
بعد از ســپرده گذاری ۱.۵ میلیــارد دالری منابع 
صندوق توســعه ملی در اجرای قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال، اکنون پرداخت تسهیالت 
تکمیلی به طرح های مربوط به این قانون مصوب 
شده است و متقاضیان واجد شــرایط می توانند 
تا ۴۰ درصد تســهیالت اولیه، تسهیالت تکمیلی 

دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ در 
مورد قانون »حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری«مقرر شد که 
صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دالر 
را برای اجرای این قانون به صورت قرض الحسنه در 

موسسات مالی  تعیین شده،سپرده گذاری کند.
این در حالی است که گزارش اخیر صندوق توسعه 
ملی نشــان داد که در پنج مرحله و در سال های 
۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری 
حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومــان معادل ۱.۵ میلیارد 
دالر در بانک ها یــا صندوق های منتخب در قانون 
از سوی صندوق اقدام شــده و از تلفیق این منابع 
با منابع بانکها تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح 

متقاضی در بخش های مختلــف اقتصادی جهت 
اجرای قانون مربوطه از این محل انجام شده است.
شرایط پرداخت تسهیالت تکمیلی چگونه است؟

اما تازه ترین اعــالم صندوق توســعه ملی از این 
حکایــت دارد که طــی مصوبه ای مقرر شــد تا 
تسهیالت تکمیلی نیز در این رابطه پرداخت شود.

بر اساس این مصوبه، تمامی متقاضیان تسهیالت 
ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ 
از محل این قانون تامین مالی شده اند، می توانند 
از طریق موسسه  عامل اعطا کننده تسهیالت اولیه 
شامل بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، بانک 
کشــاورزی و صندوق کارآفرینــی امید، حداکثر 
تا ســقف ۴۰ درصد تســهیالت اولیه، تسهیالت 

تکمیلی دریافت کنند.
اما اینکه متقاضیان با چه شرایطی می توانند این 
تسهیالت را دریافت کنند به این صورت است که 
استفاده کنندگان از تســهیالت قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری، با استفاده منابع صندوق توسعه ملی می 
توانند با مراجعه به یکی از موسسات عامل که در 

ابتدا از طریق آن تسهیالت اولیه را دریافت کرده 
اند، درخواست دریافت تسهیالت تکمیلی را ارائه 
کرده تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط 
پرداخت تســهیالت تکمیلــی در ارکان اعتباری 
بانک ها از جمله اطمینان از به بهره برداری رسیدن 
طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و سایر ضوابطی 
که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای 
بانکها تعیین کرده است و همچنین دستورالعمل 
ابالغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب 
با میزان پیشرفت پروژه از این تسهیالت استفاده 

کنند.
گفتنی است که در ۹ ماهه  اول سال گذشته مطابق 
با ابالغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت 
از توسعه پایدار در مناطق روســتایی و عشایری 
دستور برداشت و تســعیر مانده مصرف نشده  این 
اعتبارات به میزان ۲۴۵ میلیون دالر از حســاب 
صندوق توســعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و 
از تعداد چهار فقره قرارداد ابالغ شده، سهم مبلغ 
ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آن ها 

واریز شده است.

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه 
تجارت نشان می دهد که میزان واردات ایران از 
عراق در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر، عراق همواره 
جزو اصلی ترین شــرکای تجاری ایران بوده اما 
بخش قابل توجهی از این تجارت به صادرات ایران 

به همسایه غربی مربوط می شود.
عراق در سال های گذشته پس از چین، همواره 
به عنوان دومین مقصد صادرات کاالهای ایرانی 
شــناخته شــده و حتی در دوره هــای کوتاهی 
صدرنشین این جدول نیز شــده است. در چهار 
ماهه ابتدایی سال جاری نیز روال به همین شکل 

ادامه یافته است.
بر اســاس آمارهای ارائه شــده از سوی سازمان 
توســعه تجارت، صادرات ایران به این کشــور  
در چهار ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ با ۴۳ درصد 
رشــد از نظر ارزشــی و ۶۹ درصد از نظر وزنی 
نســبت به مدت مشــابه در ســال ۱۳۹۹ به ۲ 
میلیارد و ۸۱۷ میلیــون دالر معادل ۱۰ میلیون 

و ۹۴۱ هزار تــن رســید. عــراق در رتبه دوم 
کشــورهای هدف صادرات ایــران پس از چین 
با ۴ میلیــارد و ۳۹۶ میلیون دالر قرار داشــته 
اســت. پس از عراق نیز کشــورهای امارات با ۱ 
میلیــارد و ۶۲۷ میلیــون دالر، ترکیــه با ۹۲۱ 
میلیون دالر و افغانســتان با ۷۲۸ میلیون دالر 
 در رتبه های ســوم تــا پنجم فهرســت مذکور 

قرار گرفته اند.
در بــازه زمانی یاد شــده بــرق و گاز، میله های 
آهنی و فوالدی، هندوانه، اجــزای توربین های 
بخار، گوجه فرنگی، کولرهای آبی، کلروروینیل، 
ســیب درختی، لوازم خانه داری، پنیر، پســته، 
کلینکر ســیمان، شــیرینی جات، لوازم سر میز 
آشپزخانه، ســنگ آهن، گوجه فرنگی، پرتقال، 
بســتنی ها و خربزه ۲۰ قلم اول صادراتی کشور 
به عراق را تشــکیل داده اند که به جز کولرهای 
آبی و پرتقال در ســایر مــوارد افزایش صادرات 
 نسبت به مدت مشــابه در ســال ۱۳۹۹ اتفاق

 افتاده است.
آنچه که در بررسی آمار تجارت مشترک دو کشور 

اهمیت دارد، افزایش ناگهانی و قابل توجه واردات 
ایران از عراق در سال جاری بوده است. هرچند 
این عدد همچنان بسیار محدود به نظر می رسد 
اما در عمل نشان دهنده تغییر در روند یک طرفه 
 تجارت میان دو کشــور در ســال های گذشته 

خواهد بود.
ایران طی مدت مذکور از کشور عراق ۱۴۰میلیون 
دالر کاال معادل ۲۴۶ هزارتن وارد کرده که نسبت 
به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر ارزشی حدود 
۵۴۰ درصد و از نظر وزنی ۱۱۸۰ درصد رشــد 

داشته است.
ایران پیش از این اعالم کرده بود که  تالش برای 
برقراری موازنه تجاری با کشــور عراق از طریق 
متنوع ســازی مبادی وارداتی کشــور و افزایش 
واردات از این کشــور از جمله برنامه های ایران 
در زمینه تعمیق و پایداری پیوندهای اقتصادی 
و تجاری با این کشور همسایه محسوب می شود 
و حاال نیز اعالم شــده با کاهش محدودیت های 
کرونا در ماه های آینده، روند تجارت مشــترک 

بین دو کشور افزایش خواهد یافت.

طبق اعالم رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اســتان تهران تاکنون فقــط ۴۱ درصد از 
مصوبات کارگروه تســهیل و رفع موانــع تولید اجرا 
شده و الباقی در دســت اقدام و پیگیری است که به 
توجه بیشتر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان به 
واحدهای تولیدی و صنعتی نیــاز دارد. یداله صادقی 
رئیس در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ 

تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور مصوبه 
سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان 

صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.
به گفته وی در این جلسات از ســال ۱۳۹۴ تاکنون 

۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست 
اســتاندار تهران و مابقی درقالب کمیته های اصلی و 
تخصصی بوده است. رئیس ســازمان صمت با بیان 
اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ 
واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: 
بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی 

و امور مالیاتی مطرح شده است.

از عوامل موثر بر افزایش میزان مصــرف اینترنت در 
سال های اخیر می توان به افزایش حجم وب سایت ها، 
افزایش کیفیت تصاویــر و ویدیوهای آنالین، افزایش 
کیفیت تصاویر و ویدیوهای مورد استفاده در شبکه های 
اجتماعــی، افزایش مصرف اینترنت اپلیکیشــن ها و 

نرم افزارها و انجام به روزرسانی های مکرر اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، خدمت اینترنتی که به صورت بی سیم 
 ۲G و بر بستر امواج تلفن همراه با استفاده از تکنولوژی
،۳G و ۴G ارائه و در دسترس مشترکان قرار می گیرد، 
اینترنت همراه نامیده می شود و کاربران در هر مکانی 
که تحت پوشــش شــبکه های تلفن همراه باشد )در 
حالت ثابت و ســیار( می توانند از اینترنت پرسرعت 

استفاده کنند.
شرکت های دارای پروانه براساس نوع پروانه، خدمات 
اینترنت همراه با فناوری های مختلف را ارائه می کنند 
 )MNO( که شــامل پروانه ارائه خدمات تلفن همراه

و اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO( هســتند. 
لیســت دارندگان پروانه ارائه خدمات اینترنت همراه، 
در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
بخش دارندگان پروانه، دارندگان پروانه ارتباطات سیار 

وجود دارد. 

تعرفه های خدمت
براساس مصوبه شــماره ۵-۲۳۷ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات در ســال ۱۳۹۵، ســقف تعرفه هر 
کیلوبایت اینترنت برای سیم کارت های دائمی ۰.۴ ریال 
و برای سیم کارت های اعتباری ۰.۶ ریال تعیین شده 
اســت. بدین معنی که هزینه یک گیگابایت اینترنت 
در سیم کارت های دائمی براساس تعرفه عادی حدود 
۴۰ هزار ریــال و برای خطوط اعتبــاری حدود ۶۳۰ 
هزار ریال اســت اما اپراتورهای تلفن همراه به منظور 
رفاه حال مشترکان بسته های تشویقی اینترنتی را با 

تخفیف مناسبی تعریف و از طریق کانال های مختلف 
)کدهای دســتوری USSD ،پورتال رسمی اپراتور و 
سایر پورتال های فروش، اپلیکیشن ها و ...( در اختیار 

آنها قرار می دهند.
براساس مصوبه شــماره ۱-۲۵۱ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۵، تعرفه ترافیک داده 
داخلی و داده بین الملل تفکیک شــده است. براساس 
این مصوبه، سقف تعرفه داده داخلی ۵۰ درصد سقف 
تعرفه مصوب داده بین الملل تعیین شده و اپراتورها ملزم 
هستند این تفاوت در حجم های خریداری شده از سوی 
کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی 
دارندگان پروانه را به صورت تفکیک شده رعایت کنند. 
icip. کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی

ito.gov.ir و انتخاب بخش فهرست تعرفه ترجیحی، 
سایت هایی که ترافیک آنها داخلی و به صورت نیم بها 

محاسبه می شود را مشاهده کنند.

اعالم مسئوالن گمرک ایران از واردات ۴.۹ میلیون یورو 
سرم تزریقی طی مدت اخیر حکایت دارد. به گزارش ایسنا، 
به دنبال کمبود ســرم تزریقی،  طی هفته های گذشته 
واردات این کاال در دستور کار قرار گرفت و از ۱۹ مردادماه 
اولین محموله های سرم از کشور ترکیه و از مرز بازرگان 
وارد ایران شد.  تازه ترین اعالم ارونقی-معاون فنی گمرک 
ایران- نشان می دهد که از ابتدای واردات در مدت اخیر تا 
پایان روز گذشته )دوم شهریورماه( ۱۶۱ دستگاه کامیون 

حاوی سرم از مرز بازرگان وارد ایران شده است. 
به گفته وی سرم های وارداتی از این طریق بیش از ۳.۷ تن 

وزن به ارزشی بالغ بر ۴.۹ میلیون یورو دارد. 
اما در راستای تسریع واردات و ترخیص اقالم دارویی از 
جمله سرم ، چندی پیش گمرک ایران طی بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی ابالغ کرد که ورود و ترخیص انواع 
واکسن وارداتی، مواد اولیه دارویی، انواع دارو، ماشین آالت 
و تجهیزات تولید واکســن و هرگونــه کاالی وارداتی 

مرتبط با کرونا باید بدون تخلیه در انبــار و از پای پرواز 
یا توسط کامیون حامل این اقالم بدون انجام تشریفات 
گمرکی و فقط در حد بازرسی اجمالی، ترخیص فوری 
صورت بگیرد.  البته این دستور با اخذ مجوز یا درخواست 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و به صورت 
حمل یکسره و شبانه روزی از گمرکات اجرایی مربوطه 
 و با تنظیم صورت جلســه یا صدور حکم حمل یکسره 

انجام می شود. 
این در حالی اســت که دراین مدت نیز واردات سرم به 
همین ترتیب بوده و بالفاصله بعد از ورود و با تایید مجوز 
وزارت بهداشت به صورت حمل یکسره و بدون تخلیه از 

سوی گمرک ترخیص شده است.

صدور مجوز بهره مندی دانشجویان ایرانی 
برخوردار از ویزای آمریکا از خدمات آموزشی

وزارت خزانه داری آمریکا در یک مجوز مشروط، صادرات 

خدمات آموزشی و نرم افزار برای دانشجویان ایرانی بهره 
مند از ویزای آمریکایی را مجاز اعالم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردو پوینت، وزارت 
خزانه داری آمریکا روز سه شنبه یک مجوز کلی به روز 
رسانی شــده را صادر کرد که از اول سپتامبر صادرات 
خدمات آموزشی در سطوح باالتر از مقطع کارشناسی و 

نرم افزار را برای دانشجویان ایرانی مجاز می سازد. 
طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این مجوز شامل 
حال آن دسته از دانشجویان ایرانی می شود که در حال 
حاضر در آمریکا نیستند اما ویزای آمریکایی به آن ها داده 
شده است و احتیاج به دسترســی به خدمات آموزش 

آنالین دارند. 
وزارت خزانه داری افزود: این مجوز اجازه ی صادرات یا 
صادرات مجدد هیچ یک از این خدمات یا نرم افزارها را به 
دولت ایران یا هرگونه نهاد وابسته به آن که تحت تحریم 

هستند، نمی دهد.

رشد ۵۴۰ درصدی واردات ایران از عراق!امتیاز ویژه صندوق ارزی برای وام اشتغال

فقط ۴۱ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اجرا شد!

حجم بسته های اینترنتی چطور مصرف می شود؟ واردات ۴.۹ میلیون یورو سرم 
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جواد اوجی  در جلسه رأی اعتماد

معاون اول رییس جمهور: 

با کمک 
بخش خصوصی تحریم  

نفت را دور می زنم

ذخیره کاالهای اساسی 
را در وضع بدی 
تحویل گرفتیم

محسن رضایی 
معاون اقتصادی 
رئیس جمهور شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

موانع کاهش 
قیمت خودرو

 کاهش بهای تمام شــده 
خودروی داخلی موضوعی 
غیرکارشناسی و غیر فنی 
است. صحبت هایی که در 
رابطه با کاهش قیمت تمام شده برای خودروهای 
داخلی شده است امکان تحقق آن تنها با نابودی 

دیگر صنایع...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

متن کامل  د ر صفحه3
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مازاد تقاضا 
در  بورس

سیگنال  افزایش 
قیمت  به  دالر

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صالحیت شد

رأی اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر
صفحه۴

صفحه3

شوک  قیمتی  در انتظار  بازار خودرو 
کاهش   2۰ درصدی   بهای   تمام   شده   تولید   خودروی   داخلی   امکان پذیر   است؟

بازار سرمایه در آخرین روز کاری خود در هفته جاری 
روندی پرنوسان داشــت؛ به طوری که در ساعات 
میانی معامالت روندی نزولی داشت و تا یک میلیون 
و ۵۴۰ هزار واحد نیز کاهش یافت اما در ســاعات 
پایانی توانست روندی صعودی به خود بگیرد و تا یک 
میلیون و ۵۵۰ هزار واحد افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص 
کل بورس توانست با ۱۰۴۳ درصد افزایش نسبت به 
روز گذشته ۶۶۷۲ واحد صعود و رقم یک میلیون و 
۵۵۰ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم 
وزن نیز ۵۰۷۸ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۵۶ هزار 
و ۲۹۸ واحد رسید.معامله گران این بازار یک میلیون 
معامله به ارزش ۱۱۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال انجام 

دادند.در این بازار ۲۷۱ نماد...

دوران افزایش قیمــت دالر به صــورت موقت پایان 
پذیرفته اســت و باید در انتظار اصالح قیمت این ارز 
باشند. هرچند وزیر پیشنهادی نفت از تهاتر پول فروش 
نفت با کاال می گوید و این شاید به معنی محدود شدن 
ورود ارز به کشور و سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز 
باشد.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر نتوانست باالی 
خط ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت شود. این موضوع به 
برخی معامله گران چنین سیگنالی را مخابره کرد که 
دوران افزایش قیمت اســکناس آمریکایی به صورت 
موقت پایان پذیرفته است و باید در انتظار اصالح قیمت 
این ارز باشند. با این حال، اگر امروز اسکناس آمریکایی 
به باالی خط یاد شده بازگردد، سیگنال اصالح باطل 
خواهد شــد و بار دیگر بازار در معرض احتمال ورود 

خریداران بیشتر قرار خواهد...

معرفی وزرا 
بر اساس شاخص هایی 
بود که به مردم قول 
داده بودم

رئیس جمهور در مجلس :

صفحه 4



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رییس جمهور: 
ذخیره کاالهای اساســی را در 

وضع بدی تحویل گرفتیم
محمــد مخبــر معــاون اول رئیس جمهــور در 
گفت و گویی با اشــاره به آزادی برخــی کاالها در 
بنادر گفت:   ذخیره کاالهای اساسی را در وضع بدی 
تحویل گرفتیم.وی افزود: با این حال  در این چند 
وقت اخیر کارهای خوبی شــکل گرفت و واردات 
خوبی داشتم. برخی کاالها که در بنادر بودند، آزاد 
شدند و امروز این خبر خوب را می توانم برای مردم 
داشته باشم که ذخیره کاالهای اساسی در کشور به 

نقطه مطمئن و خوبی رسیده است.

مازاد تقاضا در   بورس
بازار ســرمایه در آخرین روز کاری خود در هفته 
جاری روندی پرنوسان داشــت؛ به طوری که در 
ســاعات میانی معامالت روندی نزولی داشت و تا 
یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد نیز کاهش یافت اما 
در ساعات پایانی توانست روندی صعودی به خود 
بگیرد و تا یک میلیــون و ۵۵۰ هزار واحد افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه شاخص کل بورس توانست با ۱۰۴۳ 
درصد افزایش نسبت به روز گذشته ۶۶۷۲ واحد 
صعود و رقم یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد را ثبت 
کرد.شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۰۷۸ واحد 
افزایش یافت و به رقم ۴۵۶ هزار و ۲۹۸ واحد رسید.

معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش 
۱۱۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال انجام دادند.در این 
بازار ۲۷۱ نماد مثبت و ۱۰۹ نماد منفی بودند و از 
میان نمادهای بورســی صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و ســرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل 
گسترش نفت و گاز پارسیان، گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین و معدنی و صنعتی گلگهر نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم توانست با ۰.۴۴ درصد 
رشد نسبت به روز گذشته ۹۷ واحد صعود کند و 
به رقم ۲۲ هزار و ۳۱۷ واحد برسد.در این بازار ۶۱۷ 
هزار معامله به ارزش ۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال 
انجام شد.۱۴۷ نماد در بازار فرابورس روند مثبت و 

۱۰۶ نماد نیز روندی منفی داشتند.

بازگشت شهرک سازی به تهران
جانمایی ســاخت ۳ شهرک 

جدید در پایتخت
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از جانمایی 
احداث ۳ شهرک جدید در شرق و جنوب غرب تهران 
و آغاز ساخت و ساز مســکونی در آنها پس از صدور 
مجوز شورای عالی شهرســازی خبر داد.حبیب اهلل 
طاهرخانی در گفــت وگو با  مهر دربــاره واگذاری 
شهرک سازی به شرکت عمران شهرهای جدید به 
عنوان یکی از کارکردهای جدید این شرکت اظهار 
داشت: ساخت ۴۰ شهرک در کشور در مرحله مکان 
یابی قرار دارد؛ مطالعات مکان یابــی همه این ۴۰ 
شهرک به پایان رسیده اســت و عمدتاً قرار است در 

اراضی دولتی و ملی احداث شوند.

۴۰ شهرک در کنار شهرهای بزرگ 
کشور ساخته می شود

وی تاکید کرد: ساخت شهرک های مذکور کمترین 
آسیب های زیست محیطی داشــته و از نظر تأمین 
خدمات زیر بنایی و روساختی با مشکالت کمتری 

نسبت به شهرهای جدید روبرو خواهند بود.

ساخت شــهرک ۲۸ هزار نفری 
سنندج قطعی شد

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هفته گذشته 
ســاخت یک شــهرک ۴۶۰ هکتاری در اطراف 
ســنندج به تصویب شــورای عالی شهرسازی و 
معماری رسید که با توجه به کمبود شدید زمین 
در سنندج و افزایش ناگهانی قیمت مسکن در این 
شهر، کمک بزرگی به رفع این مشکل خواهد کرد؛ 
این شهرک امکان اســکان ۲۸ هزار نفر را فراهم 

خواهد کرد.

منتظر صدور مجوز ساخت شهرک 
جدید اردبیل هستیم

طاهرخانی ادامه داد: مجوزهای استانی ساخت 
شهرکی در نزدیکی اردبیل صادر شده و منتظر 
صدور مجوز شورای عالی شهرسازی هستیم؛ در 
همه کالنشهرهایی که مشکل حاد کمبود مسکن 
داریم با جانمایی شــهرک های جدید برطرف 
خواهد شد. به جز اصفهان که نیازی به ساخت 
شهرک نبود و ظرفیت خالی در دو شهر جدید 

بهارستان و شهر مجلسی وجود دارد.

خبر

دوران افزایــش قیمت دالر به 
صورت موقــت پایان پذیرفته 
اســت و باید در انتظار اصالح 
قیمت این ارز باشند. هرچند 
وزیر پیشنهادی نفت از تهاتر 
پول فروش نفت با کاال می گوید و این شاید به معنی محدود 
شدن ورود ارز به کشور و سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز 
باشــد.به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر نتوانست باالی 
خط ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت شــود. این موضوع به 
برخی معامله گران چنین سیگنالی را مخابره کرد که دوران 
افزایش قیمت اسکناس آمریکایی به صورت موقت پایان 
پذیرفته است و باید در انتظار اصالح قیمت این ارز باشند. با 
این حال، اگر امروز اسکناس آمریکایی به باالی خط یاد شده 
بازگردد، سیگنال اصالح باطل خواهد شد و بار دیگر بازار در 
معرض احتمال ورود خریداران بیشتر قرار خواهد گرفت.به 
گفته برخی فعاالن، بیش از ۱۲ روز است که معامله گران با 
قدرت زیادی در موقعیت خرید قرار گرفته اند و توانسته اند 
که قیمت فروش دالر را نزدیک به ۲ هزار تومان باال بیاورند. 
در این شرایط، معامله گران نیز نیاز دارند که از نقطه ای اقدام 
به سودگیری از خریدهای قبلی کنند. این نقطه برای معامله 
گران محدوده ای است که از سوی بازارساز احساس کنند که 
میزان عرضه ارز باال رفته است یا بازار توان شکست نقطه یاد 
شده را به راحتی از خود نشان ندهد.برخی تحلیل گران فنی 
دیشب عنوان می کردند که فعال خرید جدیدی را صورت 
نداده اند و در انتظار خرید دالر یک پله پایین تر و در کانال 
۲۶ هزار تومان هستند. این در حالی است که عده دیگری 
از معامله گران باور دارند  که اصالح قیمت دالر چندان بلند 
نخواهد بود و در اوایل کانال ۲۷ هزار تومانی میزان خریدها 
بیشتر خواهد شد.شماری از معامله گران نیز عنوان می کنند، 
دالر از پشتوانه عوامل افزایشی قدرت مندی برخوردار است 
و هنوز این عوامل از بازار خارج نشده اند که بتوان انتظار افت 
قیمت ها را داشت. به عنوان مثال، از نگاه این گروه، تکلیف 
مذاکرات هســته ای و آینده تحریم ها و درآمدهای ارزی 
مشخص نیست، در نتیجه دلیلی برای تغییر انتظارات معامله 

گران یا تغییر موقعیت آن ها وجود ندارد.

عده ای از افزایش عرضه ارز در پســابرجام 
سوءاستفاده کردند  

یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ارز در 
بازار گفت: عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحوالت 
کشــور افغانســتان اســت چراکه مقداری از منابع ارزی 

کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد 
از این کشور تامین می شود و کاهش فعالیت های تجاری با 
این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن 
شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.

مرتضی عزتی در گفت وگو با  ایلنا در پاسخ به این سوال که در 
شرایطی که جریان منتقد به دولت قبل معتقد بود، افزایش 
نرخ ارز سیاست دولت بوده اما در حال حاضر که کار به دولت 
ســیزدهم واگذار شده هر روز شــاهد افزایش قیمت دالر 
هستیم و علت این افزایش قیمت  ارز در بازار را چه می دانید، 
اظهار داشت: دولت دوازدهم به معنای واقعی عامل افزایش 
قیمت ارز نبود و شاهد آن بودیم که دولت در ماه های اول 
خروج امریکا از برجام در دوران بانک مرکزی قبلی ســعی 
داشت عرضه ارز را افزایش دهد تا قیمت ها کاهش یابد اما 
غافل از اینکه جریانی منتظر کاهش ذخایر ارزی دولت بودند 
و در این مدت کار خودشان را کردند و به دنبال جمع آوری 
ارز از بازاربودند.وی ادامه داد: البته می دانیم که هر دولتی در 
شرایط کسری بودجه تمایل به فروش ارز گران دارد اما آیا 
می توان ثابت کرد دولت قبل به صورت تعمدی دست به این 
اقدام زده؟ چراکه شواهد نشان می دهد دولت در روزهای 
اول تالش کرد با تزریق عرضه ارز را بــاال ببرد و پس از آن 
هم با مدیریت ارز صادراتی به دنبال حفظ ذخایر موجود و 
مدیریت عرضه ارز بود.   این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ 
ارز از نظر علمی در علم اقتصاد مانند سایر اقالم و قیمت ها 
تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و پس از خروج امریکا از برجام 
اصلی ترین علتی که باعث افزایش نرخ ارز های خارجی به 
ویژه دالر شد، کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و به تبع آن 
کاهش عرضه ارز در بازار بود.عزتی تاکید کرد: در هر شرایطی 
اگر عرضه و تقاضا برابر شود، قیمت را هم می توان ثابت نگه 
داشت اما یکسری دیگر هم در اقتصاد ایران اثرگذار بوده اند 
که از جمله این عوامل نیروهای وابسته به خارج بودند که در 

مقطعی فشار آوردند تا نرخ ارز افزایش یابد و بازارها متالطم 
شوند و در نهایت با یک بهم ریختگی در بازارها مواجه باشیم. 
در آن کنار، برخی عوامل داخل اقتصاد ایران هم فعال بودند 
که برای این جریان سودجو و رانت طلب مهم نبوده و نیست 
که سود از چه محلی به دست می آید و همین جریان هم 
در متالطم سازی بازارها دست داشتند که لزوما این افراد 
وابسته به خارج هم نبودند بلکه فقط برای آنها سود بیشتر 

مهم بوده است.
وی گفت: به غیر از این عوامل باید توجه داشته باشیم که 
بازارهای مالی هم بر روی هم تاثیرگذار هستند، برای مثال 
اگر طال گران شود، جایگزین آن هم دچار افزایش قیمت 
خواهد شــد. بانک های مرکزی معموال طال یا ارز ذخیره 
می کنند، زمانی که طال گران شود به تبع آن ارز هم به عنوان 

کاالی جایگزین امکان افزایش قیمت را دارد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: حال اینکه در ایران با 
افزایش قیمت در هر یــک از بازارهای مالی مانند بورس و 
بازارهای ارز و طال و بازار مسکن که شکلی از بازار مالی به 
خود گرفته، قیمت ها در بازار دیگر هم به دنبال، باال می رود. 
چنانکه شاهد آن بودیم با افزایش نرخ ارز سایر بازارها هم 
به ســمت افزایش قیمت رفتند. اخیرا با تحرکاتی در بازار 
بورس، شاخص از یک میلون و ۱۰۰ هزار واحد به بیش از 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید که می تواند به افزایش 

نرخ ارز کمک کرده  باشد.
وی با اشــاره به ســایر عوامل اثرگذار در بــازار ارز اظهار 
داشــت: عامل دیگر افزایش نرخ ارز در این روزها و شرایط 
فعلی، نااطمینانــی از وضعیت دولت آینده اســت و هنوز 
سیاست های دولتی سیزدهم مشخص نشده از این رو برخی 
از عرضه کنندگان ارز فعال دست نگه  داشته اند و عرضه ارز 
کاهش پیدا کرده  و محدود شده  است.عزتی درباره اثرگذاری 
تحوالت کشور همسایه بر بازار ارز ایران گفت:  عامل دیگر 

اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحوالت کشور افغانستان است 
چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به 
افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می شود و 
کاهش فعالیت های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی 
ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در 

بازار ارز ایران اثر گذاشت.
وی با بیان اینکه بــازار به تیم اقتصادی دولت ســیزدهم 
واکنش نشان داده، ادامه داد: موضوع حائز اهمیت این است 
که اثرگذاری این عوامل چیزی حدود ۱۰ درصد بوده و در 
همین دامنه نرخ ارزهای خارجی تغییر کرده اما عامل دیگر 
اثرگذار در بازار امروز ارز، اثر سیاسی بر بازار است و شاید این 
واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. معتقدم 
این تیم اقتصادی دولت توان قوی بای اداره اقتصاد را ندارد و 
در این ایام رای اعتماد هم نشان ندادند که می توانند ساختار 
خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند بنابراین همین موضوع 

می تواند در بازار اثر گذاشته باشد.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به وضعیت بازار ارز با 
فرض احیای برجام گفت: به طور قطع با بازگشت آمریکا 
به برجام و آغاز فروش نفت ایــران، نرخ ارز کاهش می یابد 
چراکه عرضه ارز افزایش خواهد یافت اما در این شرایط هم 
دو سناریو محتمل است. می دانیم که عامل مهم در تعیین 
نرخ ارز خود دولت است که ریال، درآمدهای ارزی را به چه 

قیمتی بفروشد.
وی تاکید کرد: البته دالر ۲۰ هزار تومانی قطعا از دالر ۱۵ 
هزار تومانی منافع بیشتری برای دولت دارد و فعال هم اقتصاد 
به این نرخ های چند ماه گذشته عادت کرده و از سوی دیگر 
دالر ۲۰ هزار تومانی به صادرات هم کمک می کند البته ارز 
گران هزینه هایی هم اقتصاد خواهد داشت بنابراین شاید 

دولت تصمیم بگیرد در همین محدوده نرخ ارز را نگه دارد.
عزتی افزود: اما سناریو دیگر این است که دولت تعیین نرخ 
ارز را به بازار بسپارد و آنچه را که به دست می آورد، به بازار 
عرضه کند که در اینش رایط قطعا نرخ دالر و انواع ارز خارجی 
کاهش می یابد البته شرط اینکه عرضه ارز به بازار آزاد باال 
باشد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با 
ادامه همین روند نرخ دالر به چه قیمتی می رسد، گفت: باید 
توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران ظرفیت و توان تحمل 
افزایش جهشی قیمت ارز را ندارد و در صورت رشد جهشی 
نرخ دالر، تقاضا به شدت افت پیدا می کند و بعید می دانم در 
آینده نزدیک با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه باشیم چراکه 
اگر نرخ باالتر برود، شاهد بهم ریختگی در اقتصاد خواهیم 
بود و این نرخ ارز را نمی تواند تحمل کند. این میزان عرضه 
و تقاضا در شرایط فعلی نشان می دهد که همین نوسان ۱۰ 

درصدی در بازار باقی می ماند.

قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۸هزار تومان رسید 

سیگنال  افزایش قیمت  به  دالر

محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور شد

رئیس جمهور، با صدور حکمی محسن رضایی 
میرقائد را به ســمت معــاون اقتصادی رئیس 
جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب 
کرد.به گزارش ایسنا، محسن رضائی میرقائد 
متولد سال ۱۳۳۳ مسجد ســلیمان و دانش 
آموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران 
اســت که فرماندهی سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی به مدت ۱۶ ســال)۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶( و 
دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 
 ۷۶ تاکنون را در ســوابق اجرایــی و مدیریتی 

خود دارد.

سفیر کره جنوبی؛
۷میلیارد دالر از منابع ایران در 
کره جنوبی مسدود شده است  

یوکانگ هیون با بیان اینکه ایران به دنبال احیای 
روابط تجاری با ایران است، گفت: نارضایتی ایران از 

مواضع کره جنوبی درباره تحریم ها منطقی است.
یوکانگ هیون ســفیر کره جنوبــی امروز در 
دیدار با رییس اتــاق بازرگانی ایران در تهران 
ضمن اشاره به آسیب های ناشی از تحریم ها 
بر هر دو کشــور و با نگاهی به دیــدار خود با 
حســن روحانی، رییس جمهــور وقت ایران، 
گفت: روحانی نیز رویکرد کره جنوبی را مایه 
یاس ایــران عنوان کــرد و از انتظارات باالی 
ایران از این کشــور برای آینده سخن گفت. 
برای همین امروز بــه اینجا آمده ام تا بتوانم با 
کمک شما در راستای احیای روابط دو کشور 
راهکارهایی را اتخــاذ و دنبال کنم.وی افزود: 
سال آینده باید آغاز فصل جدیدی از مناسبات 
بین دو کشور باشد. در این راستا لیست بلند 
باالیی از اقداماتی تهیه شده که برای احیای 
روابط دو کشــور باید انجام شوند و به تنهایی 
نمی توانــم از پس آن برآیم بدیــن منظور به 
کمک شــما نیاز دارم.ســفیر کره جنوبی در 
تهران انتقــاد و نارضایتــی ایرانی ها از دولت 
کره جنوبی را منطقی توصیــف کرد و یادآور 
شد: منشأ مشــکالتی که در این رابطه روی 
داد کره جنوبی نبود و با وجود اینکه قربانیان 
اصلی تحریم ها مردم ایران بودند؛ اما اقتصاد 
کره نیز از آن آسیب دید.یو کانگ هیون حجم 
منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی را حدود 
۷ میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: دلیل وجود 
این حجم از پول ایران در کره جنوبی این است 
که قبل از شروع تحریم ها ۱۷ درصد صادرات 
نفت ایران وارد کره جنوبــی و ۱۶ درصد گاز 
وارداتی کره از ایران تأمین می شد، برای همین 
این رقم تا این حد باالست.وی با تاکید بر ابراز 
عالقه دولت کره جنوبی درباره استفاده از منابع 
مسدود شده ایران در حوزه هایی که مورد نیاز 
این کشور اســت، تاکید کرد: کره جنوبی به 
دنبال آینده جدید است و در این راستا وعده 
می دهم که تمام تالش خود را برای توســعه 

روابط اقتصادی بین دو کشور انجام دهم.

ارسال محموله جدید واکسن به 
ایران از طریق کووکس؛ بزودی

نماینــده ســازمان بهداشــت جهانــی در 
کشورمان از ارســال محموله جدید واکسن 
کرونا از طریق ساز و کار کووکس به ایران در 
آینده ای نزدیک، خبر داد.به گزارش ایسنا، 
جعفر حسین، با بیان اینکه ایران تمام هزینه 
سهم کووکس را پرداخت کرده است، ضمن 
اشاره به نیاز تمام کشــورها به واکسن و علل 
تاخیر در تحویل واکسن ها از سوی سازوکار 
کووکس به کشــورمان، گفت: امیدواریم در 
ســایر مذاکراتی که انجام می شــود بتوانیم 
به زودی از کشــورهای دیگر واکســن های 
اهدایی دیگر داشته باشــیم، به عنوان مثال 
قرار است واکســن هایی از کره داشته باشیم 
و همینطــور خریداری از کشــورهای ثالث 
خواهیم داشــت.وی افــزود: کووکس هم به 
 زودی محوله های جدیدی به ایران ارســال

 خواهد کرد.
بنا بر اعالم کانــال خبری وبــدا، وی گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در داخل کشور در 
حال تولید چندین واکســن است که ۲ عدد 
از آنها به مرحله استفاده رســیده است و ما 
به عنوان ســازمان جهانی بهداشت به همراه 
وزارت بهداشت در صدد هســتیم مدارک و 
مستندات این واکسن ها برای گرفتن مجوز 
مصرف اضطراری از سازمان بهداشت جهانی 

تکمیل شود.
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وزیر پیشنهادی نفت می گوید: از ظرفیت بخش خصوصی 
و تمام دستگاه های اجرایی برای فروش نفت استفاده کرده 
و با مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز سرمایه های مردم را به 

سمت صنعت نفت جذب خواهد کرد.
جواد اوجی وزیر پیشنهادی نفت امروز در صحن مجلس 
برای دفــاع از برنامه های خود حاضر شــد. این ۱۲ نکته 

مهم ترین بخش از برنامه ها و سخنان اوست:
۱. تالش برای مقابله بــا تحریم و فروش حداکثری نفت و 
میعانات اولین اولویت من است. بعد از تحریم های ظالمانه، 
رقبا بخشــی از بازارهای صادراتی ما را تصاحب کرده اند. 
برای برون رفت از تحریم ها و احیای بازارهای ازدست رفته 
اطمینان می دهم با اســتفاده از توان نیروهای متخصص 
داخلی و با استفاده از همه پتانســیل آن ها رویکرد فعال 
برای دور زدن و بی اثر کــردن تحریم ها را در پیش بگیرم 
و با اســتفاده از روش های موجود و تجربه های گذشــته 
و روش های جدیــد اقدامات مهمی را بــرای فروش نفت 
انجام دهم. از ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه های 
اجرایی در فروش نفت استفاده خواهم کرد. با روش تهاتر 
نفت با کاال )از جمله تهاتر نفت با گاز وارداتی( و تهاتر نفت 
با سرمایه گذاری در کشور و شناسایی بازارهای جدید نفت 
قطعاً تحریم ها را در این شرایط دور خواهیم زد. تا جایی که 

شما از من بخواهید فروش نفت را متوقف کنم.
۲. در این دولت توسعه و تولید از میادین مشترک نفتی و 
گازی با کشورهای همسایه را تعیین تکلیف خواهیم کرد. 
از انجام هر اقدامی که منجر به افزایش تولید صیانت شده 
نفت متناسب با ذخایر کشور باشد دریغ نمی کنم. از جمله 
جمع آوری گازهای همراه میادین نفتی و مشعل و جلوگیری 

از گازسوزی در برنامه های من خواهد بود.

۳. پایداری سوخت مورد نیاز نیروگاه های کشور با همکاری 
وزارت نفت و پیگیری گازرســانی به روستاها مورد توجه 
من است. روزی که به شرکت ملی گاز آمدم ۷ هزار روستا 
گازرسانی شده بود. ۴ سال بعد ۱۵ هزار روستا به امکانات 

گازی داشتیم و ۴۰ هزار روستا در دستور کار داشتیم.
۴. اصالح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی ضروری است 
و چاره ای جز این نداریم. باید اصــالح نظام تعرفه گذاری 
پلکانی افزایشی بر مشترکین پرمصرف را در پیش بگیریم. 
برای اجرای این قانون باید نظام اســتاندارد اعالم شود و 
سیاست های تشویقی کاهش شــدت انرژی را از طریق 

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پیگیری کنیم.
۵. کاهش خام فروشــی و ایجــاد ارزش افــزوده صنایع 
پایین دســتی به خصــوص صنایع پتروشــیمی از دیگر 
سیاست های مورد نظر من خواهد بود. در برنامه من، اجرای 
طرح های ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه های کشور با هدف 
افزایش تولید محصوالت باارزش باالتر به ویژه تأمین خوراک 
صنایع پتروشیمی دیده شده است. همچنین برنامه های 
مدونی در زمینه حمایت از توسعه زنجیره ارزش داریم. با 
کمک بخش خصوصی تخفیف های زیادی برای خوراک 
به صنایع پایین دستی را تســری خواهیم داد و از توسعه 
پارک های صنایع پتروشــیمی و توسعه پتروپاالیشگاه ها 

توسط بخش خصوصی حمایت خواهیم کرد.
۶. تأمین منابــع مالی و ســرمایه گذاری در صنعت نفت 
از دیگــر اولویت های من اســت. جذب ســرمایه گذاری 

یکی از ســرفصل های مهم در وزارت نفت است. به کمک 
شرکت های توانمند بخش خصوصی، دولت، مجلس و اعمال 
سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در این راســتا حرکت می کنیم. در این راستا یکی دیگر از 
راه کارها مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه های 
مردمی و مشارکت آن ها در پروژه های صنعت نفت خواهد 
بود. تهاتر صنعت نفت، استفاده از ظرفیت صندوق ملی، 
استفاده از توان مؤسسات مالی و بانک ها و نهادهای اقتصادی 
و همچنین اســتفاده از ظرفیت توافق جامع راهبردی با 
کشورهای همسو و دوســت از دیگر برنامه های من برای 

جذب سرمایه در صنعت نفت است.
۷. ســاماندهی منابع انســانی و تربیت نیروهای انقالبی 
مسئله راهبردی در صنعت نفت است. امروز نارضایتی در 
بدنه نیروی انسانی صنعت نفت وجود دارد که حل آن ها 
از وظایف بنده است. در این راســتا ساماندهی و توجه به 
ایثارگران و نیروهــای ارکان ثالث از عمده اقدامات من در 

این راستا خواهد بود.
۸. مبارزه با فســاد و ایجاد شــفافیت و توجــه جدی به 
گلوگاه های فساد و مدیریت تعارض منافع از دیگر برنامه های 
من خواهد بود. در این راســتا راه اندازی سامانه شفافیت 
مناقصه ها، قراردادها و پروژه های توســعه ای از اولویت ها 
خواهد بود. ما گلوگاه های فساد را خواهیم شناخت و نظارت 
روی آن ها را تشدید و امضاهای طالیی را حذف می کنیم. 
همچنین با توسعه سامانه مدیریت مصرف سوخت، قاچاق 

نفت را کنترل خواهیم کرد.
۹. توجه به مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی در نقاطی 
که صنعت نفت در آن مناطق فعالیت دارد از دیگر برنامه های 
من خواهد بود. در این راستا اوالً بخش خاصی را مسئول 
پیگیری این موضوع در وزارت نفت خواهم کرد. ثانیاً یک 
بند در قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می دهم تا با رأی 
نمایندگان، هر شرکتی که در حوزه صنعت نفت و پروژه های 
نفت و گاز کار می کند متعهد شــود بخشی از درآمد خود 
 را به اجــرای پروژه هــای محرومیت زدایــی اختصاص

 دهد.
۱۰. ارتقای فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با 
هدف تقویت ساخت داخل از دیگر موضوعات مورد تأکید 
من است. تالش می کنیم عمده خدمات فنی و مهندسی 
را به سمت توان داخلی ببریم. اکنون بازار خدمات فنی و 
مهندسی و دانش بنیان ها ۵ میلیارد دالر است و ما تالش 
می کنیم که از داخل کاال خریداری کنیم تا ضمن تقویت 
سازندگان داخل، هم افزایی صورت گیرد. همچنین حمایت 
جدی از پارک های فناوری در صنعت نفت از دیگر برنامه ها 

خواهد بود.
۱۱. دیپلماســی قوی در حوزه نفــت و گاز یکی دیگر از 
دغدغه های من است؛ با استفاده از سازمان های منطقه ای و 
بین المللی از جمله اوپک برای بازپس گیری جایگاه ایران در 
بازار نفت اقدام خواهیم کرد. گسترش همکاری با کشورهای 
همسایه برای اکتشاف و تولید و سرمایه گذاری مشترک نیز 

از دیگر اقدامات در این راستا خواهد بود.
۱۲. تقویــت جایــگاه حکمرانی و اعمــال اصل مالکیت 
تصدی گری وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز به عنوان 

اولویت دیگر در دستور کار است.

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی 
اظهــار داشــت: هرســاله یک مــاه مانــده به 
محــرم، اوج و پیــک تقاضــا بــود اما امســال 
 هیــچ هیجانــی در بازار نداشــتیم. بخشــی از

 آن به خاطــر وجــود بیمــاری کرونــا و نبود 
مراســم ها و بخشــی از آن هــم بــه دلیــل 
 کاهش قدرت خریــد و نذری است.قاســمعلی 
حســنی در گفت وگو با ایلنا در مــورد بازار مواد 
غذایی اظهار کرد: قیمت شکر از ابتدای سال دچار 
نوسانات بوده است، در ابتدای سال برای شکر ۵ 

نرخ وجود داشت.
 ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای صنعت و صنف با حواله، 
۸۷۰۰ تومان برای مصرف کننده، ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان با حواله، ۱۳ هــزار تومان قیمت آزاد و ۱۵ 
هزار تومان قیمت آزاد برای مصرف کننده بود.وی 
ادامه داد: دولت در دو مرحله یک بار ۷۲ درصد و 
یک بار ۱۸ درصد و در مجموع ۹۰ درصد افزایش 

قیمت داد. 
۶ هزار و ۶۵۰ تومان به ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان و 

۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید که با همین 
قیمت هم االن در بازار به صورت محدود است اما 
با نرخ ۱۳ هزار تومان به میزان که خریدار بخواهد 

وجود دارد. 
در چنــد وقت اخیــر در بازار شــاهد رشــد در 
قیمــت شــکر نبودیــم حتــی از کیلویی ۱۳ 
هــزار و ۵۰۰ تومــان به ۱۳ هــزار تومــان در 
کاهش پیدا کــرده که به دســت مصرف کننده 
 بــه قیمــت ۱۳ هــزار ۴۰۰ تومان می رســد.

وی افزود: قیمت چــای نیز تغییراتی نداشــته 
اســت. قیمت حبوبــات از ابتدای ســال حدود 
۳۰ درصــد و در بعضی مــوارد بیشــتر افزایش 
قیمت داشــته اســت. پیک مصــرف حبوبات 
از آبان ماه تا اســفند اســت چراکه در تابستان 
 نگهداری آن سخت اســت. امیدواریم با نزدیکی

به فصل برداشت کمی شاهد آرامش در قیمت ها 
باشــیم. همه اینها بســتگی به سیاســت های 
دولت آینــده دارد که چــه برخوردی بــا بازار 
داشــته باشــد. امیدواریم یک مرکز پژوهش ها 
در حــوزه بــازار مــواد غذایی داشــته باشــند 
و دعــوت کنند، مــا نیــز در کنار دولــت برای 
 فراوانی کاال، ثبــات قیمت هــا و... خواهیم بود.

دبیــر اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی با تاکید 
 بر وجود رکود در بــازار گفــت: در هیچ کاالیی 
در بــازار بــا کمبود مواجــه نیســتیم، گرانی و 
گران فروشــی اســت اما کمبودی وجود ندارد. 
بــازار همچنــان در رکــود هســتند، مــردم 
منتظر هســتند تا مشــخص شــود سیاســت 
دولــت و وزیــر جدیــد چیســت؟ آیــا بازهم 
 سهمیه بندی ها وجود دارد؟ آیا باز هم مشکالت 

ارزی خواهد بود؟ یا اینکه می خواهند اجازه دهند 
بازار کار خود را انجام دهد؟وی اضافه کرد: هرساله 
یک ماه مانده بــه محرم اوج و پیــک تقاضا بود، 
امســال هیچ هیجانی در بازار نداشتیم. بخشی از 
 آن به خاطر وجود بیماری کرونا و نبود مراسم ها 
بود اما بخشــی از آن هم به این خاطر اســت که 
بسیاری از کسانی که ســال های گذشته نذری 
می دادند دیگر قدرت خرید و نذری دادن ندارند.

این مسئول صنفی یادآور شد: روغن ۳۵ درصد، 
برنج ۳۸ درصد، شــکر ۹۰ درصد و حبوبات بین 
۱۰ تــا ۳۸ درصد افزایش قیمت داشــته که این 
عوامل باعث کاهش مصرف خانواده ها شده است.
حسنی در انتها خاطرنشــان کرد: با بررسی ۳۰ 
قلم کاالی مــواد غذایی در ایام محرم، نســبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۳۵ درصد کاهش 
فروش در مواد غذایی داشــته ایم. مــواد غذایی 
به قدر کافی در کشــور وجود دارد اما خریداری 
 نیســت؛ بیشــترین کاهــش تقاضا نیــز برای

 حبوبات بوده است.

 وزیر پیشنهادی نفت در جلسه رأی اعتماد

باکمکبخشخصوصیتحریمنفترادورمیزنم

افزایش ۹0 درصدی شکر از ابتدای سال/ حبوبات بیشترین کاهش تقاضا را دارد

کاهش۳۵درصدیتقاضایموادغذایینسبتبهمحرمگذشته

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار 

تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۹۵ دالر و ۴۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
در بازار تهران یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۶۴۲ تومان است.
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عضو هيئت رئيســه اتاق اصناف و رئيــس اتحاديه 
مصنوعات آلومينيومي و يو پي  وي  ســي ساختمان 
تهران گفــت: در بحــث آلومينيوم کمبــود توليد 
وجود ندارد و تأمين مواد اوليه نيــز به راحتي انجام 
مي شــود حتي تحريم نيز تأثيري بر توليد نگذاشته 
 و فقط نوســانات قيمــت ارز باعــث افزايش قيمت 

شده است.
علي فاضلي، عضو هيئت رئيســه اتاق اصناف تهران 
دربــاره وضعيت توليــد و موانع و مشــکالت صنف 
مصنوعات آلومينيومي و يو پي وي ســي ساختمان 
گفت: در بحث آلومينيوم کمبــود توليد وجود ندارد 
و تأمين مواد اوليه نيزبه راحتي انجام مي شود فقط 
نوســانات قيمت ارز باعث افزايش قيمت شده است 

که اين مسئله در رابطه با مصرف آلومينيوم نيز تأثير 
ميگذارد و تنها مشکل همين است.

رئيس اتحاديه صنف مصنوعات آلومينيومي و يو پي 
وي سي ساختمان تهران بيان کرد: در توليد و تأمين 
مشــکلي نداريم و حتي تحريم نيزتأثيري بر توليد 
نگذاشته است و نسبت به افزايش قيمت ساير اقالم 
در اين صنف نيز افزايش قيمت صورت گرفته است 
و ميزان مصرف آلومينيوم نسبت به قبل کاهش پيدا 
کرد، زيرا کااليي جايگزين براي آلومينيوم وجود دارد.

وي افزود: قدرت خريد مردم در بخش مسکن بسيار 
کاهش داشــته و به همين دليل درخواست کاال نيز 
کاهشپيداکرده است و با توجه به پيشرفت تکنولوژي 

شرکت هاي بزرگ جايگزين شده است.

موانع کاهش قیمت خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

 کاهش بهای تمام شده خودروی داخلی موضوعی غيرکارشناسی و غير فنی است. صحبت هايی که در رابطه با کاهش قيمت تمام شده برای خودروهای داخلی شده است امکان تحقق آن تنها با نابودی ديگر صنايع تحقق خواهد 
يافت. عجيب است که در شرايط فعلی همچنان اصرار برای ورود دولت به جهت دخالت در قيمت خودرو ديده می شود. کشوری که تورم رسمی اعالم شده آن توسط بانک مرکزی باالی 47 درصد است چطور می شود به کاهش 
20 درصدی بهای تمام شده خودرو اميد داشت. اين صحبت ها بر چه اساسی انجام می شود. در حال حاضر بهای تمام شده خودروی 206، 120 ميليون تومان است که با کاهش 20 درصدی در صورت تحقق وعده داده شده 
بايد 30 ميليون تومان آن کسر شود. چطور می توان قيمت اين خودرو را تا 30 ميليون تومان کاهش داد. اين کار غيرممکن است. تنها راهی که می توان با آن قيمت تمام شده خودروی داخلی را کاهش داد سرکوب قيمت فوالد 

و ديگر صنايع وابسته به صنعت خودرو است. با اين حرکت تمام صنايع مذکور نابود خواهند شد. در چنين فضايی حرف از راهکار زدن اشتباه است و غير ممکن است.
در حال حاضر قيمت های کارخانه با قيمت های بازار 80 درصد تفاوت دارد. چطور می توان اين اختالف قيمت را جبران کرد. اين همه اصرار برای دخالت در صنعت خودرو برای چيست. مادامی که دولت دست از سر بازار خودرو 
بر ندارد اوضاع به همين منوال است. وقتی بهای خودرو در بازار اينقدر باالست چطور می خواهند به قيمت نابودی تمام صنايع قيمت خودرو را کاهش دهند. کارنامه بازارها در هشت سال فعاليت دولت آقای روحانی نشان می دهد 

خودرو هشت برابر گران شده است. اين در حالی است که در اين مدت متوسط درآمد مردم تنها چهار برابر بيشتر شده است. با تمام اين اتفاقات می توان نتيجه گرفت کاهش بهای تمام شده امکان پذير نيست.
راهکار بحران صنعت خودرو تغيير رفتار سياست های کالن کشور در حوزه مديريت اقتصادی، سياسی و بين الملل است. بحث اين است که ما وارد زنجيره مصرف جهانی شويم و کااليی را با تيراژ باال توليد کنيم که در بازارهای 

جهانی مصرف شود و مصرف کننده ايرانی نيز حق داشته باشد از هرکجای دنيا که می خواهد کاال بخرد.

کاهش 20 درصدی بهای تمام 
شده توليد خودروی داخلی 
يکی از وعده هــای فاطمی 
امين، وزير پيشنهادی صمت 
در دولت ســيزدهم اســت. 
بسياری از کارشناســان بازار خودرو تحقق اين وعده را 
رويايی می دانند که در ايران ممکن نيست. چراکه زيان 
خودروســازان با رقم های ميلياردی امــکان تحقق آن 

را مشکل می سازد. يک کارشــناس بازار خودرو در اين 
رابطه می گويد: کاهش بهای تمام شده خودروی داخلی 
موضوعی غيرکارشناسی و غير فنی است. صحبت هايی 
که در رابطه با کاهش قيمت تمام شده برای خودروهای 
داخلی شده اســت امکان تحقق آن تنها با نابودی ديگر 
صنايع تحقق خواهد يافت. عجيب است که در شرايط فعلی 
همچنان اصرار برای ورود دولت به جهت دخالت در قيمت 
خودرو ديده می شود. به گفته فربد زاوه، کشوری که تورم 
رسمی اعالم شده آن توسط بانک مرکزی باالی 47 درصد 
است چطور می شود به کاهش 20 درصدی بهای تمام 
شده خودرو اميد داشت. اين صحبت ها بر چه اساسی انجام 

می شود. صورت های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در 
سال گذشته نشان می دهد آنها برای هر دستگاه خودروی 
توليدشده به طور متوسط حدود 122ميليون تومان هزينه 
کردند. اين در حالی است که خودروسازان به طور متوسط 
114ميليون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. 
اين زيان قابل تامل، ريشه در سياست عجيب و پر اشتباه 

قيمت گذاری دستوری دارد. 
آنچه مشخص است ارقام يادشده نشان از شکست تمام 
تدابيری دارد که دولت دوازدهم در سال گذشته برای 
ارتقای صنعت و بــازار خودرو اتخاذ کرد. در ســال ۹۹ 
شاهد حضور دوباره شورای رقابت به عنوان تنها مرجع 

قيمت گذار خودرو بوديم. اين در شرايطی است که روش 
فروش خودرو نيز با تغييراتی همــراه بود به طوری که 
فروش با ايجاد محدوديت هايی برای خريداران به صورت 
قرعه کشی همراه شد و قيمت گذاری نيز از روش ساالنه 
به فصلی تغيير کرد. بر اين اساس سال ۹۹ به عنوان اولين 
سالی خوانده می شود که شورای رقابت سه بار اقدام به 
افزايش قيمت خودرو کرد. در اصل دولت برای جبران 
تمام کم و کاستی های زنجيره خودروسازی و آشفتگی 
بازار خودرو در سال ۹8، بسته ای برای سال ۹۹ تعريف 
کرد که قرار بر حذف تمامی تلخکامی ها وکمبودهای 

خودرو در اين سال خوانده می شد.

كاهش 20 درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی امکان پذیر است؟

شوک قیمتی در انتظار  بازار خودرو 
شایلی قرائی
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گرانی ميوه ماه هاست موجب 
شده تا دست مردم از خريد 
اين اقالم کوتاه شود. در حال 
حاضر قيمت انواع ميوه به طرز 
سرسام آوری افزايش داشته و 
حتی در ميادين ميوه و تره بار نيز شاهد کاهش قدرت 
خريد مردم هستيم. عبور قيمت هر کيلو هويج از 30 هزار 
تومان يکی از بارزترين نمونه های آشفته بازار ميوه است. 
رئيس اتحاديه ميوه و سبزی تهران در رابطه با گرانی های 
اخير در بازار ميوه می گويد: افزايش هزينه های توليد و 
حمل و نقل ميوه يکی از مهــم ترين داليل گرانی های 
اخير در اين بازار است. اسداله کارگر ادامه داد: در روزهای 
اخير گرانی هويج را داشتيم که نمونه ای از تاثير هزينه 
های توليد بر روی اين صيفی است. به گفته کارگر بايد 
برای کاهش هزينه های توليد راهکارهای اساسی در نظر 
گرفته شود چراکه در غير اين صورت بايد شاهد مشکالت 

بيشتری در بازار ميوه باشيم. 
در همين زمينه رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مرکزی 
ميوه و تره بار گفت: برآوردها حاکی از آن است که قيمت 
ميوه از 2 هفته آينده با افت 10 درصدی در بازار روبه رو 
شود.مصطفی دارايی نژاد رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان 
مرکزی ميوه و تره بار از ثبات قيمت ميوه در بازار خبر داد 
و گفت: برآوردها حاکی از آن است که قيمت ميوه از 2 

هفته آينده 10 درصد افت کند.
او قيمت هر کيلو انجير زرد را 10 تا 18 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: قيمت کنونی هر کيلو انجير سياه ۵ تا 1۵ 
هزار تومان، انگور بی دانه 12 تــا 16 هزار تومان، انگور 
رطبی 1۵ تا 18 هزار تومان، انگور عســگری 1۵ تا 20 
هزار تومان، انگور کندری 1۵ تــا 20 هزار تومان، آلبالو 
1۵ تا 22 هزار تومان، آلو سانترال 1۵ تا 22 هزار تومان، 
آلو سانتريزه 10 تا 18 هزار تومان، سيب 2 رنگ 12 تا 
17 هزار تومان و سيب گالب 1۵ تا 2۵ هزار تومان است.

دارايی نژاد ادامــه داد: در حال حاضر هر کيلو شــليل 
شبرنگ با نرخ 1۵ تا 20 هزار تومان، شليل سيبی 1۵ تا 

20 هزار تومان، گالبی بيروتی 1۵ تا 30 هزار تومان، هلو 
انجيری 1۵ تا 20 هزار تومان، هلو زعفرانی 10 تا 20 هزار 
تومان، هلو هسته جدا 12 تا 17 هزار تومان، خيار بوته 
ای 6  تا 10 هزار تومان، خيار گلخانه 6 تا ۹ هزار تومان، 
خيار اصفهان 4 تا 7 هزار تومان، طالبی ۵ تا 6 هزار تومان و 
هندوانه 3 تا 4 هزار تومان در ميدان مرکزی و با احتساب 
30 تا 3۵ درصد سود در خرده فروشی ها بايد عرضه شود.
او قيمت هر کارتن آنانــاس را 700 تا 800 هزار تومان، 
هر کيلو انبه را 3۵ تا 40 هزار تومــان و موز را 18 تا 21 
هزار تومان اعالم کرد. اين مقام مسئول قيمت هر کيلو 
بادمجان دلمه ای را 4 تا 6 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
قيمت هر کيلو بادمجان قلمی 4 هــزار و ۵00 تا 6 هزار 
تومان، بادمجان گلخانه 8 تا 10 هزار تومان، باميه 10 تا 
13 هزار تومان، پياز زرد 3 تا ۵ هزار تومان، پياز نو 3 تا ۵ 
هزار تومان، سيب زمينی ۵ تا 7 هزار تومان، سيرخشک 
20 تا 30 هزار تومان، غــوره آبگيری 6 تا 8 هزار تومان، 
غوره عسگری 8 تا 10 هزار تومان، فلفل تند ريز 6 تا 8 
هزار تومان، فلفل دلمه سبز 6 تا 8 هزار تومان، فلفل دلمه 
گلخانه 7 تا 10 هزار تومان و فلفل شيرين شمال 7 تا 10 

هزار تومان است.

او ادامه داد: در حال حاضــر هر کيلو کلم بروکلی با نرخ 
12 تا 20 هزار تومان، کاهو پيچ ســاالدی ۹ تا 12 هزار 
تومان، کاهو رسمی ۵ تا 8 هزار تومان، کرفس 4 تا ۵ هزار 
تومان، کلم سفيد و قرمز 4 تا ۵ هزار تومان، گل کلم 7 تا 
۹ هزار تومان، گوجه فرنگی 3 تا ۵ هزار تومان، لوبيا سبز 
7 تا ۹ هزار تومان، ليموترش سنگی 8 تا 10 هزار تومان و 
ليموترش ميناب 10 تا 1۵ هزار تومان در ميدان مرکزی 
عرضه می شــود. دارايی نژاد نرخ هر کيلو سبزی جور 
) پلو،آش،قورمه( را ۵ تا 6 هزار و ۵00 تومان و ســبزی 
خوردن را 6 تا 7 هزار تومــان اعالم کرد.رئيس اتحاديه 
بارفروشان ميدان مرکزی با اشاره به داليل گرانی هويج 
در بازار بيان کرد: از 40 روز گذشته اتحاديه بارفروشان 
بارها اعالم کرد که قيمت هويج به دليل کمبود و مصرف 
3 برابری در ايام کرونا باال رفته است که اتحاديه به هيچ 
عنوان اين قيمت را قبول ندارد.او قيمت کنونی هر کيلو 
هويج در ميدان مرکزی را 12 تا 13 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: با برداشــت هويج از اقليم فارس و ازدياد عرضه 
برآورد می شود که قيمت هويج کاهش يابد.دارايی نژاد در 
پايان صادرات به عراق و ارمنستان را يکی ديگر از داليل 
گرانی هويج دانست و گفت: با عرضه روزانه 1۵00 تا 2 

هزار تن هويج و جلوگيری از صادرات بی رويه، قيمت به 
10 هزار تومان می رسد.

رئيس اتحاديه ميوه و سبزی تهران در رابطه با گرانی های 
اخير در بازار ميوه به "کسب و کار" گفت: افزايش هزينه 
های توليد و حمل و نقل ميوه يکی از مهم ترين داليل 
گرانی های اخير در اين بازار اســت. اسداله کارگر ادامه 
داد: در روزهای اخير گرانی هويج را داشتيم که نمونه ای 
از تاثير هزينه های توليد بر روی اين صيفی است. به گفته 
کارگر بايد برای کاهش هزينــه های توليد راهکارهای 
اساسی در نظر گرفته شود چراکه در غير اين صورت بايد 

شاهد مشکالت بيشتری در بازار ميوه باشيم.
کارگر همچنين با اشاره به اينکه مغازه دار نقشی در گرانی 
ميوه ندارد اظهار داشت: خرده فروشی در سطح مغازه ها 
ربطی به گرانی های اخير در بازار ميوه ندارد. به عبارتی 
مغازه دار گرانفروشی نمی کند و اشــکال کار در جای 

ديگری است. 
رئيس اتحاديه ميوه و سبزی درباره آينده بازار ميوه گفت: 
امسال قيمت ميوه های توليد داخل باالتر از ميوه وارداتی 
بود که اميدواريم شرايط تا پايان فصل به گونه ای باشد که 

قيمت در همين حد باقی بماند.

حجم میوه از سبد خرید خانوار كاهش یافت

میوه  روی  موج  گرانی
شایلی قرائی
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رئيس اتحاديه لبنيات ســنتي تهران بيان کرد: 
ارائه تســهيالت به دامــداران و توليدکنندگان 
صنايع لبني راهگشــا بوده و مي تواند منجر به 

تنظيم بازار شود.
علي رجبي، رئيس اتحاديه لبنيات سنتي تهران 
اظهار داشت: با سخنان چندي پيش معاون اول 
رئيســجمهور مبني بر ارائه وام و تســهيالت به 
توليدکنندگان موافقم. اگر اين اقدام واقعا انجام 
شود راهگشا بوده و ميتواند منجر به تنظيم بازار 
شود. قيمت ۹0 درصد از محصوالت لبني ثابت 
اســت ولي دو شــرکت در روزهاي اخير قيمت 
محصوالت خود را افزايش داده و بابت اين اقدام 

تذکر دريافت کردند.

وي بيــان کــرد: محمد مخبــر، معــاون اول 
رئيــس جمهــور چنــد روز پيش گفتــه بود: 
"ارائه تســهيالت به دامداران و توليدکنندگان 
صنايع لبنــي از جملــه سياســت هاي دولت 
براي تنظيم بازار شــير اســت. بايد با برگزاري 
جلســات فــوري در هفتــه آتــي راهکارهاي 
 کوتاه مــدت جلوگيري از افزايش قيمت شــير 

بررسي  شود."
رجبي افزود: مشکل اصلي صنعت لبنيات خوراک 
دام است که هم کمياب است و هم قيمت بسيار 
بااليي دارد. اگر خــوراک دام به موقع و با قيمت 
مناسب عرضه شود قابليت آن را داريم که تا 1۵ 

سال قيمت لبنيات را ثابت نگه داريم.

رئيس اتحاديه خشکشويي و لباسشويي تهران تعلل 
در امر واکسيناسيون را اشــتباهي بزرگ خوانده و 
اظهار داشت: هيچ درماني مهمتر از پيشگيري نيست. 
متاسفانه هم در واکسينه کردن مردم از ابتدا تا کنون 
تعلل شده است و هم اينکه در محل هايي که واکسن 
تزريق مي شود، ازدحام بســيار است. از سوي ديگر 
ساعت ها افراد در صف و نوبت مي مانند و در نهايت 

اعالم مي کنند که واکسن تمام شده است .
ابوالفضل رجب زاده، رئيس اتحاديه خشکشــويي و 
لباسشويي تهران در ادامه از عدم مديريت در مراکز 
واکسيناسيون سخن گفته و اظهارداشت: متاسفانه 
عدم مديريت صحيح و اصولــي منجر به ازدحام مي 
شود. اگر ستاد ملي کرونا مسئوليت واکسيناسيون 
اعضاي هر صنف را به اتحاديه ها واگذار کند مي توان 
از ازدحام بيجا کاست و زنجيره انتشار ويروس کرونا را 
به کل در مدت کوتاه قطع کرد. وي از پتانسيل اتحاديه 
در ايجاد و در اختيار قرار دادن مکان و امکانات مناسب 

براي واکسيناسيون خبر داده و گفت: از آنجايي که 
تمامي اتحاديه ها مکان هايي نظير سالن اجتماعات، 
حسينه يا هيات هايي براي برگزاري انواع مراسم هاي 
مختلف در طول ســال در اختيار دارند بنابراين مي 
توانند با استفاده از اين مکان ها فضاي بسيار خوبي 
براي ســتاد ملي کرونا و مراکز واکسيناسيون ايجاد 
کنند؛ لذا هر چه سريع تر اين کار انجام شود مي توانيم 

از فجايع بيشتر به يقين جلوگيري کنيم .
رجب زاده تصريح کرد: مي توانيم در صورت استقرار 
تيم واکسيناســون در عرض مدت بســيار کم کليه 

اعضاي صنف خشکشويي را واکسينه نماييم .
رئيس اتحاديه خشکشــويي و لباسشــويي تهران 
تاکيد کرد: انتظار و توقع بيشتري از مديريت محترم 
اتاق اصناف تهران داشــته ايم تا زودتــر از اين براي 
واکسيناسيون اصناف تالش و اقدام نمايد. قريب به 
دو سال متوالي است که اصناف بخصوص گروه شغلي 

1 با شيوع ويروس کرونا دست و پنجه نرم مي کنند.

افزايش قيمت غيرقانونی بليت هواپيما و جلســات 
بی فايده شورای عالی هواپيمايی در هفته های گذشته 
که نهايتا نتيجه ای در بر نداشت، به نظر نخستين ميراث 
پرحاشيه اســالمی براری وزير جديد راه وشهرسازی 
است. از ابتدای تير ماه امسال شرکت های هواپيمايی 
اقدام به افزايش قيمت بليت هواپيما در مســيرهای 
داخلی تا ســقف 30 درصد کردند اما برای اين اقدام 
ناگهانی شــان هيچ مجــوز قانونی از شــورای عالی 
هواپيمايی دريافت نکردند. به عنوان مثال طی هفته های 
گذشته شــرکت های هواپيمايی قيمت بليت پرواز 
تهران-مشهد را تا بيش از يک ميليون تومان فروختند 
در حالی که بر اساس نرخ مصوب اعالم شده، حداکثر 
قيمت بليت برای پرواز تهران-مشهد 771 هزار و 200 
تومان بود. همچنين ســقف نرخ مصوب برای پرواز 
تهران-شيراز 673 هزار و 700 تومان بود اما ايرالين ها 

آن را تا بيش از 870 هزار  تومان افزايش دادند.
اين مسئله پس از چند روز حاشيه ساز شد و محمد 
اسالمی، وزير راه و شهرسازی در همان روزهای نخست 
تير ماه اعالم کرد که افزايش قيمت بليت هواپيما غير 
قانونی است و ايرالين ها بايد آن را به نرخ مصوب سابق 

)نرخنامه آبان ماه سال 13۹۹( بازگردانند.
مســئوالن ســازمان هواپيمايــی نيز بارهــا و در 
مصاحبه های متعددی اين اقدام ايرالين ها را غيرقانونی 

و حتی مصداق تبانی قلمداد کردند و به آن ها هشدار 
دادند که بايد نرخ بليت هواپيما را به قيمت های مصوب 
بازگردانند. آن ها همچنين به گرانفروشان تاکيد کردند 
که اگر اين کار را انجام ندهند پرونده هايی برای شان 
نزد دستگاه قضايی و مراجع نظارتی باز خواهند کرد و 

بايد پاسخگوی اين افزايش قيمت باشند.
تورج دهقان زنگنه -رييس وقت سازمان هواپيمايی 
کشوری - در اين باره به ايسنا گفت: با توجه به اينکه 
برخی از شرکت های هواپيمايی با وجود هشدارهای 
داده شده همچنان قيمت بليت هواپيما را به نرخ مصوب 
برنگردانده اند، بايد منتظر برخورد از طريق دستگاه های 
نظارتی و قضايی باشــند. همچنين اگر ايرالين های 
داخلی قيمت ها را به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته 
برنگردانند هفته آينده در جلسه ای که با مديران عامل 
آن ها داريم، برخی از مســيرهای خارجی آن ها را لغو 
خواهيم کرد. اما شرکت های هواپيمايی به اين اظهارات 
وقعی ننهادند و پروازهای خود را در ماه های گذشته با 
همان نرخ دلخواه شان ادامه دادند. جالبتر اينکه حتی در 
برابر رسانه ها نيز پاسخگو نبودند. اين ميراث پر حاشيه 
به زودی به وزير جديد راه و شهرسازی که به احتمال 
زياد رستم قاســمی خواهد بود، می رسد و بايد ديد او 
اين ماجرا را پايان خواهد داد يا آنکه ايرالين ها باز هم به 

گرانفروشی خود ادامه می دهند؟

عضو هيات مديره اتحاديــه واردکنندگان نهاده 
های دام و طيور ايــران گفت: با چهار راهکار می 
توان مشکالت بازار نهاده های دامی را برطرف و 

اين بازار را ساماندهی کرد.
محمد مهدی نهاوندی با اعالم اين مطلب اظهار 
کرد: تامين مســتمر و منظم ارز مورد نياز برای 
واردات نهاده هــای دامی با توجه بــه  ضوابط 
اعتباری يکی از راهکارها برای ســاماندهی بازار 

نهاده های دامی است.
وی افزود: تامين نهاده های مورد نياز واحد های 
توليدی به صورت تنخواه در مقابل اخذ تعهد ارائه 
محصول به شبکه های توزيع دومين راه حل برای 

ساماندهی بازار نهاده های دام و طيور است.

عضو هيات مديره اتحاديــه واردکنندگان نهاده 
هــای دام و طيور ايران تصريــح کرد:همچنين 
برای ســاماندهی بازار نهاده هــای دامی الزم 
اســت تا واحد هــای توليــدی کــه محصول 
را در قبــال نهــاده دريافتــی تحويل شــبکه 
 هــای توزيع نــداده انــد از ســامانه بــازارگاه 

حذف شوند.
بــر اســاس اعــالم روابــط عمومــی اتحاديه 
واردکنندگان نهاده هــای دام و طيور ايران اين 
مقام مســوول صنفی از قطع سهميه واحد های 
توليدی که نهاده دريافتی دولتی را در بازار آزاد 
عرضه کرده اند را از ديگر راهکارهای ساماندهی 

بازار نهاده های دامی برشمرد.

چگونه می توان بازار نهاده های دامی را ساماندهی کرد؟

خوراک دام؛ مشکل اصلي صنعت لبنيات

مسئوليت واکسيناسيون افراد صنفي به اتحاديه ها واگذار شود

معمای قیمت بلیت هواپیما حل می شود؟

گرانفروشی ايرالين ها ميراث پرحاشيه اسالمی برای وزير جديد

كمبود تولید آلومینیوم نداریم

عدم تأثير تحريم بر ميزان توليد مصنوعات آلومينيومي
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رئیس جمهور در مجلس :
معرفی وزرا بر اساس شاخص هایی بود كه به مردم 

قول داده بودم
رئیس جمهور اعالم کرد که معرفی وزرا بر اساس شاخص هایی بود که نسبت به آنها 

در دوره انتخابات به مردم قول داده بودم .
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم در سخنان پایانی جلسه 
بررسی صالحیت  وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با گرامیداشت هفته دولت 
اظهار کرد: این روزها پزشکان عزیز و کادر درمانی کشور مجدانه از جان مردم صیانت 
می کنند و باید از آنان تشکر کنیم. همچنین از مجلس و کمیسیون های آن و نیز 
رییس مجلس تشکر می کنم که چندین روز برای بررسی صالحیت  وزرا و بررسی 
سوابق آنان وقت گذاشتند. کار خوبی بود و به نظرم این یک جلوه از مردم ساالری 

دینی که نمایندگان مجلس با دغدغه و حساسیت وزرا را بررسی می کنند.
وی افزود: این حساسیت ها بیان و تبیین آن برای مردم و مسئوالن مفید است.

رییسی با اشاره به فرایند معرفی اعضای کابینه به مجلس اظهار کرد: معرفی وزرا بر 
اساس شاخص هایی بود که نسبت به آنها در دوره انتخابات به مردم قول داده بودم 
که برمبنای آن وزرا را انتخاب کنند. از جمله شــاخص های کارآمدی، تخصص، 

فسادستیزی و مردمی بودن.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه صالحیت عملی و علمی وزرا در معرفی آنان تأثیر 
اساسی داشت، گفت: آنچه که در سامانه تشکیل شده برای انتخاب وزرا به دست 
آمد یک بانک اطالعاتی است که در اختیار وزرای انتخابی قرار می گیرد تا کسانی که 
در آنجا مورد توجه مردم قرار گرفتند، فارغ از کسانی که به عنوان وزیر معرفی شدند، 

در سطوح دیگر مدیریتی به گرفته شوند.
وی با بیان اینکه شرط مطلق ما نسبت به همه وزرا سالمت و پاکدستی آنان بوده 
است، تصریح کرد: این شرط فقط در رای اعتماد مورد تاکید نیست، بلکه همیشه 
مورد تاکید ماست. هر زمانی معلوم شود که کسی که با دولت همکاری می کند، نه 
در جایگاه وزیر بلکه در هر جایگاه دیگری، کوچکترین ناسالمتی بروز دهد، این 

تحمل نخواهد شد.
رییسی یادآور شد: همه بدانند که ما پاکدستی و سالمت دولتمردان را مورد توجه 
قرار می دهیم. من در مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد، شرط ضمنی 
من در انتخابات موضوع مبارزه با فساد بود. اگر گزارشی موثق به دستم برسد که 
کسی به فساد آلوده شــده برای برخورد با او درنگ نخواهم کرد، اما صرف اتهام یا 
اینکه صرفاً در جایی مکتوب شود یا برای کسی این ذهنیت پیش آید، کافی نیست، 

ما باید بررسی کنیم و وقتی به یک سند متقن رسیدیم به آن رسیدگی می کنیم.
وی افزود: هیچ اتهام متقن و مستقری نسبت به هیچکدام از وزرای پیشنهادی وجود 
ندارد و من این را به مجلس اطمینان می دهم که اگر به کسی هم در جایی اتهامی 

وارد شده، آن اتهام رد شده است.
رییسی ادامه داد: خط قرمز ما در مبارزه با فساد فقط بی حساب و استناد به کسی 
اتهام زدن است اما اینکه طرف کیست و وابسته به کجاست برای ما مهم نیست و در 

عمل هم دیدید که مشی ما همین است و در ادامه هم خواهد بود ان شاءاهلل.
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه برخی موارد طرح شــده در جریان بررســی 
صالحیت ها در مورد برخی افراد وی را حساس کرده است، اظهار کرد: در این چند 
مورد، تماس گرفتم و کار را به نهادهای اطالعاتی سپردم که اگر چنانچه این موارد 
صحت دارد به من اطالع دهید تا به جای خود واکنش الزم نشان داده شود، اما بعد از 
چند روز بررسی گفتند که هیچ کدام از این موارد صحت ندارد، پس من به مجلس 

در این زمینه هم اطمینان می دهم.
وی یادآور شــد: مردم تاب و توان اختالف مجلس و دولت را ندارند و از خاطرات 
اختالفات گذشــته دل خوشــی ندارند، امروز ما به دنبال تعامل کامل با مجلس 
هستیم. این شرایط فعلی از نظر کرونا و وضعیت معیشت مردم می طلبد که دولت 

سریع تر تشکیل شود.
رییسی با تاکید بر اینکه همه وزارتخانه ها مهم هستند، اظهار کرد: آن بخشهایی که 
بحث جان و نان مردم را به دست دارند و در خط مقدم خدمت رسانی به سفره مردم 
هستند اهمیت خاصی دارند و امیدوارم با رای مثبت شما این وزارتخانه ها و نیز همه 

وزارتخانه ها مشغول به کار شوند.
 رییس جمهوری گفت: تاکید می کنم که وزرای خط مقدم اقتصاد کشــور که به 

پشتوانه رأی قوی مجلس نیاز دارد ان شاءاهلل به این رأی هم برسند.
وی با اشاره به برخی گالیه ها از انتخاب وزرای جوان، اظهار کرد: هم توانایی علمی و 
هم عملی آنان مورد توجه من بوده و اگر اینطور نبود چنین افرادی معرفی نمی شدند. 
مگر بنده و آقای قالیباف در ابتدای انقالب چند سال سن داشتیم که یکی فرمانده 
تیپ و دیگری در دستگاه قضایی مشــغول بود؟ اگر میدان به جوانان ندهیم پس 
چگونه جوان گرایی پا بگیرد. برای ما مهم است که افراد دانش کار را داشته باشند و 
معلوم شود که با عملیات اجرایی و دستگاه را برقرار کند و توانایی این را داشته باشد.
 رییسی با تاکید بر اینکه ما سعی کردیم کابینه ترکیبی از تجربه و توانمندی باشد، 
گفت: جوانانی که معرفی کردیم با کارشان ارتباط برقرار کرده اند و اینطور نبوده که 
با مدرک دکتری از دانشگاه بیاید و معرفی شود. ممکن است که آن مدیریت های 
کالن را نداشته باشد ولی با کار آشناست. ما می خواهیم روحیه جوان گرایی و یک 

تحول در ساختار مدیریتی ایجاد شود.
رییس جمهوری ادامه داد: گذاشتن برخی وزیران جوان در وزارتخانه ها پیام امید به 
جوانان کشور و کارآفرینان کشور است و ما باورمان بر این است که اگر جوان فاضلی 

که بتواند کار را انجام دهد روی کار آید ضرری نخواهیم کرد.
وی یادآور شد: رای اعتماد به وزرا آغاز کار ما با مجلس است، ما انتظارمان این است 
که همکاری و تعامل میان مجلس و سطوح مختلف مجلس به عمل و اجرا برسد. من 
هنوز برنامه تفصیلی را به مجلس تقدیم نکردم، آنچه که ارائه شد یک برنامه مختصر 

بود و گزیده ای از برنامه تفصیلی به شمار می رفت.
رییسی با بیان اینکه ما بعد از رای اعتماد از صبح فردا اولین جلسه دولت را برگزار 
می کنیم، تصریح کرد: ما گرفتار مسائلی هستیم که یک ساعت معطلی هم برای 
ما جایز نیست، از جمله وضعیت واکسیناســیون کرونا که برای آن هم در داخل 
پیگیری های الزم انجام شده و هم ارز الزم را تامین کردیم و گشایش هایی در کار 
است ان شاء اهلل. هرچند که برخی معتقدند که با اینهمه دشمنی خارجی و وضعیت 
اقتصادی فعلی مگر می شود از مشکالت برون رفت که ما می گوییم با تکیه بر همین 

موجودی فعلی می توانیم.
وی با اشاره به موضوع سیاست خارجی دولت سیزدهم اظهار کرد: عزت، حکمت و 
مصلحت و حقوق حقه ملت ایران مورد تأکید همیشگی ما در سیاست خارجی است، 
ما رویکردی تعاملی خواهیم داشت و رفع تحریم  را با قدرت دنبال می کنیم ولی سفره 
مردم را به آن بند نخواهیم زد. برخی سیاست های موجود در کشور آن که به آنها 
توجه کافی نشده است از جمله سیاستهای مقاومتی مورد نظر رهبری که راهکار 
برون رفت کشور از مشکالت است و بنای ما هم دنبال کردن آنها به شکل کامل است.
رییس جمهوری با بیان اینکه تیم وزراتخانه ها هم برای من مهم است، ادامه داد: 
ایران قوی یک دولت قوی و وزارتخانه های قوی می خواهد که اگر چنین نشود و این 
مولفه های قدرت کنار هم قدرتمند نباشند کار درست پیش نمی رود، پس در مورد 
تیم هر وزراتخانه  هم من حتماً اظهار نظر خواهم کرد تا همه تیم و همکاران وزیر هم 

فسادستیز و پاکدست باشند.
 وی در پایان یادآور شد: مردم انتظار دارند که دولت زودتر شکل بگیرد و کارش را 
آغاز کند، حتی اگر یک وزارتخانه هم با سرپرست بخواهد اداره شود، تاثیر خود را 
دارد. پس انتظار من هم این است که همه عزیزان مجلس به کابینه رای اعتماد کامل 
دهند، و البته بدانید که رای و نظر مجلس هم برای ما احترام دارد و هم آن را تأیید 

می کنیم و هم به آن اعتماد داریم.

خبر

تشخیص کرونا با طیف سنج »ایران ساخت« سرعت گرفت
محققان در یک شرکت دانش بنیان دستگاه طیف سنج نانودراپ را به تولید رساندند که در تحقیقات کرونا مورد استفاده قرار می گیرد.مهدی حیدری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: دستگاه طیف سنج 
نانودراپ دارای کاربردهای گوناگونی در حوزه های شیمی پزشکی، فیزیک و زیست فناوری است.به گفته این فعال فناور، از مهم ترین این کاربردها می توان به اندازه گیری اسیدهای آمینه، نوکلئیک اسیدها و 

رشته های ژنتیکی اشاره کرد که در مطالعات زیستی و تولید داروها، درمان بیماری ها و پژوهش های سلولی و مولکولی کارآمد است.وی با بیان اینکه این دستگاه را در این شرکت دانش بنیان تولید کردیم، بیان کرد: از 
مزایای این دستگاه دقت یک دهم نانومتری آن است. این دستگاه می تواند غلظت و خلوص اسید نوکلئیک ها و پروتئین ها را با حجم یک تا ۲ میکرولیتر با حد تشخیص ۲نانوگرم اندازه گیری کند.

رســتم قاســمی )وزیــر 
رئیســی  پیشــنهادِی 
بــرای تصــدی وزارت راه 
و شهرســازی( برنامــه 
خود برای ایــن وزارتخانه 
را منتشــر کرده و این در حالی اســت که یکی از 
رئوس این برنامه، شــیوه متمایِز تامین مالی برای 
ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی است: 
استفاده از صندوق های موســوم به REIT که در 
واقع سرمایه های ُخرد افراد را تجمیع می کنند و با 
استفاده از آنها، به ساخت و ساز می پردازند. اما آیا 
این شیوه می تواند رویای خانه دار شدِن ایرانی ها را 

محقق کند؟
جلسات بررسی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی، 
رییس جمهور، در مجلس شــورای اسالمی از روز 
شــنبه هفته جاری کلید خورده و به زودی پایان 
می یابد. این در حالی اســت که طی روز های اخیر، 
برنامه وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی در بخش 
مسکن انتشار عمومی پیدا کرده و حاال در دسترس 

است تا روی آن قضاوت شود.

قاسمی و پوشش وعده های رئیسی
»رستم قاسمی« )که از فرماندهان سپاه بوده و در 
دولت احمدی نژاد هم وزیر نفت بوده است( از ۱۳ 
برنامه کلیدِی خود در حوزه مسکن رونمایی کرده 
که به نظر می رسد همزمان، وعده های داده شده از 
سوی رئیسی در جریان رقابت های انتخاباتی را هم 

پوشش می دهند.
بر ایــن اســاس، وزیــر پیشــنهادی وزارت راه و 
شهرســازی )وزارتخانه ای که البته قرار است به دو 
وزارتخانه مجزا تفکیک شود( وعده داده که تا سال 
۱۴۰۴، هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد. 
عالوه بر این، صحبت از اجــرای »قانون مالیات بر 
خانه های خالی« هم در ایــن برنامه به میان آمده 
است، حال آنکه تا همین حاال، دولت های یازدهم و 
دوازدهم و مجالس نهم و دهم، در زمینه اجرای این 
قانون موفق نبوده اند. به این ترتیب، خوداظهاری 
در زمینه معرفی امالک خالی از سکنه موفق نبوده 
و مشــخص هم نیســت دولت چگونه می خواهد 
خانه های خالی را شناسایی کند و از آن ها مالیات 

بگیرد.

اما شــاید قابل اعتناترین وعده در برنامه »رستم 
قاسمی« برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را بتوان 
وعده توسعه »صندوق زمین و ساختمان« دانست. 
این صندوق، به بیان ســاده، قرار اســت سرمایه 
مازاد شهروندان را به بخش مسکن هدایت کند تا 

طرح های انبوه سازِی مسکن تامین سرمایه شوند.
اما این طرح به طور کلی جدید نیست و پیش از این، 
به عناوین دیگر، از جمله »خرید متری مسکن« یا 
»عرضه مسکن در بورس کاال« هم مطرح شده بود. 
بر اساس این طرح، سرمایه گذاران ُخرد می توانند 
با هر میزان آورده، در بستر بورس کاال، برای خرید 

مسکن سرمایه گذاری کنند.
با این همه، بر خالف خرید فیزیکی در حوزه مسکن، 
در خرید متری مسکن، ســرمایه گذار می تواند در 
بورس کاال صرفاً چند متر از یک خانه را خریداری 
کند و البته به همــان اندازه در منافــع حاصل از 

ساخت بازدهی کسب کند.

شکل گیری صندوق های REIT برای 
نخستین بار؟

این، اما در حالی است که برخی کارشناسان حوزه 
مسکن در ایران، معتقدند با برخی تغییرات در این 
ساز و کار، می توان جریان نقدینگی سرگردان را به 
سمت این بازار منحرف کرد. از جمله این تغییرات، 
ایجاد ســاز و کاری برای شــکل گیری بنگاه های 
موسوم به REIT اســت که در واقع، صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک در حوزه مسکن به حساب 

می آیند.
توضیح اینکه بــورس کاال در عمده کشــور های 
دنیا عمدتــاً بر کاال هایــی که اصطالحــاً به آن ها 
»کامودیتی« می گویند استوار است، یعنی کاال هایی 
با مصرف گســترده و »همگن« که قیمت آن ها در 
لحظه و در کشــاکش بین نیرو های عرضه و تقاضا 
تعیین می شود. نکته این است که مسکن، به خودی 

خود نمی تواند در این دسته قرار بگیرد.
دلیــل موضوع هم واضح اســت: مســکن کاالیی 
»همگن« نیســت، به این معنی کــه قیمت یک 
مترمربع مسکن در شمال شهر تهران، ممکن است 
۱۰۰ برابر قیمت یک مترمربع مسکن در یک شهر 
کوچک باشد. بنابراین، خریِد مترِی مسکن از طریق 
بورِس کاال عماًل بی معنا است، مگر آنکه چیزی به 
نام »مسکن دولتی« )یا »مسکن ملی«، یا »مسکن 
مهر« یا هر نام و طرح مشــابهی( تعریف شود که 
در آن، قیمت هر مترمربع مســکن در کل کشور، 

ثابت باشد.به این ترتیب، اگر شما مثاًل ۲۰ میلیون 
تومان سرمایه در اختیار داشته باشید )سرمایه ای 
که قاعدتاً برای خرید خانه، خــودرو یا مواردی از 
این دست کافی نیســت(، می توانید وارد حساب 
کاربری تان در بورس شوید و مثاًل ۲ مترمربع خانه 
بخرید. بازدهی یا سوِد حاصل از این سرمایه گذاری، 
همچون رشِد قیمت سهاِم کارخانه ها، به شما سود 
می رســاند و خرید و فروش آن هم مانند خرید و 

فروش سهام خواهد بود.

بستری برای »اجاره داری حرفه ای« در 
حوزه مسکن

این ساز و کار برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن، 
همین حاال هم در دنیــا به کار گرفته می شــود: 
 Real Estate بنگاه هایی اقتصادی که ناِم عمومِی
Investment Trust یا REIT را بر پیشــانی 
دارند و در واقع، سرمایه های ُخرد و عمومی را جمع 
آوری می کنند و با آن ها در پروژه های بزرگ مسکن، 
نظیر مراکز تجاری، مال ها و برج ها سرمایه گذاری 

می کنند.
اما این صندوق ها در واقع می توانند شکلی از »اجاره 
داری حرفه ای« در بازار مسکن هم باشند، به این 
معنی که مثاًل هزاران نفر با سرمایه های ُخرِد خود، 
ســرمایه مورد نیاز برای احداث یک پاساژ تجاری 
را تامین می کنند و بــه صورِت جمعی هم مالکیت 
آن پاســاژ را در اختیار می گیرند. بــه این ترتیب، 
واحد های تجارِی این پاســاژ می توانند اجاره داده 
شوند و هر کس به اندازه سهِم خود از تامین مالی، از 

اجاره بهای واحد ها بهره مند می شود.

چرا طرح REIT تاکنون اجرایی نشده است؟
اما می توان پرســید چرا چنین طرح هایی تاکنون 
در ایران اجرایی نشده اند؟ موضوع احتماالً به نبود 
زیرساخت های فنی و اجرایی بر می گردد. در واقع، 
تا امروز، طرح عرضه مســکن در بورس کاال عمدتاً 
ناظر بــه برخی امالک مازاد دولتی و شــبه دولتی 
بوده است. به عبارت ساده، دولت )به ویژه در کوراِن 
رشد انفجارِی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹( به دنبال 
این بود که امالک مازاد خود را به مردم بفروشــد 
تا کســری بودجه خود را جبران کند، اما خبری از 
ورود سرمایه گذاراِن حرفه ای و انبوه سازان به این 

صندوق ها نبود.
از قضا، اما موضوع بر ســِر پروژه هــای غیِر دولتی 
است، یعنی پروژه های انبوه سازی که توسط بخش 
خصوصی اجرا می شوند و با مشــکِل نبود سرمایه 
مواجه اند. تعیین قیمت در این پروژه ها مشــکل 
اصلی است و چنانچه زیرساخت های فنی و اجرایی 
آن ایجاد شــوند، جذب ســرمایه چندان دشــوار 

نخواهد بود.
از طرف دیگر، موجــران )صاحبان امالک( در بازار 
مســکن ایران هنوز عمدتاً تک مالک هستند، در 
حالی که از این طریق می تــوان پروژه های بزرِگ 
ساخت و ســاز را اجرا کرد و سرمایه گذاران هم در 
مالکیت و هــم در دریافت اجاره، ســهیم خواهند 
شد. به همین دلیل هم هســت که در نمونه های 
مشــابه در دنیــا، عمدتــاً صندوق های ســرمایه 
گذاری، صندوق های بازنشســتگی و بانک ها، به 
 ســمت ســرمایه گذاری در REITها سوق پیدا 

می کنند.

آیا ایجاد صندوق های REIT در بورس كاالی ایران اجرایی می شود؟

برِگ جدید  برای خانه دار کردِن ایرانی ها
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطــات در آخریــن روز فعالیت خود در 
دولت دوازدهم، گزارشی از تعداد پیام های پاسخ 
داده شــده به کاربران از آذر ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ 
منتشر کرد.محمدجواد آذری جهرمی در آخرین 
روز فعالیت خود در اداره وزارت ارتباطات، گزارشی 
از پیام های پاسخ داده شــده کاربران از آذر ۹۸ تا 

شهریور ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
وزیر ارتباطات در اینستاگرام نوشت: پیامک ها در 
کنار شبکه های اجتماعی، پنجره ارتباط مستقیمی 
بین شما و من بود. گزارش فوق از آمار دستورات 
شما از طریق کانال پیامکی است که تالش کردم 

عمده آنها را پیگیری کنم.وی با بیان اینکه خاطرات 
خوبی از این نوع تعامل با مردم برایم ایجاد شــد، 
اضافه کرد: به ویژه وقتی محدود ناسزاها به لبخند 
رضایت و رفاقت ها بدل شــد. در هر حال از امروز 
مســئولیت بنده به عنوان وزیر ارتباطات خاتمه 
خواهد یافت. اما همچنان کانال ارتباطی ما با هم 
باز خواهد بود و رفاقت ها همچنان ادامه خواهند 

داشت.مطابق گزارش منتشر شده از سوی آذری 
جهرمی، ۶۱ هزار و ۲۴۵ پیام از طریق پیامک به 
شماره موبایل اعالم شده از سوی وزیر ارتباطات از 
سال ۹۸ تاکنون ارسال شده است.از این تعداد ۲۲ 
درصد پیام ها مربوط به شکایت کاربران از عملکرد 
اپراتورها بوده اســت و ۱۸ درصد این پیام ها نیز 
مربوط به درخواست توســعه پوشش اینترنت در 

روستاها یا شکایت از سرعت اینترنت بوده است.
در همین حال ۲۰ درصــد پیام ها مربوط به حال 
و احوال دوســتانه مردمــی، ۱۵ درصد مربوط به 
شــکایت و انتقاد از خدمات پســتی، ۱۵ درصد 
مربوط به درخواســت اشــتغال، ۳ درصد پیام ها 
مربوط به شــکایت از عملکرد کارکنــان وزارت 
ارتباطات، ۳ درصد مربوط به خدمات پست بانک، 
۲ درصد مربوط به دولت الکترونیک و یک درصد 
این پیام ها مربوط به اشکاالت گیمرها و یک درصد 
نیز درخواست مساعدت از سوی کارکنان وزارت 

ارتباطات بوده است.

۸ طرح نوآورانه برای جذب سرمایه انتخاب شد و 
با توسعه محصوالت و خدمات این حوزه، دانش و 
فناوری شناختی توســعه پیدا کند. »رویداد ملی 
سرمایه گذاری برین وســت ویژه  کسب  وکارهای 
حوزه علوم و فناوری های شــناختی« با حمایت 
از ۸ طرح برای جذب ســرمایه، زمینــه را برای 
تجاری سازی و توسعه محصوالت این حوزه فراهم 

کرد.
کمال خــرازی مشــاور معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهوری در امور توســعه علوم شناختی 
در این رویداد با تاکید بر حمایت از شــرکت های 

فناور و خالق ایــن حوزه گفت: علوم شــناختی 
می تواند به عنوان کســب و کار مطرح شــود. با 
حمایت صندوق ها، ایده ها می توانند به شرکت های 
دانش بنیان و خالق تبدیل شوند تا خدمات خود را 

به جامعه ارائه دهند.
برنامه ملی سرمایه گذاری BRAINVEST با 
همکاری مشترک ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شــناختی معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری و صندوق پژوهــش و فناوری گیالن از 
ســال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. این 
رویداد ســرمایه گذاری پس از یک سال به عنوان 

نخستین و جدی ترین رویداد سرمایه گذاری ویژه 
کسب وکار های شناختی به شمار می رود.

در فراخوان رویداد برین وســت، بیش ۶۰  طرح 
ثبت نام کردند که پــس از چند مرحله ارزیابی در 
زمینه های ســرمایه گذاری، علمی، ۸ تیم موفق 
به حضور در رویــداد، ارائه طــرح مقابل نماینده 
سرمایه گذاران و تالش برای جذب سرمایه شدند.

شرکت های فناوران سرمد، ســیناپس، چلچلی، 
راش، همــراه اتیســم، کاگنیبوســت، نورونیو و 
ویراسنس در این رویداد حضور داشتند و پس از 
داوری ها، ۳ تیم کاگنیبوست با تولید داروی موثر 

در درمان بیماری های سیســتم عصبی مرکزی، 
چلچلی با هدف طراحی بازی برای مقابله با بیماری 
آلزایمر و نورونیو که پلتفرم ارائه خدمات در زمینه 
سنجش و توانبخشی شناختی را ایجاد کرده است، 

مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
در قالــب ایــن برنامه ملــی، چالش ســرمایه 
شناختی ســازمان برگزار شــد که نتایج آن ارائه 
مجموعه ای از ایــده  ها و طرح های پژوهشــی و 
نیز شــکل گیری و فعالیت تیم های اســتارتاپی 
 در زمینه های مرتبط با علم مدیریت شــناختی

 بوده است.

شرکت چینی دوگی از عرضه گوشی نسل پنجم جان 
سخت وی ۱۰ خبر داده که دارای دوربین چهارگانه، 
باتری بزرگ و حرارت سنج مادون قرمز است.گوشی 
وی ۱۰ تاییدیــه ۸۱۰G-MIL-STD را دریافت 
کرده که به معنای مقاومت آن در برابر رطوبت، فشار 
و محیط اسیدی است. همچنین این گوشی در برابر 
گرد و خاک و رطوبت نیز مقاوم است. گوشی یادشده 
در صورت ســقوط در عمق ۵ متــری آب برای مدت 

دو ساعت ســالم باقی می ماند.از این گوشی می توان 
برای عکاســی و فیلم برداری در زیر آب بدون نیاز به 
قاب محافظ استفاده کرد. گوشــی مذکور در صورت 
ســقوط از ارتفاع ســه متری بر روی سطح سیمانی 
نیز سالم می ماند.ضخامت این گوشی ۱۶.۱ میلیمتر 
بوده و وزن آن به ۳۴۰ گرم می رسد. نمایشگر ال سی 

دی و ۶.۳۹ اینچی با دقت ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکســل، 
وجود ۲۷۰ پیکســل در هر اینچ این گوشی، نسبت 
نمایشگر به بدنه ۹۰.۵ درصد، پردازنده هشت هسته ای 
دایمنسیتی ۷۰۰ مدیاتک و ۲.۲ گیگاهرتزی، پردازنده 
گرافیکی MC۲ Mali-G۵۷، هشت گیگابایت رم، 
۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با امکان افزودن ۲۵۶ 

گیگابایت حافظه میکرواس دی از جمله امکانات این 
گوشی است.این گوشــی دارای چهار دوربین با دقت 
۴۸، ۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل بوده و قادر به ضبط ویدئو با 
کیفیت ۲K و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است. دقت 
دوربین سلفی این گوشی ۱۶ مگاپیکسل و باتری آن 
۸۵۰۰ میلی آمپری است که ۴۷ ساعت مکالمه مداوم 
را ممکن می کند. گوشــی مذکور که با فناوری شارژ 

بی سیم هم سازگار است، تنها ۲۹۹ دالر قیمت دارد.

نشست بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت 
پایان یافــت و در پایان رأی گیری از میــان ۱۹ وزیر 
پیشنهادی معرفی شده، تنها حســین باغگلی وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد 

بهارستان نشینان نشد.
به گزارش فارس، نشست بررسی صالحیت و برنامه های 
وزرای پیشنهادی دولت ســیزدهم برای تصدی ۱۹ 
وزارتخانه از روز شنبه )۳۰ مردادماه ۱۴۰۰( در صحن 

مجلس شورای اسالمی آغاز شد.
طی این نشســت ها - که در دو نوبــت صبح و عصر 
برگزار شد- در ابتدا کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی گزارش خود را درخصوص صالحیت و 

برنامه های وزرای هرکدام از وزرای پیشنهادی مجلس 
اعالم و قرائت کردند.

ســپس برای هر کدام اســت وزرای پیشــنهادی ۵ 
نماینده موافق و پنج نماینده مخالف به ایراد ســخن 

پرداختنــد و نهایتاً وزیــر پیشــنهادی مربوطه نیز 
دفاعیات خود را از برنامه پیشــنهادی ارائه کرد. البته 
رئیس جمهور نیز به عنوان رئیــس دولت در مجموع 
 به مدت ۲ ســاعت و نیم از برنامه وزرای پیشــنهادی 

خود نیز دفاع کرد.
بنابر اطالعات واصله به خبرنگار فارس، از میان ۱۹ وزیر 
پیشنهادی، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش 

و پرورش موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.

آخرین گزارش از پيام های مردمی

۴۰ درصد شکایات مربوط به عملکرد اپراتورها و اینترنت
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گوشی نسل پنجم جان سخت و ضد اسید عرضه شد

وزیر پيشنهادی آموزش و پرورش رد صالحيت شد

رأی اعتماد مجلس به ۱8 وزیر


