تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت 
و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت 

شد.
حدود پنج ســال بعد از تصرف و ســلب مالکیت، 
از طریق اخبار انتشــار یافته در برخی رســانه ها 
مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام 
پول شــویی توســط بانک فیوچر در دادگاه های 

بحرین کرده است.
این اقدام سیاســی، بدون رعایت حداقلی ضوابط 
شــکلی و ماهوی دادرســی عادالنه از جمله لزوم 
ابالغ اتهام، تعیین مرجع رســیدگی، رعایت حق 
دفاع و توجه به مصونیت قضایــی و اجرایی بانک 
مرکزی، آغاز و ظاهراً رســیدگی های کیفری یاد 
شــده منجر به صدور رأی محکومیت شده است 
تا ســلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص 
 ایرانی در کشــور بحریــن، از وجاهــت حقوقی 

برخوردار شود.

این در حالی است که بانک مرکزی ایران، تاکنون 
هیچ ابالغیه یا اخطاریه ای از شروع رسیدگی قضایی 
دادگاه های داخلی بحرین بــه اتهامات مطروحه 
علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه 
اقدام دولت و دســتگاه قضایی بحرین علیه بانک 
مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی 
برخوردار اســت، مغایر با موازیــن و قواعد حقوق 

بین الملل می داند.
بدیهی اســت در صورت صحت اخبار انتشار یافته 
مبنی بــر محکومیت این بانک و ســایر بانک ها و 
مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران 
در بحرین، آرای احتمالی مورد اشــاره به وضوح 
بی ارزش  بوده و اعتبار کشــور بحرین را به عنوان 
محلی برای سرمایه گذاری خارجی به شدت مورد 
خدشــه قرار خواهد داد؛ بانک مرکــزی ایران نیز 
حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری 
حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع 
قضایی بحرین می خواهد بالفاصله اقدامات قضایی 
موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و 
اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند، 
زیرا این نحوه رفتار دادگاه های کشور بحرین نسبت 
به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار 
آن کشور را میان ســرمایه گذاران خارجی و سایر 

کشورهای جهان افزایش نخواهد داد".

قیمت ســبد نفتی اوپک در هفته منتهی به ۳۰ ژوئیه 
)جمعه، هشتم مردادماه( نسبت به هفته گذشته حدود ۲ 

دالر افزایش یافت و به یک قدمی ۷۵ دالر رسید.
به گزارش ایلنا، قیمت ســبد نفتی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در هفته منتهی به ۳۰ ژوئیه 
۷۴ دالر و ۹۸ ســنت ثبت شــد در حالی که ۲۳ ژوئیه 
)یکم مردادماه( ۷۳ دالر و سه سنت بوده است. کاهش 

ذخیره سازی های آمریکا و اخبار مربوط به کرونا عامل 
 اصلی افزایش قیمت نفت در هفته منتهی به ۳۰ ژوئیه 

بوده است.
سبد نفتی اوپک شــامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این 
سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک 
رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، 
صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک 

 عربی عربســتان، موربان امارات، مــری ونزوئال و جنو 
کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وســت تگــزاس اینترمدیت 
)WTI( نیــز امــروز )دوشــنبه، ۱۱ مردادمــاه( 
و تــا لحظه انتشــار ایــن خبر بــه ترتیــب ۷۴ دالر 
 و ۶۲ ســنت و ۷۳ دالر و ۱۴ ســنت به ازای هر بشکه 

بوده است.

لغزش برخی دستگاه ها در کرونا

چگونه از بورس کاال سیمان بخریم؟

حکم دادگاه های بحرین برای بانک های ایرانی فاقد ارزش قضایی است

سبد نفتی اوپک در یک قدمی ۷۵ دالرواکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک های ایرانی 
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۳۰ شرکت در انتظار 
بورسی شدن

تحریم ها درآمدهای 
نفتی را ۱۰۰ میلیارد دالر 

کاهش داد

در دوران تحریم 
بنادر، چاه های 
نفت و بانک ها 
بسته شد 
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دستور رهبر انقالب  در خصوص تعطیلی کرونا:

سرمقاله

قیمت گذاری دستوری 
آفت صنعت خودرو

صنعت خودروی کشــور 
در حــال تولید و اشــتغال 
اســت اما در مــورد بود و 
نبود این صنعت و یا حجم 
ورود کشــور به خودروسازی بحث های مختلفی 
داشته است. اما در شرایط فعلی عوامل مختلفی 
در زمین گیر شدن صنعت خودرو دخیل هستند. 
به طور کلی صنایع مختلف کــه تحت مدیریت 
دولت قرار دارند طبیعتا هم پاشــنه آشیل دولت 
هســتند و هم اینکه حیات خلــوت دولت های 
مختلف شده اند. اما چرا در شرایط تحریم صنایع 
 مختلف از جمله فوالد و پتروشیمی افزایش تولید 
داشته اند و صنعت خودرو کاهش تولید دارد. تاخیر 
در تحویل خودروهای ثبت نامی هم که کماکان 
وجود دارد. از سالها قبل به دلیل تعرفه گذاری در 

واردات خودرو و ایجاد...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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خریداران ارز 
در انتظار تغییر دولت

قفل هزینه 
وام مسکن

مرغ 105 درصد، شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 درصد و برنج 90 درصد افزایش قیمت داشته است 

رکورد شکنی قیمت اقالم خوراکی
صفحه3

صفحه3

انباشت خودروهای ناقص 
رشد 58 درصدی  خودروهای دپویی در سه ماهه 1400

فروش  فوق العاده  خودروسازان  متوقف   می شود؟

دالر در شروع این هفته رقم هایی را ثبت کرد که از 
فروردین تجربه نکرده بود، اما رفتار محتاطانه فعاالن 
بازار و عرضه در بازار متشکل شرایط الزم برای افت 
قیمت دالر به سطوح قبلی را فراهم کرده است.به 
گزارش اقتصادنیوز، دالر آمریکا در روز چهارشنبه 
هفته گذشته از مرز ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد و 
بر مدار صعودی قرار گرفت. قیمت دالر آمریکا عصر 
روز شنبه روی ۲۵ هزار و ۹۸۰ تومان قرار گرفت، آنهم 
در شرایطی که دالر از اواسط فرودین این رقم را تجربه 
نکرده بود.رشــد ناگهانی قیمت دالر با قرار گرفتن 
عرضه این ارز در سطوحی باالتر از متوسط همراه بود. 
رشد قیمت دالر می توانست تحت تاثیر اخبار سیاسی 
و یا تنش ها در بازار مجاور هرات اتفاق افتاده باشد.به 

هر روی با افزایش نسبتا...

نرخ سود در هفته اول مرداد در بازاربین بانکی کاهش 
یافته و به رکورد کاهشی خود در تیر ماه نزدیکتر شده 
است. کاهش نرخ سود در این بازار سبب عالمتی از 
افزایش انتظارات تورمی در ایران می باشد. در هفته 
نخست مرداد ماه نرخ سود بازارهای مالی در ایران 
تغییرات قابل توجهی را به ثبت رســاند. در همین 
راســتا تنها متغیری که تغییری را ثبت نکرده نرخ 
سود هزینه وام مسکن بوده است. بانک مرکزی در هر 
هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانک ها و کنترل 
نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد. 
تزریق نقدینگی در این بازار و همچنین نرخ سود باز 
پرداخت وام به بانک ها همگی در اختیار بانک مرکزی 
بوده و این نهاد است که مبتنی بر تحلیل های خود از 

وضعیت بازار اقدام به تزریق...



اقتصاد2
ایران وجهان

دستور رهبر انقالب  در خصوص تعطیلی بخاطر کرونا:
هر اقدامی که الزم است انجام 

گیرد
در پی نامه وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی به رهبر معظم انقالب اسالمی در 
خصوص موج ســهمگین و پنجــم کرونا و 
پیشــنهاد تعطیلی دو هفته ای برای کاهش 
چرخش ویروس و بار بیمارستانها، رهبر معظم 
انقالب اسالمی از رئیس جمهور خواستند این 
موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر 

اقدامی که الزم است انجام گیرد.
در مرقومه رهبر انقالب اســالمی خطاب به 
روحانــی رئیس جمهور آمده اســت: »پیرو 
هشدار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و پیشــنهاد تعطیلی بخاطر بیماری 
همه گیر، مقتضی است این موضوع در ستاد 
ملّی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی 

که الزم است انجام گیرد.
نمکی در نامه روز گذشته خود به رهبر انقالب 
پس از برشمردن علل و زمینه های گسترش 
بیماری و فشــار ســنگین بر کادر درمان، به 
صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله 
جدی با این پدیده را ضروری دانست و نوشت: 
»شاید دو هفته تعطیلی جدی و ایستادگی و 
بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد 
با شکســتن پروتکل هــا بتواند تــا حد قابل 
توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان ها 

و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد.
رونوشت دســتور رهبر انقالب اسالمی برای 

رئیس جمهور منتخب نیز ارسال شده است.

۳۰ شرکت در انتظار بورسی شدن
پرونده ۳۰ شرکت برای طرح در جلسه هیئت 
پذیرش در دست بررســی و تکمیل مدارک 
و مستندات اســت، عالوه بر این پرونده ۱۴ 
شرکت در جریان درج و ۸ شرکت نیز در حال 

انجام اقدامات الزم برای عرضه اولیه هستند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از بازار 
سرمایه، معاون امور ناشران و اعضای شرکت 
بورس، در پاســخ به این پرسش که ظرفیت 
پذیرش شــرکت ها تا پایان ســال در بورس 
تهران چقدر اســت؟ گفت: از ابتدای ســال 
جاری تاکنون، ۴ شــرکت در بــورس تهران 
 پذیرش، ۵ شــرکت درج و ۷ شرکت عرضه 

شده اند.
مجید نوروزی افزود: شــرکت های مختلفی 
برای عرضه اولیه سهام خود در حال تکمیل 
مدارک و مســتندات مربوطه هســتند. این 
شــرکت ها در صنایــع متعــددی از قبیل 
پتروشیمی، لیزینگ، آرایشــی و بهداشتی، 
فوالد، تولید گوشــت مرغ، ســرمایه گذاری، 
ســیمان، گروه مالی، تولید برق و … فعالیت 

می کنند.
وی یکی از فعالیت های اصلــی بورس اوراق 
بهادار تهــران را پذیرش انــواع اوراق بهادار 
دانست و گفت: سهام شرکت ها، اوراق بدهی 
و صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 

برخی از این اوراق هستند.
نوروزی افزود: در راســتای پذیرش ســهام 
شرکت های جدید برنامه هایی در دستور کار 
مدیریت پذیرش و معاونت ناشــران و اعضا 
قرار دارد. ارتباط مناســب و مؤثر با سازمان 
خصوصی ســازی و حضور در جلســات این 
سازمان برای آماده سازی شرکت های دولتی 
مشــمول واگذاری به منظور پذیرش، درج و 
عرضه در بورس اوراق بهــادار تهران، یکی از 
این برنامه ها است.معاون امور ناشران و اعضای 
شرکت بورس ادامه داد: انجام اقدامات الزم 
در راستای شناسایی آن دسته از شرکت های 
واجد شــرایط عضو اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران، به منظور پذیرش، درج و عرضه 
در بورس اوراق بهادار تهران، همچنین تهیه 
دستورالعمل رتبه بندی مشاوران پذیرش و 
پیگیری تصویــب آن در هیأت مدیره بورس 
تهــران در راســتای ارتقای کیفــی فرایند 
پذیرش و شناسایی مشــاوران برتر از دیگر 
برنامه های در دســتور کار مدیریت پذیرش 
و معاونت ناشــران و اعضای شــرکت بورس 
اســت.نوروزی، بهبود فرآیندها در ســامانه 
الکترونیکــی پذیرش و همچنیــن برقراری 
ارتباط مؤثر با هلدینگ هــا و مجموعه های 
مختلــف خصوصی، دولتــی و عمومی برای 
شناسایی شرکت های واجد شرایط پذیرش 
در بورس تهران را از دیگــر برنامه های مورد 
نظر در راســتای پذیرش سهام شرکت های 

جدید عنوان کرد.

خبر

نرخ سود در هفته اول مرداد در 
بازاربین بانکی کاهش یافته و 
به رکورد کاهشی خود در تیر 
ماه نزدیکتر شده است. کاهش 
نرخ ســود در این بازار سبب 

عالمتی از افزایش انتظارات تورمی در ایران می باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته نخســت مرداد ماه نرخ 
سود بازارهای مالی در ایران تغییرات قابل توجهی را به 
ثبت رساند. در همین راستا تنها متغیری که تغییری را 

ثبت نکرده نرخ سود هزینه وام مسکن بوده است.

استمرار جذب نقدینگی در بازار باز
بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در 
بانک ها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز 
می پردازد. تزریق نقدینگی در این بازار و همچنین نرخ 
سود باز پرداخت وام به بانک ها همگی در اختیار بانک 
مرکزی بوده و این نهاد است که مبتنی بر تحلیل های 
خود از وضعیت بازار اقدام به تزریق نقدینگی می کند. 
نکته مهم در این بازار آن است که تاریخ سررسید وام ها 
میان مدت بوده و تنظیم نرخ سود در این بازار نرخ سود 
بازار بین بانکی را نیز مدیریت می کند. نگه داشتن نرخ 
ســود در موقعیت هدف می تواند از تورم کاســته و اثر 
مستقیم بر وضعیت معیشت جامعه بگذارد. در این بازار به 
علت وضعیت خوب نقدینگی بانک ها در هفته های اخیر 
سیاست بانک مرکزی جذب نقدینگی بوده است. استمرار 
جذب نقدینگی موجب شده تا میزانی از پول در گردش 
بانک ها در هفته های اخیر از معامالت بین بانکی خارج 
شود.نرخ سود جذب پول در این بازار در هفته های اخیر 
که سیاست بانک مرکزی جذب پول بوده است در ریپوی 
معکوس معادل با حداکثر ۱۸ درصد به ثبت رسیده است.

کاهش نرخ سود بین بانکی
در صورت برخورد جدی بانک ها به کسری نقدینگی، این 
نهادهای مالی مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. این 
بازار را بازار شبانه می گویند. در این بازار بانک هایی که 

دارای مازاد منابع هستند به بانک های دچار کسری قرض 
می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. درصورتی 
که بانکی نتواند از بانک های موجود در بازار قرض بگیرد 
سراغ بانک مرکزی رفته که نرخ سود آن 22 درصد است. 
این وام دهی بانک مرکزی به بانکها را اعتبارات قاعده مند 
می گویند. در همین راستا پایین تر آمدن نرخ سود در بازار 
بین بانکی نشان می دهد بانک ها توانسته اند نیاز خود را از 
یکدیگر در این هفته مرتفع ساخته و برای جبران کسری 
خود به بانک مرکزی و اعتبارات قاعده مند در این هفته 
پناه نیاورند.نرخ سود بین بانکی در این مدت در سطح 
۱۸.۱۷ درصد قرار گرفته و نسبت به هفته قبل خود ۰.۴۴ 
واحد درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ سود در 
این بازار نشان دهنده نقدینگی باال در حساب بانک ها و 

رشد انتظارات تورمی خواهد بود.

رکورد نرخ سود حراج اوراق
دولت برای تامین کسری بودجه خود بازاری را راه اندازی 
می کند تا از این طریق بتواند بخشی از کسری خود را تا 

پایان سال جبران کند. بانک ها و نهادهای سرمایه ای به 
عنوان بازیگران در این بازار اوراق پیشــنهادی دولت را 
خریداری کرده و در نهایــت درآمد حاصل از فروش در 
این بازار را در راستای تامین کسری بودجه خود صرف 
می کند.خصیصه های اوراقی که برای خریداران جذاب تر 
است نرخ سود و تاریخ سررسید آن هاست. به این صورت 
که هر چه نرخ سود باالتر باشد خریداران اوراق بیشتر 
به خرید اوراق و در نهایت تامین کســری بودجه دولت 
تمایل خواهند داشت.این مسیر از تامین کسری بودجه 
اثر افزایشی به مراتب کمتری بر نرخ تورم داشته و تا حد 
قابل توجهی از افزایش نرخ تورم جلوگیری می کند.در 
همین خصوص نرخ سود موزون در فروش هفتگی اوراق 
بدهی دولتی در نخستین هفته مرداد ۱۴۰۰ به 2۱.۷ 
درصد رسیده که رکورد نرخ سود در 9 مرحله سال جاری 
بوده است. تحلیل ها نشان می دهد خرید اوراق در هفته 
اول مرداد باالترین رکورد در تقویم حراج ۱۴۰۰ بوده که 

بخشی از آن ناشی از رشد نرخ سود در این بازار است.
اما در نهایت حجم کل اوراق خریداری شــده از سوی 

بانک ها و بــورس برابر با 6 هــزار و ۳۳۷ میلیارد تومان 
بوده که تنها ۱۴.۳۳ درصد از این مقدار در سال گذشته 

بوده است.

روند نزولی نرخ سود اوراق ثانویه
روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد 
نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک تا سه ساله 
در آخرین روز هفته اول مرداد ماه به 2۱.2 درصد رسید.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خریــد و فروش اوراق 
دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد 
شده است.روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی 
اوراق در هفته اخیر روندی نزولی داشته و به صورت مداوم 
کاهش پیدا کرده است. این روند از هفته پایانی تیرماه آغاز 

شده و همچنان ادامه داشته است.

ثبات نرخ سود وام مسکن در یک ماه
نرخ سود وام مســکن یک ماه اســت که در حد 2۰.۸ 
درصد ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده اســت. این 
بی تحرکی نرخ عالمتی از عدم تغییر هزینه وام مسکن 
برای متقاضیان بوده اســت.اوراق حق تقدم تسهیالت 
بانک مسکن )به صورت خالصه تســه( اوراقی هستند 
که مالکان آن ها می توانند بدون ایســتادن در صف از 
بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق 
هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشــخص 
می شــود. اعتبار این اوراق ۵۰۰ هزار تومان بوده که با 
این اعتبار مجردها می توانند با سقف خرید 2۸۰ ورق 
نهایتا ۱۴۰ میلیون تومان وام برای خرید مســکن اخذ 
کنند. در صورتی که این سقف برای متاهلین ۴۸۰ ورق 
و 2۴۰ میلیون تومان تعیین شــده است.ازآنجا که نرخ 
سود این وام براســاس پرداختی های متقاضیان در روز 
نخست دریافت وام مشخص می شود، رفتار نرخ سود در 
بازار مسکن نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان 
اســت. این نرخ در محدوده 2۰.۸ درصد ثابت بوده که 
نشــان می دهد هزینه وام برای مجردین در سطح ۱۷ 
 میلیون تومان و متاهلین در محدوده 2۸ میلیون تومان

 باقی مانده است.

اتفاقات بی سابقه در نرخ سود بازارهای مال

قفل هزینه وام مسکن

روحانی در نشست مدیران ارشد دولت؛
در دوران تحریم بنادر، چاه های 

نفت و بانک ها بسته شد 
رییس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مسائل کشور را 
در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم به ثمر برسانیم، گفت: 
اولین تصمیم ما در دولت، احیــای دریاچه ارومیه 
بود.حسن روحانی در نشست با مدیران ارشد دولت 
اظهار کرد: خداوند بزرگ را سپاسگذارم که آخرین 
روز مسئولیت را هم توانستیم آغاز کنیم و ان شاءاهلل 
به پایان می رســانیم. فرار و نشــیب این چند ساله 
فراوان بود. معــاون اول و وزرای محترم بخش هایی 
از این فراز و نشــیب را بیان کردند.وی ادامه داد: در 
روزهای آغازین دولت یازدهم امید در کشــور موج 
می زد. تدبیر در سایه امید آسان تر از تدبیر در تحریم ، 
جنگ و سختی ها است. امید آن زمان را در بازار ایران و 
افکار عمومی جهان مشاهده می کردیم.وی ادامه داد: 
در آن امید بود که کار بزرگی به ثمر نشست. مثالی 
می زنم به جز مذاکرات هســته ای که ببینید افکار 
عمومی جهان به ایران چگونه نگاه می کردند. رییس 
جمهور با اشــاره به تجربه اولین حضور  و سخنرانی 
خود در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد گفت: 
پیشنهاد دادم قطعنامه ای تحت عنوان جهان عاری 
از خشونت و افراطی گری تصویب شود که به اتفاق 
آرای اعضاء، بدون مخالفت تصویب شد. این نظر دنیا 
نســبت به ایران بود. اینجا که این جناح و آن جناح 
نیســت. قطعنامه رییس جمهور ایران به اتفاق آراء 
به تصویب می رســد.وی افزود: در شرایط ایران هم 
این امیدواری مشاهده می شد. ارز روند نزولی پیدا 
کرد. رییس بانک مرکزی اصــرار می کرد قیمت ارز 
باالتر از آن چیزی که در بازار است بخرید.روحانی با 
اشاره به برنامه صد روزه خود در آغاز دولت مثل احیای 
دریاچه ارومیه و سالمت مردم ، تصمیمات برای غرب 
کشور و آذربایجان گفت: شما مصوبات و لوایح دولت 
را ببینید تالش دولت را در حوزه های داخلی و تالش 
برای تعامل با دنیا را می بینید.وی گفت: دیروز هشتاد 
و هشتمین افتتاح ما بود، آخرین باری بود که کلمه 
زیبای علی برکت اهلل را که رسول عزیز زمانی که از نهر 
نمی توانست عبور کند  به گفته جبرئیل گفت و عبور 
کرد و کلمه پیروزی امیرالمومنین بود را گفتم. آخرین 
علی برکت اهلل مربوط به یک مرکز همایش بین المللی 
در اصفهان بود که کشورهای جهان جمع شوند در 
این مرکز بین المللی.وی اضافه کرد: آنچه که برای 
نجات کشور در سال 92 فکر می کردم همان است. 
اعتدال و تعامل ســازنده در داخل و خارج. هنوز بعد 
هشت سال همان فکر را می کنم. با چنگ انداختن 
به صورت هم با هتاکی و تخریب یکدیگر نمی توانیم 
کشور را به پیشرفت برسانیم. باید به این نتیجه برسیم 
که دوران تندروی به پایان رسیده است. راه اعتدال 
است. در طول این هشت سال جناح های مختلف به 
آینده امیدوار بودند.روحانی تصریح کرد: من به ملت 
ایران عرض می کنم کشور باید توسعه پیدا کند، باید 
کشوری الگو برای جهان باشد. یکی از راه های اصلی 
اش تعامل سازنده با همســایگان و جهان است. چه 
طور ما توانســتیم هفت قطعنامه خطرناک را از سر 
ملت برداریم کار ساده ای نبود. من می دانم کار وزیر 
خارجه و دستگاه دیپلماســی ما چه قدر دشوار بود.
رییس جمهور گفت: ما قطعنامه را برداشتیم روی این 
موضوع که شک ندارید؟ کمتر کسی بود که باور کند 
این قطعنامه ها برداشته می شود. این اراده ملت ایران 
و تالش در سایه تدبیر و امید ما را به ثمر رساند. البته 
رهبر معظم انقالب ما را هدایت و حمایت کرد. مردم 
در صحنه بودند.وی یادآورشــد: وزیر خارجه امریکا 
در مذاکراتی به وزیر خارجه ما گفت من اســتقبال 
مردم اصفهان را از روحانی دیــدم. مردم به صحنه 
آمدند، کف زدند و امیدوار بودند.روحانی همچنین 
اظهارکرد: هیچ کس در تعامل با کشــورهای جهان 
به صد نمی رسد. دنبال صد هست اما به آن نمی رسد. 
امروز راه حل معضالت ما تعامل سازنده با جهان است. 
مقام معظم رهبری در ابتــدای دولت گفتند  تعامل 
وسیع و سازنده و گسترده با جهان.وی گفت: سخت 
ترین کار این اســت که به  میدان بیاییم و در میدان 
مذاکره کنیم. در آن شرایط و ماه های اولیه کارهای 
بزرگی کردیم. اینکه می گویند برجام خوب نیست را 
واگذار می کنیم به آثار برجام. گفتند هواپیماهایتان 
کاغذی است. ۱6 هواپیمای نو وارد ناوگان هوایی ما 
شد. اینکه می گویم پارس جنوبی ، بنادر ما، تخت های 
بیمارستانی، راه های جاده ای، پهنای باندها در جامعه 
ما به حرکت درآمد اگر در شرایط تحریم می ماندیم 
بسیار سخت تر اجرایی و عملیاتی می شد. در پارس 
جنوبی دیروز جشن گرفته شد برای بیست و هفتمین 
سکو در دریا. این در سایه چه بود؟ خیلی از این طرح ها 
نیمه کاره بود. من در این ایام شش بار رفتم عسلویه 
و آمدم. برجام باعث شد این بنادر فعال شوند. رییس 
جمهور همچنین گفت: آمار می گوید دوازده و نیم 
رشد اقتصادی ما در سال 9۵ بود. بعد از 26 سال ما به 
تورم تک رقمی رسیدیم. بعد از 6۰ سال به صادرات 

غیر نفتی رسیدیم. مسئله روشن است. 
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بررسی ها نشــان می دهد خریداران مسکن در تهران 
خانه های زیر ۵ ســال ســاخت، واقع در منطقه ۵ و 
متری ۱۵ تا 2۰ میلیون تومان را بیشتر از سایر واحدها 
خریداری می کنند.به گزارش مهر بررســی ها نشان 
می دهد در تیرماه امســال ۵ هزار و ۷۰۱ فقره معامله 
مسکن به ثبت رسید و متوسط قیمت مسکن در تهران 
نیز اندکی بیش از ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع 
بود.در همه ۴ ماهه نخست سال جاری، متوسط قیمت 
مسکن تقریباً مشابه بوده و در دامنه 2۸ تا ۳۰ میلیون 

تومان در هر متر مربع برآورد شده است.

محبوب ترین ها از نظر سن بنا
در تیر ماه امســال خانه های با عمر زیر ۵ سال ساخت 
۱69۸ فقره از معامالت مســکن پایتخــت را به خود 
اختصاص دادند که ســهم ۳۳.۵ درصدی از مجموع 
معامالت مسکن محسوب شده و با بیشترین اقبال از 
سوی خریداران مسکن نسبت به سایر گروه های سنی 
مواجه شد.این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته 
سهم واحدهای مســکونی زیر ۵ سال ساخت ۵ هزار و 
۴۱۸ فقره بود و سهم ۳۸.6 درصد از کل معامالت داشت 
که حدوداً دو برابر تعداد معامالت خانه های 6 تا ۱۰ سال 
ساخت که در رتبه دوم محبوبیت میان خریداران مسکن 

بود، برآورد می شــود.در ماه های خرداد، اردیبهشت و 
فروردین امسال نیز سهم خانه های زیر ۵ سال ساخت از 
کل معامالت مسکن پایتخت به ترتیب ۳۵.۸، ۳۵.۷ و 
۳۵.۱ درصد بود که فاصله زیادی با دومین دامنه سنی 
بنا )6 تا ۱۰( دارد.به نظر می رسد کاهش فاصله سهم 
واحدهای مسکونی زیر ۵ سال عمر بنا با واحدهای ۵ تا 
۱۰ سال ساخت به دلیل افزایش قیمت مسکن نوساز 
در تیرماه امسال بوده و خریداران عمدتاً به سمت خرید 

خانه های با سن بنای باالتر متمایل شده اند.

محبوب ترین ها از نظر دامنه قیمتی در هر 
متر مربع

همچنین در تیرماه امسال بیشترین واحدهای مسکونی 
فروخته شده در دامنه قیمتی متری ۱۵ تا 2۰ میلیون 
تومان بودند و این دامنه قیمتی، سهم ۱۷.2 درصدی 
از کل معامالت ماه مذکور )تیر ماه ۱۴۰۰( را به خود 
اختصاص دادند.این شاخص )خانه های متری ۱۵ تا 
2۰ میلیون تومان( در معامالت مسکن ماه های خرداد، 
اردیبهشت و فروردین امســال نیز محبوب ترین بازه 
قیمتی محسوب شده و به ترتیب ۱۸.6، ۱۷.2 و ۱6.2 
درصد از کل معامالت مسکن ماه های مذکور را در بر 

گرفتند.

محبوب ترین ها از نظر متراژ
سهم ۱۵.۴ درصدی واحدهای مســکونی ۵۰ تا 6۰ 
متری از معامالت مســکن در تیر ماه سبب شد تا این 
خانه ها در صدر محبوبیت خریداران تهرانی قرار گیرد. 
واحدهای 6۰ تا ۷۰ متری نیز در رتبه بعدی محبوبیت 
متقاضیان خرید مسکن در تیر ماه امسال قرار گرفت.
این در حالی است که در خرداد ماه امسال این معادله 
معکوس بود و بیشترین استقبال از واحدهای مسکونی 
6۰ تا ۷ متری با سهم ۱۴.۸ درصد بود و واحدهای ۵۰ تا 
6۰ متری در رتبه بعدی قرار گرفتند.اما در اردیبهشت 
ماه این رکورد به واحدهای ۵۰ تا 6۰ متری با سهم ۱۵.2 
درصدی از معامالت مسکن اختصاص داشت؛ هر چند 
که در فروردین ماه هم واحدهــای 6۰ تا ۷۰ متری با 
کسب ۱۵.۷ درصد معامالت مسکن، در رتبه نخست 

محبوبیت خریداران قرار داشتند.

محبوب ترین ها از نظر قیمت کلی مسکن
در تیر ماه امسال بیشــترین سهم معامالت مسکن به 
واحدهای مســکونی ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان 
با ۱9.۱ درصد تعلق داشــت؛ خانه های ۱ تا ۱.۵ و ۱.۵ 
تا 2 میلیارد تومــان در رتبه های بعدی محبوبیت قرار 
داشتند.در خرداد ماه امسال نیز همین نسبت رعایت 

شد ولی سهم خانه های رتبه نخست محبوبیت )۵۰۰ 
میلیون تا ۱ میلیارد تومانی( از کل معامالت خرداد ماه 
امسال تهران، 2۰.2 درصد بود.در اردیبهشت و فروردین 
امسال نیز همین دامنه قیمتی در صدر محبوبیت میان 
خریداران مسکن قرار داشت اما سهم آنها به ترتیب 2۱.۴ 
و 22.۵ درصدی بود که نشان می دهد با توجه به رشد 
قیمت مسکن، سهم واحدهای نیم تا یک میلیاردی از 
کل معامالت در هر ماه از ابتدای سال تا کنون سیر نزولی 
داشته و کفه ترازو مرتباً به سمت خانه های واقع در دامنه 

قیمتی ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومانی سنگین تر می شود.

منطقه ۵ محبوب ترین منطقه پایتخت
در همه ماه های گذشته از سال جاری، منطقه ۵ تهران 
بیشترین تعداد معامالت را داشته که در تیر ماه با ۷۳۱ 
فقره معامله مســکن از مجموع ۵۷۰۱ فقره معامله و 
سهم ۱۴.۴ درصدی، در خرداد ماه ۷۰۸ فقره از ۵۱۰2 
معامله و سهم ۱۳.۷ درصدی، در اردیبهشت ماه 6۰۱ 
فقره از ۳9۳۸ معامله مســکن و سهم ۱۵.۱ درصدی 
و نهایتاً در فروردین مــاه 296 فقره از مجموع 2۰9۴ 
معامله مسکن و سهم ۱۴.۱ درصدی سبب شد تا این 
منطقه از تهران، محبوب ترین پایتخت برای متقاضیان 

خرید مسکن لقب بگیرد.

دالر در شروع این هفته رقم هایی را ثبت کرد که از فروردین 
تجربه نکرده بود، اما رفتار محتاطانه فعاالن بازار و عرضه در 
بازار متشکل شرایط الزم برای افت قیمت دالر به سطوح 
قبلی را فراهم کرده اســت.به گزارش اقتصادنیوز، دالر 
آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته از مرز 2۵ هزار و 
2۰۰ تومان عبور کرد و بر مدار صعودی قرار گرفت. قیمت 
دالر آمریکا عصر روز شنبه روی 2۵ هزار و 9۸۰ تومان قرار 
گرفت، آنهم در شرایطی که دالر از اواسط فرودین این رقم 
را تجربه نکرده بود.رشد ناگهانی قیمت دالر با قرار گرفتن 
عرضه این ارز در ســطوحی باالتر از متوسط همراه بود. 
رشد قیمت دالر می توانست تحت تاثیر اخبار سیاسی و یا 
تنش ها در بازار مجاور هرات اتفاق افتاده باشد.به هر روی 
با افزایش نسبتا ناگهانی قیمت دالر فعاالن بازار با احتیاط 
بیشتری عمل کردند و این احتمال که قیمت ها برگشت 
کند را در نظر گرفتند، همراه شدن این امر با عرضه نسبتا 
باال در بازار متشکل باعث شد قیمت دالر قدری به عقب 

بازگردد.قیمت دالر آمریکا در شروع معامالت روزیکشنبه 
از عصر روز یکشنبه 6۰ تومان پایین تر بود و روی 2۵ هزار 

و ۵6۰ تومان قرار داشت.

درهم زمینه ورود دالر به کانال 24 هزار تومان 
را فراهم نکرد

مذاکرات احیای برجام احتماال تا جابجایی دولت به تعویق 
افتاده است و به همین خاطر قدری عدم اطمینان در بازار 
وجود دارد. تحلیل گران روند قیمتی درهم را برای دالر با 
اهمیت می دانند و بازگشــت آن به زیر 2۵ هزار تومان را 
مستلزم قرار گرفتن درهم زیر 6 هزار و ۸۰۰ تومان عنوان 
می کنند. درهم روز گذشته مرز ۷ هزار تومان را از دست 

داد و در شروع معامالت روز گذشــته روی 6 هزار و 99۰ 
تومان قرار داشت. از این رو محرک نزول دالر به کانال 2۴ 
هزار تومان از سمت درهم مهیا نشد. دالر معامالت نیمه 

اول روز را با قیمت 2۵ هزار و ۵۰۰ تومان به پایان رساند.

تقاضا در بازار سکه تحریک شده است
تقاضای سکه در هفته های اخیر عمدتا پایدار بود و سکه 
نزدیک به ارزش ذاتی خود قرار داشــت، اما رشــد اخیر 
قیمت ها و عدم اطمینان نسبت به آینده مذاکرات فضای 
بازار سکه را به نوعی تغییر داد. دامنه نوسان در روزهای 
اخیر در بازار سکه باال بود و اندازه حباب آن رشد داشت. 
سکه که در روز شنبه تا ۱۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان باال 

رفته بود، عصر روز گذشته روی ۱۱ میلیون و 2۴۰ هزار 
تومان قرار گرفت.سکه معامالت روز گذشته را با قیمت ۱۱ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد. با توجه به نرخ 2۵ هزار 
و 6۰۰ تومانی برای دالر و قیمت ۱۸۰۸ دالری برای طال 
اندازه حباب سکه در حوالی ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح به 
وقت ایران حدود ۳.۷ درصد به دست می آمد. قیمت سکه 
در ادامه قدری افت کرد و در پایان معامالت نیمه اول روز 

روی ۱۱ میلیون و 2۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

بازار ارز
برای جمع بندی می توان گفت در طــول معامالت روز 
گذشته قیمت دالر قدری افت کرد. درهم امارات در حوالی 
6 هزار و 99۰ تومان قرار داشــت و نیروی الزم برای قرار 
گرفتن دالر زیر 2۵ هزار تومان را فراهم نکرد.فضای بازار 
سکه تغییر کرده و اندازه حباب سکه در حوالی ۳ تا ۴ درصد 

به نوعی پایدار شده است.

وزیر نفت گفت: در دولت دوازدهم و همزمان با بازگشت 
تحریم ها علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد دالر نفت نفروختیم 
و از صادرات نفت ایران جلوگیری شد.بیژن نامدارزنگنه 
در جلســه رییس جمهوری با مدیران ارشد دولت، با 
اشــاره به اینکه خدمت به مردم، فرصت بزرگی است 
که شاید با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه و جایگزینی 
نباشد، اظهار داشت: الزم می دانم از  حجت االسالم و 
المسلمین روحانی تشکر کنم که به من اعتماد کرد و 
فرصت خدمت داد.وی با بیــان اینکه از ابتدای دولت 
دوازدهم تحلیل من این بود که این دوره، دوره بسیاری 
سختی خواهد اما فکر نمی کردم سختی کار تا این حد 

باشد، افزود: فراز و نشــیب های فراوان روزهای تلخ و 
شیرین و البته بیشتر روزهای تلخ، برای مردم و دولت 
به وجود آمد و خداوند بزرگ را سپاسگذارم با وجود هر 
سختی و فشــاری این دوره را با شرافتمندی به پایان 
رساندیم.  زنگنه تاکید کرد: من به عنوان یک شهروند 
ایرانی برای همیشه خودم را مدیون روحانی می دانم که 
موضوع قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت علیه 

ایران را حل کرد. این خدمت بزرگ و تاریخی به ملت 
ایران بود و سابقه نداشت تا آن زمان که کشوری تحت 
تحریم ها و مجازات های فصل هفت شورای امنیت برود 
و سالم بیرون بیاید، زیرا همه کشورها به جز ایران که 
مشمول تحریم های فصل هفت شورای امنیت سازمان 
ملل شده اند، یا نظامش سرنگون شد، یا کشور تجزیه 
شد و یا مورد اشغال بیگانه قرار گرفت.وی با اشاره به 

اینکه در دولت های متعدد از سال 6۷ وزیر بودم اما هیچ 
دولتی را به مظلومیت دولــت دوازدهم ندیدم، گفت: 
»این دولت خدمات بزرگی را به ایــران و مردم کرد و 
این حرفایی که در مورد ناکارآمدی و بقیه چیزها گفته 
می شود اگر نگویم بی پایه است باید بگویم بی انصافی 
است زیرا در دوران جنگ اقتصادی اداره کشور به رغم 
تحریم ها، کاری کارســتان بود.«وزیر نفت ادامه داد: 
اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان سومی است و این 
قابل انکار نیست، اما با وجود همه مشکالت، عملکرد 
دولت عالی بوده عملکرد دولت در این ۳ سال از مصادیق 

عینی اقتصاد مقاومتی بود.

محبوب ترین خانه ها از نظر خریداران مسکن چه خانه هایی است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تقاضا در بازار سکه تحریک شد

خریداران ارز در انتظار تغییر دولت

زنگنه: 

تحریم ها درآمدهای نفتی را ۱۰۰ میلیارد دالر کاهش داد
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قیمت گذاری دستوری آفت صنعت خودرو
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

صنعت خودروی کشور در حال تولید و اشتغال است اما در مورد بود و نبود این صنعت و یا حجم ورود کشور به خودروسازی بحث های مختلفی داشته است. اما در شرایط فعلی عوامل مختلفی در زمین گیر شدن صنعت خودرو دخیل هستند. 
 به طور کلی صنایع مختلف که تحت مدیریت دولت قرار دارند طبیعتا هم پاشنه آشیل دولت هستند و هم اینکه حیات خلوت دولت های مختلف شده اند. اما چرا در شرایط تحریم صنایع مختلف از جمله فوالد و پتروشیمی افزایش تولید 
داشته اند و صنعت خودرو کاهش تولید دارد. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی هم که کماکان وجود دارد. از سالها قبل به دلیل تعرفه گذاری در واردات خودرو و ایجاد بازار تقریبا انحصاری برای صنعت خودرو، شورای رقابت به جهت نبود 
رقابت نسبی به نفع مصرف کننده در جهت قیمت گذاری ورود کرد. متاسفانه دید غیرواقعی این شورا و عدم تسلط به صنعت خودرو موجب شد معموال قیمت گذاری مناسبی صورت نگیرد. این سختگیری ها موجب شد قیمت گذاری اعالمی 
به خودروسازان موجب ایجاد روند مهندسی معکوس در قیمت گذاری قطعات شود. بی تردید خودرویی که 8 میلیون تومان باید به فروش می رسید بایستی بهای تمام شده آن پایین تر از 8 میلیون تومان می شد. به همین دلیل خودروسازان 

قیمت های مشخصی برای خرید قطعات به قطعه سازان اعالم کردند. با توجه به قیمت ارز تولید در داخل مقرون به صرفه نبود بنابراین سفارشات قطعه سازان نیز به چین و با برند قطعه سازان داخلی اتفاق افتاد.
این اتفاق موجب شد تا با افزایش قیمت ارز و محدودیت های تحریمی، محدودیت تولید و عرضه قطعات علنی شود و تازه متوجه شدیم خودروهای داخلی ما گاها با سوداگری و با قطعات چینی ساخته می شوند. اینک نیز با وجود ممنوعیت 

واردات 2700 کد کاال که در عمل موجب ممنوعیت واردات بیش از 10 هزار کاال شده است و اینکه این ممنوعیت و تحریم، اختیاری و در جهت امتیازدهی به صنعت خودرو نبوده است، باز شورای رقابت از اهرم قیمت گذاری استفاده کرد.
اگر ممنوعیت واردات باعث قیمت گذاری است چرا بیش از 10 هزار کاالی ممنوعه که مشابه داخلی دارند  شامل قیمت گذاری نمی شوند. اما صنعت فوالد و پتروشیمی به دلیل عرضه کاالها در بورس کاال که بر اساس قانون، احدی اجازه قیمت 
گذاری و ایجاد رانت ندارد تمامی سود تولید به بخش مربوطه رسیده است. بنابراین شرکت های فوالدی و پتروشیمی توانستند از محل سودآوری به توسعه خطوط و افزایش تولید بپردازند. این توسعه در صنایعی مانند خودرو که شامل قیمت 
گذاری می شوند به توسعه داللی و رانت خواری منجر شده است. به همین دلیل تولید خودرو در شرایط تحریم از یک و نیم میلیون در برخی مقاطع به 700 هزار دستگاه نیز رسید. اما تولید فوالد و پتروشیمی همیشه روند افزایشی داشته است. 

به نظر می رسد نسخه منسوخ قیمت گذاری باید همانند بسیاری از کشورها به تاریخ بپیوندد و تجربه سایر کشورها و کشور ما در طول دهه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.
ارز 4200 تومانی و قیمت گذاری خودرو، سالیانه حدود 200 هزار میلیارد تومان به دالالن منابع ارزشمند ملی را اهدا کرده است. در حالیکه کاالهای مشمول ارز 4200 تومانی و خودرو از چندین سال قبل برای ورود به بورس کاال پیشنهاد 
شده اند. اما مالحظاتی گاه سوداگرانه موجب عدم تحقق این امر شده است. در مورد سیمان نیز اخیرا مسائل مختلفی نمایان شد. اینکه 15 نفر افراد مشخص چندین سال در بازار سیمان چنبره زده اند نمایان شد. همان افرادی که با تمام قدرت 
از فضای مجازی گرفته تا نفوذ در مسووالن مختلف سعی کردند با ایجاد جو و خرید سنگین و دپو، باعث افزایش شدید قیمت شوند و تقصیرها را گردن بورس کاال بیاندازند.  به نظر می رسد برای خدمت گذاری بهتر و در جهت تحقق حقوق 
واقعی مصرف کنندگان، خودرو باید در بورس کاال عرضه شود  و قیمت در حاشیه بازار تعیین گردد. چراکه ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا عادالنه و با قرعه کشی انجام می شود. اما در اصل عین سهمیه بازار ارز، 
مدارک اشخاص مورد معامله قرار می گیرد و در پس پرده دالالن حکمرانی می کنند و گویی عرضه مستقیم به دالالن است. بزرگترین اشتباه، قیمت گذاری غیرواقعی و سه ماهه در اوج التهابات بازار است که موجب شده خوردوسازان در تولید 
هر خودرو ده ها میلیون تومان ضرر کنند و زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی تقدیم سهامداران شود. گسست از آنجا نمایان می شود که در شرایط عادی کل تقاضای خودرو در کشور از سقف تولید یعنی یک و نیم میلیون خودرو کمتر است. 
اما با یک حرکت اشتباه و با قیمت های بسیار پایین تر از حاشیه بازار، هفت میلیون تقاضا برای 25 هزار خودرو به نمایش درمی آید. این خود نشان می دهد قیمت گذاری و سهیمه بندی یعنی مازاد تقاضایی که به چند میلیون و چندین برابر 
تقاضی واقعی است.  هنر دولت و هنر مدیریت آن است که تقاضای مازاد را از بین ببرد نه اینکه خود ایجاد کننده تقاضای مازاد  و تحریک و سیگنال به بازار باشد. عدم تحقق وعده های خودروسازان ناشی از فروش خودرو به ضرر و نبود نقدینگی 

در شرکت ها مربوط است. قیمت گذاری موجب شده توسعه از تولید به سمت توسعه دارایی هایی دالالن منتقل شود. اقتصاد رانت پرور، دالل دوست و مدیریت شده توسط سوداگران همین است و بس. 

انباشت 140 هزار خودروی 
ناقص در پارکینگ ها موجب 
شد تا خودروسازان از فروش 
های فــوق العاده خــودرو تا 
اطالع ثانوی منع شوند. بنابر 
اعالم انجمن خودروسازان، خودروسازان اکنون تنها اجازه 
دارند طرح های پیش فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی 
شدن طرح های فروش فوق العاده را ندارند. این تصمیم 
گویا به دلیل تاخیرها و معوقات خودروسازان در تحویل 
سر موعد خودروهای فروش فوق العاده به مردم اتخاذ شده 
است. گزارشات اخیر سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران نیز نشان می دهد که عدم تحویل به موقع خودرو 
اصلی ترین عامل نارضایتی مشتریان از خودروسازان است. 
یک کارشناس بازار خودرو در این زمینه می گوید: به نظر 
می رسد برای خدمتگزاری بهتر و در جهت تحقق حقوق 
واقعی مصرف کنندگان، خودرو باید در بورس کاال عرضه 
شود  و قیمت در حاشیه بازار تعیین گردد. چراکه ثبت نام 
و قرعه کشی همان توزیع رانت است اما این توزیع ظاهرا 

عادالنه و با قرعه کشی انجام می شود. حسین محمودی 
اصل اضافه کرد: ثبت نام و قرعه کشی همان توزیع رانت 
است اما این توزیع ظاهرا عادالنه و با قرعه کشی انجام می 
شود. اما در اصل عین سهمیه بازار ارز، مدارک اشخاص 
مورد معامله قرار می گیرد و در پس پرده دالالن حکمرانی 
می کنند و گویی عرضه مســتقیم به دالالن اســت. با 
انباشت 140 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ 
خودروسازان و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، 
فروش فوق العاده شرکت های خودروساز تا زمان به روز 
رسانی تحویل خودروهای ثبت نامی متوقف شد. بیش 
از یک سال است که خودروســازان محصوالتشان را از 
طریق قرعه کشی به دو روش فروش فوق العاده یا فوری 
)تحویل تا سه ماه( و پیش فروش)تحویل یک ساله( به 
مشتریان عرضه می کنند. در این شرایط مشتریان زیادی 
وجود دارند که با تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی 

روبرو شده اند.
در همین حال، به گفته آرش محبــی نژاد دبیر انجمن 
صنایع همگــن نیرو محرکــه و قطعه ســازان خودرو 
کشور، حدود 140 هزار دســتگاه خودرو در پارکینگ 
خودروســازان انباشــته شــده و به دلیل ناقص بودن 
قطعات امکان تحویل به مشتریان را ندارند. با این وجود، 

خودروسازان تا حاال برای جمع آوری منابع مالی اقدام به 
فروش فوق العاده و یا پیش فــروش خودرو کرده اند اما 
با افزایش تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، حاال 
وزارت صنعت فروش فوق العاده خودروسازان را منوط 
به صفر شــدن میزان تعهدات آنها کرده و به این ترتیب 

خودروسازان فعال اجازه فروش فوق العاده ندارند.
همچنین به گفتــه احمد نعمت بخــش، دبیر انجمن 
خودروسازان در حال حاضر خودروسازان مشغول تحویل 
خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند 
و طبق مصوبه وزارت صنعت، تا زمانی که معوقاتشان را به 
صفر نرسانند اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا 
کنند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان با 
اشاره به چرایی برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده 
2 خودروساز در کشــور، گفت: متاسفانه قیمت گذاری 
دستوری مشکالت زیادی برای خودروسازان کشور ایجاد 
کرد که باعث شــد آنها زیان زیادی کنند. دبیر انجمن 
خودروسازان گفت: اکنون خودروسازان در حال تحویل 
خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند 
و طبق مصوبه تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند 
اجازه ندارند طرح های فروش فوق العاده اجرا کنند.  نعمت 
بخش تشریح کرد: اکنون تنها اجازه دارند طرح های پیش 

فروش را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح های فروش 
فوق العاده را ندارند. از طرفی برخی مشکالت وجود دارد که 
خودروسازان نمی توانند خودروهای خود را تجاری کنند 
و مشکالت کمبود تراشه بر آن نیز تاثیرات منفی گذاشته 
است. او با تاکید بر اینکه تا زمانی که قیمت گذاری برای 
خودرو دستوری است، بازار درست نمی شود، گفت: تنها 
راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست 
و راهکاری جز این نمی تواند جلوی زیان خودروســازان 
را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر 
افزایشی است خودروســازان جز اصالح منطقی قیمت، 
راهکاری برای تامین هزینه ها و جلوگیری از زیان ندارند. 
دبیر انجمن خودروسازان گفت: یکی دیگر از راه ها برای 
جلوگیری رکود، فعال کردن لیزینگ هاست که باعث می 
شود قدرت خرید خودروسازان افزایش یابد اکنون خرید 
متقاضیان اُفت کرده و با افزایش قیمت و آزادسازی قیمت 
مسلما رکود بیشتر خواهد شد.نعمت بخش گفت: باید 
خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون 100 میلیون 
اختالف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشــیه بازار وجود 
دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. 
با برداشتن قیمت گذاری دستوری این بازار آشفته سر و 

سامان پیدا می کند.

فروش فوق العاده خودروسازان متوقف می شود؟

انباشت خودروهای ناقص
رشد 58 درصدی  خودروهای دپویی در سه ماهه 1400
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در حالی قیمت ها در ســه 
ماهه اول سال جاری سر به 
فلک کشیده است که بررسی 
های میدانی از کاهش خرید 
این اقالم توسط مردم خبر 
می دهد. گرانی مرغ در ســه ماهه اول ســال جاری 
رکورد بی سابقه ای را بر جای گذاشته و با افزایش 105 
درصدی قیمت گوس رقابت را از دیگر اقالم خوراکی 
ربوده است. برنج نیز با گرانی 90 درصدی همراه بوده 
و موجب شــده تا مصرف این کاال 50 درصد کاهش 

پیدا کند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تشریح دالیل رشد 
بی سابقه قیمت ها در بازارها می گوید: بازار مواد غذایی 
راکد است و پیش بینی این است که تا روی کار آمدن 
دولت جدید همین روند طی شود. قاسمعلی حسنی 
اضافه کرد: مردم دست از خرید کاال برداشته اند و این 
اتفاق در کاالهایی مانند برنج به شدت دیده می شود. 
بنابراین تا زمان روی کارآمدن دولت جدید فعال بازار 
مواد غذایی راکد است و مردم نه تنها برنج نمی خرند 
بلکه در سایر اقالم هم چنین وضعیتی مشاهده می شود.

اما در سه ماهه نخست امسال مرغ با رشد 105 درصدی 
در صدر افزایش قیمت ها قرار دارد.براساس آمار اعالمی 
وضعیت قیمت کاالهای اساسی در سه ماهه نخست 
امســال مرغ با رشــد 105 درصدی در صدر افزایش 
قیمت ها قرار دارد. مطابق آمار وزارت صنعت در سه 
ماهه امسال قیمت شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 

درصد و برنج 90 درصد افزایش داشته است.
چندی پیش مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج گفته بود: پیش بینی می شود تولیدکنندگان برنج 
با ضرر هنگفتی روبرو شوند؛ چرا که اوال مشتریان خود 
را از قشر ضعیف را از دست داده اند و ثانیا قشر متوسط 
که مثال قبال 100 کیلو برنج می خریدند اکنون با توجه 

به قیمت ها شاید نیمی از میزان قبلی را هم نخرند.
احمد موســویان، یکی از فعاالن بازار غالت نیز اظهار 
داشت: سال گذشته بنکداران هر کیلو برنج ایرانی را 
از کشاورزان 28 هزار تومان می خریدند این در حالی 
است که امسال قیمت برنج با ۶1 درصد افزایش قرار 
اســت کیلویی 45 هزار تومان فروخته شود. امسال 
ممکن است کسی تمایل به فروش برنج نداشته باشد. 
همین کاهش عرضه به افزایش بیشــتر قیمت برنج 

دامن می زند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تشــریح دالیل 
رشــد بی ســابقه قیمت ها در بازارها در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: بازار مواد غذایی راکد است و پیش 
بینی این است که تا روی کار آمدن دولت جدید همین 
روند طی شود. قاسمعلی حسنی اضافه کرد: مردم دست 
از خرید کاال برداشته اند و این اتفاق در کاالهایی مانند 

برنج به شدت دیده می شود. امکان دارد تا زمان روی 
کارآمدن دولت جدید فعال بازار مواد غذایی راکد باشد 
و مردم نه تنها برنج نمی خرند بلکه در سایر اقالم هم 
چنین وضعیتی مشاهده می شود. نسبت به دو سال 
پیش برنج 200 درصد گران شــده است و این 200 
درصد در خرید اقشار آســیب پذیر خیلی تأثیرگذار 

بوده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: طی 
سه سال گذشــته، با افزایش قیمت در انواع کاالها به 
ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشــته از 
ســال جاری نیز کاالها به تبعیت از روال گذشته اما با 
شــیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان 
نمونه نسبت به دو سال پیش برنج 200 درصد گران 
شده است و این 200 درصد در خرید اقشار آسیب پذیر 

خیلی تأثیرگذار بوده است.

به گفته حســنی در حالی بازارها از کاال اشــباع است 
 که بنکداران مواد غذایی را به صورت ســهمیه ای کاال 
می خرند. این مقام صنفی ادامــه داد: بنکدارها کاالی 
زیادی ندارند و فعالیت خود را با سهمیه های کم کاال ادامه 
می دهند. به عنوان مثال وقتی بنکداران به شرکت های 
پخش برای خرید روغن مراجعه می کنند باید کاالهای 
دیگر غیر از روغن هم بخرند واال روغنی تحویل نمی گیرند.

وی همچنین به نقش دخالت دولت در بازارها و تاثیر آن 
بر افزایش قیمت ها اشاره کرده و گفت: مکانیسم بازار 
دخالت چندانی در وضعیت قیمت ها و عرضه کاالها 
ندارد بلکه دولت بیشــترین نقش را در این بخش ایفا 
می کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت ها 
موجب پنج  نرخی شــدن شکر در بازار شــده و یا در 
دوره ای شاهد کمبود و حتی نبود کاالهایی همچون 

روغن و مرغ در بازار بودیم.

مرغ 105 درصد، شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 درصد و برنج 90 درصد افزایش قیمت داشته است

رکورد شکنی قیمت اقالم خوراکی
احتمال گرانی شدید برنج
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مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: اگر نوسازی 
ناوگان در ایران به خوبی اجرا نشود در آینده ممکن 
اســت برای ورود کامیون داران ایرانی به کشورهای 
اروپایی به مشــکل برخــورد کنیم و هــم اکنون 
کامیون داران روســی و ترک برنده رقابــت در بازار 

حمل ونقل بین المللی هستند.
جواد هدایتی اظهار کرد: نوســازی نــاوگان تجاری 
و بین المللی را باید از چند زاویه نگاه کرد، بخشــی 
از آن به ناوگانی که با اروپایی ها در ارتباط هســتند 
بر می گردد که عمدتا کاالهــای حیاتی، مواد اولیه و 
صنعتی مورد نیاز خط های تولید از این طریق تامین 
می شود و ضرورت جدی تری دارد چرا که کشورهای 
اروپایی با توجه به حساســیت هایی که روی مسائل 
زیست محیطی و حمل و نقل ســبز دارند، برایشان 
مهم است که ناوگانی که به کشورشان وارد می شود، 

استانداردهای آالیندگی الزم را داشته باشد.
وی افزود: اگر کامیون های ایرانی نوسازی نشوند در 
آینده با مشــکل مواجه خواهند شد و حتی ممکن 
است که در آینده امکان ورود به اروپا را نداشته باشند 
یا با جرایم سنگینی مواجه شوند. البته اروپایی ها در 
حال حاضر از این استانداردها نیز عبور کرده اند و در 
حال نوسازی ناوگان خود با خودروهای برقی هستند 
و به تدریج می خواهند در راســتای حمل ونقل سبز 
خودرهای سوختی را حذف کنند بنابراین اگر نتوانیم 
شــرایط آن ها را که در حالت حداقلی استاندارهای 
آالیندگی نــاوگان حمل و نقل اســت، تامین کنیم 
قطعا ناتوگان ما نمی تواند در آینده به مبادالتشان با 

اروپایی ها ادامه دهند و مجبور خواهیم شد که از ناوگان 
کشورهای دیگر استفاده کنیم.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: نکته مهم 
دیگر در این زمینه این اســت کــه حمل ونقل جزو 
بخش های هزینه بر تجارت است بنابراین وقتی برای 
ناوگانی هزینه می شود باید بتوان با با کشورهای دیگر 
رقابت کرد و برای رســیدن به این مهم باید قیمت 

کامیون نیز منطقی تر شود.
هدایتی گفت: به عنوان مثال در موافقت نامه ای که با 
اوراسیا داریم محصوالت کشاورزی باید با کامیون های 
یخچالی حمل و به بازار روسیه و اوراسیا ارسال شود 
اما با توجه به کمبودهایی که در این زمینه داریم این 
محصوالت با کامیون های روسی و آذربایجانی حمل 
می شود  که از تکنولوژی روز برخوردار بوده و از نظر 
هزینه حمل، رقابتی تر هستند چرا که قیمت ناوگان در 
کشور ما بسیار باالتر از کشورهای دیگر است. بنابراین 
روش و چگونگی نوسازی ناوگان نیز بسیار مهم است 
و باید بتوانید کامیون را با قیمت مناسب و رقابتی در 

اختیار کامیون دار قرار داد.
وی اعالم کــرد: در حال حاضر بــرای بخش عمده 
کاالهایی که از اروپا می آید رقابتی بین ناوگان ایرانی 
و ناوگان ترک وجود دارد که بار را بگیرند اما در ترکیه 
کامیون نــو را 80 هزار دالر و کامیون دســت دوم را 
حداکثر تا 50 هزار دالر می خرند که اگر آن را با دالر 25 
هزار تومانِی آزاد هم محاسبه کنیم حدود دو میلیارد 
تومان می شود. این در حالی است که با سه برابر این 

قیمت می توان در ایران کامیون خرید.

دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
اینکه کارگران باید بر اساس مشاغل پرخطر در اولویت 
دریافت واکسن کرونا باشند گفت: برخی از کارگران مانند 
منشی مطب های خصوصی, کارگران واحدهای خدماتی 
,نیروهای فعال در داروخانه ها حتماً باید در اولویت باشند.
هادی ابوی، دبیرکل کانــون عالی انجمن های صنفی 
کارگران  درباره عدم توجه به واکسینه شدن کارگران 
گفت: اینکه سیستم واکسیناسیون کشور بر اساس شرط 
سنی است, مشکالتی دارند, در حال حاضر کارگرانی که 
در معرض خطر هستند واکسن نزده اند, اما برخی از افراد 
که در شیوع زنجیره ویروس کرونا کمترین اثر را دارند 
واکسینه شــده اند.   وی ادامه داد: به طور مثال منشی 
مطب های خصوصی, کارگران مشــغول در واحدهای 
خدماتی و تولیدی, کارگران دستفروش,کارگرانی که 
در کارخانه های مختلف, کارگران فعال در داروخانه ها 
مشغول فعالیت هستند از جمله افرادی هستند که در 
معرض خطر می باشند و در شیوع زنجیره کرونا نقش 
دارند. دبیرکل کانون  انجمن های صنفی کارگران با اشاره 
به اینکه کارگران باید بر اساس مشاغل پرخطر در اولویت 
دریافت واکسن کرون باشــند گفت: برخی از کارگران 
مانند منشی مطب های خصوصی, کارگران واحدهای 

خدماتی ,نیروهای فعــال در داروخانه ها حتماً باید در 
اولویت باشند.  دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران گفت: به طور مثال منشی مطب ها در معرض 
خطر بسیار زیاد هســتند, چرا که اولین قدم مراجعه 
بیماران در شــرایطی که بیمارستان ها شلوغ هستند 
مطب ها است. مطب ها ازجمله مکان هایی هستند که 
امکان انتشار ویروس کرونا در آن زیاد است. اما مشاهده 
می کنیم که منشی مطب ها علی رغم اینکه از کمترین 
حمایت های اجتماعی ماننــد بیمه تأمین اجتماعی و 
قرارداد کار محروم هســتند, در لیست واکسیناسیون 
کادر درمان هم قرار نگرفته اند و با خطر دسته و پنجه نرم 
می کنند. ابوی با بیان اینکه تقاضای ما این است که یکی 
از نمایندگان کارگران در ستاد تصمیم گیری سیاست 
های کنترل کرونا باشد تا بتوانند دغدغه های این قشر 
را بازگو کند. ضروری است که نماینده ای از کارگران در 
ستاد مقابله با کرونا حضور داشته باشد, تا نگرانی های این 
قشر را بازگو کند. وی افزود: با توجه به اینکه کارگران در 
معرض خطر بسیاری هستند و در صورت ابتال هزینه های 
درمانی زیادی را باید تقبل کنند و بعضاً از کار بی کار می 
شوند و به مشکالت متخلفی برخورد می کنند. ضرورت 

دارد در اولویت دریافت واکسن باشند.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، میزان 
کاالهای اساسی موجود در بنادر کشــور تا 9 مرداد 
ماه ســال جاری را 4 میلیون و ۶4۳ هزار و 108 تن 
اعالم کرد.روانبخش بهزادیان درباره آخرین وضعیت 
کاالهای اساسی در بنادر کشور اظهار کرد: تا پایان 9 
مردادماه ســال جاری میزان کاالهای اساسی در 12 
بندر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام خمینی )ره(، شهید 
رجایی، بوشهر، چابهار، آستارا، فریدونکنار، لنگه، شهید 
باهنر، خرمشهر، معادل 4 میلیون و ۶4۳ هزار و 108 
تن است.وی ادامه داد: کاالهای اساسی شامل گندم، 
ذرت، جو، سویا، برنج، شــکر، روغن خام و دانه های 

روغنی است.
مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی در 
رابطه با میزان کاالهای اساســی بــه تفکیک بنادر، 
خاطرنشان کرد: در بندر امیرآباد ۳1۳ هزار و 412 تن، 
نوشهر 157 هزار و 512 تن، انزلی ۶5 هزار و 5۳ تن، 

امام خمینی )ره( ۳ میلیــون و 4۶۶ هزار و 552 تن، 
شهید رجایی 4۳۳ هزار و 80۶ تن، بوشهر ۳1۳ تن، 
چابهار 1۳۳ هزار و 595 تن، آستارا ۳ هزار و 9۶9 تن، 
فریدونکنار ۶8 هزار و 489 تن، لنگه 70 تن، شــهید 

باهنر 255 تن و بندر خرمشهر 82 تن است.
بهزادیان در مورد شناور کنار اسکله در بنادر کشور تا 
پایان 9 مردادماه سال جاری، اظهار داشت: 19 فروند 
شناور کنار اسکله با تناژ ۳50 هزار و 47۶ تن قرار دارند 
و 24 فروند شناور نیز با تناژ یک میلیون و 12 هزار و 
921 تن تا این تاریخ در لنگرگاه منتظر بودند. وی در 
مورد تعداد کامیون خروجی از بنادر امیرآباد، نوشهر، 
انزلی، امام خمینی )ره(، شهید رجایی، چابهار، بوشهر، 
آستارا، فریدونکنار، لنگه، شهید باهنر، و خرمشهر تا 
پایان 9 مرداد 1499، اعالم کرد: ۳ هزار و 509 کامیون 
با تناژ 80 هزار و 807 تن و تعداد 122 واگن نیز با تناژ ۶ 

هزار و 8۳2 تن از این بنادر خارج شده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران 
از افزایش قاچاق کاالی چینی در بازار این محصوالت 
و همچنین افزایش 20 درصدی قیمت نسبت به سال 
گذشــته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد.
حسن حسنی فراهانی با بیان اینکه  از حدود سه سال 
پیش واردات لوازم فلزی آشپزخانه یا همان لوازم ریز 
ممنوع است، اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر واردات 
قانونی نداریم. در حال حاضر تمام لوازم فلزی آشپزخانه 
در داخل تولید می شود و میزان کیفیت کاالها نیز رو به 
افزایش است، اما قاچاق کاال  آسیب زیادی به تولید و 

این صنف وارد کرده است.
وی با بیان اینکه میزان قاچاق به جای رسیده که به 
زودی تولید را تحت الشعاع قرار می دهد، تصریح کرد: 
مردم هم دوباره به کاالی بــی کیفیت و قاچاق روی 
آورده اند. اما بارها تکرار کرده ایم که راه حل، بســتن 
سرمنشا قاچاق در مبادی ورودی است و نه در مغازه ها.  
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی 
تهران در مقطعی که به خاطر شــیوع ویروس کرونا 
مرزها بسته شده بود قاچاق کاهش چشمگیر پیدا کرده 

بود، اما در حال حاضر روز به روز در حال افزایش است.
حسنی همچنین در پاسخ به ســوالی درباره اینکه 
کاالهای قاچاق بیشتر محصول کدام کشورها هستند، 
گفت که تقریبا همه کاالها چینی اند.  وی در ادامه در 
پاسخ سوالی درباره صادرات در این بخش اظهار کرد: 
صادرات در صنف لوازم خانگی فلزی فقط به عراق و 
افغانستان انجام می شود و تولید کنندگان در این حوزه 
نیز با مشــکالتی برای دریافت دالر مواجه هستند، 

بنابراین میزان صادرات کم است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی فلزی در 
پایان با اشاره به تاثیر کرونا بر کاهش حضور مردم در 
بازار و همچنین کاهش ازدواج ها به خاطر این بیماری 
و گرانی ها بر بازار، از افزایش 20 درصدی قیمت لوازم 
خانگی فلزی، در سال 1400 نسبت به سال گذشته 
خبر داد. بــه گفته وی علت اصلــی افزایش قیمت، 
افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بوده اســت. این در 
حالی است که نرخ دالر امسال افزایش نداشته و مواد 
اولیه این صنف نیز بیشتر در حوزه پتروشیمی، آهن، 
آلومینیوم و مس است که همه در دست دولت است. 

جوالن لوازم آشپزخانه چینی قاچاق در بازار

ممنوع الورود شدن کامیون های ایرانی به اروپا در صورت عدم نوسازی

ضرورت واکسینه شدن کارگران مشاغل پرخطر در برابر کرونا

آخرین وضعیت موجودی کاالهای اساسی در بنادر
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زوم 85 میلیون دالر جریمه شد
اشتراک داده با فيس بوک و گوگل

زوم به دلیل اشــتراک گذاری اطالعات کاربران با فیس بوک و گوگل و اجازه دادن به 
هکرها برای اختالل در تماس های ویدئویی با شکایت روبرو شد و اکنون ۸۵ میلیون دالر 
برای تسویه آن غرامت پرداخت می کند.شرکت »زوم ویدئو کامونیکیشنز« برای تسویه 
شکایتی دسته جمعی در خصوص نقض قوانین حریم خصوصی کاربران، توافق کرده 
۸۵ میلیون دالر غرامت بپردازد و سیاست های امنیتی خود را روشن کند.به طور دقیق تر 
در این شکایت برنامه زوم متهم شده بود اطالعات خصوصی کاربران را با فیس بوک، 
گوگل و لینکدین به اشتراک گذاشته و عالوه بر آن به هکرها اجازه داده در جلسات زوم 
اختالل ایجاد کنند. به این »زوم بمبینگ« ) Zoombombing (نیز گفته می شود. 
زوم بمبینگ زمانی اتفاق می افتد که فردی در جلسه زوم اختالل ایجاد می کند و محتوای 
مستهجن نشان می دهد، پیام های نژاد پرستانه پخش می کند و غیره.البته اسناد مربوط به 
تسویه اولیه نیازمند تأیید قاضی دادگاهی در کالیفرنیا آمریکا است. آن دسته از مشترکان 
زوم که شکایت مذکور را ثبت کرده اند واجد شرایط دریافت ۱۵ درصد مبلغ اشتراک 
خود یا ۲۵ دالر) هرکدام بیشتر است( هستند. بقیه کاربران این نرم افزار نیز می توانند تا 
۱۵ دالر دریافت کنند.در کنار این موارد، زوم توافق کرده اقدامات امنیتی مختلفی انجام 
دهد مانند هشدار به کاربران هنگامیکه میزان یا دیگر شرکت کنندگان از اپ های طرف 
سوم در جلسات زوم استفاده می کنند. همچنین این شرکت تعهد می کند تا آموزش 
مخصوص درباره کنترل حریم خصوصی و اطالعــات را برای کارمندان فراهم کند.به 
گفته قاضی این پرونده، زوم با توجه به بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات از شکایات 
مربوط به زوم بمبینگ تا حد زیادی در برابر شکایت کاربران مصون بوده است. این بخش 
از قانون شرکت های فناوری را از مسئولیت محتوایی که کاربران منتشر می کنند، مصون 
می کند.در بیانیه این برنامه تماس ویدئویی آمده است: حریم خصوصی و امنیت کاربران 
از اولویت های ما است و اعتماد کاربران به خودمان را بسیار جدی می گیریم.شکایت 

دسته جمعی علیه زوم در ۱۱ مارس سال جاری میالدی ثبت شده بود.

بيت كوين در كانال 40 هزار دالر دوام نياورد
قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتال امروز در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد. بیت کوین با ۱۲.۵ درصد ریزش به ۳۹ 
هزار و ۷۶۳ دالر رســید. بانک های مرکزی بیشتری در راه پیوستن به مسابقه عرضه 
ارز دیجیتالی ملی هستند. در تازه ترین مورد، رئیس جمهور اوکراین به بانک مرکزی 
این کشور مجوز داد تا کار ارز دیجیتالی این کشــور آغاز شود. همچنین از این پس 
صندوق های سرمایه گذاری آلمانی اجازه خواهند داشت، حداکثر ۲۰ درصد دارایی 
خود را در بازار ارزهای دیجیتالی ســرمایه گذاری کنند.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر یک هزار و ۶۳۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۶.۰۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است.بیت کوین با 
نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش 
بازار حدود ۷۴۶.۵ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۵.۱۲ درصدی از کل 
بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۹۹.۱۳ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و 
سهم ۱۸.۰۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۱.۹۷ میلیارد دالر، 

در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۷۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

لبنان در تاريكی بيت كوين استخراج می كند
بحران کمبود برق و قیمت باالی سوخت در لبنان استخراج کنندگان ارز مجاری در 
این کشور را با مشکل مواجه کرده است.اســتخراج کنندگان ارز مجازی در لبنان با 
مشکل مواجه شده اند. بحران اخیر کمبود برق در لبنان، این کشور را در تاریکی فرو 
برده و استخراج کنندگان ارز مجازی مجبور شده اند فعالیت  خود را متوقف کنند. طی 
دو سال گذشته، تعداد فزاینده ای از جوانان لبنانی به تجارت و استخراج ارزهای مجازی 
روی آورده اند تا به آزادی مالی برسند و دالر به دست آورند. کاهش اطمینان به بخش 
بانکداری لبنان که سرمایه زندگی مردم را را از آنها گرفته است هم این اقدامات را تشویق 
کرد.در حال حاضر بحران برق مشکل بزرگی برای استخراج کنندگان ارز مجازی است 
که تمام دارایی خود را برای خرید ماشین های استخراج کننده هزینه کرده اند.استخراج 
کنندگان ارز مجازی در لبنان برای حل این مشکل به ژنراتورهای دیزلی روی آورده اند. 
ولی کمبود دیزل هم یک مشکل دیگر بر سر راه آنهاست.این مشکل از آنجا ناشی می شود 
که لبنان اخیراً یارانه های دولتی برای تمام سوخت ها را جهت حل مشکل کمبود آنها 
برداشته است و این به معنای افزایش هزینه سوخت برای مصرف کنندگان است که 
دیگر نمی توانند آن را با نرخ رسمی ۱۵۰۰ پوند لبنان در برابر دالر خریداری کنند و باید 
به بازار سیاه و چانه زنی با واردکنندگان سوخت روی آورند.طبق گفته برخی استخراج 
کنندگان ارز مجازی در لبنان، قبالً ماهانه یک میلیون پوند برای ژنراتورهای برق هزینه 
می شد و حاال این افراد مجبورند سه میلیون پوند بپردازند چون قیمت دیزل افزایش 
یافته است.مشکل دیگر پرمصرف بودن فرآیند استخراج ارز مجازی است که معموالً به 
برق بیشتری نسبت به آنچه یک ژنراتور می تواند تولید کند نیاز دارد. یک راه حل دیگر 
استفاده از یو پی اس و باتری های کامپیوتر است ولی ظرفیت پایین آنها مشکلی را حل 
نمی کند. به عالوه، به خاطر تقاضای باال از طرف استخراج کنندگان ارز مجازی، عرضه 
آنها هم با کمبود مواجه شده است.ارزش بیت کوین طی چند ماه گذشته  نسبت به اوج 
۶۳۷۴۵ دالر در ماه آوریل تقریبا نصف شده و به کمتر از ۳۰ هزار دالر رسیده است. بیت 

کوین در آخرین روز جوالی ۴۱۶۹۵ دالر معامله شد.

هشدار مقامات فولكس واگن درباره تشديد بحران 
جهانی كمبود تراشه

مقامات سه برند برتر شرکت آلمانی فولکس واگن درباره تشدید بحران جهانی کمبود 
تراشه برای صنعت خودروسازی در ماه های آینده هشدار دادند. مقامات سه نام تجاری 
برتر شرکت آلمانی فولکس واگن درباره تشدید بحران جهانی کمبود تراشه برای صنعت 
خودروسازی در ماه های آینده هشــدار دادند.الکساندر سیتز، مدیر مالی نام تجاری 
فولکس واگن، گفت: اگرچه نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد مشکالت عرضه 
قطعات نیمه رسانا و تراشه در حال کاهش است، اما پیش بینی می کنیم از نظر عرضه، 
سه ماهه سوم بسیار چالش برانگیز خواهد بود. فولکس واگن اعالم کرده بود که به دلیل 
بحران کمبود تراشه، تولید خود را از دست داده است. این بحران که در پایان سال ۲۰۲۰ 
به صنعت خودرو ضربه سختی وارد کرد، موجب کاهش تولید شش رقمی این شرکت 
شده است.با این وجود، فولکس واگن موفق شد سودهای بی سابقه ای را برای نیمه 
اول سال ۲۰۲۱ به ثبت برساند و تراشه های خود را به خودروهای پورشه و آئودی که 
سوددهی باالیی دارند، اختصاص دهد. تراشه یکی از اجزای اصلی خودروهای مدرن 
است. لوتز مسکه، مدیر مالی پورشه، نیز گفت: با وجود همه این موفقیت ها، بهتر است که 
واقع گرا باشیم. چرا که صرف نظر از عدم قطعیت همه گیری ویروس کرونا، ادامه وضعیت 
پرتنش در بازار نیمه رسانا می تواند در سه ماهه سوم قابل توجه باشد.فولکس واگن، که 
 GM جنرال موتورز ،BMW بی ام و ، Daimlerهمراه با رقیبان خود یعنی شرکت دایملر
و فورد Ford دچار این بحران شده است، روز پنجشنبه اعالم کرد که وضعیت را به خوبی 
مدیریت کرده است، اما نسبت به "برخی تأثیرات" در سه ماهه سوم تا سپتامبر هشدار 
داد. آئودی، سودده ترین برند فولکس واگن، گفت نشانه هایی وجود دارد که نشان می 
دهد ماه های آینده عرضه تراشه با وضعیت بحرانی همراه خواهد بود.این شرکت گفت: 
آئودی به شدت روی اقدامات جبرانی کار می کند، اما با توجه به ادامه )بحران( کمبود 
تراشه، انتظار نمی رود که در طول سال تولید از دست رفته را به طور کامل جبران کند

اخبار

171 اختراع فراتر از مرزها رفت
171  پتنت با حمایت های کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرنت شده است. بیش از 2 هزار و 200 درخواست برای ثبت اختراع بین  المللی تا کنون به کانون ارسال شده است. از این تعداد 371 

پرونده نیز در ارزیابی محتوایی تایید شده و 333 تقاضانامه نیز در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی منتشر شده است.پتنت ابزاری ضروری برای ارتقا نوآوری و پیشرفت های فناورانه محسوب می شود. سیستم 
ثبت اختراع چارچوبی را شکل می دهد که عالوه بر توسعه فناوری های گوناگون به تقویت نوآوری نیز کمک کند. اقدامی که تسهیل در انتقال فناوری را به دنبال دارد و به رشد و توسعه اقتصادی منجر می شود.کانون 

پتنت معاونت علمی و فناوری در راستای توسعه این حوزه در کشور با حمایت بیش از 90 درصدی از مخترعان آنها را در مسیر ثبت اختراع بین المللی حمایت می کند. 

۹  طــرح کالن ملی فناوری با 
حضور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری رونمایی شد 
تا نیاز کشــور به تعــدادی از 
محصوالت فناورانه و راهبردی 
تامین شود. خانه نوآوری و فناوری ایران )ihit( میزبان 
شرکت های فناور و دانش بنیانی بود که با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شدند محصوالتی 
را که برای نخســتین بار در کشور ســاخته می شود و از 
پیچیدگی فناورانه و اهمیت راهبردی باالیی برخوردارند 
تجاری ســازی کنند.این محصوالت در حوزه تجهیزات 
پزشکی، کشــاورزی، انرژی توسط مرکز طرح های کالن 
ملی معاونت علمی و فنــاوری مورد حمایت قرار گرفته و 
نیازی از کشور را برطرف می کنند. این محصوالت با حضور 
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
رونمایی شد تا گامی در مسیر خودکفایی و رفع نیازهای 
راهبردی کشــور به کمــک تجهیــزات و فرآورده های 
ایران ساخت برداشته شود. سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری در این مراسم با اشاره به تالش 
در مسیر رفع نیاز کشور به محصوالت راهبردی و فناور با 
کمک فعاالن زیست بوم فناوری نوآوری گفت: اتفاق بزرگی 
در طول چند سال اخیر رخ داد و در حوزه هایی که روزهای 
نخست حرف چندانی برای گفتن نداشتیم، امروز به یکی 
از کشورهای توانمند تبدیل شدیم.ستاری از دانشگاه ها و 
مراکزی که حامی محصوالت ایران ساخت بودند قدردانی 
کرد و افزود: امروز شــرکت های دانش بنیان تولیدکننده 
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ایران ساخت، توانسته اند 
دستگاه هایی بســازند که برخی از آن ها صدها هزار دالر 
قیمت دارند و ضمن تامین نیاز فناورانه کشــور، یکی از 
ستون های صادارتی کشور در حوزه محصوالت فناورانه 
به شمار می روند.ستاری، حمایت نمایشگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ســاخت از ورود تولیدات داخلی 
به مــدارس را اقدامی برای فرهنگ ســازی و ترویج این 
توانمندی میان دانش آموزان دانست و افزود: تجهیزاتی که 
نشان ایران ساخت دارد امروز مقابل چشمان دانش آموزان 
قرار گرفته و از آن ها برای پیاده ســازی خالقیت هایشان 
استفاده می کنند. اتفاق بزرگی که زمینه آشنایی فرزندان 
کشــور با توانمندی فناوران کشورشان و باور به توانستن 
اســت.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، راهبرد 
پیاده  شده در مرکز طرح های کالن ملی را الگویی موفق 
برای سایر بخش ها در حمایت و تجاری سازی فناوری های 
پیچیده و خودکفایی در محصوالت راهبردی دانســت و 
گفت: نحوه تعامل میان سرمایه گذار، بهره بردار و نقشی 
که دولت می بایــد در تحقق یک طــرح فناورانه تا رفع 
نیازی از کشور ایفا کند، به خوبی در طرح های کالن ملی 
معاونت علمی و فناوری نتیجه داد و ماحصل آن تولید و 
تجاری سازی بسیاری از محصوالت و تجهیزات راهبردی 
است که تا پیش از این میلیون ها دالر صرف واردات آن ها 
می شد.وی استفاده از اشعه ایکس کامیونی ایران ساخت در 
گمرک را نمونه ای موفق از این تعامل میان طرف عرضه و 
تقاضای فناوری با تسهیل گری و بسترسازی دولت دانست 
و گفت: رویکرد مثبت و سازنده گمرک به توانمندی فعاالن 
زیست بوم نوآوری و فناوری، زمینه ای فراهم کرد تا یک 
محصول راهبردی و پیشــرفته که توسط جوانان خالق 
شرکت های دانش بنیان ساخته شده، در یکی از بخش های 
حساس کشور مورد استفاده قرار بگیرد.رئیس بنیاد ملی 
نخبگان حمایت از طرح های کالن ملی فناوری و تجهیزات 
آزمایشگاهی ایران ساخت را گامی ارزشمند و رونق دهنده 
اشتغال و اقتصاد دانش بنیان دانست و ابراز امیدواری کرد 

با ادامه این روند، شــرکت های دانش بنیان در مسیر رفع 
نیازهای راهبردی و فناورانه کشور به توفیق برسند.

راهبرد پویا در حمایت از طرح های کالن ملی 
فناوری

در بخش دیگری از این نشست پیمان صالحی معاون نوآوری 
و تجاری ســازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اشاره به نقشه راه پویا و روزآمد طرح های کالن 
فناورانه دارای اولویت کشــور گفت: راهبردهای حمایتی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبتنی بر همین 
نقشه راه است که به صورت مستمر به روزرسانی می شود. در 
این راستا، طرح هایی که برای نخستین بار در کشور تولید 
می شود و به آن ها نیاز جدی و راهبردی وجود دارد، مورد 
حمایت قرار گرفته و توســط بهره بردار بخش خصوصی 
یا دولتی به مرحله نهایی می رســد.صالحی با بیان این که 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با راهبردهای 
مختلفی از طرح های کالن ملی فناوری حمایت می کند، 
ادامه داد: کاهش ریسک پروژه برای بهره برداران، حمایت 
مالی از تولید، کمک به دریافت اســتانداردها و مجوزها و 
معافیت های مالی و گمرکی تنها بخشــی از راهبردهای 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در حمایت از 
این طرح ها به شــمار می رود.به گفته وی، در حال حاضر 
بیش از ۶۰ طرح کالن ملی در حوزه ســالمت، ۳۷ طرح 
در حوزه کشــاورزی، ۲۰ طرح در حمل و نقل پیشرفته و 
۱۳ طرح در حوزه انرژی در حال اجرا است.معاون نوآوری 
و تجاری ســازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اشاره به ایجاد خط حمایتی ویژه از محصوالت 
دانش بنیان ایران ساخت افزود: در نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ایران ساخت، بیش از یک هزار میلیارد تومان 
تجهیزات ایران ساخت خریداری شده که سهم وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری بیش از ســایر بخش ها است؛ وزارت 
آموزش و پرورش نیز با حمایــت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، بیش از ۹۳۰ میلیارد ریال تجهیزات 
آزمایشگاهی ایران ساخت خریداری کرده است که ترویج 
فرهنگ استفاده از این تجهیزات و باور دانش آموزان به تولید 
داخلی و فناوری بومی را به همراه خواهد داشت.صالحی ادامه 
داد: نمایشگاه امسال نیز همچون سال های پیش با رویکرد 
پویایی و تغییر، پکیج های ویژه ای را برای بخش های مختلف 
در نظر گرفت که برای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، ۲ پکیج شبیه ساز پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 
با حمایت ۵۰درصدی خرید معاونت در نظر گرفته شــده 
است. معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به حرکت مرکز طرح های کالن 
ملی در مسیر خودکفایی و توانمندی گفت: ساالنه بیش 
از ۵۰۰میلیون عدد بذر هیبرید، نیاز صنعت کشــاورزی 
کشورمان است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و همکاری جهاد کشاورزی، بخشی از این نیاز در 
کشور تولید می شود.وی از تامین ۲۰درصد از نیاز کشور به 
بذرهای هیبرید تا پایان سال جاری به دست شرکت های 
دانش بنیان خبر داد و افزود: هر عدد از این بذرها با قیمتی 
حداقل ۱۱ هزار تومان خریداری می شود در حالی که نمونه 
ایران ساخت با هزینه ای کم تر از یک دهم نمونه وارداتی، نیاز 
کشور را تامین می کند. با تامین ۲۰درصد از نیاز کشور به 
واردات تا پایان امسال، در مسیر خودکفایی این محصول 

گام برمی داریم.

مدیریت هوشمند سیلوهای گندم
یکی از چالش های مدیریت منابع استراتژیک گندم کشور، 
مانیتورینگ و ارزیابی دقیق و برخــط میزان گندم موجود 
در سیلوهای کشور بود و از آن جایی که اندازه گیری سیلوها 
با روش های ســنتی و غیر دقیق صورت می گرفت، ارزیابی 
دقیقی از منابع در دسترس وجود نداشت. شرکت دانش بنیان 

پیام افزار پیک آسا با استفاده از فناوری لیزر، نرم افزار بومی 
و حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
سامانه مدیریت هوشمند موجودی شبکه سیلوهای گندم 
را طراحی، تولید و به شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان 

بهره بردار این ططرح کالن ملی فناورانه ارائه کند.

نبض بیماران در گوشــی های پزشــکی 
ایران ساخت

گوشی های پزشکی که کاربردهای گســترده بسیاری 
دارند و بیش از یک سده است که در صنعت پزشکی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند، در سال های اخیر دست خوش 
تحوالت فناورانه شــده و نمونه دیجیتــال آن ها مورد 
استفاده صنعت ســالمت قرار می گیرد.با این  وجود نیاز 
حوزه سالمت کشور به این تجهیز پزشکی تا پیش از این 
عمدتا از مسیر واردات و قاچاق تامین می شد؛ در حالی که 
نمونه های معمولی تــا ۵۰ میلیون ریــال و نمونه های 
دیجیتال تا ۱۳۰ میلیون ریال هزینه در بردارند، شرکت 
دانش بنیان نبض هوشمند سالمت موفق شد با حمایت 
مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گوشی 
پزشکی هوشمند را با قابلیت پردازش و تحلیل اطالعات، 

تجاری سازی و نیاز کشور به این تجهیز را تامین کند.

طیف سنجی و رفع نیاز پژوهشگران
طیف ســنج نانودراپ کــه کاربردهای گســترده ای در 
زیست فناوری، ســلول های بنیادی و پزشــکی دارد، نام 
دستگاهی پیشرفته و فناورانه است که شرکت دانش بنیان 
نانومبنا ایران توانســته آن را با حمایــت ۵میلیارد ریالی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ایران ساخت 
کند. از این دســتگاه عمدتا برای آنالیز اسیدهای آمینه و 
اندازه گیری دی ان ای، شناسایی و تشخیص ویروس هایی 
چون کرونا استفاده می شــود که تا پیش از این نمونه های 
آمریکایــی آن با هزینه های گزاف وارد کشــور می شــد 
نمونه ایران ساخت آن با پشــتیبانی و هزینه های پایین تر 
 از نمونه وارداتی در دســترس پژوهشــگران قرار گرفته 

است.

نظارت بر تجــارت خارجی بــا پهپادهای 
ایران ساخت

یکی از دغدغه های اصلی گمرک در شناســایی و ارزیابی 
محموله های وارداتــی، ارزیابی بدون دخالــت کاربر و در 
ســریع ترین زمان ممکن اســت. اســتفاده از پهپادهای 
پیشــرفته و بهره گیری از هوش مصنوعی توسط شرکت 
دانش بنیان سامانه های هوشــمند کاربردی سنیع، این 
دغدغه را برطرف کرده به طوری که سیســتم هوشــمند 
نظارت بر تجارت خارجی گمرک با استفاده از پرنده بدون 
سرنشین، امکان ارزیابی و بازرسی محموله را محقق ساخت. 
این طرح کالن ملی فناورانه با حمایت مالی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری توسط این شرکت دانش بنیان 
 تجاری ســازی شــده و توســط گمرک به بهره برداری

 رسیده است.

جراحی هوشمند با دستگاه ایران ساخت
سامانه هدایت پروسه های درمانی ستون فقرات، محصول 
دانش بنیانی در حوزه تجهیزات پزشکی است که می تواند 
با بهره گیری از ابزارهای رهیابی پیشــرفته و شناسایی 
موقعیت دست جراح، وی را در دسترسی به اندام نیازمند 
جراحی یاری کند. شــرکت دانش بنیان سامانه جراحی 
هوشمند پارسه، کار تولید و تجاری سازی این محصول 
دانش بنیان را با حمایت مالــی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری با موفقیت به پایان رسانده است.

 پایان عمــر مگس های آفت بــا محصول 
ایران ساخت

تولید آفت کش مگس مدیترانه یــک ترکیب نوآورانه به 
کمک شرکت دانش بنیان کیمیا ســبزآور است که برای 
پاالیش جمعیت و شــکار انبوه هر دو جنــس نر و ماده 
مگس های میوه به ویژه مگــس مدیترانه، مگس زیتون، 
مگس گیالس و دیگر میوه جات کاربرد دارد. قیمت مناسب 
و استفاده کم هزینه و آسان از این محصول دانش بنیان که 
با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تجاری ســازی شــده، می تواند نجات بخش محصوالت 

کشاورزی از آفت های یادشده باشد.

ضدعفونــی عمقــی کاغذ بــا محصول 
ایران ساخت

امواج مایکروویو نخستین و بهترین روش برای ضدعفونی 
کردن اشــیای کاغذی و قرنطینه کردن آن ها به شمار 
می رود. شــرکت دانش بنیان توســعه ایمن الکترونیک 
باختران با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اســتفاده از فناوری بومی تجاری ســازی و 

تولید شده است.

توانمندی در تولید بذرهای هیبرید
یکی از طرح های کالن ملی فناورانه حمایت شده توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری که در این 
مراسم رونمایی شد، تولید ۳ گونه بذر هیبرید خیار، گوجه 
و فلفل گلخانه ای بود که توسط شرکت دانش بنیان نگین 
بذر دانش به مرحله تجاری سازی رسید. این بذرها برای 
صنعت کشاورزی کشور اهمیتی راهبردی دارد و تنها بر 
اساس آمار سال گذشــته، ۹۵ درصد این بذرها وارداتی 
هستند و بذرهیبرید یکی از گران قیمت ترین بذرهایی 
است که کشاورزان از آن اسســتفاده می کنند و از نظر 
عملکرد و کیفیت نسبت به ســایر بذرها کارایی باالتری 
دارد. اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و تامین نیاز کشور به 
بذرهای گلخانه ای با ارزش ریالی هر عدد بذر تا ۱۱۰ هزار 
ریال از دستاوردهای این طرح کالن ملی فناوری است. 
همچنین شــرکت دانش بنیان کشــت و صنعت جوین 
توانســته اســت ۶ رقم ابتدایی بذر هیبرید جدید فلفل 
دلمه ای را تولید و تجاری ســازی کنــد. این طرح کالن 
ملی فناوری نیز از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری مورد حمایت مالی قرار گرفت.

9  طرح كالن ملی فناوری رونمايی شد؛ 

فروش یک هزار میلیارد تومانی نمایشگاه »ایران ساخت« 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

معاون فنی پلیس فتا ناجــا از کالهبرداری جدید 
در فضای مجازی تحت عنوان عرضه تجهیزات و 

اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.
ســرهنگ علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا 
ناجا در این باره گفت: اخیرا در پلتفرم های آگهی 
محور، شــاهد انتشــار آگهی های فروش مودم و 
تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا 
و ویدیوهایی هســتیم که  از طــرف رئیس مرکز 
ملی و دبیر شــورای عالی فضای مجازی و اظهار 
نظر وی درباره این نوع از اینترنت، این شــایعه را 
بین کاربران ایجاد کرده اند که "هم اکنون امکان 
استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور 

فراهم شده است. "

وی افزود: بررســی ها نشــان می دهد که عمده 
این آگهی ها جعلی بوده و اغلــب کالهبرداران و 
ســودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس 
برای کاربران ایرانی ســعی در فریبکاری و اغفال 
هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده 

از این خدمات در ایران وجود ندارد.
این مقام انتظامی افزود: طــی رصدهای صورت 
گرفته توسط کارشناســان پلیس فتا، یک سری 
تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی 
شــرکت های آمریکایی در مناطقــی از ایران در 
حال انتشار می باشد و برخی کانال ها و صفحات 
شبکه های اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و 
اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای نموده اند اما 

واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات 
به طور کامل و برای فروش به عموم عملیاتی نشده 
و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط 
به تصاویر منتشر شده از سایت های خارجی است.

نیک نفس در خصوص امکان ســفارش اینترنت 
ماهواره ای در تهران و سایر شهرهای کشور در وب 
سایت شــرکت های مزبور، بیان کرد: نمایش نام 
شهرها و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها 
به دلیل اتصال آن به وب سرویس های گوگل بوده 
و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن 
نمایش داده می شود؛ لذا وجود نام مناطقی از ایران 
در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره 
ای در آن مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی 

از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت 
ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.

پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، معاون فنی پلیس 
فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شــرکت های ارائه 
دهنده خدمات اینترنت ماهــواره ای پیش از این 
بارها تاکیدکرده اند که تنها با مجوز و بر اســاس 
قوانین و رگوالتوری کشــورها خدمات خود را به 
کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان خواســت: 
در صورت اطالع از هرگونه کالهبرداری در فضای 
مجــازی در خصوص فروش تجهیــزات اینترنت 
ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 

مردمی با ما در میان بگذارند.

کاربران هنگام مراجعه به ســایت های واســطه، نباید 
تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجو و ارزان بودن 
قیمت اجناس قرار بگیرند و الزم اســت حتما از صحت 
آگهی مندرج در ســایت اطالع پیدا کرده و بعد اقدام به 
خرید کنند.شیوع کرونا تاثیر بســیاری در زمینه رشد 
کسب وکارهای اینترنتی داشته و استقبال مردم به انجام 
امور و خریدهای اینترنتی نسبت به دوران قبل از شیوع این 
ویروس بسیار متفاوت است، اما پیش بینی می شود پس از 
پایان همه گیری کرونا و بازگشت مردم به زندگی عادی 
نیز رونق کسب وکارهای اینترنتی حفظ شود، زیرا خرید و 
انجام امور در بستر فضای مجازی و اینترنت در حال تبدیل 

به یک فرهنگ در جامعه امروزی است.با توجه به شرایط 
کنونی جامعه، اکثرا کسب وکارها به سوی فضای مجازی 
و سایت های خرید و فروش آنالین سوق یافته که در این 
بین کالهبرداران سایبری با ترفندهای مختلف از کاربران 
اقدام به کالهبرداری می کنند. بعضی اوقات مشــاهده 
می شود که کاربران فضای مجازی و شهروندان برای تهیه 
لوازم مورد نیاز خود با مراجعه به سایت های خرید و فروش، 
با سهل انگاری و زود اعتماد کردن مورد بزه واقع شده و 
در دام مجرمان سایبری گرفتار می شوند.کالهبرداران با 

ثبت آگهی های سوری با قیمت پایین و وسوسه انگیز در 
سایت های خرید و فروش و با جلب اعتماد قربانیان خود 
آنان را فریب داده و درخواست واریز وجه به عنوان بیعانه 
برای رزرو اجناس را می کنند. شهروندان با اطمینان کردن 
به این گونه افراد در سایت های خرید و فروش و پس از واریز 
کردن وجه به حساب فرد آگهی دهنده، متوجه می شود 
عالوه براینکه هیچ کاالیی برایشان ارسال نمی شود، بلکه 
فروشنده دیگر به تماس تلفنی یا پیام هایش پاسخ نمی دهد 
و یا کاالی بی کیفیت را برای خریداران ارسال می کنند.بهتر 

است کاربران هنگام خرید اینترنتی از پرداخت هرگونه 
وجهی تحت عنوان بیعانه یا هزینه نگهداشت محصول 
خودداری کرده و تا زمانی که جنس موردنظر را دریافت 
نکرده اند از پرداخــت وجه کاال اجتناب کنند. همچنین 
پلیس فتا اعالم می کند که در هر ســاعت از شبانه روز، 
در خدمت مردم است و چنانچه اشــخاصی بخواهند با 
هرترفندی در فضای مجازی از شهروندان کالهبرداری 
کنند،  به ســرعت وارد عمل شــده و در چارچوب قانون 
فرد کالهبردار را به مقامات قضائی معرفی خواهد کرد.
یکی دیگر از موارد کالهبرداری، استفاده از نرم افزارهای 

همراه بانک است. 

هشدار پلیس درباره کالهبرداری با عنوان »عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای«

کالهبرداری از کاربران هنگام خریدهای اینترنتی


