
از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد 
امســال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک های عادی است که 
۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است 
که از مجموع چک های مبادله شده بیش از ۷.۷ میلیون فقره 
وصول شده که از این تعداد حدود ۷.۲ میلیون فقره عادی و 
بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده اســت؛ بنابراین در کل 
کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی 

و ۷.۱ درصد را چک های رمز دار تشکیل می دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک های 
وصولی در کل کشــور حدود ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
برای چک های عادی و حدود ۱۱۲  هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
خاص چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 
۶۳.۳ درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های عادی و 
۳۶.۷ درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

استان های دارای چک های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در خرداد امسال در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار 

فقـره چـک رمـــزدار بـه ارزشـــی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 

مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۷۹ هزار فقـره 
چـک رمـزدار بـه ارزشـــی معادل ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۲ درصد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در سه استان تهـران )۳۲.۸ درصـد(، اصفهان 
)۱۰ درصد( و خراسان رضوی )۷.۴ درصد( وصول شده است 

که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنــین، ۶۸ درصــــد از ارزش چــک هــای فــوق در 
اســتان هــای تهــــران )۵۷.۱ درصــــد(، اصفهان ) ۶.۴ 

درصد( و خراسان رضوی ) ۴.۵ درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 
گفتنی اســت؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شود 
که اشــخاص به حســاب جاری خود صادر کــرده و دارنده 
آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن نــدارد. گیرنده وجه 
چک ممکن اســت خود صادرکننــده یا حامــل آن بوده یا 

 چــک در وجه شــخصی معین یا بــه حواله کــرد آن صادر 
شده باشد.

چک های رمزدار، چک هایی هســتند که بنا به درخواســت 
مشتری و به نام اشــخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به 
عهده همان بانک یا شــعب آن و همچنین می تواند بر عهده 

سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.
این قبیل چک ها جهت تســهیل و تســریع در نقل و انتقال 
وجوه بین بانکی صادر شــده و پرداخت وجه آن توسط بانک 

صادرکننده تضمین می شود.

دولت ســیزدهم در حالی بــه زودی اولین مرحله از 
یارانه نقدی را پرداخت خواهد کرد که در هر ماه باید 
پاسخگوی لیست حدود حدود ۱۳۷ میلیون نفری برای 
یارانه نقدی و معیشتی باشد که از دولت گذشته تحویل 
گرفته است. به گزارش ایسنا، یکصدوبیست وششمین 
مرحله از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ساعت 
۲۴ چهارشــنبه همزمان با ۲۰ مردادماه به حساب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
پرداخت هــای یارانه نقدی که ادامه روند ۱۰ ســال 
گذشته  اســت، اکنون بعد از دولت دهم تا دوازدهم، 
به دولت سیزدهم نیز رسیده است. اما این که آیا دولت 
جدید به این رویه ادامه خواهد داد یا خیر و دست به 
اصالحات جدی در این روند معیوب که سراسر هزینه 
برای دولت است و نتیجه مثبت آن چشمگیر نیست 

هنوز در ابهام قرار دارد.
 به هر حال  در مواضع پیش از انتخابات رئیسی و حتی 
بعد از آن، تاکید قابل توجهی به شیوه پرداخت یارانه 
در دولت وی نبوده و تا کنون برنامه مشــخصی ارائه 
نکرده است، ولی در هر صورت آنچه که این دولت برای 

یارانه ها در دستور کار دارد دیر یا زود اعالم خواهد شد.
این در شرایطی اســت که از زمان شــروع پرداخت 
یارانه های نقدی از ســال ۱۳۸۹ ، مبلــغ ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان ثابت بوده و از سویی لیست یارانه بگیران 
به صورت محسوسی تغییر نکرده و غربالگری موثری 
نشده است؛ به طوری که همواره حدود ۹۵ درصد از 
ایرانی ها در جمع یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
قرار داشــته اند و با وجود چالش های بسیاری که از 
سوی مجلس، کارشناسان و حتی مسئوالن دولتی 
برای غربالگری یارانه بگیران وجود داشته تاکنون اقدام 
محکم و قابل اطمینانی جهت پرداخت هدفمند یارانه 

انجام نشده است.
دولت یازدهم که در شعارهای انتخاباتی خود بارها از 
حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت هدفمند یارانه های 
نقدس ســخن گفته بود در عمل به نتیجه ای نرسید 
و حتی زمانی که ثبت نام مجــدد را برای متقاضیان 
در نظر گرفــت در نهایت بازهم بیــش از ۷۰ و چند 
میلیون نفر ثبت نام کرده که به طور حتم در بین آنها 
افراد غیرنیازمند وجود داشــتند و بعد از آن با وجود 

تکلیف های قانون بودجه در چند سال برای حذف سه 
دهک باالی درآمدی باز هم دولت اقدام جدی انجام 
نداد و به بهانه این که حذف یارانه بگیران ممکن است 
تبعات اجتماعی داشته و افراد نیازمند نیز در بین آنها 

حذف و آسیب ببینند از غربالگری دست کشید.
در هر صــورت پرداخت یارانه های نقــدی در دولت 
گذشته نه تنها براساس قانون پیش نرفت، بلکه یارانه 
جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی از محل افزایش 
قیمت بنزین نیز به آن اضافه شده و حدود ۶۰ میلیون 
نفر از جمع یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز این 

یارانه را دریافت می کنند.
براین اساس، دولت رئیسی اکنون در بخش یارانه های 
نقدی لیســت بالغ بر ۷۷ میلیون نفری یارانه بگیران 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با هزینه حدود ۴۲ هزار 
میلیارد تومانی در سال و همچنین لیست یارانه بگیران 
معیشــتی با حدود ۶۰ میلیون نفر و هزینه ســاالنه 
۳۰ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته است که در 
مجموع باید در ماه برای حدود ۱۳۷ میلیون نفر یارانه 

تامین کند. 

شــبکه بلومبرگ با توجه به مواضع واشــنگتن و 
تهــران در قبال برجام، در گزارشــی به بررســی 
چالش های موجود در روند مذاکرات احیای توافق 
 هسته ای در وین و به نتیجه رسیدن این مذاکرات 

پرداخت.
به گزارش ایســنا، شــبکه بلومبــرگ در گزارش 
خود دربــاره مذاکرات احیای توافق هســته ای و 
تعامل دولت های جدید آمریکا و ایران در راستای 
لغــو تحریم ها نوشــت: دولت جو بایــدن رئیس 
جمهور آمریکا با ایــن واقعیت رو به روســت که 
بازگشــت به توافق هســته ای ممکن است دیگر 
امکان پذیر نباشــد، چون ایران راهکارهایی برای 
غلبه بر تحریم هــای آمریکا می یابــد و در حال 
 رقابت در راستای پیدا کردن ظرفیت ساختن یک 

بمب اتمی است. 
بلومبرگ ادامه داد: طبق گفته افراد مطلع از جریان 
مذاکرات، مقامات آمریکایــی پس از آن که ماه ها 
مذاکره بر سر بازگشــت به توافق نتوانست به یک 
توافق بیانجامد، در حال بازبینی گزینه هایشــان 
هســتند. اگرچه به گفته آن هــا، آمریکا که هنوز 
خواستار بازگشت ســریع به این توافق به عنوان 
گذرگاهی به ســمت توافقــی  »طوالنی مدت تر 
و مســتحکم تر« اســت، می خواهد جایگزین ها 
را نیز بررســی کند، از جمله لغــو محدود تحریم 
 هــا در قــدم اول در ازای متوقف کــردن برنامه 

هسته ای ایران. 
در ادامه این گزارش آمده است: علی واعظ، مدیر 

پروژه ایران در گروه بحران بین المللی در این باره 
گفت،  »این کار اصال قرار نبود که آسان باشد، اما 
امید این وجود داشت که هر دو طرف برآوردشان 
این باشــد که احیای توافق هنوز کم هزینه ترین 
گزینه خواهد بود اما هر دو طرف قصدشان مقصر 
دانســتن یکدیگر برای بر بــاد دادن این فرصت 

طالیی است. 
گزارش بلومبــرگ همچنین مطرح کــرد: عدم 
بازگشــت به توافق اصلی یک پس رفت چشمگیر 
برای رئیس جمهور جو بایدن بــه بار خواهد آورد 
که احیای این توافق چندجانبــه را اولویت اصلی 
سیاست خارجی اش و راهنمای برنامه هایش برای 
خاورمیانه قرار داده بود، علیرغم اعتراض هایی که 
از سوی متحدانی مثل اسرائیل و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از جمله عربســتان سعودی و بحرین 

مطرح می شد. 
این شــبکه عالوه بر این در گزارشش آورده است: 
طبق گفته افــراد مطلع از جریــان مذاکرات که 
می خواستند نامشان فاش نشــود، هدف آمریکا 
هنوز هم بازگشــت کامل به شــروط ایــن توافق 
موســوم به برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( 
اســت، اگرچه آن هــا تاییــد کردند کــه هیچ 
شــواهدی دال بر این ندارند که نشــان دهد که 
 دولت ایران نیــز آمادگی انجــام دادن همین کار 

را دارد. 
این گزارش می افزاید: این افراد مطلع می گویند، 
چالش پیــش روی مذاکره کننــدگان آمریکایی 

این اســت که دولت بایدن نتوانسته است از اهرم 
فشاری که به واســطه وجود تحریم ها در اختیار 
دارد، برای متوقــف کردن تخطی هــای ایران از 
شروط توافق استفاده کند. در عین حال هم، ایران 
با رئیس جمهوری فــوق محافظه کار و یک برنامه 
هسته ای که به ســرعت در حال پیش رفت است، 
تا این جای کار ســیگنالی که فرســتاده حاکی از 
این بوده اســت که علیرغم مشــکالت اقتصادی 
 مداوم تحمیل شــده از ســوی آمریکا، حاضر به 

تسلیم نیست. 
این شــبکه همچنین مطرح کرد: طبق گفته یک 
دیپلمات ارشد غربی که در جریان مذاکرات است و 
می خواست نامش فاش نشود، روند کند مذاکرات 
در حال زیر و رو کردن گمانه زنی ها درباره این است 
که در ادامه چه اتفاقی می افتد. این گمانه زنی ها 
شامل کورسوی امید به توافقی گسترده تر است که 
در بر گیرنده نگرانی ها درباره برنامه موشک های 
بالستیک ایران و حمایتش از گروه هایی می شود 
که آمریکا و متحدانش آن ها را تروریســت تلقی 

می کنند. 
در بخش پایانی این گزارش آمده اســت: سوزان 
دیماجیو عضو ارشد بنیاد کارنگی در این باره گفت: 
اگر هم واشــنگتن و هم تهران با رویکرد "توپ در 
زمین دیگری است" پیش بروند، متصور شدن هر 
گونه پیشرفتی سخت اســت. احیای توافق قبل از 
این که رویه گسترش تنش حاکم شود، به نفع هر 

دو کشور است. 

سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری اعالم کرد که ۴۲ 
کشور در شرایط پرخطر قرار دارند و کشورهای برزیل 

و اروگوئه در لیست کشورهای ویژه )ممنوع( هستند.
به گزارش ایسنا، محمد حسن ذیبخش با بیان اینکه از 
نظر مقدار در گردش سویه جهش یافته ویروس کرونا، 
کشورها به سه گروه تقسیم بندی شده اند، اظهار کرد: 
پذیرش مســافر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم از 
کشورهای ویژه )کشورهای دارای سویه جهش یافته( 
شــامل برزیل و اروگوئه تا اطالع ثانوی ممنوع و ورود 
دیپلمات ها، ماموران دولتی و نمایندگان سازمان های 
بین المللی منوط به تایید وزارت امور خارجه با رعایت 

پروتکل های ابالغی است.
وی با بیان اینکه ۴۲ کشور در شرایط پرخطر قرار دارند 
افزود: سفرهای مســتقیم و غیر مستقیم از کشورهای 
پرخطر )کشورهای با بروز باالی بیماری( شامل آندورا، 
آرژانتین، بولیوی، بوتسوانا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، 

کوبا، قبرس،  اکوادور، مصر، اسواتینی، فیجی، گرجستان، 
هند، اندونزی، کویت، لســوتو، لیبی، ماالوی، مالزی، 
مغولســتان موزامبیک، نامبیبیا، نپــال، هلند، عمان، 
پاراگویه، پرو، پرتقال، روسیه، سیشیل، آفریقای جنوبی، 
اســپانیا، سودان، ســورینام، ســوریه، تانزانیا، تونس، 

انگلستان، زامبیا و زیمباوه برقرار است.
ذیبخش با بیان اینکه رعایــت پروتکل ابالغی مراقبت 
مرزی هوایی - دریایی از کشورهای مذکور الزامی است، 
ادامه داد: مسافران ورودی از این کشورها عالوه بر تست 
منفی پی سی آر از  نظر کرونا در مبدا )با مهلت ۹۶ ساعت( 
الزم است در هنگام ورود نیز تحت بررسی آزمایشگاهی 

مجدد )تست پی سی آر کرونا( قرار گیرند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: سایر 
کشورها منع تردد سفر در حال حاضر نداشته و تست پی 
سی آر منفی از کشور مبدا با مهلت ۹۶ ساعت برای ورود 
به کشور کفایت می کند، همچنین غربالگری عالمتی 

)مراقبت سندرمیک( برای این گروه انجام خواهد شد و در 
صورت نیاز تست )پی سی آر( مجددا به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه مسافران ورودی از کشورهای اروپایی 
مانند سایر مسافران باید تست پی سی آر منفی از کشور 
مبدا )با مهلت ۹۶ ساعت( به همراه داشته باشند، افزود: 
برای افرادی که دو نوبت واکسن تزریق کرده و ۱۵ روز از 
دوز دوم گذشته باشد با داشتن کارت واکسیناسیون اقدام 
دیگری الزم نیست و افرادی که واکسن دریافت نکرده اند 
یا واکسیناسیون ناقص دارند و در لیست کشورهای پرخطر 
بوده اند بایستی در بدو ورود تست PCR مجدد از آنها به 
عمل آید و تا زمان جواب در منزل در قرنطینه باشند. وی 
ادامه داد: مقرر شد چنانچه کشورهای همسایه در گروه 
پرخطر قرار گیرند در بدو ورود تست PCR منفی با مهلت 
۹۶ ساعت داشته و در بدو ورود مراقبت سندرمیک به عمل 
 PCR آید و صرفا در صورت عالمت دار بودن از آنان تست

مجدد به عمل خواهد آمد.

چند درصد چک های وصولی رمزدار هستند؟ 

استارت یارانه با لیست ۱۳۷ میلیون نفری!

بلومبرگ: لغو محدود تحریم ها گزینه جدید بایدن برای احیای برجام آخرین وضعیت پروازهای خارجی در شرایط کرونای دلتا

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2268| سه شنبه 19 مردادماه  1400 |  اول محرم  1442 |   10 آگوست  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

رکورد  ترانزیت  شکست

توزیع مرغ 
از طرق پست

اروپا به 
تعهدات برجامی 
عمل کند

رئیس جمهوری  در 
گفت و گو با مکرون:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

مشکالت ارزی 
تامین دارو

مشــکالت ارزی در حوزه 
دارو زیاد اســت و نیاز است 
که بانک مرکزی ارز دارو را 
در اســرع وقت تامین کند 
چون بی توجهی به تامین ارز دارو مشکالت جدی 
به همراه داشته است. در ماه های اخیر ارز دارو به 
هنگام تامین نشد و با کمبود دارو مواجه شده ایم. 
متاسفانه ارزی که باید برای دارو اختصاص پیدا می 
کرد قطع شد و همین امر موجب شد تا امروز بحران 
تهیه و تامین دارو از سرماخوردگی گرفته تا بیماری 
کرونا برای مردم بوجود بیاید. این تصور که فقط 
بیماران خاص و کرونایی به دنبال داروهای میلیونی 
و البته نایاب هستند اشتباه است. درست است که 
مشکالت این بیماران از بیماران عادی برای تهیه 

دارو بیشتر است...

  حسینعلی شهریاری، رئیس 
کمسیون بهداشت مجلس

متن کامل  د ر صفحه3
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نوسان گیران به دنبال 
افزایش نرخ ارز

رکوردشکنی 
هزینه وام مسکن

در 1٥ سال گذشته هیچ گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم

تشدید  بحران کمبود  دارو
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آشفته  بازار تخم  مرغ
هر   شانه     تخم      مرغ   45   هزار    تومان     شد 

نــرخ دالر در صرافی هــای بانکی )دوشــنبه، ۱۸ 
مردادماه( با ۱۲۸ تومان افزایش در مقایســه با روز 
گذشــته به ۲۵ هزار و ۳۵۱ تومان رســید.قیمت 
خرید هر دالر ۲۴ هــزار و ۸۴۹ تومان و نرخ خرید 
هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۱۷۹ تومان بود.عالوه بر این، 
نرخ خریــد دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۴ هزار و 
۷۴۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۹۶۸ تومان 
اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۱۰۷ 
تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هــزار و ۳۷۲ تومان 
اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز 
یکشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۹۸ تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۲ هزار و ۶۹۶  تومان 
معامله شد.به گزارش ایرنا، دالر از هشتم خردادماه 
وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و در این فاصله به سوی 

کانال ۲۴ هزار تومان خیز... 

هزینه وام مسکن در روز ۱۷ مرداد ماه رکورد خود در 
تابستان را شکسته و برای نخستین بار در این فصل 
به کانال ۶۱ هزار تومان وارد شد. این اتفاق سبب شد 
تا نرخ سود وام مسکن ارتقا یافته و به ۲۰.۹ درصد 
برســد.به گزارش اقتصادنیوز، روند ثابت یک ماهه 
در هزینه وام مسکن سرانجام در روز ۱۷ مرداد ماه 
متوقف شد. افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در روز جاری سبب شد تا هزینه وام مجردین از مرز 
۱۷ میلیون تومان عبور کرده و بــه رکورد خود در 
تابستان سال جاری دســت پیدا کند.با این وجود 
دامنه جابجایی قیمت وام برای مجردین در حدود 
۳۵۰ هزار تومان و برای متاهلین در حد ۵۸۰ هزار 
 تومان بوده اســت.روند روزانه قیمت وام مسکن از 

۱۰ تیر ماه تا روز قبل تقریبا...

گمرک اعالم کرد

ورود شرکت پست 
برای توزیع کاالها



اقتصاد2
ایران وجهان

تداوم رشد بورس 
شــاخص کل در بــازار بورس روز گذشــته 
)دوشــنبه، ۱۸ مرداد مــاه( ۱۵ هزار و ۳۱۴ 
واحد رشد داشــت که در نهایت این شاخص 
به رقم یک میلیون و ۴۳۳ هزار واحد رسید.

به گزارش ایرنا، در معامالت روز گذشته بیش 
از ۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد 
ریال داد و ستد شــد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با چهار هزار و ۹۵۸ واحد افزایش 
به ۴۱۲ هزار و ۷۴۸ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با ســه هزار و ۱۳۲  واحد رشد به 
۲۶۰ هزار و ۷۷۹ واحد رسید.شــاخص بازار 
اول ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد و شاخص بازار دوم 
۳۱ هزار و ۹۳۹ واحد رشد داشتند.عالوه بر 
این در بین همه نمادهــا، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فــوالد( با دو هــزار و ۴۰۵ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و ۳۵۸ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با یک هزار و ۱۴۲ واحد، فوالد خوزســتان 
)فخوز( با یک هــزار و هفت واحد، گروه مپنا 
)رمپنا( با ۸۲۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با ۶۷۱ واحد، ملی 
صنایع مس ایــران )فملی( بــا ۵۴۷ واحد، 
مخابرات ایران )اخابــر( با ۵۳۷ واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۴۴۶ واحد 
و توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۴۳۸ 
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با ۵۱۰ واحد، گروه صنعتی و معدنی گل گهر 
)کگل( با ۳۹۸ واحد، گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید )وامید( بــا ۲۸۹ واحد، فرآوری 
معدنی اپال کانی پارس )اپال( با ۱۲۴ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( 
با ۱۰۰ واحد، بیمه البرز )البرز( با ۷۷ واحد، 
پســت بانک ایران )وپســت( با ۶۷ واحد و 
پدیده شــیمی قرن )قرن( با ۶۶ واحد تاثیر 
منفی را بر شــاخص بورس داشــتند.برپایه 
این گزارش، روز گذشــته نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، شــرکت ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا(، گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، ایران خودرو 
)خودرو(، سایپا )خساپا(، گروه دارویی برکت 
)برکــت( و ملی صنایع مس ایــران )فملی( 
در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه 
فلزات اساســی هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه ۵۶۲ میلیون و ۵۴ هزار برگه سهم 
 به ارزش هشــت هــزار و ۶۰۳ میلیارد ریال 

دادوستد شد.

۲۲ هزار فعال مشاغل خانگی 
تسهیالت کرونایی گرفتند

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا پایان سال 
گذشته ۲۲ هزار و ۲۴۵ نفر از فعاالن مشاغل 
خانگی تسهیالت کرونایی دریافت کرده اند 
که تسهیالت پرداختی به این افراد حدود یک 
هزار و ۷۵ میلیارد ریال بود.بررسی آمارهای 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت 
مشاغل خانگی نشان می دهد که ۳ درصد از 
کل اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی 
می شود.از سال ۹۰ تا ۹۹ حدود سه میلیون 
نفر متقاضی ثبت نام مشاغل خانگی بودند که 
از این تعداد یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر موفق 
به دریافت مجوز شده اند. همچنین از میان این 
افراد ۷۷۲ هزار نفر موفق به دریافت تسهیالت 
شدند و برای ۸۵۲ هزار نفر شغل ایجاد کردند.
بیشترین مجوزها اختصاص به زنان داشت که 
از این تعداد ۵۲ درصد در رده سنی بین ۲۰ تا 
۴۰ سال  و ۴۳ درصد در رده سنی بین ۴۰ تا 
۶۰ سال بودند.بررسی تسهیالت کرونایی اعطا 
شده به مشاغل خانگی نیز حکایت از آن دارد 
که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان سال 
گذشته ۲۲ هزار و ۲۴۵ نفر از فعاالن مشاغل 
خانگی تســهیالت کرونایی دریافت کرده اند 
که تسهیالت پرداختی به این افراد حدود یک 
هزار و ۷۵ میلیارد ریال بوده است.همچنین 
بر اساس بند یک ماده ۱۳ دستورالعمل آیین 
نامه اجرایی قانون حمایت از توســعه ایجاد 
اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری تا 
سقف ۱۰ درصد از تسهیالت اشتغال روستایی 
به مشاغل خرد و خانگی اختصاص دارد که از 
محل این تسهیالت تا پایان سال گذشته ۲۶ 
هزار و ۲۰۴ نفر ار متقاضیان مشاغل خانگی 
موفق به دریافت ۶ میلیــارد و ۷۴۰ میلیون 

ریال شدند.

خبر

نرخ دالر در صرافی های بانکی 
)دوشنبه، ۱۸ مردادماه( با ۱۲۸ 
تومان افزایش در مقایســه با 
روز گذشته به ۲۵ هزار و ۳۵۱ 
تومان رسید.قیمت خرید هر 
دالر ۲۴ هــزار و ۸۴۹ تومان و نرخ خرید هــر یورو نیز ۲۹ 
هزار و ۱۷۹ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 
متشــکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۴۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ 
هزار و ۹۶۸ تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ 
هزار و ۱۰۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و ۳۷۲ تومان 
اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز یکشنبه، 
حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۹۸ تومان فروخته و حواله 
دالر به قیمت ۲۲ هزار و ۶۹۶  تومان معامله شد.به گزارش 
ایرنا، دالر از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد 
و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، 
اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان 
بود و طی هفته گذشــته همواره در قیمت ۲۵ هزار تومان 
نوسان داشته است.روز گذشته قیمت دالر به ۲۵۸۰۰تومان 
افزایش یافت که به گفته فعاالن بازار ارز، این روند ناشی از 
جوسازی نوسان گیران پیرامون رویکرد برجامی دولت جدید 
است.به گزارش اقتصاد آنالین اگرچه برخی انتظار داشتند 
که بازار ارز حداقل برای مدت کوتاهی متاثر از جو روانی آغاز 
به کار دولت جدید روند نزولی پیش بگیرد اما، دالر معامالت 

ابتدای هفته را با قیمــت ۲۵۵۰۰تومان یعنی ۲۰۰تومان 
باالتر از روز تحلیف رییسی شروع کرد و تا روز گذشته با ادامه 
این مسیر به ۲۵۸۰۰تومان رسید.درحالی که برخی شنیده ها 
حاکی از آن است که دور بعدی مذاکرات در آینده نزدیک با 
تیم مذاکره کننده جدید برگزار خواهد شد اما نوسان گیران 
در بازار ارز با جوسازی پیرامون رویکرد برجامی رییسی و 
شایعه پراکنی مبنی بر احتمال باالی عدم حصول توافق در 
دولت جدید منجر به تشدید انتظارات تورمی، افزایش حجم 
خرید ها و رشد قیمت دالر تا مرز مقاومتی ۲۵۸۰۰تومان 
شده اند.حاال بازار ارز مجددا در شرایط حساسی قرار گرفته 
و چنانچه به همین روند ادامه دهد، با توجه به افزایش نرخ 
درهم به باالی ســطح ۷۰۰۰تومان، احتمال شکست مرز 
۲۶هزار تومان برای دالر وجود دارد؛ در این میان روز گذشته 
رییس بانک مرکزی اظهار کرده که به رغم تمام مشکالت و 

کمبودها، ارز برای واردات واکسن تامین خواهد شد.بر این 
اساس عده ای از فعاالن بازار ارز بر این باورند که با افزایش 
فشار تقاضا برای تامین ارز واکسن به بازار آزاد، قیمت دالر 
رشد بیشتری خواهد داشت و در چنین شرایطی خریداران 
بیشتری وارد بازار می شوند که این اتفاق هم روند صعودی 
بازار را تشدید خواهد کرد.حاال به گفته تحلیلگران فنی بازار، 
درصورتی که روز گذشــته اهرم خریداران نتواند دالر را تا 
محدوده ۲۶هزار تومان باال ببرد، انتظارات افزایشی فروکش 
خواهد کرد و دالر به سطح ۲۵۵۰۰تومان بازخواهد گشت 
و در غیر این صــورت، دالر ابتدا وارد کانــال ۲۶هزار و در 
مرحله بعد به ۲۶۲۰۰تومان صعود خواهد کرد.به گزارش 
اقتصادنیوز، معامله گرانی که در روزهای اخیر احتمال رشد 
قیمت دالر را مطرح کرده اند، امروز در برابر آزمون محدوده 
۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی قرار دارند. این دسته از معامله گران 

در صورتی که به ادامه روند صعودی اعتقاد داشته باشند، 
امروز سعی خواهند کرد که با افزایش خریدهای خود، قیمت 
اسکناس آمریکایی را به باالی محدوده یاد شده ببرند. از نظر 
تحلیل گران فنی، شکست محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی 
می تواند زمینه صعود اسکناس آمریکایی به باالی محدوده 

۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان را فراهم کند.

دالر پشت خطی
در مقابل این دسته، دسته ای از معامله گران در بازار حضور 
دارند که احتمال عبور دالر از محدوده ۲۶ هزار و ۳۰۰تومان 
را محدود می دانند و اعتقاد دارند که اسکناس آمریکایی در 
روز جاری، اصالح قیمت را تجربــه خواهد کرد. از نگاه آن 
ها،  افزایش قیمت دالر در شرایط کنونی می تواند ناشی از 
جوسازی های مقطعی و نااطمینانی پیرامون برجام و ابهام 
درباره سیاست های دولت آتی باشد.این گروه باور دارند، با 
آغاز به کار رییس جدید بانک مرکزی،  میزان عرضه ارز رشد 
خواهد کرد و قیمت دالر باالی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان پایدار 
باقی نخواهد ماند. این دسته از معامله گران باور دارند که به 
دلیل،  جا به جایی های سیاسی، بازارساز در روزهای اخیر 
ترجیح داده است که ســطح عرضه را چندان تغییر ندهد.
در این میان، یکی از نشانه هایی که صعودی های بازار ارز را 
امیدوار کرده است، افزایش بهای نرخ حواله درهم به باالی 
مرز ۷ هزار تومانی بود. عبور درهم از خــط ۷ هزار و ۲۰۰ 
تومانی حتی می تواند منجر به شکسته شدن مقاومت ۲۶ 

هزار و ۳۰۰ تومان شود.

قیمت دالر در صرافی بانکی ۲۵ هزار و ۳۵۰ تومان شد 

نوسان گیران به دنبال افزایش نرخ ارز

رئیسی در گفت و گو با مکرون:
اروپا به تعهدات برجامی عمل 

کند
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت جدید ایران از 
توسعه روابط با فرانسه براساس منافع مشترک و 
احترام متقابل استقبال می کند، بر توسعه روابط 
دو کشور بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری 
تاکید کرد و گفت: در هر مذاکره ای باید حقوق ملت 
ایران تأمین شودحجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در تماس تلفنی یک 
ساعته " امانوئل ماکرون" رئیس جمهور فرانسه، با 
اشاره به نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوی امریکا 
و همچنین عدم پایبندی سه کشور اروپایی عضو 
برجام به تعهدات خود در این توافق بین المللی، 
گفت: آمریکایی ها با وضع تحریــم های جدید 
تعهدات خود را به طور آشکار نقض کرده و حتی 
تحریم های جدید را به حوزه اقالم بشردوســتانه 
هم کشاندند. رئیسی با تاکید بر اینکه هم آمریکا و 
هم اروپایی ها باید به تعهدات خود در برجام عمل 
کنند، گفت: در هر مذاکــره ای باید حقوق ملت 
ایران استیفا و منافع ملت ما تامین شود. رئیسی 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی نسبت به تامین 
امنیت و حفظ بازدارندگی در منطقه خلیج فارس 
و دریای عمان بسیار جدی است و با عوامل سلب 
کننده امنیت مقابلــه خواهد کرد.رئیس جمهور 
درخصوص لبنان تاکید کرد: ما از هر اقدامی که در 
جهت ثبات، امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم 
لبنان باشد، حمایت کرده و در این زمینه از همراهی 
فرانسه استقبال می کنیم.رئیس جمهور فرانسه نیز 
در این تماس تلفنی با تبریک آغاز مسئولیت رئیسی 
و آرزوی موفقیت برای ایشان، گفت: ایران و فرانسه 
می توانند با همکاری خود در جهت برقراری صلح 
و ثبات در منطقه نقش ایفا کنند.امانوئل ماکرون 
با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و توقف 
اجرای این توافق بین المللی، گفت: ما بدنبال این 
هستیم که به راه حلی برای این موضوع برسیم و 
امیدواریم دوباره مذاکرات آغاز شود.رئیس جمهور 
فرانسه با اشاره به موضوع امنیت دریایی، گفت: قبل 
از هر چیز باید چارچوب ثبات ایجاد کرده و مطمئن 
باشیم که ثبات در مسائل مختلف از جمله وضعیت 
دریاها وجود خواهد داشت.مکرون با بیان اینکه 
فرانسه همیشــه تالش کرده راه حلی برای ثبات 
در لبنان ارائه دهد، ابراز امیدواری کرد با همراهی 
ایران زمینه برای برقراری ثبات و حل مشکالت این 
کشور فراهم شود .رئیس جمهور فرانسه در پایان 
خواستار تداوم گفت و گوها بین تهران و پاریس با 

هدف عمیق تر شدن روابط دو جانبه شد.

مشــکالت رفع تعهــد ارزی 
پابرجاست

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: به دلیل 
اجرای قوانین به صورت سلیقه ای، صادرکنندگان 
صنایع کوچک و متوسط همچنان با مشکل رفع تعهد 
ارزی و واگذاری کوتاژهای صادراتی مواجه هستند.
محمد الهوتی در گفتگو با پمهر در مورد مشکالت 
رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: مشکالت صادرکنندگان 
در موضوع رفع تعهد ارزی، برداشت های سلیقه ای و 
اجرای قوانین با نظرات شــخصی است؛ به این معنا 
که اگر مصوبــات و ابالغیه ۱۷۷ ســتاد هماهنگی 
اقتصادی و پــس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً 
بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریباً می توان 
گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات 
وجود نخواهد داشت.رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران افزود: متأسفانه شاهد برداشت های سلیقه ای 
و اعمال نظرات سلیقه ای در اجرای قوانین هستیم؛ 
به این معنا که در بحــث واردات در برابر صادرات و 
واگذاری کوتاژهای صادراتی، بعضاً مشاهده می شود 
که در بسیاری از مواقع، روند تأیید پرونده ها با کندی 
انجام شده و یا حتی انجام نمی شود؛ در صورتی که در 
ابالغیه ها محدودیتی برای استفاده از هر یک از این 
روش ها وجود ندارد.وی ادامه داد: مشاهده می شود 
زمانی که ثبت سفارش تأیید می شود، در تأمین ارز 
که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت 
می گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش 
می رود؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز 
صادراتی، مشروط شده بود و باید در کوتاه ترین زمان 
رخ دهد. اگر فرآیند تأیید پرونده ها با ســرعت انجام 
شود، مشکالت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی 
که شفاف کار می کنند، حل خواهد شد.الهوتی گفت: 
در واقع تأخیر و زمان بر شدن این پروسه باعث شده 
رفع تعهد ارزی برای بنگاه های کوچک و متوسط با 
مشکل مواجه شود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
اظهار داشت: شرکت های بزرگ نرخ ارز را در سامانه 
نیما پایین تر از نرخ بازار عرضــه می کنند و با توجه 
به اینکه بنگاه های کوچک و متوسط امکان حضور 
در آن بازار را ندارند عماًل رفع تعهد ارزی برایشــان 

مشکل می شود.

اخبار
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجــارت )صمت( در امور 
بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای 
توزیع کاالها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ 
در استان قم به صورت آزمایشی آغاز شده، برای کاالهای 
دیگر به ویژه محصوالت پتروشیمی نیز استفاده و تا شش 
ماه آینده یک سیستم نوین توزیع در کشور پیاده خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، محمد صادق مفتح در حاشیه جلسه 
ستاد تنظیم بازار گفت: یکی از نواقص شبکه توزیع این بود 
که کاال در شبکه توزیع قابل رصد نبود. منظور کاالهایی است 
که به دلیل استفاده از سیستم های حمایتی، ارز یا نهاده ارزان 
یا به هر دلیل دیگر، دولت بر توزیع آن ها حساس است و از 
نظر سیستم های نظارتی و برنامه ریزی کالن، کیفیت توزیع 
آن ها مهم است.  وی با بیان اینکه در سال های گذشته همواره 
درمورد این کاالها مشکل وجود داشته و عدد تولید و توزیع 
از موارد مورد بحث بوده، تصریح کرد: امکانات خوبی از نظر 
سخت افزاری و نرم افزاری در شرکت پست ایجاد شده که 
می تواند کاال را به همان نقطه ای که باید برود برساند و آمار 
بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا 
یک منزل رسیده است.  به گفته این مقام مسئول زیرساخت 
خوبی در شرکت پست فراهم شده که بر این اساس جلسات 
کارشناسی با آن ها برگزار و اقدام مشترک با شرکت پست از 
کاالی مرغ شروع شد. چرا که درمورد این کاال حساسیت و 

نگرانی هایی وجود داشت.  مفتح با بیان اینکه از دو ماه پیش 
استفاده از شرکا پست برای توزیع مرغ به صورت آزمایشی 
از استان قم شروع شد، اظهار کرد: حاال با این سیستم توزیع 
مطمئن هســتیم چه مقدار مرغ به کــدام واحد صنفی یا 
صنعتی تحویل داده شده و قابل انکار هم نیست. بنابراین 
اطالعات در یک سیستم بر خط در سطح کشور قابل رصد 
است و برای برنامه ریزی اطالعات خوبی در اختیار مدیران 

کشور قرار داده شده است.  

کاالی پستی بعدی محصوالت پتروشیمی 
است

وی همچنین اعالم کرد که قرار است این طرح در مورد سایر 
کاالها به خصوص پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد و گفت: 
با توجه به اهمیت و اولویت کاالها سیستم بعدی سیستم 
توزیع پتروشیمی است که به دلیل اختالف قیمت در بورس 
و بازار آزاد نگران هستیم کسانی که در بورس برنده می شوند 
کاال را به محل مصرف می برند یا نه که باز هم با پست این 
سیستم تحت رصد قرار می گیرد مطلع می شویم کاال کجا 

رفته و می توانیم از فرد دریافت کننده مطالبه کنیم. بنابراین 
کسانی که مجاز به دریافت هستند می توانند محصوالت 
پتروشیمی را دریافت کنند.  به گفته این مقام مسئول، این 
اطالعات به صورت برخط با کمترین هزینه قابل برنامه ریزی 
است. همکاری بین وزارت صنعت و شرکت پست شروع شده 
و امیدواریم طی شش ماه آینده اعالم کنیم یک سیستم نوین 
توزیع را در کشور پیاده کردیم که در دنیا هم مرسوم است. 
به عبارت دقیق تر در دنیا هم قابل رصد بودن کاال در سیستم 
توزیع پیاده می شود.او همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار 
با اشاره به اینکه توافق سه جانبه وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشاورزی و شرکت ملی پســت، از ۲ ماه پیش برای طرح 
توزیع مرغ به صورت آزمایشی در استان قم انجام و به مرور 
در ۳۱ استان کشور عملیاتی شد، اظهار کرد: با استفاده از 
این روش توزیع نوین، کاال از محل کشتارگاه تا شبکه توزیع 
به صورت هوشمند قابل رصد و پیگیری است. استفاده از 
شبکه توزیع نوین که با همکاری شرکت ملی پست انجام 
می شود این امکان را به واحدهای نظارتی می دهد تا میزان 
کاالی دریافتی و فروخته شده واحدهای توزیع را با توجه به 

اسناد غیرقابل انکار بررسی کنند، امری که در تنظیم بازار 
بسیار مهم و از بسیاری از تخلفات جلوگیری می کند.مفتح 
در ادامه با بیان اینکه برنامه ریزی و سیاست گذاری در تولید 
و توزیع محصوالت کشاورزی و مسائل مربوط به تنظیم بازار 
این محصوالت به جهاد کشاورزی برگشته، گفت: با توجه به 
مصوبه هیئت دولت، مسئولیت موضوعات مربوط به خرید 
محصوالت کشاورزی از جمله خرید گندم که توسط شرکت 
بازرگانی دولتی انجام می شود نیز به وزارت جهاد کشاورزی 
محول شده اســت تا یک نظام و مدیریت واحد در بخش 
کشاورزی وجود داشته باشد. گفتنی است که سیستم توزیع 
کاال از طریق پست که در مرحله نخست برای مرغ در کشور 
اجرا شد با تخصیص یک کد پستی به محموله مرغ از درب 
کشتارگاه، با اســتفاده از نرم افزارهای به روز، امکان رصد و 
پیگیری کاال را تا زمان تحویل کاال به واحدهای خرده فروشی 
را فراهم کرده است، و واحدهای تولید و توزیع متقاضی برای 
استفاده از این روش باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام 
کرده باشند.اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار 
مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف های طوالنی برای دریافت 
مرغ به قیمت تنظیم بازار در شــرایط کرونایی شد. این در 
حالی اســت که نهاده های دام و طیورهمچنان ارز دولتی 
دریافت می کنند و مرغ به قیمت مصــوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ 

تومانی باید در دسترس عموم مردم باشد. 

گزارش گمرک ایران بیانگر شکســته شــدن رکورد 
ترانزیت عبوری از ایران است؛ به طوری که عبور کاال 
از ایران درتیرماه امسال رشد ۴۸ درصدی داشته است 
و این میزان عبورکاال از کشــورمان در مدت یک ماه، 
طی سه سال گذشــته یک رکورد به شمار می آید.به 
گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایران - جزئیات تجارت خارجی در تیرماه امســال را 
تشریح کرده اســت.طبق اعالم وی، در تیرماه امسال 
یک میلیون و ۱۱ هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران 
عبورکرده است که نسبت به کاالی عبوری از کشورمان 
در تیرماه ۹۹ که ۶۸۲ هزار تن بوده رشد ۴۸ درصدی 
داشته است و این میزان عبور کاال از کشورمان در مدت 
یک ماه،  طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می 
آید که امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت 

ترانزیتی، این رکورد افزایش پیدا کند.

میزان تجارت در تیرماه
بر اساس این گزارش، از مجموع تجارت ۵۰میلیون و 
۸۴۱ تنی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دالری 
کشور در چهار ماه نخســت امسال ۱۲ میلیون و ۴۶۲ 
هزار تن کاال به ارزش هشــت میلیــارد و ۱۲ میلیون 
دالر مربوط به تیر ماه بوده اســت که نسبت به تیرماه 

سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش 
۳۹درصد رشد داشته است.آمار تجارت کشور)سرجمع 
صادرات و واردات( در تیرماه از لحاظ وزنی ۱۲ میلیون 
و ۴۶۲ هزار تن به ارزش هشــت میلیارد و ۱۲ میلیون 
دالر بوده است که سهم صادرات در این ماه )۳۱روز(، 
هشــت میلیون و ۳۶۴ هزار تن به ارزش سه میلیارد 
و ۶۴۹ میلیون دالر بوده اســت که نسبت به صادرات 
کشور در تیرماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون تغییر و از 

لحاظ ارزش ۵۳ درصد رشد داشته است.

مقاصد صادراتی کجاست؟
در خصوص مقاصــد کاالهای ایرانی نیــز چین با دو 
میلیون و ۷۸۰ هــزار تن بــه ارزش یــک میلیارد و 
۲۵۲میلیــون دالر، عراق با یک میلیــون و ۳۳۱ هزار 
تن به ارزش ۴۷۳ میلیون دالر، امــارات با ۸۴۳ هزار 
تن بــه ارزش ۳۵۲میلیون دالر، ترکیــه با ۳۵۰ هزار 
تن بــه ارزش ۳۲۸میلیون دالر و افغانســتان با ۴۱۵ 
هزار تن به ارزش ۲۵۸ میلیون دالر پنج مقصد اصلی 

صادرات کاالهای ایرانی در تیرماه بودند.چین در این 
ماه نسبت به تیر پارسال، ۱۹ درصد ازلحاظ وزنی و ۹۴ 
درصد از لحاظ ارزش کاالی بیشتری از ایران خریداری 
کرده است. عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو 
درصدی در ارزش را در خرید کاالی ایرانی نســبت به 
تیرماه ۹۹ را تجربه کرده است. امارات  در وزن کاهش 
۳۱ درصدی و در ارزش افزایش ۳۹ درصدی داشــته 
اســت.ترکیه نیز افزایش هشــت درصدی در وزن و 
۱۱۰درصدی درارزش کاالی خریداری شده از ایران را  
نسبت به تیرماه ۱۳۹۹تجربه کرده و نهایتا افغانستان 
با وجود کاهش ۳۷ درصدی در وزن کاالهای ایرانی ۱۸ 

درصد ارزش کاالها نسبت به تیرماه سال قبل
بیشتر بوده است.

امارات منفی شد
در رابطه با روند تغییــرات در صادرات چهار ماهه نیز، 
چین ۱۵ درصد در وزن و ۷۸ درصــد در ارزش،عراق 
۷۰ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش، امارات منفی 

هفت درصد در وزن و مثبت ۳۳درصد در ارزش، ترکیه 
۱۶درصد در وزن و ۱۲۲ درصد در ارزش و افغانستان 
منفی ۱۵ درصد در وزن و مثبــت دو درصد در ارزش 
را نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل  تجربه کرده 
اســت.در۳۱ روز تیرماه امســال چهارمیلیون و ۹۸ 
هزارتن کاال به ارزش  چهارمیلیارد و ۳۶۳میلیون دالر 
وارد کشور شــد که نســبت به واردات در تیرماه سال 
۹۹ از لحاظ وزن ۴۱درصد و از لحاظ ارزش ۲۹درصد 

افزایش داشته است.

مبدا خرید کاالهای ایرانی
 در مورد کشورهای مبدا خرید کاالهای وارداتی ایران 
نیز، امارات با یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن به ارزش یک 
میلیارد و ۵۱۰ میلیون دالر ۳۷۱درصد رشــد در وزن 
و ۹۰ درصد رشــد در ارزش را نســبت به تیرماه سال 

گذشته داشته است.
چین با ۳۳۳ هزار تن کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۹۶ 
میلیون دالر  نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۱۴ درصدی در وزن و ۲۳درصدی در ارزش داشــته 
است. ترکیه با ۴۲۸هزار تن کاال به ارزش ۴۸۷میلیون 
دالر افزایش ۲۶ درصــدی در وزن و ۳۰ درصدی در 

ارزش را تجربه کرده است.

هزینه وام مسکن در روز ۱۷ مرداد ماه رکورد خود 
در تابستان را شکســته و برای نخستین بار در این 
فصل به کانال ۶۱ هزار تومان وارد شــد. این اتفاق 
سبب شــد تا نرخ سود وام مســکن ارتقا یافته و به 
۲۰.۹ درصد برســد.به گــزارش اقتصادنیوز، روند 
ثابت یک ماهه در هزینه وام مســکن سرانجام در 
روز ۱۷ مرداد ماه متوقف شد. افزایش قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن در روز جاری سبب شد تا هزینه 
وام مجردین از مرز ۱۷ میلیون تومان عبور کرده و 
به رکورد خود در تابستان ســال جاری دست پیدا 
کند.با این وجود دامنه جابجایــی قیمت وام برای 
مجردین در حدود ۳۵۰ هزار تومان و برای متاهلین 
در حد ۵۸۰ هــزار تومان بوده اســت.روند روزانه 
قیمت وام مســکن از ۱۰ تیر ماه تا روز قبل تقریبا 
ثابت بوده و در سطح ۶۰ هزار تومان نوسان داشت 
. افزایش قیمت اوراق تســهیالت وام مسکن سبب 
شدتا برای نخســتین بار در تابســتان ۱۴۰۰ این 
قیمت به کانال ۶۱ هزار تومان وارد شود. در همین 

خصوص اعتبار هر ورق ۵۰۰ هــزار تومان بوده و با 
توجه به سقف وامی که بانک مسکن برای اشخاص 
معین کــرده مجردها نیازمند خریــد ۲۸۰ ورق و 
متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بــود.در نتیجه هزینه 
وام مســکن برای مجردین که در ۴۸ روز گذشته 
کمتر از سطح ۱۷ میلیون تومان بود امروز از این رقم 
فرارتر رفته و رکورد بیشترین قیمت را در این تاریخ 
به ثبت رسانید.همین اتفاق برای متاهلین نیز رقم 
خورد و با ۵۷۰ هزار تومان افزایش در روز یکشنبه 
به ۲۹ میلیون و۵۷۰ هزار تومان رسید.اما این تنها 
مبلغی نیست که متقاضیان در قبال وام مسکن می 
پردازند. زیرا خریداران اوراق باید در طول ۱۲ سال 
این وام را باز پرداخت کنند. ایــن با توجه به اوراق 
خریداری شــده در روز جاری برای مجردین ۱۷۷ 

میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده و برای متاهلین ۳۲۹ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاســبه شد.هزینه ای 
که متقاضیان وام برای دریافت مبلغی مشــخص 
می پردازند به دو قســمت تقسیم می شود.بخشی 
از آن پولی است که در ازای دریافت وام مسکن می 
پردازند و بخشی دیگر مبلغ دریافتی وام است که در 
طول ۱۲ ســال با نرخ تنزیلی مشخص باز پرداخت 
می کنند.با لحاظ ایــن مبلغ دیگر نرخ ســود وام 
مسکن در حد نرخ اسمی ۱۷.۵ درصد نخواهد بود.

محاسبات نشان می دهد که نرخ واقعی وام مسکن 
تا روز شنبه شانزدهم مرداد ماه ۲۰.۸ درصد بوده که 
با ۰.۱ واحد درصد افزایش در روز یکشنبه به ۲۰.۹ 
درصد رسید.روند هفتگی قیمت اوراق نشان از ادامه 

روند صعودی در هزینه وام مسکن دارد.

روند صعودی رشد هفتگی هزینه وام 
مسکن

 مقایســه قیمت ها در هر تاریخ با یک هفته قبل 
خود گویای رشد هفتگی آن است. مسیر این رشد 
از ابتدای مرداد ماه تا کنــون روندی صعودی را 
در روزهای بعد از این قیمت مجسم می کند.در 
ابتدای مرداد ماه روندنزولی رشد هفتگی قیمت 
وام مسکن آغاز شده و تا روز شنبه ۱۶ مرداد ماه 

ادامه داشت.
پس از آن با افزایش در قیمت اوراق تســه رشد 
هفتگی هزینه وام بــرای متقاضیــان ۲ درصد 
شــده و ســیری صعودی را تصویر کرده است.

این در حالی اســت که هزینــه وام در روزهای 
اخیر مسیری نوســانی داشته اســت. بنابراین 
اگر قیمــت وام بخواهــد رفتار روزانــه خود را 
ادامه دهد با این اســتدالل ممکن اســت باز هم 
 قیمت هر کدام از اوراق بــه کانال ۶۰ هزار تومان

 بازگردد.

گمرک اعالم کرد

رکورد  ترانزیت  شکست

ورود شرکت پست برای توزیع کاالها

توزیع مرغ از طرق پست

افزایش نرخ سود وام مسکن

رکوردشکنی هزینه وام مسکن
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قیمت سکه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 

بازارهای جهانی نیز ۱۷۴۳ دالر و ۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۸۲ هزار و ۴۵۵ تومان است.
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مشکالت ارزی تامین دارو
حسینعلی شهریاری، رئیس کمسیون بهداشت مجلس

مشکالت ارزی در حوزه دارو زیاد است و نیاز است که بانک مرکزی ارز دارو را در اسرع وقت تامین کند چون بی توجهی به تامین ارز دارو مشکالت جدی به همراه داشته است. در ماه های اخیر ارز دارو به هنگام تامین نشد و با کمبود دارو مواجه 
شده ایم. متاسفانه ارزی که باید برای دارو اختصاص پیدا می کرد قطع شد و همین امر موجب شد تا امروز بحران تهیه و تامین دارو از سرماخوردگی گرفته تا بیماری کرونا برای مردم بوجود بیاید. این تصور که فقط بیماران خاص و کرونایی به 
دنبال داروهای میلیونی و البته نایاب هستند اشتباه است. درست است که مشکالت این بیماران از بیماران عادی برای تهیه دارو بیشتر است اما امروز شرایطی بوجود آمده که برای سرماخوردگی نیز هزینه های بسیاری برای بیمار تراشیده 
می شود. قیمت داروهای خارجی افزایش بی سابقه ای داشته است و ما هر روز شکایات بسیاری از سوی مردم در رابطه با نبود دارو در سراسر کشور داریم.  ارز به دارو ندادند و عین حال از تولید داخل نیز حمایت نکردند. قرص، شربت، سرم و 
...به اندازه ای گران و نایاب شده که موجب سردرگمی مردم جلو داروخانه ها شده است. در چند سال اخیر تا این اندازه مشکالت دارویی مردم را آزار نداده بود که امروز شاهد این آشفته بازار هستیم. رفع مشکالت حوزه دارو دغدغه همیشگی 
کمیسیون بهداشت است و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد. کمیسیون بهداشت مجلس بارها در این زمینه با رئیس جمهور، مکاتبه و ابراز نگرانی و بر ضرورت اختصاص ارز برای واردات دارو تاکید کرد. طی هفته های 
اخیر در نامه ای به آقای روحانی تاکید کردیم که استمرار وضعیت موجود و عدم تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی مشکالت جدی را برای مردم به ویژه بیماران صعب العالج، خاص و نادر ایجاد خواهد کرد اما متاسفانه جواب منطقی 
به ما ندادند و نسبت به این دغدغه ملی بی توجهی شد.  البته نظارت بر حوزه دارو مورد توجه جدی کمیسیون مجلس است. برخی از دارو ها توسط وزارت بهداشت وارد می شوند، اما مشخص نیست چه اتفاقی می افتد که در بازار آزاد عرضه 
می شوند. باید بررسی شود که چرا دارو از سیستم دولتی، داروخانه ها یا شرکت های پخش خارج و در بازار سیاه به فروش می رسد به طور قطع بر این موضوع نظارت جدی تری خواهیم داشت. به هر حال عدم انسجام دولت دوازدهم در مبارزه 
با کرونا و تناقض گویی مسئوالن مشکلی شده که مردم را در تهیه دارو و درمان دچار سردرگمی کرده است. اما امیدواریم با اقتداری که از آقای رئیسی انتظار می رود بتوانیم بر این بحران غلبه کنیم. حال که آقای رئیسی هدایت دولت را در 
دست گرفته اند امیدواریم با همان قاطعیتی که در قوه قضائیه عمل کردند در دولت هم همین طور عمل کنند. چرا که با چنین عملکردی می توان به حل بحران دارو و درمان هم امیدوار بود. برای همین در مرحله اول کانون های فساد در 

حوزه واردات و تولید دارو باید از بین برود و در مرحله بعد دولت باید به واکسیناسیون به طور ویژه ای توجه کند. 

گرانــی و کمبــود دارو در 
کشور بیداد می کند. قیمت 
سرسام آور دارو، نایاب شدن 
تعداد قابل توجهی از داروها، 
صف های طوالنی و بی ثمر در 
داروخانه ها و بازار ســیاه داروســازان و داروفروشان در 
روزهای اخیر بیشتر به چشــم می خورد. قیمت داروی 
تولید داخل ۲۱ هزار تومانی به ۵۵ هزار تومان افزایش یافته 
و این در حالی است که بیماران خاص، بیماران کرونایی 

و.... مدتهاست درگیر مشکالت تهیه دارو هستند.  رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با آشفته بازاری که 
در بازار دارو به راه افتاده می گوید: ارزی که باید برای دارو 
اختصاص پیدا می کرد قطع شد و همین امر موجب شد تا 
امروز بحران تهیه و تامین دارو از سرماخوردگی گرفته تا 
بیماری کرونا برای مردم بوجود بیاید. حسینعلی شهریاری 
اضافه کرد: ارز به دارو ندادند و عین حال از تولید داخل نیز 
حمایت نکردند. قرص، شربت، سرم و ...به اندازه ای گران 
و نایاب شده که موجب سردرگمی مردم جلو داروخانه ها 
شده است.  به گفته بسیاری از خانواده هایی که در روزهای 
اخیر به دنبال دارو بوده اند وضعیت دارو خیلی خراب است. 
اصاًل داروها گیر نمی آید و بازار ســیاه درست شده است. 

داروهای خاص، داروهایی که از خارج وارد می شدند، دیگر 
گیر نمی آیند.هیچ دارویی نیست و اگر مریض روی تخت 
بیمارستان باشد، دیگر امیدی به بهبود ندارد. این گرانی ها 
و کمبودها در حالی اتفاق افتاده که یک کارگر یا کارمند، 
چطور می تواند پول چنین داروهایی را پرداخت کند. بیمه 
هم در رابطه با داروها هیچ مسئولیتی را به گردن نمی گیرند 

و می گوید خودتان باید تهیه کنید.
در همین رابطه به عنوان نمونه مدیرعامل کانون هموفیلی 
از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می دهد 
و می گوید: به دلیل تحریم، داروهای این بیماران کاهش 
اساسی پیدا کرده است و دیگر نمی توانند در خانه خود دارو 
نگهداری و در مواقع خطراستفاده کنند. همه اینها در حالی 

است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در 
مجلس در حال حاضر، ۸۰ درصد هزینه های درمان هم بر 

عهده خود مردم است.
کمبود دارو مسئله ای است که به دلیل ارتباط مستقیم 
با جان افــراد بیمار، اهمیت ویــژه ای دارد چراکه گاهی 
نایاب شــدن یک قرص و یک آمپول، می تواند به قیمت 
جان افرادی تمام شــود که به آن نیــاز دارند. بااین حال 
وضعیت کمبود دارو همچنان بحث برانگیز است. تخصیص 
قطره چکانی ارز دولتی، افزایش قیمت و ســهمیه بندی 
داروها، اشتباهات مدیریت کالن در تولید، توزیع و واردات 
دارو و دست های پنهان و سودجویی ها از جمله دالیلی 

است که برای کمبود دارو و افزایش  قیمت ها اعالم شد.

در 1٥ سال گذشته هیچ گاه به اندازه امروز كمبود دارویی نداشتیم

تشدید  بحران کمبود  دارو
80 درصد هزینه های درمان بر عهده خود مردم است 
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بعد از آشــفته بازار قیمت 
مرغ نوبت تخم مرغ اســت 
که بر طبل گرانــی بکوبد. 
البته گرانی مرغ و تخم مرغ 
موضوعی تکراری است که 
هر بار تنها گرانی در بازی با اعداد باالتر معنا پیدا می 
کند. این بار هر شانه تخم مرغ تا 4۰ هزار تومان و چه 

بسا بیشتر افزایش پیدا کرده است. 
رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در رابطه 
با هرج و مرج قیمتی در بــازار تخم مرغ می گوید: در 
ارسال نهاده های دولتی تاخیر زیادی وجود دارد؛ به 
طوری که نهــاده ای که باید یک هفته تــا ۱۰ روز به 
دست مرغدار برسد بعضا دو تا سه ماه طول می کشد. 
در این مدت مرغدار مجبور است نهاده های مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد خریداری کند. ناصر نبی پور اضافه 
کرد: در طول سال گذشته تا به امروز شاهد رشد ۱4۰ 
درصدی قیمت مرغ زنــده تخم گذاربوده ایم. در این 
بین ممکن است قیمت تمام شده یک شانه تخم مرغ 
با احتساب هزینه حمل ونقل برای مصرف کننده به 4۰ 

هزار تومان برسد.
گرانی تخم مرغ در بازار در حالی اتفاق افتاده است که 
فعاالن بازار از فروردین نسبت به شرایط تولید و بحرانی 
شدن اوضاع در تیر و مرداد ناشی از کشتار مرغ های 
تخم گذار و کاهش جوجه ریزی هشــدار داده بودند. 
همچنین با توجه به پیش بینــی وضعیت نامطلوب 
تولید و بازار تخم مرغ در شش ماه دوم سال، تصمیم 
گرفته شد که در ماه های خرداد، تیر و مرداد، ماهانه 
۲ میلیون مرغ تخم گذار تولک اجباری برده شود که 

تاکنون برای 4 میلیون قطعه این اتفاق افتاده است.
رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در رابطه 
با هرج و مــرج قیمتی در بازار تخم مرغ به "کســب 
و کار" گفــت: در ارســال نهاده هــای دولتی تاخیر 

زیادی وجــود دارد؛ به طوری که نهــاده ای که باید 
یک هفته تا ۱۰ روز به دســت مرغدار برســد بعضا 
دو تا ســه ماه طول می کشــد. در این مدت مرغدار 
 مجبور اســت نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد 

خریداری کند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفت: با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه 
پیش بینی می شود که نا به ســامانی ها تا بهمن در 
بازار ادامه یابد. ناصر نبی پور با اشــاره به اینکه گرانی 
تخم مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد، اظهار کرد: قیمت 
تمامی اقالم سبد خانوار لحظه ای در نوسان است که 
تخم مرغ هم از این امر مستثنی نیست. نبی پور قیمت 
تخم مرغ  در میادین را مالک بازار دانست و گفت: با 
توجه به افزایش هزینه تولید، عرضه هر شانه تخم مرغ 
با نرخ 4۲ تا 4۵ هزار تومان در مغازه های خرده فروشی 

گران نیست.

نبی پور تاکیــد کرد: دولــت باید هر چه ســریع تر 
مستندات را بررسی و قیمت جدید تخم مرغ را اعالم 
کند چرا که باید شرایط فعلی نمی توان به تولید ادامه 
داد. وی با اشاره به افزایش سرســام آور هزینه های 
تولید، گفت: قیمت هر شــانه کاغذی تخم مرغ هم 
اکنون هزار تومان است و در یک کارتن هفت شانه جا 
می گیرد بنابراین فقط هفت هزار تومان هزینه شانه 
می شــود ضمن اینکه قیمت خود کارتن نیز ٩ هزار 
تومان اســت بنابراین تولیدکننده فقط باید ۱۶ هزار 

تومان پول شانه و کارتن را بدهد.
نبی پور با تاکید بر اینکه دولت باید زودتر نرخ مصوب 
جدید تخم مرغ را اعالم کند، گفت: اگر قیمت جدید 
زودتر اعالم شــود و زمانی که قیمت ها در بازار افت 
کرد، دولت به وظایف خود عمل کند و تخم مرغ مازاد 
را به نرخ مصوب جمع آوری کنــد، بخش عمده ای 
از مشکالت تولید حل می شــود و می توان به آینده 

صنعت امیدوار بود. نبی پور درباره اینکه چقدر مرغ 
طی به کشتارگاه ها فرستاده شــده، گفت: تعداد آن 
بسیار زیاد بوده به طوری که در استانی مانند مشهد 
بر اســاس اعالم فعاالن صنفی در حــال حاضر ۶۰ 
درصد واحدهای تولیدی خالی اســت ضمن اینکه 
در اســتان هایی مانند تهران و قزویــن نیز وضعیت 
به همین صورت اســت. این فعــال بخش خصوصی 
با انتقاد شــدید از عملکرد دولت در این حوزه افزود: 
دولت وقتی که قیمت باال می رود با اهرم زور و فشــار 
ســعی در ســرکوب قیمت و تولید دارد اما وقتی که 
قیمت افت می کند و تولیدکننده در شــرایط زیان 
قرار می گیرد، دولتمردان نیز غیب می شــوند. عالوه 
بر کشتار مرغ های تخم گذار، جوجه ریزی نیز کاهش 
یافته به طوری که در هشت ماه گذشته نسبت به مدت 
 مشابه، میزان جوجه ریزی ۱۰ میلیون قطعه کاهش 

داشته است.

از سال گذشته تاكنون قیمت مرغ زنده تخم گذار 140 درصد گران شده است

آشفته بازار تخم مرغ
هر شانه تخم مرغ 4٥ هزار تومان شد
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اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای واحدهای صنفی 
از جمله ســوپرمارکت ها و خواربارفروشــی ها، 
نانوایی هــا، رســتوران ها، فروشــگاه های 
زنجیره ای، تاالرهــای  پذیرایی را ملزم به رعایت 
پروتــکل هــای بهداشــتی کرد.اتــاق اصناف 
ایــران در خصوص الــزام عمومی بــه افزایش 
 رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اطالعیه ای 

صادر کرد.
در اطالعیــه اتاق اصناف ایران آمده اســت: روز 
گذشته با درگذشت ۵4۲ تن از مبتالیان کرونا، 
رکورد مرگ و میــر روزانه در ایــران در اثر این 
بیماری شکســته شــد. اگرچه شاخص ریسک 
شهرهای قرمز بیش از 4 اســت، در حال حاضر 
شاخص ریسک ۱۲۱ شهرستان به بیش از عدد 
۱۲ رسیده است که یعنی باید عماًل وضعیت سیاه 
داشته باشند. همچنین در بعضی از شهرستان ها 
این عدد به ۵٩ رسیده است که این شهرستان ها 
در نقشــه های نشــان دهنده وضعیت شیوع، با 
رنگ های قرمــز تیره و قرمز خیلی تیره نشــان 

داده می شوند.
همچنین طبق آخرین آمار منتشــره از ســوی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به ۳۸٫۸٩ 
رسیده اســت که این آمار طی یک سال گذشته 

کمترین مقدار است. لذا رابطه معکوس کاهش 
شــدید رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش 
تأســف بار مرگ و میر مــا را ملزم مــی دارد تا 
 در ســبک زندگی خود و اطرافیــان تغییراتی 

ایجاد کنیم.
از این رو الزم اســت تا رعایت بیشــتری هم در 
اماکن عمومی، مترو، اتوبوس، مطب های پزشکی، 
بانک ها و ادارات و … هــم در واحدهای صنفی 
از جمله ســوپرمارکت ها و خواربارفروشــی ها، 
نانوایی ها، رستوران ها، فروشگاه های زنجیره ای، 
تاالرهای پذیرایی و… شود که این امر با همکاری 
اصناف و مشتریان ایشان امکان پذیر خواهد بود.

رعایت پروتکل های بهداشــتی اگرچه امروز به 
۳۸.۸٩ درصد رســیده اســت اما در مرداد ماه 
سال گذشــته، این آمار بیش از ۸۰ درصد بوده 
است. با توجه به این پیشــینه، واضح و مبرهن 
اســت با عنایت و توجه ویژه هم وطنان می توان 
درصد رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را به 
میزان قابل توجهی افزایــش داد و از آمار مرگ 
و میر و ابتالء به این بیماری منحوس کاســت.

از این رو از عموم مــردم و جامعه صنفی انتظار 
می رود تا در رعایت فاصله اجتماعی، اســتفاده 
 از ماســک و واکسیناســیون همــکاری الزم را 

مبذول دارند.

رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران معتقد 
است تا سال ٩۷ مشــکل کاغذ نداشتیم، ولي بعد از 
آن در گرداب قیمت ارز افتادیم تا سال ٩۸ که یک باره 
کاغذ از رتبه  یک به اولویت دو کاالیي افول و افزایش 
قیمت کاغذ روند وحشتناک پیدا کرد.هومان حسن 
پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ضمن 
تشــریح اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه 
کتاب و نشر اظهار کرد: در حوزه اقتصاد نشر شرایط تا 
حدودي نامناسب بود و ما نیز در حوزه تولید، با مسئله 

تامین ماده اولیه روبرو بودیم.
وي با اعالم اینکه کتابفروشــي ها از افزایش قیمت 
کاغذ تاثیر پذیرفتند، گفت: تا سال ٩۷ مشکل کاغذ 
نداشتیم، ولي بعد از آن در گرداب قیمت ارز افتادیم 
تا سال ٩۸ که یکباره کاغذ از رتبه یک به اولویت دو 
کاالیي افول و افزایش قیمت کاغذ روند وحشتناک 
پیدا کرد.حسن پور در عین حال به اقدامات کنترلي 
ناشران اشاره کرد و افزود: اهتمام جدي در قضیه کاغذ 
صورت گرفت و بودجه اي ویژه براي کاغذ فرهنگي 

تعریف شد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران ادامه 

داد: کاغذ تنها کاالیي بود که در این یکي دو سال ارز 
ترجیحي دریافت کرد و قیمت توزیعي آن یکســان 
ماند.حسنپور خاطرنشــان کرد: ما نمایشگاه کتاب 
آخر را به آرامي برگزار کردیم چراکه از تخصص همه 
همســایه ها بهره گیري و از قدرت دو تشکل بزرگ 
نشر کمک گرفته شد.وي دیگر دستاوردهاي وزارت 
ارشاد در حوزه ارشــاد را در معاف شدن کتابفروشي 
ها از ]مالیات[ عنوان کرد و گفت: از دیگر ســو وقتي 
تصمیمي گرفته مي شود، اراده براي ادامه آن و اجراي 
تصمیم اهمیت دارد. شخصا معتقدم وقتي تصمیم 
گرفته مي شود حتي اگر دیرتر اتخاذ شود ولي به طور 

قطعي باید عملیاتي شود.
رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران گفت: 
در یکي دو سال اخیر نوعي تشویش در حوزه وزارت 
ارشاد روبرو بودیم و وزارت ارشاد بعضا تصمیمات را 
تغییر مي داد. هرچند تصمیمات خوب و درست بودند. 
ما حتي مي توانســتیم مجوزها را کمي دیرتر اعطا 
کنیم ولي شسته و رفته صورت گیرد.وي تصریح کرد: 
 سیستم باید اصالح شود چون در این بستر در حال 

حرکت هستیم.

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا پایان ســال گذشته 
۲۲ هزار و ۲4۵ نفر از فعاالن مشاغل خانگی تسهیالت 
کرونایــی دریافت کرده اند که تســهیالت پرداختی به 
این افراد حدود یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال بود.بررسی 
آمارهای وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت 
مشاغل خانگی نشان می دهد که ۳ درصد از کل اشتغال 
کشور مربوط به مشاغل خانگی می شود. از سال ٩۰ تا ٩٩ 
حدود سه میلیون نفر متقاضی ثبت نام مشاغل خانگی 
بودند که از این تعداد یک میلیون ۶۵۰ هزار نفر موفق به 
دریافت مجوز شده اند. همچنین از میان این افراد ۷۷۲ 
هزاز نفر موفق به دریافت تســهیالت شدند و برای ۸۵۲ 
هزار نفر شغل ایجاد کردند. بیشترین مجوزها اختصاص 
به زنان داشت که از این تعداد ۵۲ درصد در رده سنی بین 
۲۰ تا 4۰ سال بودند و 4۳ درصد در رده سنی بین 4۰ تا 
۶۰ سال بودند.بررسی تسهیالت کرونایی اعطا شده به 

مشاغل خانگی نیز حکایت از آن دارد که از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تا پایان سال گذشته ۲۲ هزار و ۲4۵ نفر از 
فعاالن مشاغل خانگی تسهیالت کرونایی دریافت کرده 
اند که تسهیالت پرداختی به این افراد حدود یک هزار و 
۷۵ میلیارد ریال بوده است. همچنین بر اساس بند یک 
ماده ۱۳ دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری تا 
سقف ۱۰ درصد از تسهیالت اشتغال روستایی به مشاغل 
خرد و خانگی اختصاص دارد که از محل این تسهیالت 
تا پایان سال گذشــته ۲۶ هزار و ۲۰4 نفر ار متقاضیان 
مشاغل خانگی موفق به دریافت ۶ میلیارد و ۷4۰ میلیون 
ریال شدند. براساس این گزارش، صدور مجوزهای مربوط 
به مشاغل خانگی از سال گذشته به صورت الکترونیکی 
و ۲ روزه انجام می شود و مدت اعتبار این مجوزها نیز در 
بسیاری از مشاغل از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي و قطعات یدکي 
تهران گفت: مراجعه حضوري در منازل ضرورتي 
اجتناب ناپذیر براي این صنف است و متاسفانه به 
همین دلیل تعداد باالیــي از همکاران ما به کرونا 

مبتال شده اند.
علي جمالــي، رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
تعمیــرکاران صنایــع برودتي، تهویــه مطبوع، 
لباسشــویي و قطعات یدکي تهران گفت: زماني 
که لوازم برودتي در منزل نیاز به تعمیر دارد حتماً 
باید به صورت حضوري کارشناسان به محل اعزام 
شوند. این موضوع در شرایطي که بیماري کرونا اوج 
گرفته، بسیار ریســک باالیي دارد و طبیعتا باعث 

تشدید زنجیره کرونا خواهد شد.
جمالي بیان داشــت: صنف ما جزو مشاغل گروه 
یک است و بنابراین تعطیل بردار نیست، یعني در 
شرایط قرمز هم باید فعال باشد، متأسفانه خیلي از 
کارشناســان ما به دلیل همین مراجعات به کرونا 
مبتال شدند و در این بین حدود ۲۰ نفر از همکاران 
خود را از دست دادیم.او با اشاره به تأثیرات کرونا 
بر فعالیت این صنف به کرونومي گفت: در پاندمي 
کرونا به طور کلي تعــداد مراجعات مردمي براي 
تعمیر وسایل کاهش نسبي پیدا کرده است. اما از 

سوي دیگر گران شدن بسیاري از لوازم خانگي نو، 
باعث افزایش تمایل عمومي به تعمیر و بازسازي 
لوازم قدیمي شده اســت. این موضوع هم به رغم 
بیماري کرونا، همچنان بازار صنف تعمیراتي ها را 

حفظ کرده است.
جمالي افزود: البتــه در ادامه همین روند، واردات 
قطعات یدکي لوازم خانگي افزایش یافت و متاسفانه 
به دلیل عدم نظارت دقیق، کاالهاي نامرغوب بسیار 
وارد بازار کشــور شــد.وي ادامه داد: همین عدم 
نظارت ها باعث شــد تا واردات در قطعات یدکي 
لوازم خانگي مانند کمپرسورها بسیار بي کیفیت 
باشد. به جرات مي توانم بگویم ۸۰ درصد کمپرسور 
یخچال ها در حال حاضر بدون شناسنامه واقعي 

هستند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي و قطعات یدکي 
تهران اظهار داشــت: ما بارها بــا گمرک مکاتبه 
داشتیم و اسامي واردکنندگان را از آنها خواستیم 
اما فقط تعداد مجموع کاالهاي ورودي به کشور را 
دادند، اگر نهادي لیست واردکننده ها را به دست 
اتحادیه ها برسانند ما از کم و کیف کاالها مطلع مي 
شویم اما متأســفانه چنین امکاني در حال حاضر 

وجود ندارد.

واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

وضعيت بازار تعميرکاران لوازم خانگي بحراني است

گرداب نرخ ارز و افزایش قيمت کاغذ

سهم ۳ درصدی مشاغل خانگی از اشتغال كشور

۲۲ هزار فعال مشاغل خانگی تسهيالت کرونایی گرفتند
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دولت پاكستان سياست امنيت سايبری تصويب كرد
دولت پاکستان برای مقابله با تهدیدهای ســایبری سیاست ملی امنیت 
سایبری و کمیته سیاست حکمرانی سایبری را تشکیل داده است.کابینه 
فدرال دولت پاکستان هفته گذشته سیاست ملی امنیت سایبری ۲۰۲۱ 
را تصویب کرد. با کمک این سیاســت یک چهارچوب ملی واکنش امنیت 
ســایبری ایجاد می شــود. همچنین دولت کمیته »سیاست حکمرانی 
سایبری« را برای اجرای این سیاست تشکیل داده است.طبق این سیاست 
هرگونه حمله ســایبری به هر یک از سازمان های پاکســتانی یک اقدام 
تهاجمی علیه دولت به حســاب می آید و تمام گام های الزم برای مقابله با 

آن اتخاذ می شود.
کمیته »سیاست های حکمرانی سایبری« موظف است سیاست مذکور را 
در سطح ملی اجرا و استراتژی مناسب را تعیین کند و همچنین اقدام الزم 
را در زمان مناسب انجام دهد. کمیته مذکور شامل وزرا و مقامات ارشد ۱۳ 
وزارتخانه- سازمان است.در حال حاضر دفاع سایبری پاکستان در مقابل 

هرگونه تهدید دیجیتال بسیار ضعیف است.
»سیاست ملی امنیت سایبری« با هدف مقابله با سوءاستفاده از اطالعات و 
فناوری های مخابراتی در فضای سایبری ایجاد شده که خطر مهمی برای 
امنیت و اقتصاد این کشور به حساب می آیند.طبق این سیاست از ایجاد یک 
چارچوب داخلی در تمام سازمان های خصوصی و عمومی برای حفاظت از 
اکوسیستم سایبری، امنیت سیستم اطالعات ملی و زیرساخت و همچنین 

حفاظت از تمام زیرساخت ICT ملی پشتیبانی می شود.
نشریه بیزینس رکوردر در این باره می نویسد: به گفته سید امین الحق وزیر 
فناوری اطالعات و مخابرات این کشور، نخستین هدف این سیاست تضمین 
حریم خصوصی داده های آنالین، اطالعات مهم شهروندان و دولت است.او 
در این باره گفت: گروهی از کارشناسان همراه ابزارهای نوین برای تضمین 
امنیت سایبری این کشور به کار گرفته می شوند. همچنین بودجه ۱.۹۲ 
میلیارد روپیه ای برای این امر اختصاص داده شده است.الحق در این باره 
افزود: تقویت موضع امنیت سایبری پاکستان اعتماد شهروندان به راه حل 

های دیجیتال را ارتقا می دهد و به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

بیت کوین و اتریوم در جا زدند
دوج كوين باالخره مقاومت 21 سنتی را شكست

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتال امروز در روند معامالت در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد. بیت کوین، به تازگی 
موفق به شکست شاخص های میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۱۰۰ روزه شده 
که انتظار می رود این مســئله باعث ورود معامله گران با انگیزه بلندمدت 
به بازار شــود. دوج کوین هم پس از هفته ها باالخره مقاومت سنگین ۲۱ 
سنتی را شکست.این روزها بازار شایعه پذیرش بیت کوین و سایر ارز های 

دیجیتالی توسط شرکت های بزرگ کماکان داغ است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارز های دیجیتالی در حال حاضر یک هزار و ۷۷۰ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۵ درصد کمتر 
شده است.در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار ارز های دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است.
گفتنی است، بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۸۱۷.۲۹ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار 

قرار داشته و سهم ۴۴.۶۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اتریوم با نمــاد اختصاری ETH یــک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال اســت که با ارزش بازار حدود ۳۴۴.۶۵ میلیــارد دالر، در رتبه 
۲ بازار قرار داشــته و ســهم ۱۸.۸۴ درصــدی از کل بــازار را در اختیار 
دارد.تتر بــا نماد اختصــاری USDT یــک ارز دیجیتال یا شــکلی از 
دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار حــدود ۶۲.۴۸ میلیارد دالر، در 
 رتبه ۳ بازار قرار داشــته و ســهم ۳.۴۱ درصدی از کل بازار را در اختیار 

دارد.

جایگزین دستگاههای وارداتی؛
دستگاه تشخيص اختالالت خواب توسط محققان 

كشور ساخته شد
متخصصان کشور دستگاهی برای تشــخیص اختالالت و ناهنجاری های 
خــواب طراحی و ســاختند.مطالعات خــواب، تشــخیص اختالل های 
خواب همچون بــی خوابی، پرخوابی و قطع تنفس در خواب، تشــخیص 
ناهنجاری های ریتم قلبی، وضعیت بــدن و الگوی حرکت در طی خواب، 
تشخیص اختالل های تشنج وابســته به خواب و تحقیقات بررسی علل 
بروز سردردهای میگرنی و عصبی از کاربردهای دستگاهی بوده که توسط 

محققان کشور ساخته شده است.
فنـاوری به کار رفتـه در ایـن طـرح، از تلفیـق فنـاوری اطالعات و علـوم 
شـناختی اسـت. ایـن دسـتگاه بـه عنــوان یــک وســیله تشــخیصی 
بــا خوانــش و پــردازش ســیگنال های زیســتی و عصبــی مختلــف 
عمــل می کنــد. در نتیجــه فناوری هــای مورداســتفاده زیرمجموعــه 
فناوری هــای همگــرا قــرار می گیرنــد.»PSG« یــک تســت چنــد 
پارامتــری اســت کــه عملکــــرد تعــدادی از ارگان هــا و سیســتم 
های بــدن انســان را در خــواب ضبــط می کنــد. نوار مغز، نوار قلب، 
نوار عضله، نوار چشم، جریان هوای تنفسی و درصد اشباع اکسیژن خون از 

اجزای آن محسوب می شود.
»پی اس جی« متداول ترین تستی اســت که در مراکز اختالالت خواب 
مورد استفاده قرار می گیرد. ایـــن تسـت بـــرای تشـخیص بسـیاری از 
اختالالت خواب از جملــه ســندرم آپنــه خــواب انســدادی، ســندرم 
آپنــه خــواب مرکــزی، PLMD و نارکولپســی، تشــخیص اختالل 
های خــواب ماننــد بیخوابــی، پرخوابــــی، همچنیــن تشــخیص 
اختالل های تشـنج، میگـرن و سـایر سـردردهای عروقـی و نیـز اختالل 

افسـردگی مـاژور استفاده می شود.
از داده هـای این تست می تـــوان اطالعات زیـادی بـه دسـت آورد کـه 
شـامل میـزان تاخیـر خـواب، مراحـل خواب، کیفیـت خـواب، نامنظمی 
هـای تنفسـی اسـت.بـا توجـه بـه آنکـه تولیدکننـده داخلـی بـرای ایـن 
محصـول وجـود نـدارد، بــا عرضــه ایــن محصــول توســط شــرکت 
طراحــی نگاراندیشــگان بــا حفــظ کیفیتــــی برابــر نمونه هــای 
خارجــی موجــود در بــازار و قیمتــــی کمتــر، می تــوان در بــازار 

داخلــی جایــگاه مناســبی را پیــدا کــرد.
تاکنــون نیــاز کشــــور بــه ایــــن محصــول از طریــــق واردات 
برندهــای خارجــی تامیــن شده اســت. نزدیــک بــه ۱۰ شــرکت 
در کشــور نمایندگــی انحصــــاری و غیرانحصــاری ایــن محصــول 
را از کشــورهای مختلــف دارنــد. تولید و ورود این محصول در بــازار 
از خــروج ارز جلوگیــــری می کند و جایگزینــــی مناســب بــرای 

محصـوالت خارجــی در بــازار تجهیــزات پزشــکی کشور است.

اخبار

۵ هزار نفر خواستار عدم اجرای طرح اسکن تصاویر در اپل شدند
نامه ای سرگشاده با ۵ هزار امضا از اپل می خواهد تا برنامه اسکن عکس های آی کلود کاربران برای مقابله با کودک آزاری را اجرا نکند.۵ هزار سازمان و فرد با امضای یک نامه سرگشاده از اپل خواسته اند تا درباره 

اجرای برنامه اسکن تصاویر آی کلود جهت ردیابی محتوای کودک آزاری تجدید نظر کند.در بخشی از این نامه آمده است: هرچند سواستفاده از کودکان یک چالش بسیار مهم است و تالش ها برای مقابله با آن با حسن 
نیت انجام می شوند، اما طرح پیشنهادی اپل یک در پشتی ایجاد می کند که بنیان های حفاظت از حریم خصوصی کاربران تمام دستگاه های اپل را تهدید می کند.این درحالی است که اپل روز پنج شنبه هفته گذشته اعالم 

کرد برای مقابله با کودک آزاری، تصاویر آی کلود کاربران را با عکس های شناخته شده از مخازن سازمان های مقابله با آزار کودکان مقایسه می کند. البته این طرح قرار است برحسب قوانین هر کشور اجرا شود.

با حضور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهــوری قــرارداد 
صادرات ربات جراحی ســینا 
و ایجاد ۲ مرکــز مهارت های 
پیشــرفته جراحی رباتیک از 
راه دور در اندونزی به شــکل مجازی به امضا رسید.سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به شکلی 
مجازی میزبان بودی گونادی ســادیکین وزیر بهداشت 
کشور اندونزی شد. همچنین هیاتی به سرپرستی پروفسور 
عبدالقدیر معاون درمان وزیر بهداشــت اندونزی به دیدار 
معاون علمی و فناوری رییس جمهــوری آمدند تا در این 
دیدار دو جانبه درباره افزایــش همکاری های دوجانبه به 

گفت وگو بنشینند.
هدف اصلی از این سفر عقد قرارداد صادرات ربات جراحی 
سینا و ایجاد ۲ مرکز مهارت های پیشرفته جراحی رباتیک از 
راه دور در ۲ شهر بندونگ و جوکجاکارتا بود. در این نشست 
دو جانبه قرارداد میان شرکت رباتیک سینا)طرف ایرانی( 
و ایندوفارما)طرف اندونزیایی( به امضا رسید. همچنین با 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، سند اجرایی 
بین ستاد نانو و معاونت درمان وزارت بهداشت اندونزی به 

صورت مجازی امضا شد.
ســتاری در این مراسم با اشــاره به اینکه در سال ۲۰۱۹ 
همکاری نزدیکی بین وزارت بهداشت جمهوری اندونزی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود داشت، 
گفت: از آن زمان تاکنون، حداقل ۴رویداد در بخش سالمت 
با همکاری دو کشــور برگزار شده اســت. معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری ادامه داد: اطالع دارم که در این 
مدت تعدادی جلسه رودررو میان شرکت های دانش بنیان 
ایرانی شرکت های اندونزیایی برگزار و این اتفاق منجر به 
شــکل گیری همکاری های فنی و تجاری میان آنها شده 
است. امیدواریم این همکاری ها بیشتر شود و تا سال ۲۰۲۱ 

ادامه یابد.
به گفته رییس بنیاد ملی نخبگان، ایجاد دو مرکز جراحی 
از راه دور رباتیک در بیمارســتان عمومی حسن صدقین 

اندونزی و همکاری بیشتر در زمینه تبادل فناوری میان 
دو کشــور نیز از جمله مزایای این ارتباط دو سویه است. 
همچنین قرار است در پی این توافقات، یک شتاب دهنده 
مشترک میان دو کشور برای پیشرفت بیشتر استارتاپ های 
زیســت فناوری پزشــکی و ســوق دادن آنها به سمت 

تجاری سازی نیز ایجاد شود.
ســتاری در ادامه بیان کرد: تالش ما این اســت که این 
همکاری ها در قالب توسعه فناوری جراحی رباتیک تله، 
توســعه قوانین و مقررات مربوط به ســالمت دیجیتال، 
توسعه زیرساخت های مرتبط و داروهای بیوتکنولوژی و 

API  ادامه یابد.
معاون علمــی و فناوری رییــس جمهوری با اشــاره به 
همه گیری کرونــا در دنیا، گفت: از ابتدای شــیوع کرونا 
در ایران با حمایت های دولت، بســیاری از شــرکت های 
دانش بنیان به ســمت طراحی و تولید محصوالت کامال 
ضروری برای پیشگیری، تشــخیص و درمان کووید -۱۹ 
حرکت کردند. این محصوالت با استانداردهای بین المللی 
باال به تولید رسیده است. این کار نه تنها وابستگی کشور به 
کاالهای وارداتی را از بین برد، بلکه برخی از این محصوالت 

را به کشورهای دیگر نیز صادر کردیم.
ستاری افزود: همچنین در زمینه تولید داروهای کنترل 
و درمان کرونا ویروس جدید نیز، شرکت های دانش بنیان 
ایرانی موفقیت های چشمگیری دارند. در حال حاضر بیش 
از ۴۰۰ شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی ایران ساخت 

با فناوری باال در این حوزه فعالیت می کنند.
رییس ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق ادامه داد: ما آماده هستیم تا مشارکت 
علمی و فنــاوری دوجانبــه ای را در بخش ســالمت با 
کشــور اندونزی آغاز کنیم و هرگونه همکاری در زمینه 
سرمایه گذاری های مشترک، تبادل فناوری در عرصه های 
مختلف علمی، همکاری های دانشگاهی و اجرای پروژه های 

تحقیقاتی میان دو کشور را توسعه دهیم.
ســتاری ادامه داد: نمایشــگاهی دایمی از پیشرفت ها و 
توانمندی های ایران در حوزه سالمت و به ویژه کرونا داریم 
که می توانید از آن بازدید کنید. شــرایط بــرای بازدید از 
شرکت های دانش بنیان توانمند ایرانی نیز برایتان فراهم 

است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین، گفت: 
ایران آمادگی صادر کــردن همه محصــوالت، داروها و 
تجهیزات تولیدی داخل کشــور در زمینه کرونا به کشور 
اندونزی را دارد. حتی ما می توانیــم این محصوالت را در 
کشور خودتان تولید کنیم. برای شکل گیری این همکاری 

طی ۱۰ روز آینده جلسات هماهنگی برگزار کنید.
 در ادامه این جلسه، بودی گونادی سادیکین وزیر بهداشت 
اندونزی نیز با اشاره به تشابهات زیاد بین دو  کشور، گفت: 
ایران و اندونزی تشابهات فرهنگی، تاریخی و تمدنی زیادی 
دارند و امیدواریم همکاری های آتی، موجب نزدیکی بیشتر 
دو کشور شــود.وی افزود: در بحران پیش آمده باید با به 
کارگیری بهترین سیاست ها، به کشورها کمک کنیم تا این 

بحران را پشت سر بگذاریم.
وزیر بهداشــت اندونزی همچنین گفت: ما نیاز داریم از 
ایران دارو بخریم. داروهایی با فناوری پیچیده و کاربردی. 
همچنین در حوزه بیماری کرونا نیــز خواهان خریداری 
داروهای ایرانی هســتیم.عبدالقدیر معاون درمانی وزیر 
بهداشت اندونزی نیز در این جلسه گفت: با توجه به مساحت 
باالی کشور اندونزی و دسترسی های سخت ما به بیماران، 
از ربات جراحی از راه دور ســینای ایرانی استفاده خوبی 
خواهیم کرد و کاربردی باالیی برایمان دارد.وی افزود: این 
ربات می تواند به ما کمک کند تا بیماران اندونزیایی در هر 

نقطه از کشورمان را از راه دور درمان کنیم.
در این رویداد، ولی اهلل محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در اندونزی و اکتاوینو علیمودین سفیر کشور 
اندونزی در ایران نیز حضور داشتند. همزمان با این مالقات 
عمل جراحی بر روی حیوان به صورت زنده در بیمارستان 
امام انجام و قراداد صادرات ربات جراحی ســینا در حضور 

مقامات دو کشور به )صورت آنالین( امضا شد.
ربات جراحی ســینا دارای ۱۶ مفصل مجهــز به موتور 
الکتریکی است که قادر است ظریف ترین عمل های جراحی 
را انجام دهد. کنسول جراحی شامل مانیتور، دو ربات راهبر 
و پدال های هدایت زیرپایی است که جراح با نشستن در 
پشت کنسول، تصاویر ارسال شده از ناحیه عمل را مشاهده 
و ابزارهای جراحی و دوربین تصویربــرداری را از راه دور 

هدایت می کند.
از سوی دیگر سه ربات پیرو شــامل دو ربات حامل ابزار و 
یک ربات تصویربردار که در بالین بیمار مستقر شده اند، 
اجرای دستورات جراح را بر عهده دارند. در طی عمل، ربات 
تصویربردار که به وسیله جراح کنترل می شود، تصویر ناحیه 
عمل را در کنسول جراحی در اختیار جراح قرار می دهد و 
حرکات دستان جراح توسط ربات های راهبر دریافت می 
شود و با حذف لرزش ها و مقیاس گذاری به رباتهای پیرو 

انتقال می یابند تا با دقت باال، در ناحیه عمل اجرا شوند.

ربات جراحی سينا راهی چهارمين كشور پرجمعيت دنيا می شود

فعالیت 400 شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی ایران ساخت
صادرات فناورانه ايران به اندونزی افزايش می يابد

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

شرکت تایوانی گیگابایت در فاصله سوم تا چهارم 
اوت هدف یک حمله باج افــزاری قرار گرفت. در 
حالی که خبر حمله باج افزاری به شرکت گیگابایت 
از سوی وب سایتهای بلیپینگ کامپیوتر و یونایتد 
دیلی نیوز منتشر شد، این شرکت تنها تایید کرد 
که زیرساخت فناوری اطالعات خود را بسته است 
و شماری از سرورهایش از این حمله آسیب دیده 
است اما اشاراتی وجود دارد که این حمله ممکن 

است بسیار وخیمتر بوده باشد.
منابع آگاه به بلیپینگ کامپیوتر گفتند گروه هکری 

EXX مدعی است ۱۱۲ گیگابایت اطالعات مهم 
داخلی و همچنین اطالعاتی از یک مخزن کد را به 
سرقت برده است. اطالعات مذکور شامل اطالعات 
تراشه اینتل و AMD و همچنین یک سند رفع 
خطا )دی باگ( بوده اســت. ایــن رخنه صفحه 
پشتیبانی و بخشهایی از صفحه تایوانی گیگابایت 
را مختل کرد.گروه باج گیر EXX فعالیتش را در 

سال ۲۰۱۸ تحت نام دیفری آغاز کرد اما در سال 
۲۰۲۰ تغییرنام داد و سازمانهای مهم و برجسته 
شامل دولت برزیل، دپارتمان حمل و نقل تگزاس 
و مخابرات دولتی اکوادور را هدف حمله قرار داد. 
 REvil تصور نمی رود که این گروه با گروه هکری
که به شرکت ایسر و شرکت کوانتا – تامین کننده 

اپل- حمله کرده است، ارتباطی داشته باشد.

بر اســاس گــزارش انگجت، عجیب نیســت که 
شرکتهای سازنده رایانه شــخصی با این حمالت 
روبرو می شــوند. این شــرکتها نه تنها پول برای 
دادن باج دارند بلکه اسرار فناوری دارند که مایل 
هســتند آنها را حفظ کنند. با این حال سلســله 
حمالتی که به وقوع پیوســته انــد، نگران کننده 
هســتند. جدا از آســیب مالی کوتاه مدت، این 
نگرانی وجــود دارد که حمالت ســایبری به درز 
 اســرار تجاری منجر شود که آســیب بلندمدت 

خواهد داشت.

به گفته مدیرکل حفاظــت از حقوق مصرف کننده 
رگوالتــوری، در ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۰، در 
مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شــکایت در سامانه ۱۹۵ 
ثبت شده که از این میان، ۱۹ هزار شکایت در حوزه 
اینترنت بوده است.سامانه ۱۹۵ با هدف پاسخگویی 
به شکایات، افزایش سطح رضایتمندی مشترکان 
و رفع مشکالت آنان در حوزه ICT راه اندازی شده 
است. برای دسترسی راحت تر کاربران، روش های 
مختلفی برای ثبــت و پیگیری شــکایات در نظر 
گرفته  شده که براســاس آن کاربران می توانند با 
مراجعه به سایت cra.ir.۱۹۵//:https و یا تماس با 
تلفن گویای ۱۹۵شکایت خود در حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات را ثبت کنند.
پشــتیبانی و ارائه خدمــات، کیفیت ســرویس، 
مشــکالت مالی و تعرفه، عدم آنتن دهی، پیامک 
متنی، خدمات مالکیت و ســیم کارت، تشعشعات، 
ترابردپذیری، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و 

بسته های ترکیبی، همواره از مصداق های پرتکرار 
شکایات ثبت شده در ســامانه ۱۹۵ است. کاربران 
می توانند برای پیگیری شــکایات ســامانه ۱۹۵ 
کد دستوری #۸۰۱۰* را شــماره گیری کرده و با 
انتخاب گزینه ۲ و وارد کردن کــد پیگیری که از 
ســامانه ۱۹۵ دریافت کرده اند، در قالب پیامک از 
آخرین وضعیت شــکایت خود مطلع شوند.در این 
راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی، پیمان قره داغی -مدیــرکل حفاظت از 
حقوق مصرف کننده رگوالتوری- گفت: متوســط 
زمان پاسخگویی به شکایات کاربران از چهار روز در 
فروردین ماه امسال به سه روز در خرداد ماه ۱۴۰۰ 
کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، 
در مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شکایت در سامانه ثبت، 

رسیدگی و پاسخگویی به شــکایات )۱۹۵(، ثبت 
شــده، که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شــکایت پاسخ 
داده شده و ۱۵۱۰ شــکایت نیز در حال رسیدگی 
است.وی افزود: از تعداد کل شکایت ها، ۱۹ هزار و ۳ 
شکایت در حوزه اینترنت، ۷۹۳۱ شکایت در حوزه 
تلفن همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن 
ثابت و ۱۹۱۳ شکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ 
شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در 
حوزه تشعشعات و ۳۱ شــکایت در حوزه خدمات 
ارزش افزوده ثبت شده است. عدم تضمین کیفیت 
سرویس ارایه شده، عدم جمع آوری سرویس و ارایه 
خدمات پشــتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین 
فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.مدیرکل 
حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری 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 همــراه دارند، بیان کرد: قطــع ارتباط، عدم 
تامین کابل سرقت شده و ارایه خدمات پشتیبانی 
نامطلوب نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه 
تلفن ثابت دارند.قره داغی بیشترین شکایات حوزه 
خدمات پستی را در حوزه پست پیشتاز، نارضایتی از 
رفتار پرسنل و پست سفارشی اعالم کرد و افزود: در 
حوزه دفاتر پیشخوان نیز بیشترین شکایات مربوط 
به دریافت هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و 
اطالع رسانی مناسب و عدم توانایی و مهارت الزم و 
کافی می شود. عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه 
ارایه ســرویس و نحوه عضویت، دارای بیشــترین 
شــکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده اســت و  
در حوزه تشعشعات نیز تمام شــکایات مربوط به 

آنتن های مخابراتی است.

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت پلنت 
فکتوری هوشمند و گلخانه هوشمند مینیاتوری شدند. دکتر 
الهه اکبرنژاد، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران گفت: تیم ما متشکل از 
اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه تهران است 
که در ســال ۹۸ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت 
ادوات کشاورزی هوشمند مبتنی بر سیستم اینترنت اشیا و با 
هدف بومی سازی و اجرای پروژه های کشاورزی هوشمند در 
اسکیل های خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی و پاسخگویی به 
نیاز این حوزه شروع کرد و در سال ۹۹ در پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران مستقر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: جهان با افزایش جمعیت، گرمایش زمین، 
تغییرات اقلیمی و کمبود آب مواجه است، پس باید به دنبال 
راهکاری باشیم تا با منابع و امکانات کمتر، غذای بیشتری تولید 
کنیم. طبق آمار سازمان جهانی تا سال ۲۰۵۰ باید ۷۰ درصد 
غذای بیشتری تولید شود که پاسخگوی نیاز جامعه باشد، در 
نتیجه ورود به حوزه هایی مانند اینترنت اشــیا و در کنار آن 
ورتیکال فارمینگ یا کشاورزی طبقاتی/عمودی می تواند به ما 
کمک کند تا کشاورزی بهتر و مؤثرتری داشته باشیم.اکبرنژاد 
افزود: با به کارگیری اینترنت اشیا و ورتیکال فارمینگ۴۰۰ 
درصد محصول بیشتر تولید می شود و درعین حال مصرف 

آب تا میزان ۹۵ درصد و مصرف کود تا میزان ۶۰ درصد کاهش 
می یابد. همچنین می توان سموم از بین برنده آفت ها و قارچ ها 
را حذف کرد. در نتیجه به محصول بیشتری با قیمت کمتر و 
منابع و امکانات کمتر دست یافت و این به معنای تأمین امنیت 
غذایی جهان است. در این سیستم، به کارگیری اینترنت اشیا 
به کنترل و مانیتور عوامل متفاوت مؤثر در رشد گیاه کمک 
می کند.مدیرعامل شرکت در معرفی محصول پلنت فکتوری 
هوشــمند گفت: پلنت فکتوری یا گلخانه پرتابل هوشمند 
یک کارخانه رشد گیاه است که در آن از تکنولوژی اینترنت 
اشیا و تکنولوژی ورتیکال فارمینگ استفاده شده است. این 
محصول که یک فضای ۲ متر مربعی را اشغال می کند، در سه 
طبقه طراحی شده و شش سینی دارد. درون این سینی ها دو 
قابلیت وجود دارد، می توان تا ۴ هزار نشاء گیاه در آن فضای 
کوچک پرورش داد و همچنین می توان با کاشت محصول در 
فواصل مشخص، به صورت مستقیم به محصول گیاهی دست 
یافت.وی با بیان اینکه در این سیستم از سنسورهای رشد گیاه 
که بر عوامل رشد تأثیرگذار هستند، استفاده کرده ایم، اظهار 

کرد: این سنسورها شامل سنسور دما و رطوبت هستند که 
درون هر طبقه قرار گرفته اند؛ سنسور رطوبت خاک، سنسور 
اندازه گیری CO۲، سنســورهای نوری نیز جز سنسورهای 
بکار رفته در این سیستم هســتند. وی با بیان اینکه در واقع 
این سیستم از نور مصنوعی برای رشد گیاه استفاده می کند، 
گفت: این سیستم تهویه و فن خنک کننده و گرم کننده خود را 
دارد و می تواند با اطالعات ارسالی از سنسورها، شرایط دمایی 
و رطوبت را کاماًل کنترل کند.وی افزود: همچنین آبیاری و 
نوردهی نیز به صورت خودکار و هوشمند صورت می گیرد. تمام 
این دیتاها بر روی یک وبسایت قرار می گیرد. از طریق وبسایت 
نیز می توان در سیستم مداخله کرد و در صورت نیاز نوردهی و 
آبیاری را کنترل کرد. در کل این سیستم روتین خود را کامل 
انجام می دهد و می تواند یک دوره رشد کامل گیاهی را بدون 
نیاز به یوزر کامل کند .اکبرنژاد بر قابلیت طراحی و ساخت این 
پلنت فکتوری در اسکیل های مختلف تاکید کرد و افزود: این 
محصول می تواند در یک اسکیل خانگی طراحی و ساخته شود 
و در گوشه خانه بدون نیاز به یک نور خاص یا وقت گذاشتن 

برای گیاه به پرورش محصول پرداخت و حتی می تواند در اندازه 
یک کانتینر طراحی و ساخته شود و در نزدیکی مراکز خرید و 
هایپرمال ها قرار گیرد و تأمین کننده محصوالت مورد نیاز آن 
هایپرمال باشد و عالوه بر آنکه هزینه حمل و نقل محصول را به 
حداقل می رساند، محصول ارگانیک را به دست مردم می دهد.

وی خاطر نشان کرد: این دستگاه را می توان در گلخانه های 
بزرگ تر هم تجهیز و مستقر کرد و همین امکانات را در اختیار 
کشاورزان قرار داد .مدیرعامل شرکت به دیگر محصول شرکت 
ره رویش راد نیز اشــاره کرد و گفت: در گلخانه هوشــمند 
مینیاتوری که برای مصرف کننده خانگی طراحی شده است، 
از تکنولوژی کشاورزی هیدروپونیک استفاده کرده ایم. در این 
نوع کشاورزی از خاک استفاده نمی شود و ریشه گیاه درون آب 
قرار می گیرد. ریشه گیاه می تواند هم کامالً غرق در آب باشد و 
هم می تواند در فواصل مختلف آب دهی شود.وی اضافه کرد: 
این امر باعث می شود تا آفات منتقلی از خاک از بین برود. عالوه 
بر آن در این نوع کشت، »ای کوالی« و باکتری های این چنینی 
که در محصوالتی مانند کاهو وجود دارد، مشاهده نمی شود. 
در این سیســتم، نوردهی و آبیاری از طریق اپلیکیشن قابل 
کنترل اســت و از طریق ماژول GSM که روی آن طراحی 
شده، برای کاربر پیامک خالی شدن منبع آبی یا سایر مشکالت 

ارسال می شود.

حمله باج افزاری به یک سازنده رایانه بزرگ

ثبت ۱۹ هزار شکایت اینترنتی در بهار

در يك شركت دانش بنيان؛

پلنت فکتوری و گلخانه مینیاتوری هوشمند طراحی و ساخته شد


