
عربستان قیمت رسمی فروش نفت خام در ماه سپتامبر را برای عرضه به مشتریان 
آســیایی افزایش داد.به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت سعودی آرامکو روز 
چهارشنبه هفته گذشته )۱۱ مردادماه( در بیانیه ای اعالم کرد که عربستان قیمت 
رسمی فروش انواع نفت خام خود در ماه سپتامبر را برای عرضه به مشتریان آسیایی 
نسبت به ماه اوت افزایش داده است.آرامکو قیمت رسمی فروش ماه سپتامبر نفت 
خام »سبک عربی« را برای عرضه به مشتریان آسیایی سه دالر برای هر بشکه بیشتر 
از میانگین قیمت نفت خام شاخص های عمان/ دبی تعیین کرد.آرامکو همچنین 
قیمت رسمی فروش نفت نوع »سبک عربی« را در ماه سپتامبر به منطقه شمال 
غربی اروپا که که مرکز اصلی آن روتردام اســت، با یک دالر و ۷۰ سنت برای هر 
بشکه تخفیف در مقابل نفت خام شاخص برنت دریای شمال عرضه میکند.قیمت 
رسمی فروش عربستان برای تحویل در ماه سپتامبر به مشتریان در ایاالت متحده 
آمریکا به ارزش مثبت یک دالر و ۳۵ سنت برای هر بشکه نسبت به شاخص خام 

ترش آرگوس )ASCI( تعیین شد.عربستان قیمت نفت خود را بر اساس پیشنهاد 
مشتریان و پس از محاسبه تغییر ارزش نفت خود نسبت به ماه گذشته، بر اساس 
قیمت فرآورده ها تعیین می کند.قیمت رسمی فروش نفت عربستان به طور معمول 
پنجم هر ماه میالدی منتشر می شود و این اقدام عربستان به طور معمول بر مبنای 
قیمت گذاری دیگر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه، از جمله عراق و امارات متحده 

عربی، کویت و ایران تاثیر می گذارد.

سود آرامکو نزدیک به ۴ برابر شد
سود آرامکو عربستان در سه ماه دوم سال جاری میالدی در پی احیای قیمت ها و 
تقاضای جهانی نفت خام نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به چهار برابر شد.به 
گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان امروز 
)یکشــنبه، ۱۷ مردادماه( از افزایش حدود چهار برابری سود خالص سه ماه دوم 

این شرکت در پی افزایش قیمت و بهبود تقاضای جهانی نفت خام خبر داد.آرامکو 
اعالم کرد که نتایج عملکرد و سوددهی این شرکت به دنبال کاهش محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس عالم گیر کووید-۱۹ )کرونا( در سراسر جهان، شتاب گیری 
روند واکسیناسیون، بسته های تشویقی، اقدام های محرک و سرعت گرفتن روند 
فعالیت هــای اقتصادی در بازارهــای کلیدی پدید آمده اســت.قیمت نفت خام 
شاخص برنت که در پی برنامه کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان عضو و غیرعضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موســوم به ائتالف اوپک با از اوایل 
سال جاری میالدی با ۳۵ درصد افزایش روبه رو بوده است، در معامالت روز جمعه 
)۱۵ مردادماه( ۷۰ دالر و ۷۰ سنت برای هر بشکه معامله شدسود خالص آرامکو 
در سه ماه دوم منتهی به ۳۰ ژوئن امسال به ۹۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال )۲۵ 
میلیارد و ۴۶۰ میلیون دالر( رســید، در حالی که این رقم در ســه ماه دوم سال 
۲۰۲۰ میالدی ۲۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال بود.بر اساس برآورد میانگین پنج 

تحلیلگر، تحلیلگران سود خالص ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالری را برای آرامکو 
در سه ماه دوم امسال پیش بینی کرده بودند.سود سهام آرامکو در سه ماه دوم ۱۸ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بوده است که در سه ماه سوم پرداخت می شود.امین 
ناصر، مدیرعامل آرامکو گفت: نتایج سه ماهه دوم آرامکو از افزایش شدید تقاضای 
انرژی در سراســر جهان حکایت دارد و با بهبود شرایطی به سمت نیمه دوم سال 
۲۰۲۱ گام بر می داریم.ســعودی آرامکو در ماه ژوئن در نخستین مرحله فروش 
صکوک بر پایه دالر آمریکا، ۶ میلیارد دالر جمع آوری کرد که که انتظار می رفت به 
تأمین سود سهام کالن که بیشتر به دولت تعلق می گیرد، کمک کند.کنسرسیومی 
 )EIG Global Energy Partners( از جمله ئی آی جی گلوبال انرژی پارتنرز
مستقر در واشــنگتن در ماه ژوئن، قرارداد خرید ۴۹ درصد از شبکه خطوط لوله 
متعلق به شرکت سعودی آرامکو عربستان را به قیمت ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

دالر امضا کرد.

وزارت راه و شهرسازی با صدور اطالعیه ای با اعالم خبر 
فرایند به روز رسانی سامانه ثبت نام تسهیالت ودیعه 
اجاره مســکن، از امکان ثبت نام از امروز خبر داد.به 
گزارش ایلنا از وزارت راه وشهرسازی، معاونت مسکن 
و ســاختمان در اطالعیه خود تصریــح کرد: با عرض 
پوزش از وقفه ایجاد شده در فرآیند ثبت نام در سامانه 
تســهیالت ودیعه اجاره مســکن به اطالع می رساند 

فرآیند به روز رسانی سامانه مذکور انجام و امکان ثبت 
نام در آن از امروز )۱۶ مرداد ۱۴۰۰( میسر شده است.

در ادامه اطالعیه آمده است: متقاضیان می توانند برای 
 /https://tem.mrud.ir ثبت نام به آدرس اینترنتی
مراجعه کنند.پیش از این اعالم شــده بود ثبت نام در 
سامانه تسهیالت ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور 
۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت.سقف وام ودیعه مسکن در 

تهران ۷۰ میلیون تومان، در ســایر کالنشهرها شامل 
شهرهای مشــهد، اصفهان، کرج، شــیراز،تبریز، قم، 
اهواز، کرمانشاه ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ 
میلیون تومان تعیین شده است.متقاضیان می بایست 
دارای اجاره نامه رســمی یا اجاره نامه ثبت شــده در 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد 

رهگیری، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشند.

با توجه به افزایش تعداد و ارزش چک های برگشتی در ســومین ماه امسال، تعداد و 
ارزش چک های مبادله شده در این ماه نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته و ماه قبل 
افزایش یافته است که حکایت از رونق مبادالت اقتصادی همراه با افزایش اعتبار چک ها 
دارد.به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر 
کرده است، نشان می دهد که در خرداد سالجاری حدود هشت میلیون  فقره چک به 
ارزش ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۶.۴ و ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، حدود ۷.۲ میلیون 
فقره با ارزش ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است 
که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۱۳.۵ درصد افزایش دارد. 
در کنار چک های وصولی ۷۷۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ 
چک های برگشتی به ترتیب با  ۱۵.۳ و ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است.البته، آمارها 

حاکی از آن است در سومین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک های برگشتی به چک های 
مبادله ای افزایش یافته اســت؛ به طوریکه در خرداد ماه سال جاری تعداد چک های 
برگشتی به ۹.۷ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه کند.  این آمار حاکی 
از آن است که وضعیت وصول چک ها در خرداد ماه وضعیت نامطلوب تری را تجربه کرده 
است. اما با وجود رشد چک های برگشتی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در خرداد ماه 
سال گذشته نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای تقریبا ۱۱.۱ درصد بوده 

که این نسبت در خرداد ماه سال جاری کاهش یافته است.

رونق اقتصاد در سومین ماه سال 
 از ســوی دیگر، افزایش تعداد چک های مبادله در خرداد ســال جاری نسبت 

به ماه قبل نشــان می دهد که وضعیت سومین ماه بهار نســبت به ماه گذشته 
روبه بهبود بوده و رشــد ۶.۲۵ درصدی در تعداد چک های صادر شــده نشان 
 از رونق گرفتــن اقتصــاد دارد. عالوه بر ایــن، ارزش چک های مبادله شــده 
در خرداد ماه سالجاری نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۷ درصدی داشته است 
و ارزش چک های مبادله شده در سومین ماه ســالجاری نسبت به خرداد سال 
گذشته، ۳۰.۶ درصد زیاد شده که نشان می دهد حجم معامالت نسبت به مدت 

مشابه پارسال و ماه گذشته رشد کرده است.
همچنین، آمار چک ها در استان تهران نشان می دهد که حدود ۲.۵ میلیون فقره 
چک با ارزشی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چک در سطوح کشور است.چک های وصول شده در تهران نیز 
بیش از ۲.۲ میلیون فقره به ارزش ۹۹ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و چک های 

برگشتی بیش از ۲۱۳ هزار فقره به ارزش ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش 
شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در خرداد ماه کل کشور بیش از ۷۴۹ هـزار فقـره چـک بـه ارزش ۲۷ 
هـزار میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده  که 
از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۹ و ۹۶.۶ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۲۰۵ هزار فقره 
چک به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۷ 

درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

بررســی آمار افرادی که در سامانه ســجام ثبت نام کرده 
اند، نشان می دهد که تهرانی ها همچنان و مانند ماه های 
گذشته در صدر این لیســت قرار دارند و بیش از ۱۸ هزار 
تهرانی در این ســامانه ثبت نام کرده اند.به گزارش ایسنا، 
تازه ترین آمارها نشان می دهد که در تیر ماه سال جاری، 
تعداد ۸۹ هزار و ۱۲۰ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد 
احراز هویت شده ها نیز با عبور از ۱۱۲ هزار سهام دار در این 

ماه به ۱۱۲ هزار و ۲۶۳ مورد رسیده است.
بر این اساس،  در خرداد سال جاری تعداد ثبت نام در سامانه 

سجام ۷۶ هزار و ۲۱۴ و تعداد احراز هویت شده ها نیز ۱۰۱ 
هزار و ۱۶۵ مورد بوده است.طبق این گزارش، تعداد نفرات 
ثبت نام شده در سامانه سجام هر استان حاکی از آن است 
که پنج اســتان تهران با ۱۸ هزار و ۸۸۰ مورد، اصفهان با 
۶۳۸۷ مورد، خوزســتان با ۶۲۵۳ مورد، کرمان با ۶۲۲۷ 
مورد و خراســان رضوی با ۵۷۸۹ مورد در صدر بیشترین 
ثبت نام شــده ها در کل کشــور قرار دارند.از سویی دیگر 
بر اساس آمارهای منتشر شــده، پنج استان ایالم با ۵۵۵، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۵۶۴، چهارمحــال و بختیاری با 
۶۵۲، خراسان جنوبی با ۶۷۰ و ســمنان با ۷۰۲ مورد در 

انتهای لیســت کمترین ثبت نام شــده های در بین سایر 
استان ها قرار دارند. این درحالی است که در خردادماه هم 
تهرانی ها با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد در صدر لیست ثبت نامی 
ها در سجام ایستاده بودند. ســامانه سجام »سامانه جامع 
WWW.SEJAM. ثبت اطالعات مشتریان« به نشانی

IR ، برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند جمع 
آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است و عملیاتی شدن 
این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در زمینه 
جمع آوری اطالعات و ارائه خدمــات عمومی و مهم تر از 

همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

ذخایر ارزی چین از سه تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دالر گذشت.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، پس از مدت ها تعطیلی 
مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز  شده است. 
میزان ذخایر ارزی این کشــور در ماه ژوئن به روند صعودی 
خود ادامه داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین 
در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار 
زده است.  آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم 
کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۲ میلیارد دالر افزایش 
نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۳۶ میلیارد دالر رسیده 
است.  چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و به 

نظر می رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این 
کشور، روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند. طی 
ماه های اخیر چین به لطف اجرای سیاست های سخت گیرانه 
روی ســرمایه از خروج منابع ارزی به خارج از این کشور تا 
حد زیادی جلوگیری کرده بود.  تا پایان این ماه چین دارای 
۱۱۴.۳۷ میلیارد دالر ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه 
با ماه قبل ۱۸.۴ میلیارد دالر بیشــتر شده است.  سخنگوی 
دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین با اشــاره به حفظ ثبات در 
محیط کالن اقتصادی چین با وجود افزایش نااطمینانی ها 
گفته است که دولت از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و 

تعادل بخشــی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال 
تداوم رشــد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده اســت.وی 
افزود: زیرساخت های اقتصاد چین بسیار نیرومند هستند و 
با تداوم اجرای اصالحات مورد نیاز برای مقابله با ریسک ها و 
چالش های موجود، میزان ذخایر ارزی در سطح مطلوب باقی 
خواهد ماند.چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی در جهان 
محسوب می شود.  در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱،   کمترین 
رقم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۸۰ با دو میلیارد و ۲۶۲ 
میلیون دالر و باالترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۴ 

با ۳ تریلیون و ۹۹۳ میلیارد دالر بوده است.

عربستان قیمت رسمی فروش نفت برای آسیایی ها را افزایش داد

فرآیند به روز رسانی سامانه ثبت نام تسهیالت ودیعه اجاره مسکن انجام شد

مبادالت با چک رونق گرفت

عبور ذخیره ارزی چین از مرز ۳.۲ تریلیون دالرتهرانی ها همچنان در صدر هستند
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شهردار منتخب شورای تهران عنوان کرد

با حکم   رئیسی؛

تشکیل قرارگاه اجتماعی 
در شهرداری تهران

 پایان مقاومت
 ۱.۴ میلیون واحدی

 مخبر، معاون اول و
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 التهاب  
بازار  دارایی ها

در حال حاضــر نقدینگی 
موجود در اقتصاد به سمت 
سپرده گذاری بلند مدت 
در بانــک ها رفته اســت. 
چراکه مــردم بــه دنبال 
مسیری شفاف برای کسب سود از سرمایه خود 

هستند. در موضوع ...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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 ۶۷ درصد واردات
 با ارز ۴2۰۰ تومانی  

 قیمت خودرو 
باز هم  ترمز   برید

میزان سپرده ها و تسهیالت تا پایان فروردین نسبت به سال گذشته  40.1 درصد افزایش یافت

رشد   چشمگیر  سپرده های  بانکی
صفحه3

صفحه2

خروج سفته بازان از بازار مسکن
عمده معامالت مسکن از سوی اقشار متوسط صورت گرفته است

خانه های 500 میلیون تا یک میلیاردی، رتبه اول تعداد معامالت مسکن 

خانه های 50 تا ۶0 متر ی با سهم ۱5.۴ درصد رتبه اول معامالت مسکن

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنــی واردات صورت 
گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد 
آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به 
دلیل رانت و تبعات ناشــی از آن در این حجم 
از واردات بســیار مورد نقد بوده ولی بالتکلیف 
است. به گزارش ایســنا،  وضعیت واردات ایران 
در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد 
که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، 
۱۲.۵ میلیون تن کاال بــه ارزش ۱۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون دالر بــه واردات اختصاص دارد.

بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از 
مجموع واردات صورت گرفته،  ۹.۴ میلیون تن 
یعنی حدود ۷۵ درصد آن کاالهای اساسی در 

۲۵ گروه است و از این...

رصد بازار خودرو حکایــت از آن دارد که با ورود 
به مردادماه ترمز قیمت ها بریده شــده و چه در 
معامالت فیزیکی ســطح بازار و چــه در فضای 
مجازی قیمت ها به صورت روزانه در حال افزایش 
اســت. رصد بازار خودرو بیانگر آن است که طی 
هفته های اخیر ترمز قیمت ها در بازار بریده شده 
و نرخ ها مداوم دســتخوش تغییر می شوند.هفته 
گذشته گزارش میدانی مهر حکایت از آن داشت 
که طی کمتر از یک ماه قیمت خودروها به صورت 
میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیــون تومان افزایش 
یافته اســت و حاال پس از یک هفته، رصد جدید 
بازار نشــان می دهد که نرخ ها به صورت روزانه 

تغییر می کنند...



اقتصاد2
ایران وجهان

۶۷ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰!
از مجمــوع ۱۲.۵ میلیون تنــی واردات صورت 
گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن 
با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل 
رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات 
بســیار مورد نقد بوده ولی بالتکلیف اســت. به 
گزارش ایسنا،  وضعیت واردات ایران در چهارماه 
ابتدایی سال جاری نشان می دهد که از کل ۵۰ 
میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون 
تن کاال به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 

به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع 
واردات صورت گرفته،  ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود 
۷۵ درصد آن کاالهای اساسی در ۲۵ گروه است و از 
این میزان  ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی )۴۲۰۰ 
تومان(وارد شده اســت که ذرت، جو، کنجاله سویا، 
روغن خام، گندم، دانه های روغنی  و همچنین دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می گیرد. این 
در حالی اســت که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص 
کاالهای اساســی همواره از چالش های واردات این 
بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده  و با وجود 
مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی 
بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش 
از ۵.۵ میلیون تنی اقالم اساســی در گمرک و بنادر 
قابل تامل اســت. اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی 
به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر 
و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شــد بر 
می گردد که در ابتدا تمامی کاالهای وارداتی با این 
نرخ تامین ارز می شد اما در فاصله کوتاه با توجه به 
رانت و فســادی که در نــرخ ۴۲۰۰ و حجم واردات 
وجود داشــت ، میزان واردات محــدود و ارز ۴۲۰۰ 
تومان به تدریج فقط به کاالهای اساسی اختصاص 
یافت. به مروز زمان همان ۲۵ قلم کاالی اساسی که 
با ارز ترجیحی وارد می شد محدود تر شده و اکنون 
مدتهاست فقط شش قلم به همراه دارو ،تجهیزات و 
ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می شود ولی در 
رابطه با همین میــزان از واردات با نرخ ۴۲۰۰ نیز با 
توجه به فاصله ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که 
در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد  و 
رانت سنگینی ایجاد می کند، همواره انتقاداتی مطرح 
بوده و این تاکید وجود دارد که کاالهای اساسی مردم 

در نهایت با این ارز به دستشان نمی رسد. 

2حکم رئیسی قبل از معرفی لیست وزرا؛
مخبر، معاون اول رئیسی شد، 

اسماعیلی مسئول دفتر
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور، طی حکمی محمد مخبر را به عنوان 
معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. محمد مخبر 
که با حکم رهبر معظم انقالب از سال ۱۳۸۶ ریاست 
ســتاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشته، دارای 
مدرک دکتری حقوق بین الملل است. همچنین 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور طی حکمی غالمحسین اسماعیلی 
را به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. 
غالمحسین اسماعیلی دارای سوابق متعدد اجرایی 
از جمله در دســتگاه قضایی بــوده و پیش از این 
سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بوده است. 

وی از جانبازان دوران دفاع مقدس است.

شهردار منتخب شورای تهران عنوان کرد
تشــکیل قرارگاه اجتماعی در 

شهرداری تهران
شهردار منتخب ششمین دوره شورای اسالمی 
شهر تهران با اشاره به اینکه هفته آینده استعفایش 
از مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت از تشکیل 
قرارگاه اجتماعی در مجموعه شــهرداری تهران 
خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در پایان 
دومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در دوره 
ششم در جمع خبرنگاران در خصوص بدهی های 
شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران حدود ۶۶ 
هزار میلیارد تومان بدهــی دارد و در نقطه مقابل 
۵۷ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد؛ لذا زمانی که 
صحبت از بدهی های شهرداری تهران می شود 
باید مطالبات این مجموعه نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: بودجه امسال شهرداری تهران ۴۸ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که باید 
برای اداره این شــهر به این بودجه توجه داشته 
باشیم. بی تردید باید عالوه بر اداره شهر به صورت 
سالیانه بخشــی از بدهی ها را نیز پرداخت کنید. 
برای پرداخت بدهی ها باید نگاه تامین منابع مالی 
بخشــی از محل مطالبات، بخشی از محل ایجاد 
رونق، بخشی از محل اســتفاده از ظرفیت های 
قانونی و مطالبات از دولت شامل سهم دولت در 
بلیت و تامین مالی برای خرید اتوبوس و بخشی نیز 

از طریق اوراق مشارکت تامین شود.

خبر

چهار شاخص قیمت کل، نرخ 
هر متر مربع، متراژ و مناطق 
پرتقاضا در بازار مسکن شهر 
تهران نشــان می دهد عمده 
خریــد و فروش ها توســط 
دهک های متوسط انجام می شود و از طرف دیگر تقاضای 
ســرمایه ای بازار را ترک کرده اســت. به گزارش ایسنا، 
خانه های دارای قیمت ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان 
رتبه اول از نظر تعداد معامالت مســکن شهر تهران را با 
۱۹.۱ درصد از کل معامالت به خود اختصاص می دهند. 
جایگاه دوم نیز به واحدهای یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با 

سهم ۱۷.۴ میلیارد تومان مربوط می شود.
چهار محدوده پرتقاضا نیز به ترتیب مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ 
هستند که ۴۱.۵ درصد از کل معامالت را در بین مناطق 
۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص می دهند. ساکنان 
این مناطق اغلب از اقشار متوسط به باال هستند. از نظر 
متراژ نیز خانه های ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد رتبه 
اول، واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۳.۹ درصد جایگاه دوم و 
آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۱.۶ درصد جایگاه سوم 
را در معامالت مسکن شهر تهران دارند. همچنین توزیع 
فراوانی بر اساس قیمت یک متر مربع حاکی از آن است 
که خانه های ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع با 
۱۷.۲ درصد رتبه اول، واحدهای دارای ارزش متری ۲۰ 
تا ۲۵ میلیون تومان با اختصاص ۱۵.۳ درصد از معامالت 
جایگاه دوم و خانه های ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با سهم 
۱۲.۸ درصد از قراردادهای خریــد و فروش در جایگاه 
سوم قرار دارند. میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۳۰ 
میلیون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع است. هم اکنون 
قیمت مسکن در شش منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا 
۶ باالی نرخ متوسط و در ۱۶ منطقه زیر میانگین شهر 

تهران قرار دارد.
چهار مولفه ذکر شــده گویای آن است که معامالت در 
محدوده استطاعت اقشار متوسط به قصد تقاضای مصرفی 

و سکونت انجام می شود. تقاضای ســوداگری از ابتدای 
امسال به دلیل رکود، بازار را ترک کرده و تقاضای مصرفی 
در جنوب تهران نیز توان خرید نــدارد. به طور معمول 
۷۷ درصد معامالت مسکن در ایران توسط سفته بازان 
انجام می شــود و  این در حالی اســت کــه هم اکنون 
 تعداد معامالت در تهران به یک ســوم وضعیت نرمال 

رسیده است.
تیرماه امســال ۵۰۷۱ فقره معامله در تهران انجام شد؛ 
در حالی که طی سالهای گذشــته به طور متوسط هر 
ماه حدود ۱۵ هزار فقره قرارداد خرید و فروش مســکن 
در تهران به امضا می رســد. این نمایه نیز نشان دهنده 
خروج تقاضای سرمایه گذاری از بازار است که واسطه های 
ملکی نیز آن را تاییــد می کنند. بازار ملــک در تهران 
در رکود غیرتورمی به ســر می برد و از اســفندماه سال 
 گذشــته در محــدوده ۳۰ میلیون تومــان در هر متر 

مربع قرار دارد.
یعنی طی پنج ماه گذشــته بازار در یک قفس قیمتی 
قرار گرفته و تورم پنج ماه اخیر آن صفر بوده اســت؛ در 
حالی که تورم ســالیانه به ۴۴ درصد رسیده و اگر ثبات 
قیمتی در بازار مســکن در هفت ماه آینــده ادامه پیدا 
 کند به معنای کاهش بیــش از ۴۰ درصد قیمت واقعی 

مسکن خواهد بود.

ثبات بازار مسکن شکننده است
حسن محتشم،کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی 
این بازار  گفت: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی 
به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی 
دارد. اما آنچه از عملکرد گذشــته و دیدگاه افراد اطراف 
رییس جمهور سیزدهم برداشت می شود این است احتماال 
دولت آینده بخشــی از برنامه های خود را بر خلق پول، 
پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست های انبساطی مالی 
می گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش 

مسکن خواهد داشت.
وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رئیسی حضور 
دارند در دولتهای گذشــته نیز سمت داشــتند و افراد 
ناشناخته ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از 
این افراد در دولتهای نهم و دهم خود را نشان داد. با این 
همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، 

شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمت ها 
که از اواخر ســال گذشته در بازار مســکن ایجاد شده 
فروکش کردن حجم تقاضای ســرمایه ای به این بخش 
است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد 
بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می توانیم حدس 
بزنیم که از شــهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به 

تحرک برسد. محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریمها، 
نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، 
ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کامال بر اقتصاد 
کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد 
که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه 
مدت نمی توان چندان امیدوار بود و مسئوالن نیز به این 

موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد مسئوالن دولت آینده 
انتظار مقاومت بیشــتری از مردم دارند گفت: اگر تیم 
اقتصادی دولت بتواند در ســطوح سیاسی و بین المللی 
گره گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می شود و حتی ممکن 
است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می رسد انتظار 
کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد 
ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکالت این 

است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 
درباره تاثیر رشد قیمت ســیمان و فوالد بر بازار مسکن 
گفت: افزایش نرخ نهاده های ســاختمانی به سرعت در 
بازار مســکن نمود پیدا نمی کند و در میان مدت خود را 
نشان می دهد. اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی ۳۵ 
هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان می رسد نمی توان 
توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. 
اثرات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی 
در آینده خود را نشان می دهد اما در شرایط فعلی چندان 

محسوس نخواهد بود.

متوســط قیمت خانه در تهران متری ۳۰ 
میلیون و ۴۴ هزار تومان

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و 
۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در 
سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. 
همچنین تعداد معامالت انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ 
هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به 

ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹  درصد کاهش نشان می دهد.

عمده معامالت مسکن از سوی اقشار متوسط صورت گرفته است

خروج سفته بازان از بازار مسکن

رشد 1۰ هزار واحدی بورس
پایان مقاومت ۱.۴ میلیون واحدی

معامالت روز گذشــته بورس در پایان فعالیت 
بازار، با رشــد ۱۰ هزار واحدی در ایستگاه یک 

میلیون و ۴۱۷ هزار واحدی متوقف شد.
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز 
گذشته یکشــنبه ۱۷ مردادماه با رشد ۱۰ هزار 
و ۱۰۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۱۷ هزار 
و ۸۶۲ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۳۵۳۶ 
واحد رشد کرد و به عدد ۴۰۷ هزار و ۷۹۱ واحد 

دست یافت.
معامالت روز گذشته ابتدا افت اندکی داشت و تا 
یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد کاهش یافت اما 
مجدداً یک ساعت پس از شروع فعالیت بازار با 

رشد ۱۰ هزار واحدی مواجه شد.
روز گذشــته ۷۵۱ هزار و ۱۴۰ فقره معامله به 
ارزش حدوداً ۵.۵ هزار میلیارد تومان انجام شد 
و ارزش کل بازار ســرمایه حدود ۵.۷ هزار هزار 
میلیارد تومان رسید. نماد فوالد، فارس و رمپنا 
به ترتیب با رشد ۳۲۰۰، ۲۷۰۰ و ۶۷۰ واحدی 
مؤثرترین نمادها در رشد شاخص بورس بودند.

نمادهای سپید، شستا و برکت پرتراکنش ترین 
نمادها بودند. شاخص فرابورس نیز با رشد ۶۷ 
واحدی به رقم ۲۰ هزار و ۳۰۸ واحد منتهی شد.

برترین گروه های روز گذشــته، شیمیایی ها با 
ارزش ســهام هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی 
و فلزات اساســی با ارزش هزار میلیارد تومان 

شناخته شدند.

قیمت گذاری دستوری ضامن سود دالالن
قیمت خودرو باز هم ترمز برید

رصد بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود 
به مردادماه ترمز قیمت ها بریده شــده و چه در 
معامالت فیزیکی ســطح بازار و چه در فضای 
مجازی قیمت ها بــه صورت روزانــه در حال 

افزایش است.
به گزارش مهــر، رصد بازار خــودرو بیانگر آن 
اســت که طی هفته های اخیــر ترمز قیمت ها 
در بازار بریده شــده و نرخ ها مداوم دستخوش 

تغییر می شوند.
هفته گذشــته گزارش میدانی مهــر حکایت 
از آن داشــت که طی کمتر از یــک ماه قیمت 
خودروها به صــورت میانگین بیــن ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان افزایش یافته اســت و حاال پس 
از یک هفته، رصد جدید بازار نشــان می دهد 
که نرخ ها به صورت روزانه تغییر می کنند. این 
 افزایش قیمت به ویژه در خودروی پراید بیشتر 

به چشم می آید.
البته این افزایــش قیمت در فضــای مجازی 
نیز خودنمایی می کند؛ به گونــه ای که نه تنها 
نرخ های آنالین خودروهای صفر اعداد نجومی را 
نشان می دهد بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز 

به شدت افزایش یافته است.
به نظر می رسد سوداگران با استفاده از شرایط 
پیش آمده نرخ های ســلیقه ای در بازار واقعی و 
مجازی اعمال می کننــد و در این بین مصرف 

کننده واقعی دست خالی می ماند.
یک فعال بازار خودرو بــه مهر می گوید: اگرچه 
معموالً فصل تابستان فصل خرید خودرو است 
اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب 
زیادی در بازار نیســت. البته خریــد و فروش 
 انجام می شــود اما نســبت بــه دوره های قبل 

کمتر شده است.
وی افزود: قیمت ها در بازار هر روز عوض می شود 
و خریداران تمایلی به خرید ندارند. نرخ امروز با 
فردا فرق می کند که به نظر نوسانات نرخ دالر و 
اخبار و جریانات روانی مهم ترین نقش را در این 

تغییر قیمت ها داشته اند.
آشــفته بازار خودرو در حالی هر روز نوســان 
قیمتی دارد که طبق آمار از ابتدای امســال تا 
پایان تیرماه، ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو 
در کشور از سوی خودروســازان داخلی تولید 

شده است.
افزایش لجام گســیخته قیمت خــودرو طی 
ســال های اخیر در شــرایطی رقم خورد که بر 
اســاس آمار میــزان تولید خودرو توســط دو 
خودروساز بزرگ کشــور در سال ۹۹ نسبت به 
ســال ۹۶ معادل ۴۳ درصد کاهش یافته است. 
کارشناســان قیمت گذاری دســتوری بدون 
توجه به افزایش نهاده های تولید را از علل مهم 
کاهش تولید خودرو عنوان می کنند. این قیمت 
گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید 
شده بلکه زیان انباشته خودروسازان را افزایش 
داده و با سرازیر کردن سود اصلی تولید به جیب 
دالالن، موجب شده خودرو با تفاوت قیمت باال 
 نســبت به قیمت کارخانه، به دست خریداران 

واقعی برسد.

اخبار
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رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
صندوق تثبیت و توسعه بازار برای یک بازار در حال 
رشد الزم اســت و در بازار توســعه یافته نهادهای 
مالی و حقوقی هایی که در بــازار حضوردارند، همان 
نقش صندوق را ایفا می کنند و نباید انتظار داشــته 
باشــیم که صندوق تثبیت روند بازار را تغییر دهد 
اما می تواند بــه تثبیت بازار کمک کند و نوســانات 
را تا حد امــکان کاهش دهــد.  محمدعلی دهقان 
دهنوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
جزییات تامین مالــی ۶۸۰ هزار میلیــارد تومان از 
بازار ســرمایه برای اقتصاد اظهار داشت: ۶۸۰ هزار 
میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه برای اقتصاد 
 انجام شده  اســت و نباید با تامین مالی دولت اشتباه 

گرفته شود.
وی ادامه داد:  این رقم را می توان به سه بخش تقسیم 
کرد. یک سوم این عدد تامین مالی سرمایه ای و متعلق 
به شرکت ها است که شامل افزایش سرمایه، عرضه 
اولیه شرکت های سهام عام پروژه ای و.. می شود. در 
واقع ابزارهایی که از طریق بازار ســرمایه با سرمایه 
شــرکت ها اضافه می کند البته بخش هایــی از آن 
)عرضه های اولیه( به صورت نقدی بوده و بخشی از 
افزایش سرمایه ها به صورت نقدی و بخشی دیگر به 

صورت تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.
رییس سازمان بورس افزود: یک سوم دیگر از این عدد 
مربوط به تامین مالی بدهی است. از طریق انتشار اوراق 
بدهی شرکت ها و دولت  تامین مالی کردند و در این 
بخش، سهم شرکت ها در سال گذشته نسبت به سال 
۹۸  بیش از ۵ برابر رشد داشت و رقم ۶.۷ هزار میلیارد 
تومانی در سال ۹۸ به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان 

در سال ۹۹ رسید.
دهقان دهنوی با بیان اینکه بخشی از این اوراق توسط 
بانک ها خریداری شــد، گفت: البته بانک ها پیش از 
این هم اوراق می خریدند اما قبال به طور مستقیم از 
طریق خزانه داری و بانک مرکــزی اقدام می کردند 
اما از این پــس باید برای خریــد اوراق از طریق بازار 

سرمایه اقدام کنند. رییس سازمان بورس گفت: یک 
سوم دیگر از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابعی 
بوده در صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است. 
انواع صندوق ها بابت فروش واحدهای سرمایه گذاری 
سرمایه مردم را جذب کرده اند که البته سرمایه این 
صندوق ها هم در نهایت صــرف تجهیز منابع برای 

سرمایه گذاری های جدید می شود.

برای کمک به بــازار در بودجه ردیفی 
نداشتیم

دهقان دهنوی درباره تعابیر نادرســت از گفته های 
وزیر اقتصاد درباره تامین مالی از بازار سرمایه اظهار 
داشت: متاســفانه در این زمینه اشــتباهی رخ داد. 
در سال گذشــته ســهم دولت از بازار سرمایه بابت 
فروش ســهام شــرکت های دولتی حدود ۳۲ هزار 
میلیارد تومان بود که البته سال های قبل از آن سهم 
دولت بســیار کم بود. باید در نظر داشته باشیم که 
در ۵ ماه ابتدای سال گذشــته یکی از ابزارهایی که 
برای کنترل عطــش تقاضا در بازار وجود داشــت، 
عرضه سهام بود و ســازمان بورس مصرانه از دولت 
می خواست که عرضه ها تقویت شــود و قرار بر این 
شد سهام شــناوری شرکت های وابســته به دولت 
افزایش یابد. در همان زمانی که مردم تقاضای سهام 
داشــتند باید عرضه افزایش پیدا می کرد که فروش 
 سهام شرکت های وابسته به دولت هم در آن مقطع 

باال رفت.
وی افزود: در دوره و فاز صعود وقتی از دولت خواسته 
 شود، سهام عرضه کند و میزان شناوری را باال ببرد، 
می تواند این خواســته را اجرا کند و   دولت این ابزار 
را کامل در اختیار دارد؛ چراکه مقدار قابل توجهی از 
سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی است اما پول 
هر ســهامی که به فروش می رود وارد خزانه و صرف 
بودجه دولت می شود. حال اگر در فاز ریزشی باشیم، 
دولت منبعی ندارد که بخواهد از آن طریق ســهام 

خریداری کند.

یک کارشناس بازار کار تاکید می کند: دولت جدید با 
هر ادبیاتی که در خصوص تحریم ها مطرح می شود، 
باید بتواند هم تحریم ها را بردارد و هم کم اثر کند. این 
بسیار برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور ضروری 
است و بدون آن، راه بسیار سختی برای توسعه بازار 
کار خواهیم داشت.  به گزارش خبرآنالین، آخرین 
آمارهای منتشــر شده در کشــور، از نرخ بیکاری 
۸.۸ درصدی در بهار امســال حکایت دارد؛ این در 
شرایطی است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان، 
از واقعیت های دیگری در بازار کار رونمایی می کنند. 
به باور آنها، بازار کار کشور در شرایطی قرار دارد که 
هم تحریم ها روی فضای کســب وکار به شدت اثر 
گذاشته و هم کرونا باعث شده به صورت میلیونی 
شاغالن از بازار کار خارج شــوند. اما با وجود این 
شرایط، کارشناسان تاکید دارند که دولت جدید 
بدون برجام و در وضعیت موجود، راه بسیار سخت 
و پیچیده ای برای بهبود و توسعه بازار کار خواهد 

داشت.
در این خصوص، حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین در پاســخ به این پرسش 
که کاهش نرخ بیکاری در بــازار کار بدون برجام 
امکان پذیر است؟ می گوید: متاسفانه آمارهایی که 
در خصوص نرخ بیکاری به صورت رسمی منتشر 
می شــود، نمایانگر واقعیت های موجود بازار کار، 
اقتصاد و جامعه ایران نیست. در این خصوص باید 
ببینیم مشــکل در کجا وجود دارد. وی می افزاید: 
توجه کنید ما طی سه سال گذشته که تحت فشار 
تحریم ها واقع شدیم و طی یک سال و نیم گذشته که 
شیوع کرونا در دنیا شکل گرفته و کشور ما هم متاثر 
شده، بازار کار کشور به شدت کوچک شده است. به 
طور طبیعی هم تحریم و هم کرونا محدودیت های 
بســیاری را بر کشــور تحمیل کرده و باعث شده 
ظرفیت های بازار کار ما روز به روز کوچک تر شود. 
این کارشناس بازار کار عنوان می کند: به تناسب این 
شرایط، به دلیل بافت جمعیتی خاصی که کشور 

دارد، ساالنه بیش از یک میلیون کارجو داریم و در 
عین حال، بخشی از مشاغل را به دلیل اثر تحریم ها 
و کرونا از دســت داده ایم.حاج اسماعیلی متذکر 
می شود: متاسفانه نرخ بیکاری که اخیرا اعالم شده، 
کاهنده بوده و به نظر من این محل بحث و بررسی 
است که چطور ما نتوانستیم شغل جدید در کشور 
ایجاد کنیم. این در حالی است که تعدادی ساالنه 
کارجو وجود دارد، پیک ورود به بازار کار را طی ۷، ۸ 
سال اخیر در کشور داشتیم و هنوز هم این شرایط 
وجود دارد که افراد زیادی به دلیل شــرایط سنی 
و تحصیالت در دانشگاه، نیازمند ورود به بازار کار 
هستند. وی تصریح می کند: متاسفانه آمارهایی که 
منتشر می شود، با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی 
ما سازگار نیست. بنابراین همین موضوع می تواند 
یک موضوع با اهمیتی باشد که چرا با وجود چنین 
شرایط سختی، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرده و 

کاهنده بوده است.

رصد و استخراج نرخ واقعی بیکاری
این کارشناس بازار کار در ادامه می گوید: من فکر 
می کنم ما باید حتما دنبال راهکارهای اساسی برای 
رصد و استخراج نرخ بیکاری برمبنای واقعیت های 
اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم تا بتوانیم به 
درستی مشکالت را درک کنیم و سیاست گذاری 
و تصمیم گیری برای اتفاقات کنیم. حاج اسماعیلی 
می افزاید: به هرحال توجه کنید که دولت دوازدهم 
در آخرین آمارهایی که به صورت رســمی اعالم 
کرد، در جریان کرونا ۲ میلیون شغل را در کشور 
از دست دادیم؛ بدون این که بتوانیم شغل جدیدی 
به آنها اضافه کنیم.وی تصریح می کند: توجه کنید 
که از گذشته تقریبا ۴ میلیون بیکار را طی یک دهه 
گذشته داشتیم. به طور طبیعی این میزان بیکاری 
به باالی ۵.۵ میلیون نفر رســیده است. بنابراین با 
آنچه که ما نرخ بیکاری زیر ۱۱ درصد ذکر می کنیم، 

به هیچ وجه همخوانی و واقعیت ندارد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی از تامیــن ارز الزم برای 
واکســن های وارداتی کرونا خبر داد. به گزارش صدا و 
سیما، اکبر کمیجانی در حاشیه مراسم واکسیناسیون 
کارمندان شبکه بانکی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی 
با همکاری بانک ها ارز مورد نیاز واردات واکسن کرونا را 
تأمین کرده است، گفت: به رغم همه مشکالت، تأمین 

ارز واکسن کرونا از الویت های نظام بانکی بوده و هست.
وی با اشاره به فوت بیش از ۲۶۰ نفر از کارمندان بانک 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، گفت: انشااهلل با 
واکسیناسیون کارمندان بانک، ایمنی بیشتری ایجاد 

خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه واکسیناسیون همه 

کارکنان نظام بانکی با قوت در بیمارستان های بانک ملی 
در حال انجام است، گفت: هماهنگی های الزم برای تزریق 
دوز دوم واکسن، از اکنون برای ماه آینده انجام شده است. 
وی همچنین با اعالم اینکه بانک ملــی ایران به عنوان 
مسئول واکسیناسیون شبکه بانکی کشور، فقط ۱۷ مکان 
مختلف را برای تزریق واکســن به کارمندان بانک های 
دولتی و خصوصی مشخص کرده است، افزود: واکسن 
همه کارمندان نظام بانکی تا آخر هفته تزریق خواهد شد.
کمیجانی در پایان افزود: واردات و توزیع واکســن در 
اختیار ســتاد مرکزی وزارت بهداشــت است و هر نوع 
واردات و تأمین ارزی با نظارت و مدیریت وزرات بهداشت 

انجام می شود.

رییس جمهور بعد از ظهر روز گذشته یکشنبه با حضور در 
یک مرکز درمانی، اولین دز واکسن ایرانی کرونا را دریافت 
کرد.به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  سید  
ابراهیم رئیسی پس از دریافت واکسن برکت، در گفتگویی 
کوتاه با تشکر از تالش مجاهدانه کادر درمان برای صیانت 
از جان مردم، گفت: از همه دست اندرکاران تولید واکسن 
در کشور می خواهم که نهایت تالش شان را برای تسریع 

در تولید واکسن به کار بگیرند.
وی افزود: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به مسئوالن 
مربوطه تاکید کرده ام و اینجا نیز تکرار می کنم که همه 
توان خود را برای واکسیناسیون عمومی قبل از رسیدن 
فصل سرما به کار بگیرند.  رئیسی ادامه داد: واکسیناسیون 

عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اولویت های دولت 
اســت تا بتوانیم مقاومت عمومی مردم را در برابر این 

ویروس و جهش های احتمالی که دارد، باال ببریم.
رئیس جمهور اظهار داشت: هر میزان که امکان استفاده از 
واکسن داخلی فراهم بود، استفاده می کنیم و به هر مقدار 
که کمبود وجود داشــت نیز باید از خارج واکسن های 
معتبر وارد شود. رئیسی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه 
گزارش های دریافتی درباره آمــار مبتالیان و قربانیان 
کرونا، نگران کننده اســت، تصریح کــرد: مردم حتما 
توصیه های بهداشتی ارائه شده را به طور دقیق رعایت 
کنند و مســئوالن مربوطه نیز تالش کنند تا الزامات و 

زمینه اجرای کامل این دستورالعمل ها فراهم شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

تشریح جزییات تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه
تحلیل یک كارشناس بازار كار از فضای اشتغالزایی در كشور در شرایط ادامه تحریم ها

تداوم تحریم با بازار کار ایران چه می کند؟  

رئیس كل بانک مركزی:

مشکلی برای تامین ارز واردات واکسن کرونا نیست 
رئیسی پس از دریافت واكسن ایرانی كرونا:

واکسیناسیون عمومی قبل از فصل سرما در کشور انجام می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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التهاب بازار دارایی ها
وحید شقاقی، اقتصاددان

در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت سپرده گذاری بلند مدت در بانک ها رفته است. چراکه مردم به دنبال مسیری شفاف برای کسب سود از سرمایه خود هستند. در موضوع افزایش سپرده گذاری در بانکها مساله اصلی رشد نقدینگی 
است. رشد نقدینگی بسیار باال بوده و به حدود 40 درصد رسیده است. وقتی نقدینگی باالست اقتصاد هم توان جذب این رشد نقدینگی را ندارد. از طرفی دیگر به دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست محیط اقتصاد کالن هم محیط 
مناسبی برای تولید نیست. بنابراین این نقدینگی که به اقتصاد پمپاژ شده یا روانه بازار دارایی ها مانند مسکن، خودرو، طال و سکه، بورس و... می شود یا اینکه روانه نظام بانکی می شود. این اتفاق موجب شکل گیری سپرده گذاریهای بلند مدت و کوتاه 
مدت شده است.   در دو تا سه سال گذشته شاهد بودیم که جریان نقدینگی به سمت بازار دارایی ها روانه و کمتر وارد سیستم بانکی شد. اما در این پنج تا شش ماه گذشته چون بازار دارایی ها به مرحله اشباع رسید و فضای مثبت و کاهش انتظارات 
تورمی به دلیل بحث مذاکرات و به ثمر رسیدن برجام وجود داشت لذا بازار دارایی ها تا حدود بسیاری راکد شده و از تالطم افتاد. لذا عمده این جریان نقدینگی به سمت نظام بانکی و سپرده گذاری در سیستم بانکی روانه شد. به طور کلی سه محل یا 
منبع برای جریان نقدینگی وجود دارد. تولید، نظام بانکی اعم از سپرده های کوتاه و بلندمدت و بازار دارایی ها. تولید و بخش مولد که همچنان مشکالت عدیده ای دارد و نقدینگی به این سمت نمی رود. در شش ماه اخیر منبع سوم یعنی بازار دارایی 
هاهم توانایی جذب این رقم را نداشته و تنها منبع جذاب برای جذب این نقدینگی سیستم بانکی بوده است. اما در یکی دو هفته گذشته شاهد هستیم که بازار دارایی ها ملتهب شده و مجدد به دلیل فضای ابهام آلود مذاکرات، فضای مبهم آینده برجام 
و تشدید انتظارات تورمی مجدد این بازارها پررونق شده است. اگر بحث مذاکرات به سرانجامی نرسد و بحث برجام به درازا بکشد مجدد شاهد کوچ نقیدنگی به سمت بازار دارایی ها خواهیم بود. طبعاً دولت باید فکری اساسی برای هدایت این پولهای 
سرگردان ارایه کند، آن هم در شرایطی که به نظر می رسد، بازار سرمایه در پی نامطلوب بودن وضعیت تولید در وضعیت خوبی نیست و قابلیت جذب ندارد. اگر به تولید بها بدهیم، بازار سرمایه بخوبی می تواند مردم و سرمایه ها را جذب کند. وقتی 

وضعیت نامطلوب نظام بانکی معلول عوامل متعددی است، نمی توان از این سیستم انتظار معجزه داشت. سرمایه گذار ما امروز با نوعی بی اعتمادی به آینده روبه روست که رغبتی به حضور در تولید و بخش های تولیدی ندارد. 

بــر اســاس گــزارش بانک 
مرکــزی، میزان ســپرده ها 
و تســهیالت بانکی تا پایان 
فروردین سال جاری نسبت به 
مقطع مشابه در سال گذشته 
معادل 40.۱ درصد افزایش یافته اســت. مطابق با این 
گزارش، مجموع کل سپرده ها برابر با ۳۹۸0 هزار و 400 
میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل 

0.4رشد داشته است.
یک اقتصاددان با اشــاره رشد ســپرده گذاری مردم در 
بانک ها می گوید: در حال حاضــر نقدینگی موجود در 
اقتصاد به سمت ســپرده گذاری بلند مدت در بانک ها 
رفته اســت. چراکه مردم به دنبال مسیری شفاف برای 
کسب سود از سرمایه خود هستند. وحید شقاقی اضافه 
کرد: به طور کلی سه محل یا منبع برای جریان نقدینگی 
وجود دارد. تولید، نظام بانکی اعم از ســپرده های کوتاه 
و بلندمدت و بــازار دارایی ها. تولیــد و بخش مولد که 
 همچنان مشــکالت عدیده ای دارد و نقدینگی به این 

سمت نمی رود.
اما یکی از موضوعاتی که باعث گرایش مردم به ســپرده 
گذاری در بانک ها می شود، ســود بانکی است. برخی از 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به میزان باالی 
نقدینگی در کشور، افزایش سود بانکی می تواند انگیزه 
مردم را به سپرده کردن پول خود در بانک ها افزایش دهد 
و با این روش از افزایش تورم جلوگیری کرد. از سوی دیگر، 
مخالفان این روش معتقدند که سپرده گذاری در بانک ها 
در نهایت بایستی به همراه سود آن به بازار پولی کشور باز 
گردد که این موضوع خودش باعــث افزایش نقدینگی 
خواهد شــد. به عبارت دیگر مخالفان افزایش ســپرده 
گذاری بانکی را تنها می توان به عنوان یک مسکن موقت 

استفاده کرد.

در کشورهای پیشرفته اقتصادی، سرمایه گذاران به دلیل 
اینکه سود فعالیت های اقتصادی از سود بانکی بیشتر است، 
ترجیح می دهند به جای بانک، پول خود را در زمینه های 
مختلف تولیدی یا خدماتی سرمایه گذاری کنند. اما در 
ایران به دلیل عدم ثبات اقتصادی و نبود چشم انداز بلند 
مدت، امن ترین محل از نظر مردم عادی و کســانی که 
نمی دانند با پول خود چطور تجارت کنند، بانک هاست. در 
حال حاضر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده ای 
بلند مدت ۱۶ درصد است، این در حالی است که نرخ تورم 
در کشور بیش از 40 درصد می باشد. بنابراین مردم عادی 
برای حفظ سرمایه خود به سپرده گذاری در بانک ها روی 
می آورند. از این رو تصمیمات و سیاست گذاری های پولی 
در کشور به شدت بر روی روند اقتصادی و تورم تأثیرگذار 

است.
بر اساس گزارش منتشر شده میزان سپرده ها و تسهیالت 

بانکی تا پایان فروردین سال جاری نسبت به پایان سال 
گذشته  معادل 0.4 درصد افزایش یافته است. براساس 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و 
تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به 
تفکیک استان در پایان فروردین سال جاری، مانده کل 
سپرده ها به رقم ۳۸۹0 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده 
است که نســبت به پایان ســال قبل و  مقطع مشابه در 
پارسال معادل 0.4 و 40.۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۲0۸۱ هزار و ۵00 میلیارد تومان و کم ترین مبلغ 
مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۹00 
میلیارد تومان است. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۲۸0۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان است که نسبت 
به فروردین و پایان سال گذشته به ترتیب معادل 4۳.۳ و 

0.4 درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط 
به استان تهران با مانده ۱۷۸4 هزار  و 400 میلیارد تومان 
و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 
معادل ۹۵00 میلیارد تومان است. نسبت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی ۸0.۲ درصد است 
که نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۱.۷ واحد درصد 
افزایش یافته است و در مقایســه با پایان سال گذشته 
تغییری را نشان نمی دهد که نســبت مذکور در استان 
تهران ۹4.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱0۸.۳ 
درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از 
طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

میزان سپرده ها و تسهیالت تا پایان فروردین نسبت به سال گذشته  40.1 درصد افزایش یافته است

رشد   چشمگیر  سپرده های  بانکی 
شایلی قرائی
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رئیس شــورای تامین دام 
کشور گفته به طور معمول 
میزان مصرف گوشت قرمز 
در کشــور ۱ میلیون تن و 
میزان تولید ۸۸0 هزار تن 
است، اما اکنون میزان مصرف به نصف یعنی ۵00 هزار 
تن کاهش یافته و تولید بیش از ۸۸0 هزار تن است، 
به عبارت دیگر در نتیجه رکود در بازار با ۳۸0 هزار تن 
گوشت قرمز تولیدی بدون مشتری مواجه ایم. گوشت 
دام مولد ارزان تر و به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم 
بیشــتر مورد اقبال بوده و این امر موجب ادامه ذبح 

آن ها شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در 
این رابطه می گوید: متاسفانه روز به روز قدرت گوشت 
قرمز از ســوی مردم رو به کاهش است و اگر شرایط 
اقتصادی ســخت تر از امروز شود به طور قطع قدرت 
خرید مردم دوباره کمتر خواهد شد. اصغر پورباطنی 
اضافه کرد: هر نفر باید در روز ۷۵ گرم گوشت مصرف 
کند که به دلیل شرایط اقتصادی از این میزان کمتر 

مصرف می شود.
متولیان صنعت تولید گوشت قرمز از کاهش مصرف 
سرانه گوشت و در عین حال افت کیفیت آن به دلیل 
خشکسالی خبر داده اند. منصور پوریان، رئیس شورای 
تامین دام ایران گفته: "به طور معمول میزان مصرف 
گوشت قرمز در کشــور ۱ میلیون تن و میزان تولید 
۸۸0 هزار تن است، اما اکنون میزان مصرف به نصف 
یعنی۵00 هزار تن کاهش یافته و تولید بیش از ۸۸0 

هزار تن است."
او گفت: رکود بازار باعث شــده ۳۸0 هزار تن گوشت 
قرمز تولید شــده در ایران بی مشتری بماند. از سوی 
دیگر، خشکسالی اخیر در مراتع ایران باعث کاهش 
علوفه و تهدید سالمت دام ها شده است؛ عده زیادی 
از دامداران می گویند توان خریــد نهاده های دامی 

را ندارند. پوریان گفت: "کمبــود آب و علوفه در پی 
خشکسالی، ســالمت دام ها را با مشکل مواجه کرده 
اســت."او اضافه کرد: "قصابان از افزایش تعداد جگر 
سوراخ شده دام ها و کاهش کیفیت گوشت آن ها در 
اثر گرسنگی و تشنگی خبر می دهند." به گفته فعاالن 
این صنعت، شرایط اخیر باعث ضرردهی تولید در این 
بخش شده و رغبت برای فعالیت در این بخش کاهش 

یافته است.
از جمله دالیل کاهش مصرفته سرانه گوشت قرمز و 
رکود این بازار وخامت شــرایط اقتصادی شهروندان 
و کاهش قــدرت خرید مردم بوده اســت. مرکز آمار 
در تازه ترین گــزارش خود نرخ تورم ســاالنه در تیر 
ماه امســال )۱400( برای خانوارهای ایرانی را ۲/44 
اعالم کرده اســت. این نرخ برای خانوارهای شهری و 

روستایی به ترتیب ۷/4۳ درصد و ۳/4۷ درصد است.
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر قیمت ها در 

یک ســال منتهی به ماه مورد نظر)تیر ماه(، نسبت 
به دوره مشــابه قبل از آن اســت. نگاهی به جزئیات 
آمار ارائه شــده توسط این مرکز نشــان می دهد که 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوازده ماه منتهی 
به تیر ماه امســال نســبت به همین مدت در سال 
گذشــته بیش از 44 درصد افزایش قیمت داشــته 
است. بر اســاس آنچه مرکز آمار اعالم کرده، در این 
مدت قیمت گوشــت قرمز، ســفید و فرآورده های 
آنها بیش از 4۸ درصد گرانتر شــده است.در حالیکه 
مصرف گوشــت قرمــز در ایــران کاهــش یافته، 
 دامداران هم به "گرانی علوفــه و نهاده های دامی" 

اعتراض دارند.
کمبود نهاده های دامی از یکسو و افزایش هزینه های 
تولید در ماه های اخیر به کاهش رغبت تولیدکنندگان 
این صنف و کم شــدن عرضه منجر شده است. طی 
سال های گذشــته با افزایش قیمت گوشت، مرغ به 

همراه ماهی جایگزین گوشــت قرمز شده که قیمت 
آنها هم افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان 
در این رابطه به "کسب و کار" گفت: متاسفانه روز به 
روز قدرت گوشت قرمز از ســوی مردم رو به کاهش 
است و اگر شرایط اقتصادی سخت تر از امروز شود به 
طور قطع قدرت خرید مردم دوباره کمتر خواهد شد. 
اصغر پورباطنی اضافه کرد: متاسفانه امروز هر نفر باید 
در روز ۷۵ گرم گوشت مصرف کند که به دلیل شرایط 
اقتصادی امروز، مردم از این میزان کمتر مصرف می 
کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به کشتار دام های مولد، ماده و 
... به دلیل نبود آذوقه توسط دامداران، پیش بینی می 
شود در آینده گوشت قرمز با بحران و افزایش قیمت 
مواجه شود. پورباطنی با اشاره به وضعیت بازار گوشت 
با توجه به مشــکالت دامداران، اظهار کرد: در حال 
حاضر نسبت به چند هفته گذشته شرایط بازار اندکی 

آرام گرفته و گوسفند کشتار می شود.
این فعال صنفی افزود: متاسفانه دامداران به دلیل نبود 
علوفه و خشکسالی ناچار به کشتار دام خود شده اند، 
اگرچه قیمت گوشت نسبت به یک ماه گذشته کمتر 
شده و به صورت جزئی حدود ۲ تا ۳ هزار تومان کاهش 
یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
در اصفهان با پیش بینی آینده نامناسب بازار گوشت 
قرمز به دلیل کشتار دام، تاکید کرد: با توجه به کشتار 
دام های مولد، ماده و ... به دلیل نبود آذوقه پیش بینی 
می شود، آینده گوشت قرمز با بحران و افزایش قیمت 
مواجه شــود. پورباطنی افزود: در حال حاضر قیمت 
انواع گوشــت گوسفند به علت نوســانات قیمت، به 
صورت شناور و بر اســاس فاکتور بین ۱۳0 تا ۱40 
هزار تومان فروخته می شود، همچنین قیمت گوشت 
گوسفند درجه ۲ بدون اســتخوان ۱۱0 هزار تومان، 
گوشت گوساله بین ۱۵۵ تا ۱۶0 هزار تومان، گوشت 
شتر نیز با توجه به نوسانات نرخ دالر بین ۱۸0 تا ۱۸۵ 

هزار تومان است.

مصرف گوشت قرمز ۵0 درصد كاهش یافته است

۳۸۰ هزار تن گوشت بدون مشتری
شکاف 60 درصدی مصرف گوشت مردم با میانگین جهانی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با ورود کشــتی های حاوی برنج بــه گمرک و 
بنادر قبل و حتی بعد از شروع ممنوعیت فصلی 
اکنــون صاحبان ایــن کاال تکلیف مشــخصی 
نداشته و پیگیر ترخیص محموله های وارداتی 
هســتند، از این رو گمرک ایران از وزارت جهاد 
خواســته در مورد برنج های وارداتی که قبل از 
ممنوعیت به بنادر رســیده ولی بعد از آن قبض 
انبار شــده اند تکلیف ترخیص را مشخص کند، 
این در حالی اســت که پیش تــر در این رابطه 
 هشدار داده شــده بود ولی دستگاه های ذیربط 

اقدامی نکردند.
به گزارش ایسنا، به دلیل حمایت از تولید داخل، 
معموال هر ساله ممنوعیت فصلی واردات برنج از 
اول مرداد ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد، ولی 
برای امسال، پیش از اعمال ممنوعیت فصلی با 
توجه به شرایط واردات برنج در سال جاری که با 
کاهش قابل توجهی حدود ۷0 درصد نسبت به 
سال قبل مواجه شده و موجودی آن در گمرک 
و بنادر نیز کمتر از 40 هزار تن بود فعاالن حوزه 
برنج خواســتار عدم اعمــال ممنوعیت فصلی 

بودند.

ممنوعیت به تعویق نیفتاد و دردسر 
ترخیص شروع شد

با وجود بررســی های صورت گرفته در ســتاد 
تنظیم بازار مصوب شــد کــه ممنوعیت فصلی 
واردات برنج از اول مرداد ماه اعمال شــود ولی 
ترخیص برنج،  مشــروط به این شد که اگر کاال 
تا ۳۱ تیر مــاه یعنی قبل از شــروع ممنوعیت، 
تاریخ ورود خورده و قبض انبار صادر شده باشد 
در صورت داشتن ثبت سفارش امکان ترخیص 

دارد.

گفته شد بود شناور ها در راه هستند 
کسی کاری نکرد

اما در فاصله چند روز به اعمال ممنوعیت فصلی 
،گزارش گمــرک ایران از این حکایت داشــت 
که حدود ۱0 کشــتی حاوی برنج از کشورهای 
مبدأ به ســمت بنادر ایران حرکــت کرده اند 
ولی احتماال تاریخ ورود آنهــا و زمانی که قبض 
انبار می شــود بعد از شــروع ممنوعیت فصلی 
خواهد بــود و در این صورت امــکان ترخیص 
ندارد، از این رو گمرک ایــران از وزارت صمت 
خواســته بود با توجه به کاهــش ذخایر برنج و 
نیاز بازار جهت جلوگیری از افزایش قیمت این 
کاال، ممنوعیــت فصلی را به تعویــق بیندازد، 
 ولی در هر صــورت چنیــن اقدامــی صورت

 نگرفت.

شــناورهای برنج آمد ولی تاریخ دیر 
شد

اما تازه تریــن خبرها  از این حکایــت دارد که 
شــناورهای حاوی برنج به بنادر ایران رســیده 
اند، ولی با وجود اینکه برخــی محموله ها قبل 
از شــروع ممنوعیت بــه بنادر رســیده  چون 
تاریــخ اعالمیــه ورود و یا قبض انبــار آنها بعد 
شــروع ممنوعیت اســت، گمرک از ترخیص 
ایــن کاال به دلیــل مصویه مربوطه کــه تاکید 
 دارد بایــد تاریخ ورود قبل از اول مرداد باشــد، 

ممانعت کرده است.

صاحبان کاال درخواست ترخیص دارند
این در حالی است که صاحبان برنج های وارداتی 
درخواست ترخیص این کاال را دارند، به هر حال 
در ســال گذشــته نیز اعمال ممنوعیت فصلی 
زمانی صــورت گرفته بود که هزار تــن برنج از 
ماه ها قبل در بنــادر مانده و امــکان ترخیص 
نداشــت و حتی گفته می شــد در آستانه فساد 
قرار گرفته اســت و ظاهرا صاحبان کاال به دلیل 
نیاز داخل و عــدم تکرار تجربه گذشــته مایل 
 به مانــدن کاال در بنــادر تا پایــان ممنوعیت 

فصلی نیستند.

گمرک: برنج ها قبل از ممنوعیت آمده 
ولی نمی توانیم ترخیص کنیم

بر این اساس در مکاتبه صورت گرفته بین معاون 
فنی گمرک ایران و معاون توسعه صنایع تبدیلی 
و کســب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی این 
موضوع مورد توجه قرار گرفته و خواستار تعیین 

تکلیف شده است.
در این نامه آمده اســت»با توجه به اینکه ورود 
کاال به ۱۲ مایلی آب های سرزمینی یک کشور 
از نظر حقوقی، ورود کاال به قلمرو سیاســی آن 
محسوب می شود ، صاحبان محموله های برنج 
 وارداتی درخواست ترخیص این کاالهای رسیده 

را دارد.
از ایــن رو اگر کشــتی های حامــل برنج های 
وارداتی قبل از تاریــخ ممنوعیت فصلی برنج به 
کشور رسیده و در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند، 
فارغ از اینکه اعالمیه ورود و یــا قبض انبار آنها 
چه زمانی صادر شده اســت،آیا اجازه ترخیص 
 از گمــرک را قبل از مقــررات مربوطــه دارند 

یا خیر؟«
بر این اساس گمرک از وزارت جهاد خواسته تا در 
این رابطه به قید فوریت پاسخ را اعالم تا صاحبان 
کاال که پیگیر این جریان هستند تکلیف کاالی 

خود را بدانند.

یک مقام مسئول کارگری با اعالم راهکارهای خانه دار 
شدن کارگران گفت: دولت رئیسی به شرط داشتن یک 
تیم همراه بازار مسکن را سر و سامان می دهد. هادی ابوی 
با اشاره به برنامه دولت رئیسی برای خانه دار شدن اقشار 
جامعه به ویژه کارگران اظهار کرد: این که از زمینهای در 
اختیار سازمانها، ارگانها و دستگاهها برای تامین مسکن 
کارگران اســتفاده کنیم و وام و تسهیالت کم بهره در 
اقساط بلند به آنها بدهیم ایده بسیار خوبی است و اگر 
آقای رئیسی این ایده را محقق کند گام بزرگی در راستای 

خانه دار شدن کارگران برداشته ایم.
وی افزود: ما می توانیم تعاونی های مســکن کارگری 
را فعال کنیم و مثل دهه ۶0 و ۷0 زمینهای رایگان در 
اختیارشــان بگذاریم و پول زمین را در مراحل بعدی و 
هنگام تحویل سند از کارگران بگیریم.ابوی گفت: اگر 
کارگر بخواهد فقط پول زمین را بدهد باید کلی زیر بار 
قرض و بدهی برود در صورتی که همین حاال مالکانی 
داریم که حاضرند زمین هایشان را در این طرح مشارکت 
بدهند و از محل افزایش ارزش افزوده ای که این زمینها 

برایشان به دنبال دارد، سودشان را دریافت کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه 
به سه راهکار تامین مسکن کارگران اشاره و خاطرنشان 
کرد: در گام اول دولت باید در تامین زمین کمک کند که 

خوشبختانه زیاد است، دوم اختصاص وام های بلند مدت 
و کم بهره است که کارگران از عهده پرداخت اقساط وام 
برآیند و سوم اعمال نظارت بر طرحهای مسکن و ساخت 

و ساز که باید صورت گیرد.
ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت رئیسی می تواند 
به ساماندهی بازار مسکن کمک کند؟ گفت: با شناخت 
و جدیتی که از ایشان داریم می تواند بازار مسکن را سر و 
سامان دهد منتها برای انجام این کار الزم است یک تیم 
همراه داشته باشد که عزم و اراده برای ساماندهی بازار 

مسکن داشته باشد.
وی درعین حال با اشــاره به تاخیر بسیار در ساخت و 
تحویل مسکن مهر گفت: کارگران زیادی به امید خانه 
دار شدن در این طرح ثبت نام کردند ولی با گذشت چند 
دولت هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته اند؛ مسکن 
مهر علنا در چهار سال اول دولت قبل بدون نتیجه متوقف 
بود و هیچ رغبت و اقدامی را در خصوص تکمیل مسکن 
مهر شاهد نبودیم و در چهار سال دوم به آن پرداخته شد 
که امیدواریم با توجه به عزم و اراده ای که در دولت جدید 
وجود دارد کارگران هرچه زودتر واحدهایشان را تحویل 
بگیرند.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
در پایان آمادگی کامل تعاونی ها و تشکل های کارگری را 

برای هرگونه کمک به دولت جدید اعالم کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
صنعت لوازم خانگي نیازمند نقشــه راه است و بدون 
آن، همه سرمایه گذاري هاي انجام شده در سال هاي 
گذشته براي توسعه و تنوع محصوالت به هدر خواهد 
رفت.اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران افزود: لــوازم خانگي یک صنعت پول 
ساز است و باید قابلیت رقابت پذیري بیشتري داشته 
باشد؛ امروز نیازمند ورود فناوري هاي جدید و آخرین 

تکنولوژي ها براي توسعه این صنعت هستیم.
پازوکي تاکید کرد: انتظار مي رود در دولت سیزدهم 
این صنعت صاحب نقشه راه شــده، چالش هاي آن 
به درستي احصا و براي توسعه صادرات آن گام هاي 
اساسي برداشته شود.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران ادامه داد: توجه نداشتن به ذائقه جامعه، 

یکي از مشکالت این صنعت اســت، به عنوان مثال 
در حالي که بیشتر خانواده ها به ناچار در واحدهاي 
کوچک ۵0 تا ۶0 متــري زندگي میکننــد، تولید 
ظرفشویي هاي بزرگ دیگر توجیه ندارد، اما شاهدیم 
همچنان واحدها به تولید این قبیل محصوالت ادامه 

مي دهند.
وي گفت: امروز در حالي ۲۲0 کارخانه اجاق گازسازي 
در کشــور فعالیت دارند که در ایتالیا به عنوان قطب 
اصلي تولید این محصول فقط ۲ شرکت فعال هستند، 
یا ۲۷ تولیدکننده یخچال در کشــور فعالیت دارند.

پازوکي بیانداشت: این در حالي است که چینیها امروز 
توسعه قطعه سازي در این صنعت را در دستور کار خود 
قرار داده اند و به صادرات انواع قطعات، موتور و قالب به 

دیگر کشورها مي پردازند.

سه راه خانه دار شدن کارگران 

صنعت لوازم خانگي نیازمند نقشه راه است

فعالیت ۲۲۰ کارخانه اجاق گازسازي در کشور 

شناورهای برنج رسید

 چانه زنی ها شروع شد!
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توجه ويژه به  بالک چين در تهران هوشمند
مدیرعامل فاوای شــهرداری تهران با بیان این که اســتفاده از فناوری های دیجیتال و 
تحول آفرین، شرط الزم حرکت به سمت شهر هوشمند است، تاکید کرد: استراتژی ما در 
تهران هوشمند، به کارگیری به روزترین فناوری ها برای باالبردن کیفیت زیست شهروندان 
و مدیریت بهتر شهر است.محمد فرجود در مراسم  افتتاحیه نخستین کنفرانس بین الملی 
بالک چین-رمزارزها و اقتصاد جهانی که به صورت غیرحضوری برگزار شد، در خصوص 
کاربردهای بالک چین در شهرهای هوشــمند و همچنین نگاه برنامه تهران هوشمند 
برای استفاده از این فناوری توضیح داد و گفت: در شهر هوشمند استفاده از فناوری های 
دیجیتال و تحول آفرین، شرط الزم حرکت به سمت شهر هوشمند است اما نباید هدف 
اصلی باشد. استراتژی ما در تهران هوشــمند، به کارگیری به روزترین فناوری ها برای 
باالبردن کیفیت زیست شهروندان و مدیریت بهتر شــهر است.وی با بیان این که همه 
منابع و زیرساخت های الزم برای توسعه خدمات شهر هوشمند در ابعاد مختلف، لزوما در 
اختیار شهرداری نیست و برای اجرای آن نیازمند همکاری های بین بخشی گسترده ای 
است، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال انتهایی فاز اول برنامه تهران هوشمند است که طی 
این سال ها، شهرداری تهران موفق به اجرای برنامه های متنوعی در حوزه شهر هوشمند 
در حوزه هایی مانند تهران من، خدمات دیجیتال شــهروندی، خدمات غیرحضوری 
شهرسازی، محله محوری، توسعه نوآوری، حمل ونقل هوشمند، مدیریت بحران، خدمات 
آتش نشانی و مدیریت پسماند شده است.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری تهران با تاکید بر توجه ویژه به  بالک چین در فاز دوم تهران هوشمند که  از سال 
۱۴۰۱ آغاز می شود، گفت: فناوری زنجیره بلوک یا بالک چین کاربردهای متعددی در 
شهرهای هوشمند دارد و سازمان فاوا نیز در حال برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت های الزم 
در این حوزه است، ضمن این که بهره گیری از فناوری بالک چین در برنامه سوم توسعه 
شهر تهران نیز ذکر شده.فرجود با بیان این که اسناد الکترونیک و راه اندازی درگاه امضای 
دیجیتال در شهرداری تهران زمینه ساز استفاده از بالک چین است، گفت: انجام مناقصات 
شهرداری بر مبنای امضای دیجیتال یک گام مهم در این زمینه بوده است که طی آن 
کلیه اسناد به صورت دیجیتال امضا می شوند و از لحاظ امنیت و شفافیت در سطح بسیار 
باالتری از اسناد کاغذی قرار دارند.وی حوزه های مالی، بازار تهاتر و قراردادهای هوشمند 
را به عنوان یکی از مهم ترین کاربردهای بالک چین در شــهرداری ها برشمرد و اظهار 
کرد: همچنان سهم عمده در ساختار تامین مالی شهرداری تهران را حوزه شهرسازی 
و عوارض ساخت وساز برعهده دارد. به کمک بالک چین می توان روش های جدیدی را 
در تامین مالی شهرداری و تهاتر امالک به کمک توکن بکار بست که تاکنون میسر نبوده 
است.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: 
یکی از مهمترین دغدغه های پیش روی بکارگیری بالک چین در مدیریت شهری آن 
است که بازیگران عرصه بالک چین، ضوابط و فرآیندهای درون نهادهای عمومی را به 
خوبی بشناسند و بر اساس این پیچیدگی ها راه کارهای خود را ارائه دهند.فرجود مشخص 
نبودن دقیق قوانین در حوزه بکارگیری بالک چین را یکی دیگر از دغدغه های پیش روی 
مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات بالک چین در شهرهای هوشمند، 
نیازمند فعالیت بین بخشی است و باید در حوزه قوانین شفاف سازی صورت گیرد تا بتوان 
شاهد حضور بخش های مختلف در متولی  بالک چین در عرصه مدیریت شهری باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد طی سال های آینده، به دلیل اهمیت موضوعاتی مانند شفافیت 
مالی و تأمین مالی مبتنی بر روش های نوین، توسعه کاربردهای بالک چین را در شهرها 
شاهد باشیم و اظهارکرد: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران از همکاری 
شرکت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های پایلوت مبتنی بر فناوری بالک چین در 

بخش های مختلف استقبال می کند.

اخراج 80 نفر از كارمندان گوگل برای جاسوسی از 
كاربران

گوگل دهها کارمند خود را به دلیل سوءاســتفاده از ابزارهای داخلی برای دسترسی به 
اطالعات کاربران اخراج کرده است.وب سایت وایسز مادربرد در گزارشی با اشاره به اسناد 
داخلی گوگل درباره این تحقیقات نوشت: در بعضی از موارد کارمندان گوگل با استفاده 
از ابزارها که برخالف سیاستهای گوگل بوده، از کارمندان دیگر جاسوسی کرده اند.طبق 
اسناد مشاهده شده توسط مادربرد، گوگل سال میالدی گذشته ۳۶ کارمند را اخراج کرد 
که بیشتر آنها به شکل نادرستی از اطالعات محرمانه استفاده کرده بودند به عنوان مثال 
اطالعات را با افراد خارج از شرکت در میان گذاشته بودند. این شرکت ۱۸ نفر را در سال 
۲۰۱۸ و ۲۶ نفر را در سال ۲۰۱۹ به دالیل مربوط به امنیت اخراج کرده بود.سخنگوی 
گوگل به اینسایدر گفت: ما دسترسی کارمندان را از طریق شماری از حفاظتهای رایج 
صنعت به شدت محدود کرده ایم که شامل محدود کردن دسترسی به اطالعات کاربران 
برای افراد الزم، الزام به داشتن دلیل موجه برای دسترسی به چنین اطالعاتی، بازبینی 
چند مرحله ای پیش از موافقت با دسترسی به اطالعات حساس و مونیتورینگ موارد 
غیرمعمول دسترسی و تخلفات است.این خبر پس از انتشار کتاب جدیدی اعالم شد 
که در آن به سوءاستفاده مشابه کارمندان گوگل از اطالعات کاربران اشاره شده است.در 
کتاب "حقیقت زشت: جنگ داخلی فیس بوک برای حاکمیت" آمده است" فیس بوک 
۵۲ نفر را در فاصله سال ۲۰۱۴ تا اوت سال ۲۰۱۵ به دلیل دسترسی به اطالعات شخصی 
کاربران به دالیل شخصی، اخراج کرد. یک مهندس از دسترسی خود به اطالعات کاربران 
فیس بوک برای ردیابی یک زن اســتفاده کرده بود.بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، 
سایر شرکتهای فناوری هم موارد مشابه سوءاستفاده کارمندانشان از اطالعات کاربران 
را تجربه کرده اند. کارمندان اسنپ چت چند سال پیش از امکان دسترسی به اطالعات 
کاربران برای جاسوسی از افرادی که از ابزارهای داخلی استفاده می کردند، سوءاستفاده 

کرده بودند.

ارتباط تلفنی 800  نقطه در تهران قطع است
دزدی كابل های تلفن، صدای مردم را درآورد

دزدی کابل های تلفن که در خیابان قرار دارند، یکی از مشــکالت همیشــگی شرکت 
مخابرات ایران است که باعث قطع شدن ارتباط خطوط تلفن می شود. اخیرا شدت یافتن 
این دزدی ها و مشکالت مخابرات در ترمیم آسیب ها، صدای اعتراض مردم را بلند کرده 
است.اخیرا گزارش های نیروی انتظامی و شــرکت مخابرات درباره سرقت کابل های 
مخابراتی افزایش یافته است. افزایش این ســرقت ها در حالی است که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، امور بیشتری به اینترنت وابسته شده است و در نتیجه این قطعی ها باعث 
شکایت و نارضایتی مردم می شود.در مورد تازه ای مشترکان یکی از مناطق مرکز شهر 
تهران از قطع ۳ هفته ای تلفن خود خبر داده اند و از طوالنی شدن قطعی ارتباط گالیه 
کرده اند.موضوع از این جهت مهم تر می شود که این مشترکان می گویند که در مراجعه 
به مرکز مخابراتی منطقه خود، پاسخ شنیده اند که در حال حاضر ۸۰۰ نقطه از تهران 
دچار این قطعی شده است و حتی ارتباط برخی از مشترکان از فروردین ماه ۱۴۰۰ قطع 
شده و در نوبت وصل مجدد ارتباط قرار دارند.در پیگیری موضوع اعالم شد: فقط در سال 
۹۹ حدود ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات مخابراتی شرکت مخابرات سرقت شده است، عمده 
علت تاخیر در رفع خرابی فقط ناشی از سرقت ها نبوده است؛ بلکه، افزایش قیمت ملزومات 
و تجهیزات مخابراتی و متاسفانه عدم ترمیم تعرفه های مخابراتی روند ترمیم خسارات را با 
کندی رو به رو کرده است.در این باره جلسات متعددی با نیروی انتظامی، استانداری ها و 
فرمانداری ها  برگزار شده است که بتوان تا حدی از این اقدامات پیشگیری کرد. مخابرات 
برای وصل مجدد ارتباط های قطع شده، نیاز به تجهیزات جدید و جایگزین دارد که به 
دلیل باالبودن میزان سرقت ها، در تامین تجهیزات موردنیاز با مشکل رو به رو است و 
همین امر مدت زمان قطعی و انتظار برای رفع قطعی را طوالنی کرده است. همچنین 
درباره مشخص گزارش شده، سارق ابتدا لوله پست را به سرقت برده است و عجیب تر اینکه 
بار دیگر در همین مورد، در مرحله بعد کابل هم به سرقت رفته است. یعنی در یک مورد 

حتی آسیب سرقت قبلی ترمیم نشده دو باره سرقت انجام شده است.

اخبار

زایشهایدامیبافناوریهایبومیمدیریتمیشود
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بــر  یکپارچــه  نظــارت 
کســب وکارهای مجــازی 
بــا رویکــرد حمایــت از 
کسب وکارهای شناسنامه دار 
و لغو خدمات بانکی فعاالن 
غیررسمی در راســتای کاهش قاچاق کاال، سیاستی 
عاجل و ضروری به نظر می رسد. بر اساس آمار رسمی 
از زمان شناسایی نخستین موارد ابتالء به ویروس کرونا 
در ووهان چین و سرایت این همه گیری به ایران و سایر 
کشــورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن 
مبتال شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در 
جدال با کرونا جان باخته اند. البته شاید کمتر کسی در 
روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جوالن 
سویه های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک 

سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.
اما نه تنها مخاطــرات این بیمــاری، کادر درمانی و 
زیرساخت های حوزه بهداشــت و درمان کشورهای 
توســعه یافته را هم به چالش کشــیده، بلکه سبک 
زندگی و تعامالت اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است. از کاهش چشم گیر اجتماعات در عرصه های 
ورزشــی و هنری )با وجود واکسیناسیون گروه های 
پرخطر( تا نیم نگاه کاســبان ناامید از فروش سنتی 
به بســترهای مجازی برای بازاریابی محصوالتشان و 
در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل 
رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، 
از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه های متراکم 

انسانی محسوب می شود.
بدون تردیــد، یکی از تغییر رفتارهــای اجتماعی در 
دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه های 
آنالین و رونق کســب وکارهای اینترنتی بوده است. 
کارشناسان حوزه کســب وکار درباره دالیل استقبال 
از فروشگاه های آنالین، به صرفه جویی در هزینه های 
تردد، جلوگیری از اتالف زمان، قیمت گذاری رقابتی 
محصوالت و آگاهــی تدریجــی مصرف کنندگان از 
خدمات پلت فرم های آنالین اشاره می کنند و در امان 
ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ 
کسب وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون 

ایران می دانند.
بــه اعتقــاد کارشناســان، فروشــگاه های آنالین 
شناسنامه دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کاال 
نقش آفرین هستند و می توان از ظرفیتشان به عنوان 
یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کاال و خدمات 
از جمله کنترل قاچاق کاال در بازار لوازم خانگی، تلفن 

همراه و پوشاک استفاده کرد.
در همین رابطه، آن طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی گفته، پیــش از همه گیری 
کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم های 
آنالین در ایران فعالیت می کردند، در حالی که در حال 
حاضر تعداد آن ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. 
وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز 
در پاســاژهای معتبر اینترنتی، کاال و خدماتشان را 
عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان 

یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.
الفت نسب در ادامه با اشاره به مالحظات مد نظر هنگام 
خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب وکارهای 
رســمی دارای مجوزهای الزم در سال ۹۹، کمتر از ۸ 
هزار مورد بــوده که بیش از ۸۰ درصد این شــکایات 
مرتفع و رضایت مشــتریان جلب شــده است؛ اما در 
مواردی که افراد از کسب وکارهای غیررسمی و بدون 
مجوز به ویژه در شبکه های اجتماعی خرید می کنند، 
امکان پیگیری شــکایت مشــتریان از سوی اتحادیه 

وجود ندارد.
براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحوالت 
سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنالین دارای نماد 
الکترونیک )این ماد( و همچنین فروشگاه های آنالین 
فعال در بستر شبکه های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ 
درصد از کل سهم خرده فروشی در بازار ایران را تشکیل 
داده و ارزش اسمی معامالت الکترونیکی در سال ۹۹ 
با رشــد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
در همین زمینه، اخیراً حجت اهلل فیروزی سخنگوی 
کمســیون صنایع و معادن مجلس دربــاره ضرورت 
حمایت از فروشــگاه های آنالین بــه دلیل ظرفیت 
مبارزه با قاچاق، اظهار داشــت: یکــی از اثرات کرونا 
توجه به فروشــگاه های آنالین و گسترش خریدهای 
غیرحضوری در بســتر اینترنت بود. این فروشگاه ها 
با وجود تمــام مزایا، در حال حاضر با مشــکل رقابت 

با فروشــگاه های حضوری و غیررسمی که به راحتی 
کاالهای قاچاق عرضه می کنند، درگیر هستند. کاالی 
قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه های دولتی مانند 
عوارض گمرکــی، از کاالهایی که در فروشــگاه های 
آنالین عرضه شــده و از مبادی رســمی وارد کشور 
می شود، ارزان تر اســت که این امر خود موجب زیان 

فروشگاه های آنالین است.
برآیند محتوای فوق نشــان می دهد، نــه تنها نقش 
کسب وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کاال 
قابل توجه و نیازمند سیاست گذاری کالن است؛ بلکه 
نظارت بر عملکرد فروشــگاه های آنالین برای تأمین 
منافع دولت، صاحبان کسب وکارهای شناسنامه دار 

و مصرف کنندگان امری ضروری و الزم االجرا است.
نظارتی که بــا لغو ارائــه خدمات بانکی بــه فعاالن 
غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه های توزیع 
کاالی قاچــاق در فضای مجازی و حقیقــی را از کار 
می اندازد؛ ریســک معامــالت الکترونیکــی را برای 
مصرف کننده بــه حداقل می رســاند و بهبود فضای 
کسب وکار مجازی برای فعاالن شناسنامه دار را محقق 
می کند. از ایــن رو، یکی از ارکان نظــارت بر فعالیت 
فروشگاه های آنالین، همکاری مضاعف شبکه بانکی 
با ناظران فعالیت های مجازی برای ارائه خدمات صرف 
به کســب وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد 
الکترونیــک و پروانه صنفی اســت.در همین رابطه، 
امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب وکارهای فعال در 
فضای مجازی بایســتی پس از تصویب قانون تجارت 
الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت 
می کردند، گفت: »این فعالیت ها باید از ســوی مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت 
آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.«

وی با بیان اینکه هر کسب وکار فعال در شبکه اینترنتی 
کشور باید دارای هویتی به نام »اینماد« باشد، افزود: 
»تبعات خرید از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، 
تلگرام و دیگر شــبکه ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت 
دولت نبوده و قابلیت رصد نــدارد، برعهده خود فرد 
است؛ با این وجود در تالشــیم با انجام اقدامات الزم، 
شناسایی سایت های معتبر و رسمی برای مردم آسان تر 
شود.«با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان 
کسب وکارهای برخط در فضای مجازی می گذرد، به 
واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه 
در زنجیره توزیع کاال و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی اســت، سامان دهی کســب وکارهای 
مجازی جز با نظارت منســجم و یکپارچه و با رویکرد 
حمایت از کسب وکارهای شناسنامه دار و لغو خدمات 
بانکی فعاالن غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی 
چنین سیاســت گذاری قاعدتاً کاهش فروش کاالی 
قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف تر جریان کاال و 

خدمات در کشور خواهد بود.

خدمات رسانی بانك ها به شبكه قاچاق كاال پايان می  يابد؟

ارزش ۱,۰۹۷ هزار میلیاردی معامالت الکترونیکی
تمركز بر ساماندهی كسب وكارهای اينترنتی

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

معاونت علمــی و فناوری از تولید و بومی ســازی 
سیستم های هوشمند محاسبه زمان سفر حمایت 
کرد تا مسافران ســفرهایی ایمن و با کیفیتی را 

تجربه کنند.
محاســبه زمان تقریبی رســیدن خودرو از مبدا 
به مقصد تابع در نظر گرفتــن متغیرهای زیادی 
مثل ترافیک، شرایط جوی و مسافت است و برای 
مدیران ناوگان های خودرویــی اهمیت دارد. به 
همین دلیل طراحی و تولید سیستم های محاسبه 

زمان ســفر یکی از تجهیزاتی اســت که می تواند 
به مسافران کمک کند تا ســفرهایی باکیفیت و 
مطمئن داشته باشند.این سیستم ها فاکتورهایی 
چون حد مجاز سرعت در مسیر پیشنهادی، تعیین 
فاصله مکانی، تاثیر شرایط جوی در محاسبه زمان 
و درنظر گرفتن ترافیک در زمان جابجایی خودرو 
را به مسافران یا رانندگان خودروها ارائه می کنند.

عصر رایانه پارســه ایرانیان و مهندســی آی رود 
الکترونیک آریا ۲ شــرکت دانش بنیانی هستند 

کــه در این زمینــه محصوالتی تولیــد کرده اند. 
این شــرکت ها با ورود به این حــوزه، نوآوری ها 
و خالقیت هــای فناورانه خود را به کار بســتند و 
محصوالتی برای ارتقای امنیت سفرها تولید کردند. 
سیســتم هایی که برای اندازه گیری و ارسال آمار 
ترافیک جاده های بین شهری طراحی شده است. 
خروجی این سیستم ها برای ارائه ترافیک لحظه ای 
راه ها، تشخیص مسیرهای مسدود و ارائه مسیرهای 
جایگزین، اطالع رسانی به رانندگان، تخمین نیاز 

توســعه راه ها و دیگر پیش بینی ها و تحلیل های 
آماری کاربــرد دارد و در نتیجــه آن را به یکی از 
اساسی ترین نیازهای سازمان های راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و مراکز مدیریت راه ها تبدیل کرده 
است.ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با حمایت از این شــرکت ها روند تجاری ســازی 
 و ایجــاد بــازار برای ایــن محصــوالت را فراهم 

کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۹۷ تا پایان ۹۹ 
به میزان ۳هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان به شرکتهای 
دانش بنیان ضمانت نامه بانکی ارایه کرده اســت. 
یکی از تسهیالتی که صندوق نوآوری و شکوفایی 
به شــرکتهای دانش بنیان در راســتای تولید و 
تجاری ســازی ارائه می دهد خدمــت »اعطای 

ضمانت نامه« است.

این ضمانت نامه بر اســاس قواعدی به شرکتهای 
دانش بنیان ارائه می شــود تا بتواننــد به تولید 
محصول دانش بنیان بپردازند و قراردادهایی مبنی 
بر فروش و اســتفاده از محصول توسط ارگانهای 
مختلف منعقد کنند. در این راستا، صندوق نوآوری 
با چندین بانک به توافق رســیده که این ضمانت 

نامه را به شرکتهای دانش بنیان اعطا کند.

بر اســاس آخریــن اعالم صنــدوق نــوآوری و 
شکوفایی از آذرماه ۱۳۹۷ تا پایان اسفند ۱۳۹۹، 
این خدمت بســیار مهم و موثر مــورد توجه قرار 
گرفــت و ۱۹۱۲ فقــره ضمانــت نامه بــه مبلغ 
 ۳۶۸۶ میلیارد تومان از طریــق بانک های عامل

 صادر شده است.
بر اســاس اعالم صندوق نــوآوری، بــا دریافت 

این ضمانت نامه ها شــرکت هــای دانش بنیان 
موفق به انعقــاد بیش از ۲۰هــزار میلیارد تومان 
قرارداد با دســتگاههای اجرایــی و کارفرمایان 
دولتی شــدند. همچنیــن فرآیندهــای کاری 
بازنگری شــده و میانگین زمان صــدور ضمانت 
 نامــه به کمتــر از یــک هفتــه کاهــش یافته

 است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کاهش متوسط 
زمان پاسخگویی به شکایات کاربران خدمات ارتباطی 
نسبت به فروردین ماه خبر داد.پیمان قره داغی گفت: 
متوسط زمان پاسخگویی به شکایات کاربران از ۴ روز 
در فروردین ماه امسال به ۳ روز در خرداد ماه ۱۴۰۰ 
کاهش یافته است.در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در 
مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شــکایت در ســامانه ثبت، 
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات )۱۹۵( ثبت شده، 
که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شکایت پاسخ داده شده و 
هزار و ۵۱۰ شکایت نیز در حال رسیدگی است.وی 
افزود: از تعداد کل شــکایت ها، ۱۹ هزار شکایت در 

حوزه اینترنت، ۷ هزار و ۹۳۱ شکایت در حوزه تلفن 
همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن ثابت و 
هزار و ۹۱۳ شــکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ 
شــکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در 
حوزه تشعشعات و ۳۱ شکایت در حوزه خدمات ارزش 
افزوده ثبت شده اســت.مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده رگوالتوری تصریح کرد: عدم تضمین 
کیفیت سرویس ارائه شده، عدم جمع آوری سرویس 

و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین 
فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.قره داغی با 
اشاره به اینکه قطعی سیم کارت بدون اطالع رسانی، 
عدم آنتن دهی شبکه های ۳G و ۴G و عدم آنتن دهی 
شبکه موبایل، بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه 
تلفن همراه دارند، بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تأمین 
کابل سرقت شده و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب 
نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن ثابت 

دارند.وی بیشترین شکایات حوزه خدمات پستی را 
در حوزه پست پیشــتاز، نارضایتی از رفتار پرسنل 
و پست سفارشــی اعالم کرد و افزود: در حوزه دفاتر 
پیشخوان نیز بیشترین شــکایات مربوط به دریافت 
هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و اطالع رسانی 
مناسب و عدم توانایی و مهارت الزم و کافی می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، 
عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه ارائه سرویس 
و نحوه عضویت را دارای بیشترین شکایت در حوزه 
خدمات ارزش افزوده دانســت و ادامه داد: در حوزه 
تشعشــعات نیز تمام شــکایات مربوط به آنتن های 

مخابراتی است.

گسترش فناوری های حوزه آب و خشکسالی یکی از 
حوزه های اولویت دار معاونت علمی است. این هدف را با 
استفاده از توان دانش بنیان ها محقق خواهد کرد. دیدن 
فیلم کودک زابلی در روزهای گرم تابستان که با گریه و 
دردمندانه می خواهد فکری برای بی آبی این منطقه و 
وضعیت هشداردهنده شهرهای جنوبی و شرقی کشور 
کنند؛ آه از نهاد همگان برآورد و بالفاصله تشکل های 
مردمی و دولتی برای رفع این معضل تشــکیل شد. 
هرچند که این اقدامات ضرب العجل گونه و پرشتاب 
می تواند مرهمی موقتی و کوتاه برای این گونه مشکالت 

باشد؛ اما راه چاره نیســت.ایران را کشوری خشک و 
محصور شده در کمربندی خشک کره زمین می دانیم 
اما این معضل همیشگی راه کارهایی دارد و می توان با 
اتخاذ تصمیماتی درست و فناورانه اقدام به مدیریت آن 
کرد و از دل این تهدید پیش آمده برای کشور فرصتی 
بی نظیر و ظرفیتی دانشی بیرون کشید. استفاده از توان 
فناوران و دانشمندانی که در شرکت های دانش بنیان و 

خالق، آمادگی کاملی دارند تا با نوآوری ها و ظرفیت های 
خود به این مشکالت پاسخی ماندگار دهند؛ یکی از این 
ظرفیت های موجود در کشور است.بر همین اساس نیز 
کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری درصدد برآمده است تا با افزایش 
سهم تولید محصوالت دانش بنیان و خدمات مبتنی 

بر دانش و فناوری داخلی، این تالش ها را در کشــور 
کاربردی تر کند. اقداماتی که به تجاری سازی ایده ها 
و به کارگیری آنها در حل معضل خشکسالی و کمبود 
آب در کشور کمک می کند و راهی اساسی و مرهمی 
ماندگار بر زخمی است که می تواند نسل آینده کشور را 
با مخاطرات جدی روبرو کند.این کار در کنار کاربردی 
کردن و تجاری سازی نتایج حاصل از پژوهش های مراکز 
دانشگاهی و تحقیقاتی قرار می گیرد تا پیوندی عمیق 
میان صنعت، دانشگاه و فناوران شکل گیرد و کشور از 

عوائد آن بهره مند شود.

2 شرکت دانش بنیان سیستم هایی برای محاسبه هوشمند زمان سفر طراحی کردند

از سوی صندوق نوآوری محقق شد؛

اعطای بیش از ۳هزار و ۶00 میلیارد تومان ضمانت نامه به دانش بنیان ها

رگوالتوری اعالم كرد؛

کاهش میانگین زمان پاسخگویی به شکایت کاربران

راه کارهای دانش بنیانی به کمک حل مشکالت کم آبی می آید


