
در روزهای اخیر شــاهد خاموشی های پراکنده 
در تهران هستیم که مســووالن برقی علت آن را 
افزایش مصرف و کاهــش همکاری صنایع اعالم 

کرده اند.
به گزارش ایســنا، فصل جدید خاموشــی های 
پایتخت دوباره آغاز شــده اســت و شاهد اعمال 
خاموشــی ها در مناطق مختلف تهران هستیم، 
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق 
کشــور در خصوص چرایی این موضوع به ایسنا 
گفت: دیــروز نیاز مصرف کشــور ۶۴ هزار ۲۰۰ 
مگاوات و میزان تولید نیروگاه های حرارتی و برق 
آبی ۵۳ هزار مگاوات بود که این اختالف ۱۱ هزار 

مگاواتی بخشی با کاهش مصرف مشترکان عمده، 
صنایع و چاه های کشــاورزی کــه در طرح های 

تشویقی مات قرار دارند مدیریت شد.
وی افزود: الباقی را ناچار بــه اعمال محدودیت 
بر مشــترکان مطابق با جداول هستیم البته روز 
گذشته دو حادثه نیز اتفاق افتاد که آن ها خارج 
از برنامه بود و هرکدام نهایت تا یک ساعت بعد از 

حادثه برطرف شد.
ســخنگوی صنعت برق اظهار کــرد: امیدواریم 
مشــترکان به ویژه در ســاعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا 
۲۳ همکاری بیشــتری با صنعت برق داشــته 
باشــند در این صورت محدودیت ها به حداقل 

ممکن خواهد رســید. رجبی مشــهدی با بیان 
اینکه میزان همکاری صنایع نســبت به یکماه 
گذشته کمتر شده است که بخشی از آن مربوط 
به تولید اکسیژن می شود و بخشی نیز مربوط به 
خواست صنایع برای افزایش تولید است، گفت: 
هماهنگی هــای الزم با صنایع صــورت گرفته 
 که از امــروز و روزهای آینده میــزان همکاری 

افزایش یابد.
به گفته وی، قطعا با همکاری صنایع و مشترکان 
محدودیت ها کاهش می یابد لذا تقاضا ما از همه 
مشــترکان رعایت الگو مصرف و توجه بیشتر به 

صنعت برق است.

دولت سیزدهم اولین مرحله از پرداخت یارانه های 
معیشــتی را ســاعت ۲۴ روز چهارشنبه)دهم 

شهریور( انجام خواهد داد.
به گزارش ایسنا، روال پرداخت یارانه های نقدی 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی طی ۱۰ ســال تغییری 
نکرده بود که دولت دوازدهم به آن یارانه معیشتی 

را هم اضافه کرد.
در آبان ۱۳۹۸ طــی افزایش قیمت بنزین، مقرر 
شــد که مابه التفاوت آن در قابل پرداخت نقدی 
مردم صــورت بگیــرد،از ایــن رو ۶۰ میلیون از 
جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران مشمول 

دریافت یارانه بنزینی شدند.

برای پرداخت کمک معیشــتی برخالف یارانه ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان که برای هر نفر ثابت و مشخص 
است، براساس تعداد اعضای خانوار، مبالغی متفاوتی 
تعیین شــد؛به طوری که برای خانوار یک نفره ۵۵ 
هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار 
نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و باالتر ۲۰۵ هزار تومان 
است. هزینه ساالنه دولت بابت پرداخت این یارانه 
به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد که در کنار 
هزینه حدود۴۲ هزار میلیاردی یارانه نقدی در سال 
بیش از ۷۰ هزار میلیــارد تومان پرداخت نقدی به 

صورت مستقیم انجام می شود.
تا کنون دولت سیزدهم موضع صریح خود پرباره 

پرداخت یارانه نقدی به روش و مجموعه فعلی را 
اعالم نکرده ولی در اظهارات پراکنده مطرح شده 
به نظر می رســد اصالح رویه و غربالگری یارانه 
بگیران در دستور کار باشد ولی اینکه تا چه حد 
جدی پیش رفته و تحت تاثیر برخی عوامل از آن 

دست نکشد در عمل مشخص خواهد شد.
این در حالی اســت که در دولت گذشته با وجود 
تکالیف قانون بودجه برای حــذف یارانه بگیران 
پردرآمد و اصالح روند پرداخت و با همه انتقاداتی 
که در این رابطه وجود داشت دولت اقدام موثری 
انجام نداد و احتمال حذف نیازمندان را بهانه آن 

قرار داده بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران از تشدید نظارت بر 
انبارها و مراکز نگهداری کاال در تهران خبر داد و 
گفت که از دو واحد انبار در شهرستان بهارستان 
بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد اولیه به 
ارزش تخلف بیش از ۹۰۰ میلیون تومان کشف 

شده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از اجرای 

گشت مشترک بازرسی و نظارت بر انبارها و مراکز 
نگهداری کاال در راستای تشــدید نظارت ها در 

سطح استان خبر داد.
وی با بیان اینکه انبارها نقش بسزایی در چرخه 
تامین و توزیــع کاال و مــواد اولیــه واحدهای 
تولیدی دارنــد، تصریح کرد: شهرســتان ها به 
ویژه جنــوب تهران با تعــداد ۷۳ هــزار انبار به 
عنــوان بزرگترین مراکز نگهــداری کاال در کل 

کشــور محســوب می شــوند که فرایند رصد 
 و کنتــرل ایــن انبارهــا در اولویــت کاری این 

معاونت است.
به گفته این مقام مســئول از دو واحــد انبار در 
شهرســتان بهارســتان بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
کیلوگرم انواع مواد اولیه بــه ارزش تخلف بیش 
از ۹۰۰ میلیون تومان کشــف و به مراکز قضایی 

ارسال شده است.

مدیر پروژه کارت های اعتباری شــرکت ســپرده 
گذاری مرکــزی آخرین وضعیت اعطــای کارت 

اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد.
سمیه محمدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
مشموالن ســهام عدالت همچنان می توانند برای 
دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت اقدام کنند، 
اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، بیش از 
۵۰ هزار نفر به روش مستقیم )مشموالنی که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
بودند( و بیش از ۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم 
)مشــموالنی که روش مســتقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده بودند( توثیق سهام عدالت 
را انجام داده اند. تعداد ۱۳۵۲ درخواســت نیز رفع 

توثیق داشته ایم.
وی ادامه داد: مشــموالن می تواننــد برای وثیقه 
گذاشتن ســهام عدالت و دریافت کارت اعتباری 
ســهام عدالت به یکی از دو بانک ملــی یا تجارت 

مراجعه کنند.

جزئیات کارت اعتباری سهام عدالت
بر اساس این گزارش، دریافت کارت اعتباری سهام 
عدالت از ۲۵ بهمن سال گذشــته برای مشموالن 
این سهام امکان پذیر شده است و تا کنون فقط دو 
بانک برای اعطای این کارت اعالم آمادگی کرده اند 

و متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری کارت 
خود را دریافت کنند. البته اگر مشموالن مستقیم 
حتی یک ســهم از پرتفوی خود را فروخته باشند، 

نمی توانند کارت اعتباری را دریافت کنند.
همچنین اگر یک مرجع قانونی به شــرکت سپرده 
گذاری نامه داده باشــد که بر اساس آن سهام فرد 
توقیف شده باشد، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری 

دریافت کند.
با وجود آنکه به گفته مســئوالن، مذاکرات با ۱۰ 
بانک برای ارائه خدمت مذکور ادامه دارد اما تا کنون 
فقط دو بانــک ملی و تجارت بــرای اعطای کارت 
اعتباری اعالم آمادگی کرده اند. بنابراین مشموالن 
برای دریافت کارت اعتباری فقط باید به یکی از دو 
بانک مذکور مراجعه کنند. البته نیازی به مراجعه 
حضوری نیست و خدمات به صورت غیر حضوری 

ارائه می شود.
مشموالن در مرحله نخســت حتما باید در سامانه 
سجام به نشانی www.sejam.ir ثبت نام کرده 

باشند تا اطالعات هویتی آن ها ثبت شده باشد.
پس از آن بــرای دریافت کارت اعتبــاری از بانک 
ملی، مشــموالن مســتقیم باید بانک ملــی را به 
عنوان کارگــزار خود انتخــاب کنند)می توانند از 
طریــق تغییر کارگــزار ناظــر ایــن کار را انجام 
دهند( ســپس مشــتریانی که بانک ملی ایران را 

به عنــوان کارگــزار ســهام عدالتشــان انتخاب 
کــرده اند مــی توانند تــا ۵۰ درصــد ارزش روز 
 ســهام عدالت خود را تســهیالت کارت اعتباری 

درخواست کنند.
بر این اساس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن 
های ایوا، بله یا شــصت بانک ملی ایــران مراجعه 
کرده و پس از آن  گزینه نشان بانک در هر کدام از 
اپلیکیشن ها را انتخاب کند. بعد از آن  گزینه هویت 
سنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد و 
سپس باید به نشان اعتباری وارد شده و درخواست 

تسهیالت کند.
چنانچه متقاضی مایل باشــد کارت اعتباری را از 
بانک تجارت دریافت کند، باید درخواست خود را 
در اپلیکیشــن زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس 
از آن، بانک نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و 
توثیق آن برای پرداخت تسهیالت اقدام کرده و پس 
از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ تسهیالت، سود 
تسهیالت، مبلغ اقساط و ... را تعیین و به مشتری 
اعالم و وجه تسهیالت را به شماره حساب متقاضی 

تسهیالت واریز می کند.
بر این اساس، تسهیالت مذکور سه ساله است و نیاز 
به مدرکی و ضامنی نــدارد و متقاضیان اگر در بازه 
یک ماهه این تسهیالت را تسویه کنند هیج گونه 

کارمزدی از آن ها دریافت نمی شود.  

درحالیکه پیش از این معــاون اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی از ارائه نوع جدید کیف پول های الکترونیک 
مبتنی بر تعامل پذیری در ســال جاری خبر داده بود، 
اکنون معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از آمادگی 
این بانک برای عملیاتی کردن این خدمت و تسریع آن 
می گوید.  به گزارش ایسنا، کیف پول الکترونیکی یک 
ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی اســت 
که سابقه حضور آن در نظام بانکی کشور به سال ۱۳۹۲ 
برمی گردد و این کیف پول سه نوع بسته، نیمه بسته و باز 
دارد که در کشور ما عموما کیف پول الکترونیک از نوع 
بسته در قالب کارت های هدیه ارائه می شود و مبالغ از 

قبل مشخصی در آنها قرار دارد. 
همچنین، نمونه ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در 
ایران، اپلیکیشن هایی هستند که می توان در آن ها حساب 
کاربری خود را با استفاده از کارت های بانکی شارژ و در 

خریدها از آن استفاده کرد.
اما با ابالغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک در 
اوایل شهریور ماه سال گذشته اجازه صدور نوع جدیدی 
از کیف پول الکترونیک ) کیف پول الکترونیک از نوع باز( 
از سوی بانک مرکزی صادر شد که فقط از طریق بانک ها 
یا در همکاری با بانک ها صادر می شــود و از این کیف 
پول ها می توان در تمام تراکنش ها استفاده و همچنین 
می توان با استفاده از آن ها از دستگاه های خودپرداز پول 

دریافت کرد.

به عبارت دیگــر، کیف پول هــا با ذخیــره اطالعات 
حساب شــما و ذخیره پول به صورت دیجیتال به شما 
این امکان را می دهند که بتوانیــد به راحتی بدون نیاز 
به پول نقد و یا کارت بانکی خــود عملیات پرداخت را 
 در هر زمانی فقط با اســتفاده از تلفــن همراه، لپ تاپ 

و … انجام دهید.
پیش از این، در سال گذشته برای جویا شدن از وضعیت 
صدور نوع جدیــد کیف پول الکترونیک معــاون اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی به ایسنا اعالم کرد که 
کیف پول های الکترونیک مبتنــی بر تعامل پذیری در 

سال جاری ارائه خواهند شد. 
اکنون، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از آمادگی 
این بانک برای عملیاتی سازی کیف پول الکترونیک و 
استفاده از تمام ابزارها در جهت تسریع در این امر با توجه 
به تصویب مقررات مربوطه و آماده شدن زیرساخت های 

الزم خبر می دهد.
طبق اعالم معاون بانک مرکــزی، از هفته آینده برای 
شرکت هایی که open loop هستند، سوییچ تعامل 
پذیری فعال می شود و شرکت های close loop نیز 
باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را 

نیز به مشتریان ارایه دهند.
عالوه بر این، براساس گفته های مسئوالن بانک مرکزی در 
فازهای بعدی کیف پول الکترونیک، تدابیری برای توسعه 
و افزایش سقف تراکنش ها در این کیف پول ها و داشتن 

هر شخص از کیف پول الکترونیک در بیش از سه راهبر 
اندیشه خواهد شد. در این بین، گفته می شود که سهولت 
در اســتفاده، امن و  مطمئن بودن، سرعت باال، ارتباط 
آسان با سایر حســاب ها و تجمیع تراکنش های خرد از 
جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است که از 
طریق آن می توان تراکنش هایی چون افزایش موجودی، 
کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به 
کیف، خرید، برگشت از خرید و... انجام داد. الزم به ذکر 
است که سقف تراکنش ها در کیف پول الکترونیک معادل 
۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می تواند در هر راهبر 

سه کیف پول الکترونیک داشته باشد. 
در این زمینــه، برای آشــنایی با راهبــران کیف پول 
الکترونیک باید گفته شود که باتوجه به توسعه فضای 
کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، 
نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری 
و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، 
راهبران کیف  الکترونیک پول نامیده می شوند، به منظور 
تسهیل پرداخت های بسیار خرد )پرداخت ریز( و برون 

خط ظهور کرده اند. 
بر این اســاس، مؤسســات اعتباری می توانند»کیف 
الکترونیک پول« مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی 
از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران » 
کیف الکترونیک پول« و انجام تراکنش های برون خط در 

شبکه پرداخت کشور، میسر سازند. 

یارانه بنزینی این بار در دولت جدیدعلت خاموشی های مجدد تهران چیست؟

احتکار ۹۰۰ میلیون تومان مواد اولیه در دو انبار تهران

آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت از کیف پول الکترونیک چه خبر؟
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وزیر مسکن وعده  داد

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

۴ میلیون واحد مسکن 
طی ۴ سال 

مالیات ستانی 
هوشمند و عادالنه باشد

راهکار کنترل و 
ساماندهی بازار 
اجاره چیست؟
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سرمقاله
پیچیدگی 
وضعیت دالر

مســاله اصلی در نوســانات 
 نرخ ارز در کشــور مســاله 
تحریــم هاســت. تمامــی 
اتفاقاتی که برای قیمت دالر 
 تا به امروز در چند ســال اخیر افتاده است به مساله 
 تحریم ها برمی گردد. یعنی خوشبینی و بدبینی به لغو 
تحریم ها یا ادامه دار شــدن آنها مــی تواند بر ورند 
افزایشی یا کاهشــی نرخ دالر تاثیر بگذارد. در حال 

حاضر نه کاهش...

  مرتضی افقه، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه3

2

3

کدام استان ها بیشترین 
تورم ماهانه را دارند؟

حذف مرغ و ماهی 
از سبد خرید 

صف های فروش 526 درصد افزایش یافت

ریزش سنگین  شاخص  بورس
صفحه2

صفحه3

عقب نشینی  قیمت  دالر
روند ریزشی  ارز تشدید  می شود ؟

قیمت  دالر  به  مرز 27 هزار  تومان  نزدیک   شد

در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 
۴,۹ درصد افزایــش و کمترین نرخ تــورم ماهانه 
 مربوط به اســتان    قــم بــا ۱.۸ درصــد افزایش 
اســت. در مرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۳۷,۸ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۹ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان    
قم با ۱,۸ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۳.۲ درصد می باشد. 

بیشترین نرخ تورم نقطه به...

با افزایش قیمت هر کیلو ماهی قــزا آال به ۵۹ هزار 
تومان، این خوراکی ضروری نیز در کنار مرغ از سبد 
خرید مردم حذف شد. تا قبل از گرانی بی سابقه ماهی 
در کشور، مرغ با جهش قیمتی بی سابقه هر کیلو ۴۲ 
هزار تومان را رد کرد و برای مدت بسیاری است که 
دیگر دهک های کم درآمد از خرید مرغ بی نصیب 
مانده اند. این در حالی است که مرغ دولتی نیز نایاب 
شده و در بازار پیدا نمی شود. این روزها بیشتر قشر 
متوسط و آسیب پذیر اجتماع تنها گشتی در بازارها 
می زنند و وقتی به جیب خود و قیمت های درج شده 
روی اجناس نگاهی می اندازند. بی هیچ حرفی از کنار 
مغازه ها می گذرند. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تهران 
در رابطه با افزایش قیمت ماهی در هفته های اخیر 

می گوید: افزایش قیمت...



اقتصاد2
ایران وجهان

خبر مهم وزیر راه و شهرسازی درباره بازار مسکن
۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال 
وزیر راه و شهرســازی گفت: تمام مولفه های 
مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکن 
طی ۴ سال در کشــور وجود دارد.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، وزیر راه و شهرسازی 
در بر نامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: مسکن، 
دغدغه حاکمیت و رئیس جمهور و مشــکل 
مردم است؛ حرف های من شــعاری نیست 
بلکه مبتنی بر آمار و ارقام است. سهم هزینه 
مسکن در ســبد خانوار ســهم بزرگی است، 
بطوری که در متوسط کشور باالی ۳۷ درصد 

و در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰ درصد است.
رستم قاســمی با بیان اینکه مسکن یکی از 
مهمترین موضوعات امروز جامعه است، گفت: 
هزینه ی مسکن در ســبد خانوار در متوسط 
کشــور باالی ۳۷ درصد و در شهرهای بزرگ 

مانند تهران باالی ۵۰ درصد است.
وی افزود: موضوع مســکن دغدغه ی اصلی 
حاکمیت و رئیس جمهور اســت که در زمان 
انتخابات و پس از آن بصورت جدی پیگیری 
می کند.وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان 
اینکه ســه قشــر از جامعه نیازمند مسکن 
هستند، افزود: یکی از این اقشار طبقات باالی 
جامعه هستند که نیازی به خدمات و کمک 

مالی دولت ندارند.
بخش دوم متوسطین جامعه هستند که نیاز 
به حمایت دولت دارند که بسته های حمایتی 
برای آن ها پبش بینی شده است و بخش سوم 
هم تنها با حمایت مشکلشان مرتفع نمی شود 

بلکه نیاز به کمک مالی دولت دارند.

وجود همه ی مؤلفه های اصلی ساخت 
مسکن در کشور

وزیــر راه و شهرســازی در بخــش دوم 
صحبت های خود ۵ مولفــه ی اصلی زمین، 
خدمــات دولتــی، منابــع، مــواد و مصالح 
ســاختمانی و توان مهندسی فنی و کارگری 
برای احداث مسکن را مهمترین عوامل برای 
تحقق شــعار یک میلیون مســکن در سال 
برشمرد و افزود: تمامی این مولفه ها در کشور 
وجود دارد و می توان طی ۴ ســال ۴ میلیون 

مسکن دولتی برای نیازمندان احداث کرد.
رستم قاسمی افزود: یکی از راه های دولت برای 
نیل به این هدف راه اندازی بانک زمین است 
که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه ی 
بخش های دولتی موظفند ســند زمین های 
درون و جوار شهرها و شهرک های جدید را به 

وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

خبر مهم وزیر راه و شهرســازی درباره 
بازار مسکن

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون 
هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و 
شهرک های جدید شناسایی شده است، گفت: 
طبق قانون این زمین ها طی دو ماه به تملک 
وزارت راه و شهرسازی درآمده و این وزارتخانه 
زمین های درون شهری را به بافت تبدیل کرده 
و زمین های جوار شــهرها را به شهرها الحاق 
می کند. این زمین ها بصــورت ارزان قیمت و 
با اقساط بلند مدت با بهره ی کم به نیازمندان 

تعلق می گیرد.

۲۰ درصد تســهیالت بانک ها به بحث 
مسکن تعلق می گیرد

وزیر راه و شهرســازی گفت: دربــاره بحث 
خدمات تصمیم گرفته شد بســیاری از این 
خدمات به کســانی که جزو طبقات یک و دو 
هستند و امکان صاحبخانه شدن آن ها پایین 
است بصورت مجانی بدهیم و بخشی دیگر را 
بصورت ۵۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار 
دهیم.رستم قاسمی با بیان اینکه در جاهایی 
که انبوه ســازی انجام می شود زیرساخت ها 
مانند مســاجد، مــدارس، مراکــز درمانی، 
فضای سبز و پارک و … به دوش مردم نهاده 
نمی شود، افزود: با تهاتر از محل همین زمین ها 
با انبوه سازان، زیرساخت های مورد نیاز برای 
زندگی را تأمین می کنیم.وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به اینکه در سال ۹۹ حدود یک درصد 
از تســهیالت بانک ها به مســکن اختصاص 
داده شده اســت، گفت: امروز مصوب شد که 
۲۰ درصد تسهیالت بانک ها به بحث مسکن 
تعلق بگیرد.او خاطرنشــان کرو: پیش بینی 
می کنیم سود بازپرداخت تسهیالت به صورت 
پلکانی محاسبه شود و ســهم مواد و مصالح 
یک میلیون مسکن بدون واســطه به مردم 

ارائه شود.

خبر

یک کارشــناس اقتصادی 
گفت: تا زمان تحقق ثبات 
شرایط اقتصادی و امکان 
تولید سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی، بازار اجاره 
با تغییر ساختار مشاوران امالک بهبود خواهد یافت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بازار اجاره در سال های 
اخیر با وجود اجــرای طرح های مختلف، همچنان 

نابسامان و بی ثبات است. 
به نظر کارشناسان یکی از عوامل اصلی نابسامانی 
در بازار اجــاره، عــدم توجه به موضوع ســاختار 
مشــاوران امالک اســت. با توجه به اینکه ســود 
مشاوران امالک از درصِد حق کمیسیون اجاره نامه 
 هاســت، لذا آنها تمایل دارند تا قیمت ها را افزایش

 دهند.
»فرهاد بیضایی« روز دوشــنبه در گفــت و گو با 
خبرنــگار اقتصادی ایرنــا درباره راهــکار کنترل 
بازار اجاره تا زمان رســیدن به ســقف تولید یک 
میلیــون واحد مســکونی، افــزود: مــی توانیم 
به جای انتخاب مســیرهای ســخت که نیازمند 
فعالیــت عمرانی بــا اعتبار زیاد اســت از ظرفیت 
 »تغییرات ســاختاری« نهادهای مرتبط استفاده

 کنیم.  
وی گفت: بازار اجاره نیازمند آن اســت که ساختار 
مشاوران امالک مورد بازبینی قرار گیرد و مشاوران 
امالک را از وضعیت لجام گسیخته فعلی رها کنیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی بازار اجاره اکنون 
توسط اپراتورهای اجاره داری مدیریت می شود که 
خود عامل افزایش قیمت ها هستند و وقتی ساختار 

اشتباه است، مدیریت قیمت ها در بازار سخت می 
شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هر چقدر هم 
که گفته شود واحد صنفی، باالی سر دفاتر امالکی 
وجود دارد و ابزار نظارتی موجود اســت از آنجایی 
که هر واحدی مســتقل کار می کند قدرت نظارت 

کاهش یافته است. 
مشــاوران امالک از افزایش قیمت واحد مسکونی 
استقبال می کنند چون ذینفع هستند؛ برای همین 
باید اصالحات ساختاری انجام داد و منافع مشاوران 
امالک را از وضعیت فعلی که شــامل ســودگیری 
 از درصِد حق کمیسیون اســت به رقم ثابت تغییر 
دهیم.وی گفت: زمانی که مشاوران امالک از افزایش 

قیمت، سود نبرند و به گونه ای برنامه ریزی شود تا 
از ثبات قیمت و افزایش معامالت سود ببرند، واسطه 
گری و داللی کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل 
می شــود. در میان مدت، راهکار تغییر ساختار  و 
در بلند مدت راهکار رفتن به ســمت اجاره داری 

حرفه ای پاسخگو خواهد بود.
وی درباره راهکار تحقق وعده ساخت یک میلیون 
واحد مســکونی در ســال که بر بهبود بازار اجاره 
تاثیرگذار است نیز، افزود: ابتدا باید به دنبال ایجاد 
ثبات اقتصادی باشــیم. هنگامی که کشــور وارد 
مســیر باثبات اقتصادی شــود می توانیم برنامه 
 ریــزی دقیقــی کــه دارای اهداف کمی اســت 
انجام دهیم.بیضایی افزود: در صورتی که سیاست 

اقتصادی به ســمت کنترل وضعیــت اقتصاد رود 
و شــاخص های کالن اقتصادی مثل تورم و رشد 
نقدینگی تحت کنترل باشــد، امکان تحقق طرح 

تولید مسکن وجود دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، می توان بخشی از 
نقدینگی موجود را به سمت مسکن هدایت کنیم و 
منابع را در این ســمت به گردش درآوریم اما نکته 
مهم این اســت که حوزه های دیگر هــم نیازمند 

سرمایه گذاری است.
به گــزارش ایرنا یکــی از برنامه هــای جدید در 
بخش مســکن، تولید یک میلیون واحد مسکونی 
در سال اســت که وزیر جدید راه و شهرسازی نیز 
در نخســتین جلســه با معاونان شهرسازی خود 
امکان تحقق این هدف را بررســی کردند. »رستم 
قاسمی« شب گذشته نیز اعالم کرد: امروزه سهم 
مستاجران در کشــور باالســت. در تهران حدود 
۴۰ درصــد مــردم مســتاجر هســتند. بنابراین 
 تامین مســکن برای خانوارها یکــی از موضوعات

 مهم دولت است.
وی با اشــاره بــه اینکه پنــج مولفــه در موضوع 
مســکن که شــامل زمین، خدمات، تامین منابع 
مالی، مواد و مصالح ســاختمانی، و تــوان فنی و 
مهندسی، اهمیت دارد، گفته اســت: بیش از ۵۰ 
درصد هزینه ساخت ســاختمان را زمین تشکیل 
می دهد. برای اقشــار متوســط و کم درآمد دولت 
خدماتی که شــامل انشعابات و ســایر موارد است 
را تامیــن می کنــد. در خصوص موضوع ســوم و 
منابع مالی نیــز دولت برای احــداث یک میلیون 
مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین 
 منابــع مالی و تســهیالت بانکی و ســایر موارد را 

سیاست گذاری می کند.

تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و موانع آن

راهکار کنترل و ساماندهی بازار اجاره چیست؟

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
مالیات ستانی  هوشــمند و عادالنه 

باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تالش می کنیم 
در چهار ســال پیش رو نســبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی 
به این هدف نیز باید از طریق " مالیات ســتانی 
هوشمند و عادالنه" تحقق یابد.به گزارش ایسنا، 
احســان خاندوزی در جمع مدیران سازمان امور 
مالیاتی بر ضرورت تحقق اهــداف و برنامه های 
باالدستی تأکید و اظهار کرد: هدف گذاری اعالم 
شده توسط رییس جمهور، میثاق تعهد سازمان 
امور مالیاتی با رییس جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس 
شورای اسالمی است.وزیر اقتصاد گفت: ما هم از 
شیوه های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم 
از شــیوه های مالیات ستانی ناعادالنه که موجب 
اجحاف به گروه های مختلف اجتماعی می شــود 
آسیب دیده ایم.طبق اعالم وزارت اقتصاد، وی با 
اشاره به اهمیت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور 
به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار 
سایر دستگاه ها گفت: بنده تعهد داده ام در مدت 
این چهار سال تالش کنیم نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما با قید 
اینکه" مالیات ستانی هوشمند و عادالنه" باشد، 

چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده ایم.

چرا دالر به ۲۸هزار تومان رسید؟
کاهش فاصله تورمی پایین ترین و باالترین دهک 
درآمدی / افزایش هزینه های پایین ترین دهک 
درآمدی سرعت گرفتوزیر امور اقتصادی و دارایی 
بیان کرد: بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش 
دانشگاه است این را می گویم، االن دوران بحث های 
نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث 
نظری پرداخته شده اســت و اکنون باید تالش 
کنیم از کلیات و نظریه ها بگذریم و در نظر داشته 
باشیم که این سال های پیش  رو سالهای کار است.
خاندوزی افزود: انتظار می رود برنامه های اجرایی 
تحقق این اهداف طی ســه روز در دو الیه برنامه 
های کوتاه مدت )تا پایان سال ۱۴۰۰( و بلند مدت 
)تا پایان دولت( در نشستی با ریاست سازمان امور 
مالیاتی بررسی و نهایی گردد.وزیر اقتصاد در ادامه 
ابراز امیدواری کرد: باید این دوران آغازگر تحول 
در حوزه نظام مالیاتی و نه فقط مالیات ســتانی و 
صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تالش 
کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی 
نو در اندازیم.گفتنی است، رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کشــور در ابتدای این جلسه، ضمن خیر 
مقدم به وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیأت همراه، 
گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی و همچنین 
دستاوردهای نظام مالیاتی در حوزه های مختلف 
ارایه و در ادامه، مهمترین برنامه های نظام مالیاتی 
برای رسیدن به چشم انداز مطلوب نظام مالیاتی را 

برای حاضرین تبیین کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 
نیازمند تغییر مسیر در طرح ها هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از موثر 
نبودن برنامه های گذشــته با وجود هزینه منابع، 
گفت: نیازمند تغییر مســیری هستیم که پیش 
از این تجربه شده اســت.به گزارش ایرنا، مسعود 
میرکاظمی پبه تشریح رویکرد جدید سازمان برنامه 
و بودجه پرداخت و افزود: تاکنون منابع هزینه شده 
است اما موثر نیست و باید با برنامه و طرح های خالق 
به سمتی برویم که به سرعت مشکالت را حل کرد.

وی ادامه داد: با تغییر مسیری که برای ما تجربه شده 
است، می توانیم با کمک همه عوامل دست اندکار 
به خصوص دستگاه های نظارتی و مجلس شورای 
اسالمی، این مساله را برطرف سازیم.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به کسری بودجه، اظهار کرد: 
علت این کسری بودجه این اســت که به درستی 
تدوین نشده است. ســقف اولیه بودجه امسال از 
حدود ۵۶۶ هــزار میلیارد به ۹۳۷ هــزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است، این اقدام بر چه اساسی 
بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد 
اقتصادی داشته ایم که اغلب کمتر از یک درصد و 
حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو رقمی بوده 
است.میرکاظمی با بیان اینکه درامسال و تا پیش از 
دولت فعلی، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصرف شده 
است، توضیح داد: ۲۲۵ میلیارد تومان از آن دارای 
منابع قابل اتکا بوده هرچند که بخشی از آن یعنی 
حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین 
شده است.وی اضافه کرد: این در حالی است که ۵۰ 
هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی 
اســتقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع 
در این مدت ۵۰ درصد هزینه های انجام شــده از 
محل اســتقراض و اوراق صورت گرفته که منابع 

پایداری نیست.
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دوشنبه ۸ شهریور، شاخص بورس سنگین ترین 
ســقوط در ۹ ماه اخیر را ثبت کرد و قیمت سهام 
اغلب نمادهــای بازار به شــدت کاهش یافت.در 
معامالت روز گذشــته بورس تهران شاخص کل 
بورس با کاهش ۴۹ هزار و ۴۰۹ واحدی نســبت 
به روز یکشــنبه به رقم یک میلیون و ۵۲۳ هزار 
واحد صعود کرد. سقوط ۴۹ هزار واحدی بیشترین 
میزان کاهش شاخص کل در ۹ ماه گذشته است.

شاخص هم وزن با افت ۱۳ هزار و ۱۴۱ واحدی در 
سطح ۴۵۴ هزار و ۳۶۹ واحدی ایستاد. همچنین 
شــاخص کل فرابورس ۶۹۲ واحد پائین آمد و در 

سطح ۲۲ هزار و ۱۱۱ واحد قرار گرفت.

روز سبز شبندر / همه برای یکی
انتشار خبر بازگشایی شبندر روز گذشته موجب 
تقویت سمت عرضه بازار شــد و بسیاری از سهام 
داران حقیقی ســعی در فروش بخشــی از سبد 
ســهام خود و خرید شبندر داشــتند. صف های 
فروش طویل شــد و شــاخص کل از ساعت ۱۱ 

شــروع به نزول کــرد. این در حالی اســت که تا 
ساعت ۱۱ شاخص کل با رشــد ۱۰ هزار واحدی 
به یک میلیــون و ۵۸۵ هزار واحد رســیده بود. 
شبندر کشف قیمت نشــد و بازگشایی آن به روز 
گذشته موکول شــد.  روز گذشته ساعت ۹ صبح 
مدیریت عملیات بازار شــرکت بورس اعالم کرد: 
»نماد معامالتی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
)شــبندر( با توجه به عدم کشــف قیمت در روز 
معامالتی قبل بدون محدودیت نوســان قیمت 
 با اســتفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله 

می باشد.«
شبندر بازگشــایی شــد و قیمت آن ۵۲ درصد 
افزایش یافت و به تنهایی شاخص کل را بیش از ۶ 

هزار واحد باال آورد. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز دوشــنبه نمادهــای »فــارس«، »فــوالد« 
و »فملی« بیشــترین تاثیر را در افت شــاخص 
کل داشــتند. همچنین ســه نماد »شــبندر«، 

»میدکو« و »شســپا« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شبندر 
صدرنشین است و سپید و برکت در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز وهامون، مدیریت و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش 5۲6 درصدی صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۱۰ درصد 
افت کرد و در رقم ۵۲۶ میلیارد تومان ایســتاد. 
ارزش صف های فروش نیــز ۵۲۶ درصد افزایش 
یافت و ۲ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان شد.شــرکت 
نفت سپاهان )شسپا( با صف  خرید ۲۸۳ میلیارد 
تومانی در صدر جــدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از شسپا، نمادهای مدیریت )سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشور( و 
کرازی )کارخانجات تولید شیشه( بیشترین صف 
خرید را داشتند.  بیشترین صف فروش نیز به شپنا 

)پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشت که در پایان 
معامالت صف فروش ۱۷۲ میلیارد تومانی داشت.

پس از شپنا، شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی( و شتران )شرکت پاالیش نفت تهران( 

بیشترین صف فروش داشتند.

افزایش ارزش معامالت اوراق بدهی 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم ۳۱ هــزار و ۲۰۸ میلیارد تومان رســید که 
نسبت به روز   یکشــنبه ۲۲ درصد افزایش یافته 
اســت. ارزش معامالت اوراق بدهــی نیز که ۵۶ 
درصــد کل معامالت بازار را تشــکیل می دهد با 
 رشــد ۱۶۵ درصدی به ۱۷ هزار و ۵۳۵ میلیارد

 تومان رسید.

کاهش ارزش معامالت خرد سهام
ارزش معامالت خرد با افت ۲۸ درصدی نســبت 
به روز کاری قبل به رقــم ۱۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد 

تومان رسید.

بررسی قیمت کاالهای اساســی در تیرماه سال 
۱۴۰۰ نشــان می دهد که نرخ ها با شیب مالیم تر 
به روند افزایشــی خود ادامــه داده اند.به گزارش 
مهر، روند قیمت کاالهای اساســی طی یکسال 
گذشته علیرغم وعده های مکرر مسئوالن همچنان 
افزایشی بوده، به شــکلی موجب کاهش تقاضا به 
ویژه در اقالمی همچون گوشت و برنج شده است.

قاســمعلی حســنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران در این رابطه می گوید: در حال حاضر 
به دلیل افزایش قیمت های افسارگسیخته کاالها 
به ویژه کاالهای خوراکی، تقاضا به شدت کاهش 
یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای 
سفره معیشت مردم بیاندیشد چراکه این وضعیت 
قیمت ها موجب کوچک شــدن سفره مردم شده 
و بســیاری از کاالها از ســبد غذایی مردم حذف 

شده است.

افزایش ۷۹.۳ درصدی قیمت برنج خارجی
در این بین، بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت 
صمت از قیمت کاالهای اساســی در تیر ماه سال 
۱۴۰۰ نشــان می دهد کــه نرخ انــواع کاالهای 
اساسی نسبت به تیر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی 
همراه بوده که البته نسبت به ماه های قبل شیب 

مالیم تری داشته است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی 
باسماتی درجه یک با ۲۷.۴ درصد افزایش از ۱۹ 
هزار و ۳۷۹ تومان در تیر ماه ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و 

۶۹۳ تومان در تیر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در تیر ۱۴۰۰ 

نســبت به تیر ۱۳۹۹ با ۷۹.۳ درصــد افزایش از 
۸ هــزار و ۸۷۵ تومان به ۱۵ هــزار و ۹۱۳ تومان 

افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال تیر 
۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۳۹۹، ۳۹.۴ درصد افزایش 
داشته و از ۲۶ هزار و ۳۶۵ تومان به ۳۶ هزار و ۷۵۴ 

تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشــمی درجه یک نیز 
طی مدت یاد شــده ۳۹ درصد افزایش یافته و از 
۲۵ هزار و ۶۷۷ تومان بــه ۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان 

رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر ســفید نیز ۶۱.۶ درصد 

افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۰۳ تومان در تیر ۹۹ به 
۱۳ هزار و ۴۱۵ در تیر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوســاله نیز در تیر 
ماه ۱۴۰۰ نســبت به تیر مــاه ۱۳۹۹ به میزان 
۴۹.۹ درصد افزایش و از هــر کیلوگرم ۷۷ هزار 
 و ۵۲۲ تومان به ۱۱۶ هزار و ۲۱۵ تومان رســیده

 است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت 
یاد شــده ۳۴.۴ درصد افزایش یافته و از ۹۴ هزار 
 و ۶۱۷ تومان به ۱۲۷ هزار و ۱۶۲ تومان رســیده

 است.
قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تازه نیز در تیر 
ماه ۱۴۰۰ نســبت به تیر مــاه ۱۳۹۹ به میزان 
۵۷.۶ درصد افزایش یافتــه و از هر کیلوگرم ۱۶ 
 هــزار و ۷۸۰ تومان بــه ۲۶ هــزار و ۴۴۷ تومان

 رسیده است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
بــا ۴,۹ درصــد افزایــش و کمترین نــرخ تورم 
 ماهانه مربوط به اســتان    قم با ۱.۸ درصد افزایش 

است.
 به گزارش ایلنا، در مرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص 
کل بــرای خانوارهای کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۳۳۷,۸ رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۲ درصد 
افزایش نشــان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به استان 
کهگیلویــه و بویراحمد با ۴.۹ درصــد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان    قم با 
۱,۸ درصد افزایش اســت. درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۳.۲ درصد می باشد. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ایالم )۵۳.۴ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
تهران  )۳۷.۶ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه 

منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور 
به عدد ۴۵.۲ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )۵۱.۴ درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان قم )۴۰.۹ درصد( 

است.

خانوارهای شهری
در مــرداد مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای شــهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۳۴,۱ 
رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش 
نشــان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس 
با ۴.۶ درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان   قم با ۱.۸ درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای شهری 
کشور ۴۲.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایالم 
)۵۲.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان تهران 

)۳۷.۴ درصد( است.
 نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه مرداد 
مــاه ۱۴۰۰ بــرای خانوارهای شــهری به عدد 
۴۴.۵ درصــد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم 
دوازده ماهــه مربوط به اســتان ایــالم  )۵۰.۹ 
 درصــد( و  کمتریــن آن  مربوط به  اســتان   قم

 )۴۰.۸ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در مــرداد مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای روســتایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۵۸,۱ 

رسید که نســبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش 
داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان  کردســتان با ۱.۷ درصد 

افزایش می باشد.
 درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
روستایی ۴۷,۷ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان  ایالم )۵۸.۴ درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان ســمنان )۳۹.۳ 

درصد( است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای روســتایی به عدد ۴۸.۷ درصد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اســتان  کرمانشــاه )۵۴.۴درصد( و کمترین 
 آن مربــوط بــه اســتان  تهــران )۴۲.۶ درصد(

 است.

صف های فروش 526 درصد افزایش یافت

ریزش سنگین  شاخص  بورس

نگاهی به نوسان قیمت كاالهای اساسی

 افزایش 5۰ درصدی نرخ گوشت

کدام استان ها بیشترین تورم ماهانه را دارند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بازگشت قیمت سکه به کانال ۱۱ میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )دوشنبه، هشتم شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به رقم ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید.به 
گزارش ایرنا ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )هفتم شهریور ماه( به رقم ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار 

تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۸ هزار تومان شد.
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پیچیدگی وضعیت دالر
مرتضی افقه، اقتصاددان

مساله اصلی در نوسانات نرخ ارز در کشور مساله تحریم هاست. تمامی اتفاقاتی که برای قیمت دالر تا به امروز در چند سال اخیر افتاده است به مساله تحریم ها برمی گردد. یعنی خوشبینی و بدبینی به لغو تحریم ها یا ادامه دار شدن 
آنها می تواند بر ورند افزایشی یا کاهشی نرخ دالر تاثیر بگذارد. در حال حاضر نه کاهش نرخ ارز و نه افزایش آن واقعی نیست. البته در چند روز اخیر صحبت هایی از سوی رئیس جمهور و معاون اول ایشان در رابطه با گشایش های 
ارزی داشتیم که احتمال می رود کاهش نرخ ارز به این موضوع مرتبط باشد. به هر ترتیب اگراین اتفاق بیفتد گشایش بسیار خوبی در منابع ارزی کشور روی خواهد داد و به هر حال مبالغ کالنی به کشور باز خواهد گشت که بازار 

ارز را متاثر می کند. 
از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که چه افزایش نرخ ارز و چه کاهش آن ناشی از تاثیر انتظارات کارگزاران بازار است. به هر حال مدتی بازار ارز به حال خود رها شده بود و نظارتی بر بازار وجود نداشت. به طور کلی اگر گشایش 
ارزی اتفاق بیفتد شاهد کاهش نرخ دالر البته به صورت موقت خواهیم بود. به هر حال رقم قابل توجهی وارد کشور می شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و یا رقم آزاد شده مطابق انتظارت ایجاد شده نباشد افزایش نرخ دالر را خواهیم 
داشت. همانطور که بارها تاکید شده است مساله تحریم ها باید به صورت منطقی حل و فصل شود. اگر تحریم ها برطرف نشود و امکان مراودات مالی فراهم نیاید چه از طریق این مذاکرات احیای برجام و چه مذاکرات دیگر، دولت 
جدید هم نمی تواند مشکالت موجود را برطرف سازد. از سوی دیگر ساختار سیاسی، اداری، اجرایی و بروکراسی حاکم بر این کشور هم اجازه حل مشکالت در میان مدت و بلند مدت را بدون رفع تحریم ها نمی دهد. با شناختی که 

از اقتصاد ایران داریم، بسیار بعید است که کسی بتواند بدون رفع تحریم ها با توجه به شرایط فعلی در کوتاه مدت، مشکالت حاد را رفع کند.

نــرخ دالر در صرافی هــای 
بانکی بــا یک هــزار و ۴۳۳ 
تومان کاهش در مقایســه 
با روز یک شنبه به ۲۶ هزار 
و ۳۵۸ تومان رســید. دالر 
صرافی ملی ۲۶ هزار و ۴۳۰ تومان شد و دالر بازار آزاد 
هم کانال ۲۸ هزار تومان را رها کرد و به ۲۷ هزار تومان 
رسید. این در حالی است که دالر بازار آزاد روز یکشنبه 
هفتم شهریور ماه به ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافته 
بود. اما دلیل تغییر کانــال دالر و ریزش آن در این بازه 
زمانی کوتاه چیست. یک اقتصاددان در تحلیل اتفاقات 

رخ داده برای دالر و کانال شکنی آن می گوید: مساله 
اصلی در نوسانات نرخ ارز در کشور مساله تحریم هاست. 
تمامی اتفاقاتی که برای قیمت دالر تا به امروز در چند 
سال اخیر افتاده است به مساله تحریم ها برمی گردد. 
یعنی خوشبینی و بدبینی به لغو تحریم ها یا ادامه دار 
شدن آنها می تواند بر ورند افزایشی یا کاهشی نرخ دالر 

تاثیر بگذارد.
مرتضی افقه اضافه کرد: البته در چند روز اخیر صحبت 
هایی از سوی رئیس جمهور و معاون اول ایشان در رابطه 
با گشایش های ارزی داشتیم که احتمال می رود کاهش 
نرخ ارز به این موضوع مرتبط باشد. به هر ترتیب اگراین 
اتفاق بیفتد گشایش بسیار خوبی در منابع ارزی کشور 
روی خواهد داد و به هر حال مبالغ کالنی به کشور باز 

خواهد گشت که بازار ارز را متاثر می کند. 

البته دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش قیمت ها روی 
کار آمده اســت و هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد 
او بارها درباره مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت دالر و 
کاهش آن وعده داده اند. بــه هر ترتیب قیمت دالر در 
معامالت افت کرد و به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت. 
فعاالن بازار ارز معتقدند این روند با سرعتی کمتر از این 
ادامه خواهد یافت. کف مقاومتی دالر در بازار حاال کانال 
۲۶ هزار تومان ارزیابی شده است. صرافان معتقدند در 
صورت کاهش قیمت دالر به کمتر از ۲۶ هزار تومان، 

روند ریزشی نرخ ارز در بازار را تشدید خواهد کرد.
احتماال شایعات مربوط به گزینه های احتمالی ریاست 
بانک مرکزی، پذیرفته شدن شروط ایران برای شروع 
دور جدید مذاکرات و مثبت شدن اندازه حباب قیمتی 
دالر با مقیاس درهم در افت قیمــت دالر موثر بودند. 

قیمت سکه امامی در روز تعطیلی بازار طالی جهانی به 
افت قیمت دالر واکنش نشان داد و کاهش یافت.

در شبکه های اطالع رسانی مربوط به مبادله دالر و درهم 
این خبر جلب توجه می کرد که دور جدید مذاکرت به 
زودی آغاز می شود و آمریکا شروط ابتدایی ایران برای 
بازگشــت به مذاکرات را پذیرفته اســت. قیمت دالر 
تحت تاثیر این خبر افت کرد و به کانال ۲۷ هزار تومان 
بازگشت. قیمت دالر در پایان معامالت نیمه اول روز 
روی ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان قرار داشــت. البته ممکن 
است خبر مربوط به گزینه احتمالی ریاست جدید بانک 
مرکزی نیز در افت قیمت دالر نقشی ایفا کرده باشد. 
به اعتقاد برخی تحلیل گران احتمــال انتصاب صالح 
آبادی به ریاســت بانک مرکزی قدری از التهاب بازار 

کاسته است.

قیمت  دالر  به  مرز 27 هزار  تومان  نزدیک   شد

عقب نشینی قیمت دالر
شایلی قرائی
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بــا افزایــش قیمــت هر 
کیلو ماهی قــزا آال به ۵9 
هزار تومــان، این خوراکی 
ضروری نیــز در کنار مرغ 
از سبد خرید مردم حذف 
شد. تا قبل از گرانی بی سابقه ماهی در کشور، مرغ 
با جهش قیمتی بی سابقه هر کیلو ۴۲ هزار تومان 
را رد کرد و برای مدت بسیاری است که دیگر دهک 
های کم درآمد از خرید مرغ بی نصیب مانده اند. این 
در حالی اســت که مرغ دولتی نیز نایاب شده و در 
بازار پیدا نمی شود. این روزها بیشتر قشر متوسط 
و آسیب پذیر اجتماع تنها گشتی در بازارها می زنند 
و وقتی به جیب خود و قیمت های درج شــده روی 
اجناس نگاهی می اندازند. بی هیــچ حرفی از کنار 

مغازه ها می گذرند.
رئیس اتحادیــه پرنده و ماهی تهــران در رابطه با 
افزایش قیمت ماهی در هفته های اخیر می گوید: 
افزایش قیمت ماهی بــه دلیل افزایش هزینه تمام 
شــده تولید و افزایش قیمت خوراک ماهی است. 
مهدی یوسف خانی اضافه کرد: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید افزایش قیمــت آبزیان طبیعی 
است اما نگرانی از این است که مصرف این خوراکی 
ضروری کاهش بســیاری یافته است. به گفته وی، 
سرانه مصرف ماهی در کشــور ما بسیار پایین تر از 

استاندارهای تعریف شده جهانی است.
بازار ماهی و آبزیان به  عنوان یکی از مهم ترین مواد 
پروتئینی به  دلیل افزایش شدید قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان وضعیت بسیار بدی 
دارد. این شرایط موجب شــده تا سهم انواع ماهی 
و میگوی پرورشــی و آزاد که قبال در سبد مصرف 
اقشار کم درآمد سیر نزولی داشت به اقشار متوسط و 
حقوق بگیران تسری یابد. گرچه این افزایش قیمت 

در انواع ماهی و میگوی پرورشــی مانند قزل آالی 
سالمون و معمولی به  دلیل تولید داخل این آبزیان 
کمتر از انواع صید دریاست که از طریق صیادی در 

خلیج فارس و دریای عمان تامین می شود.
رئیــس اتحادیه پرنــده و ماهی تهــران در رابطه 
 با افزایش قیمت ماهــی در هفته هــای اخیر در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: افزایش قیمت 
ماهی به دلیــل افزایش هزینه تمام شــده تولید 
و افزایــش قیمت خــوراک ماهی اســت. مهدی 
یوســفخانی اضافه کرد: با توجه به افزایش هزینه 
های تولیــد افزایش قیمت آبزیان طبیعی اســت 
اما نگرانی از این اســت که مصــرف این خوراکی 
ضروری کاهش بســیاری یافته است. به گفته وی، 

سرانه مصرف ماهی در کشــور ما بسیار پایین تر از 
استاندارهای تعریف شده جهانی است.

این فعال صنفی اظهار داشــت: ماهــی و میگو در 
یکی دو ســال اخیر متحمل گرانی ۱۰۰ درصدی 
شــدند و این اتفاق موجب شــده تــا تقاضا برای 
خرید ماهــی در بــازار ۵۰ درصد کاهــش پیدا 
کند. مــردم در بازارها می چرخند و با مشــاهده 
قیمت ها بدون اینکه خریدی داشــته باشــند از 
بازار خارج می شــوند. متاســفانه کاهس مصرف 
آبزیان در چند سال اخیر شــدت داشته و اصناف 
نیز در این حوزه با کاهش فروش روبرو هســتند. 
ماهی یکی از اقالم ضروری خوراکــی برای مردم 
است که با رشد هزینه های تولید و خوراک ماهی 

 متاسفانه بابد شــاهد خروج این کاال از سفره های 
مردم باشیم.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به گرانی عجیب در 
بازار ماهی و نبود تقاضا، امکان پیش بینی بازار ماهی 
وجود ندارد. در شرایط فعلی اقتصاد، قدرت خرید 
خانوار به شدت کاهش یافته است که با این وجود 
پیش بینی می شــود که بازار ماهی رونقی نداشته 
باشد. در حال حاضر قیمت ماهی و میگو برای مردم 
بسیار باالست و کمتر کسی می تواند از این اقالم به 
سر سفره خود ببرد. وقتی مردم توانایی خرید مرغ 
کیلویی ۲۵هزارتومانی- البته قیمت تنظیم بازاری- 
را ندارند چگونه می توان انتظار داشت از عهده خرید 

میگوی ۲۰۰ هزار تومانی بربیایند.

قیمت هر كیلو قزل آال در تهران به ۵9 هزار تومان افزایش یافت

حذف مرغ و ماهی از سبد خرید 
كاهش ۵0 درصدی تقاضای ماهی در بازار 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 
گفت: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال  زایی صنعت 
پوشاک ، این صنعت سهم بســیار کمی در اشتغال 
کارگاه  های صنعتی کشور داشته و به  طور متوسط 
حدود ۰.۸ درصد شــاغالن کارگاه  های صنعتی در 
این صنعت مشغول به  کار بوده  اند. وبینار تخصصی 
صنعت پوشــاک با عنوان "ســند سیاستی توسعه 
صنعت نساجی و پوشــاک تا افق ۱۴۰۴ با رویکرد 
زنجیره ارزش" برگزار شــد. میثم بشــیری در این 
وبینار گفت: صنعت پوشاک بواسطه ارتباط مستقیم 
آن با زندگی روزمره و نیازهای اساســی خانوار، پس 
از مواد غذایی و مســکن در درجه ســوم به لحاظ 
اهمیت قرار دارد، این صنعــت باید به  عنوان یکی از 
 کانون های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه 

سیاست گذاران باشد.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 
افزود: با وجود پایین بودن هزینه اشتغال  زایی صنعت 
پوشاک )معادل ۷۱۶ میلیون ریال به ازای ایجاد هر 
شغل در سال ۱۳9۷( مشاهده می  شود این صنعت 
علی رغم ماهیت ذاتی خود ســهم بســیار کمی در 
اشتغال کارگاه  های صنعتی کشور داشته و به  طور 
متوســط حدود ۰.۸ درصد شــاغالن کارگاه  های 
صنعتی در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳9۸ در این صنعت 

مشغول به  کار بوده  اند.
 وی بیان داشت: تمرکز باال بر بازار داخل توام با فقدان 
رویکرد صادرات  گرایی در این بخش بواسطه پایین 
بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاه  
های صنعتی )معادل ۰.۰۷ درصــد( و ناچیز بودن 
متوسط ســهم صادرات به فروش )معادل ۸ درصد( 
طی سال های 9۸-۱۳۸۳، همراه با تخریب و تحدید 
بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور 
موجب شد علی رغم وجود پتانسیل  های باالی تولید 
ناشی از استقرار صنایع باالدستی آن نظیر نساجی، 
پتروشیمی و... در کشور و پایین بودن وابستگی آن به 
نهاده ها، تجهیزات و ماشین  آالت خارجی با متوسط 
سهم ۰.۲۷ درصدی در فاصله سال های ۱۳۸۳-9۸، 
این صنعت در خلــق ارزش افزوده و اشــتغال زایی 

چندان موفق نباشد.
بشیری گفت: علی رغم سهم غالب بنگاه  های کوچک 
مقیاس از کل بنگاه های فعال در تولید پوشــاک )با 
متوسط سهم ۷۸.۶ درصد( این بنگاه ها بواسطه توان 
مالی پایین، قادر به هزینه کرد درحلقه  های بازاریابی، 
برندینگ، طراحی و مد و تولید محصول مطابق با نیاز 
مشتریان نبوده و از این رو سهم بسیار ناچیزی از ارزش 
افزوده و صادرات پوشاک را )به ترتیب با متوسط سهم 

۲۷.۷ و ۴۱.۶ درصد( از آن خود کرده  اند.
وی در ادامه مهم ترین چالش  های این صنعت از منظر 
زنجیره ارزش را مشکالت ناشی از سیاست گذاری  های 
سطح بخشی و کالن کشور در حوزه نظام مالیاتی، 
بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه  های ترجیحی در 
توافقنامه  ها؛ ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی 

نهاد سیاست گذار و قوانین باالسری در صنف )قانون 
اصناف( و صنعت )قانون تجارت(؛ همچنین ضعف 
در نظام تشکیالتی و تصمیم گیری های فرابخشی 
از مواد اولیه تا تولید و فروش؛ فقدان سیاســت های 
یکپارچه در متولیان صنعت نســاجی و پوشــاک؛ 
ناهمخوانی کیفیــت، عدم انعطاف پذیــری و تنوع 
غیر مکفــی محصوالت تولیدی نســاجی و صنایع 
تولیدکننده خرجکار متناســب با نیازمندی های 
صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد 
اولیه )خرجکار، پارچــه و...( مورد نیاز برای صادرات 
پوشاک؛ و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی و 
با  قیمت های باال به دلیل ضعف در حلقه های پیشین 
زنجیره اعم از)پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و ...(؛ 
پایین بودن بهره  وری صنعت؛ باال بودن هزینه های 
تامین مواد اولیه ناشی از مشکالت ناشی از تحریم؛ 
استفاده از ماشین  آالت قدیمی و فرسوده در تولید؛ 
ضعف در تامین مالی صنعت نساجی وپوشاک و عدم 
استفاده بهینه از ظرفیت  های بازار سرمایه به دلیل 
نبود شــرکت های بزرگ؛ تحدید اندازه بازار داخل، 
تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تمرکز باالی 
مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای 
صادراتی؛ ضعف در جذب سرمایه  های خارجی وعدم 
هم  پیوندی با زنجیره  های ارزش منطقه  ا ی و جهانی؛ 
ضعف توان فناورانه در حوزه های مهندسی دوخت، 
فرآیند تولید و تجهیزات تولید؛ رقابت پذیری پایین 
کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل بواسطه سرعت پایین 
صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با 

تحوالت صنعت مد جهانی دانست. 
وی همچنین به سایر مشــکالت اشاره کرد و گفت: 
محدودیت واردات مواد اولیه مــورد نیاز )خرجکار، 
پارچه و...( ناشــی از اجرایی ســازی قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور؛ ساختار 
دوگانه مجوزدهی در صنــف و صنعت؛ پایین بودن 
قدرت بازاری و توان موقعیت یابی در بازارهای جهانی 
و نتیجتا تمرکز باالی مقاصد صادراتی و پایین بودن 
نرخ ماندگاری در کشورهای هدف؛ ضعف در نظارت 
بر عرضه برندهای خارجی و عدم حضور نمایندگی 
آنها به صورت رســمی برای توسعه رقابت پذیری و 
باال بودن ســهم واردات غیر رسمی )قاچاق( در بازار 
داخل؛ اشکاالت ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری 
اختیارات و مجوزهای کنترل ورود و خروج و نظارت 
بر بنگاه ها به ذینفعان و امکان ایجاد انحصار ناشی از 
آن؛ توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکه 
های اجتماعی و عدم نظارت بر آن؛ ضعف در حلقه 
های مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شــامل مد و 
طراحی، برندینگ، تحقیق و توسعه و خدمات پس 
از فروش )شامل اســترداد، تعویض، تعمیر و ضعف 
در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری( ؛ و همچنین 
افزایش هزینه  های توزیعی در شــبکه توزیع خرده 
 فروشی ســنتی و فقدان فروشــگاه  های تخصصی 

معرفی نمود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۲۵ تا ۳۰ 
درصدی تقاضا برای خرید گوشت قرمز و افت سرانه 
مصرف این کاال تا ۸.۵ کیلوگرم خبر داد. علی اصغر 
ملکی با اشاره به اینکه اســتاندارد سرانه مصرف ۱۲ 
کیلوگرم است، افزود: مصرف گوشت به دلیل افزایش 
قیمت نسبت به سال های گذشته کاهش بیشتری 

داشته است.
وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر روند افزایش قیمت 
گوشت کند شده است، گفت: هم اکنون شقه گوسفند 
بره ماده درب مغازه کیلویی ۱۲۰ هزار تومان عرضه 
می شود که با ده درصد سود این کاال باید با قیمت ۱۳۰ 

هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی با بیان اینکه 

مردم باید بدانند شقه گوسفند بره ماده کوچک و کم 
وزن اســت افزود: امروز شقه گوسفند بره نر کیلویی 
۱۳۰ هزار تومان به مغازه دار عرضه می شود که با ۱۰ 
درصد ســود باید با قیمت ۱۴۰ هزار تومان به دست 

مصرف کننده برسد.
ملکی با بیان اینکه کمبود نهاده و گرانی آن سبب ذبح 
بره ماده از ابتدای سال تاکنون شده است، گفت: با این 
شرایط از ابتدای مهرماه بازار با دغدغه کمبود گوشت 
گوسفندی مواجه می شود، زیرا بره ماده گوسفند مولد 
است و نباید ذبح شود. وی ادامه داد: امروز گوساله زنده 
کیلویی ۵۰ تا ۵۴ هزار تومان، گوسفند بره نر با قیمت 
۶۰ هزار تومان و گوسفند بره ماده نیز با قیمت ۵۰ هزار 

تومان عرضه می شود.

در حالی که در کمتر از ۳ ماه گذشــته، رشد نجومی 
قیمت بلیت هواپیما به یکی از چالش های اصلی تبدیل 
شده بود، اما در حال حاضر با فروکش کردن تقاضای 
سفر، نرخ ها به قیمت های بهار امسال بازگشته است.

از روزهای پایانی خرداد و ابتدای تیر ماه امسال، قیمت 
بلیت هواپیما با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شد 
که اعتراض بسیاری از مسافران و نمایندگان مجلس 
را برانگیخت. از ابتدای تیرماه، قیمت بلیت پروازهای 
تهران-مشهد به دامنه 9۰۰ هزار تا ۱.۱ میلیون تومان 
و بخش مهمی از پرواهای تهران-کیش به بیش از ۱.۳ 
میلیون تومان رسیده بود.پس از آن اگرچه سازمان 
هواپیمایی کشــوری با تغییر و تحوالتی در ســطح 
عالی مدیریت مواجه شد، اما مسئوالن این سازمان 
و همچنین وزیر سابق راه و شهرسازی بارها بر لزوم 
رعایت نرخ نامه مصوب در شــورای عالی هواپیمایی 

کشوری از سوی ایرالین ها، تأکید داشتند.
حتی سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی 
کشوری پس از آنکه انجمن شرکت های هواپیمایی 
اعالم کردند افزایش قیمت بلیت کاماًل قانونی است، 
با ارسال نامه ای به شرکت های هواپیمایی خواستار 
بازگشت قیمت ها به روال سابق و پیروی شرکت های 
هواپیمایی از نرخ نامه ابالغی در خرداد امســال شد؛ 
امیرمکری همچنین شــرکت های هواپیمایی را به 

برخورد قضائی و معرفی به تعزیرات در صورت تداوم 
نرخ های نجومی بلیت سفرهای هوایی تهدید کرد.

در پی تقاضای وزیر سابق بهداشت در خصوص محدود 
کردن سفر با حمل و نقل عمومی به تعدادی از شهرها 
خصوصاً به شهر مشهد به دلیل تشدید شیوع کرونا 
در این شــهر و پس از آن اعمال تعطیالت چند روزه 
کرونایی اخیر و نیز آغاز زودرس فصل کاهش تقاضای 
سفر )Low Season( که احتماالً به دلیل شرایط 
کرونایی رقم خــورده، در حال حاضر قیمت بلیت به 
نرخ های خرداد امســال بازگشته است.این در حالی 
است که مهلت زمانی »محدودیت کاهش دوسوم از 
تعداد پروازها« که ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان 
هواپیمایی ابالغ کرده بود، به پایان رسیده و ترافیک 

هوایی به روال قبل بازگشته است.
به عنوان مثال مجموع پروازهای ورودی و خروجی در 
فرودگاه مهرآباد در روز جاری )یکشنبه ۷ شهریور( به 
بیش از ۳۰۰ پرواز و فرودگاه مشهد به بیش از ۷۰ پرواز 
افزایش یافته است.در حال حاضر قیمت بلیت هواپیما 
در مسیر تهران-مشهد برای فردا ۸ شهریور و چند روز 
آتی در برخی ساعات شبانه روز به کمتر از ۵۰۰ هزار 
تومان و در ساعات پُرتقاضاتر به دامنه ۷۰۰ هزار تومان 
رسیده است که از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت 

بلیت هواپیما حکایت دارد.

سهم اندک صنعت پوشاک در صادرات و اشتغال کارگاه ها

قیمت بلیت هواپیما به نرخ های خردادماه بازگشت

كاهش ۳0 درصدی تقاضا برای گوشت قرمز

سرانه مصرف گوشت به ۸.۵ کیلوگرم رسید
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اعالم رتبه جهانی ایران در سرمایه گذاری بر روی 
فناوری و نوآوری

بر اساس آخرین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، ایران در 
"فناوری اطالعات" رتبه ۸۲ جهانــی و در "صنعت" رتبه ۱۳۰ جهانی را 
کسب کرد.امیرعباس محمدی کوشــکی، سرپرست تیم اختراعات ایران 
گفت: کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل )آنکتاد )UNCTAD( که 
تمرکز اصلی خود را پرداختن به امور کشورهای درحال توسعه  برمی شمارد 
و تاکید دارد که پیامدهای منفی سرعت سرسام آور فناوری، برای این دست 
کشورها پررنگ تر است. در نتیجه کشورهای درحال توسعه باید تعادل را 
در جوامع خود برقرار کنند تا قادر باشند به توســعه ای متوازن در کشور 
خود، جامه عمل بپوشانند.وی با طرح این ســوال که فناوری های پیشرو 
چه هستند و چه آینده ای در انتظار دنیای تکنولوژی است، اظهار کرد: بنا 
بر گزارش آنکتاد، هیچ تعریف واحدی از فناوری های پیشــرو وجود ندارد 
اما به طور کلی، فناوری های پیشرو به فناوری های جدیدی اطالق می شود 
که به سرعت درحال پیشرفت هستند و از دیجیتال  سازی و ارتباطات بهره 
می برند و می توانند تاثیرات چشمگیری بر اقتصاد، جوامع و توسعه سایر 
فناوری ها بگذارند.وی به گزارش جهانی فناوری و نوآوری ۲۰۲۱ اشاره کرد 
و توضیح داد: این گزارش توســط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
متحد با همکاری نمایندگان هرکشــور از دانشگاه ها، سازمان های معتبر 
جهانی و سازمان های زیر مجموعه ســازمان ملل متحد جمع آوری شده 
است.محمدی با بیان اینکه در این گزارش ۱۵۸ کشور مورد ارزیابی قرار 
گرفته است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش ایران در "فناوری اطالعات" 
رتبه ۸۲ را در جهان دارد و رتبه امریکا در این حوزه ۱۴ اســت. همچنین 
رتبه جهانی ایران در "مهارت ها" ۷۴ و رتبه کره جنوبی ۲۷ عنوان شــده 
است.وی مهمترین قسمت در نوآوری و فناوری و استفاده از آن در تمامی 
صنایع و حوزه ها را "تحقیق و توســعه" ذکر کرد که در این گزارش، رتبه 
جهانی ایران در این شاخص ۳۷ اســت و در صنعت، رتبه جهانی ۱۳۰ را 
از آن خود کرد.به گفته این فعال حوزه فناوری، "ســرمایه گذاری بر روی 
فناوری و نوآوری" در بخش های خصوصی و دولتی ایران رتبه جهانی ۵۳ 
را دارد.محمدی اضافه کرد: "نوآوری و فناوری" اهمیت زیادی در توسعه 
و اقتصاد یک کشور دارد در امتیاز رده بندی کلی جهانی ایران جزء کشور 
های درحال توسعه رو به باال است.جمع بندی این اطالعات توسط آنکتاد 
به این صورت است که در دسامبر سال ۲۰۲۰ کارشناسان و پژوهشگران 
از هر کشور در نشست آنالین که از ژنو مدیریت می شود، نظرات و مشاوره 
و تحقیقات خود را به کارشناسانی که درحال تهیه گزارش جهانی فناوری 
و نوآوری ۲۰۲۱ در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هستند، ارائه 
دادند. در این نشست آنالین امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم 
اختراعات ایران که در STI Fourm نــوآوری ملل متحد عضویت دارد، 
برای برسی شــاخص های فناوری و نوآوری که در صنایع متفاوت باعث 

پیشرفت می شود، مطالبی ارائه کرد.

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-80
استراليا سيستم های پرداخت اپل و گوگل را قانونمند می كند

دولت اســترالیا تصمیم دارد با وضــع قانونی جدید بر ســرویس های پرداخت 
شــرکت های فناوری بزرگ مانند اپل و گــوگل نظارت بیشــتری کند. جاش 
فرایدنبرگ، خزانه دار اســترالیا اعالم کرد به دقت مشغول بررسی این موضوع و 
پیشنهادات دیگری است که در گزارشی برای دولت تهیه شده است.این گزارش 
درباره آن است که آیا سرعت توسعه سیســتم های پرداخت با سرعت پیشرفت 
فناوری و تغییرات در تقاضای مشتری هم تراز است یا خیر.سرویس هایی مانند اپل 
پی، گوگل پی و وی چت پی چین طی سال های اخیر به سرعت فراگیر شده اند اما 
سرویس های مذکور به عنوان سیستم های پرداخت طراحی نشده اند و در نتیجه 
خارج از چهارچوب قانونگذاری شــده، فعالیت می کنند.او در این باره می گوید: 
در نهایت اگر هیچ کاری برای اصالح چهارچوب فعلی انجام نشــود، شرکت های 
سیلیکون ولی به تنهایی آینده سیســتم های پرداخت را تعیین می کند. این در 
حالی است که سیستم های مذکور بخشی مهم از زیربنای اقتصادی ما هستند.بانک 
تسویه حساب های بین المللی )BIS( در اوایل ماه جاری از ناظران مالی جهانی 
خواسته بود رشد تأثیرگذاری شرکت های بزرگ فناوری و اطالعاتی وسیعی که 
در اختیار شرکت های بزرگ مانند گوگل، فیس بوک، آمازون و علی بابا قرار دارد را 
کنترل کنند.در گزارش ارائه شده به دولت استرالیا، توصیه شده با توجه به قدرت 
شرکت های فناوری به عنوان تهیه کننده سرویس پرداخت، باید وضعیت قانونی 
کیف پول های الکترونیکی مشخص شود.همچنین گزارش توصیه کرده دولت و 
صنعت با کمک یکدیگر برنامه استراتژیکی برای اکوسیستم پرداخت وسیع تر و یک 

چهارچوب یکپارچه مجوز دهی برای سیستم های پرداخت توسعه یابد.

فعاليت 582 شركت دانش بنيان در شهرک علمی و 
تحقيقاتی اصفهان

رئیس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: 
واحدهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شامل ۵۸۲ شرکت دانش 
بنیان هستند.مجید محمدی به اهداف شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره 
کرد و افزود: ایجاد شرایط الزم و تامین خدمات و حمایت های موردنیاز برای شکل 
گیری و رشد کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال فارغ التحصیالن دانش گاهی 
و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تولید ثروت از علم و تجاری سازی دستاوردهای 
علمی و مشارکت و ایفای نقش در توسعه منطقه ای و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان 
از اهداف این شهرک است.رئیس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی اصفهان تعداد 
واحدهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شامل ۵۸۲ شرکت دانش 
بنیان دانست و بیان کرد: این شــهرک از ۶ مرکز نوآوری و شکوفایی، ۳ پارک علم 
و فناوری، ۸ مرکز رشد تخصصی و یک مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان 
برخوردار است.محمدی نرخ موفقیت شرکت های دانش بنیان در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان را بیش از ۷۵ درصد اعالم کرد.وی به ارزیابی شــرکت های 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: شرکت های 
ما در سال گذشته ۳۷ میلیون صادرات خدمات و محصوالت به کشورهای مختلف 
داشته اند و همچنین گردش مالی شرکت های مستقر ۳۶۵۲ میلیارد تومان، فروش 
محصوالت و خدمات ۱۷۵۸ میلیارد تومان، قراردادهای پژوهشی و فناوری ۸۱۷ 
میلیارد تومان، و تعداد نیروی انسانی شاغل ۷۵۸۲ نفر بوده است.محمدی در ادامه 
تولید تجهیزات بهبود زخم، تخت های بیمارستانی، چراغ های جراحی، سیستم های 
تصویربرداری با اشعه ایکس، الکتروکاردیوگراف ۳ و ۶ کاناله و دستگاه فشار معکوس 
برای درمان زخم از سوی شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
را از پتانسیل های صادراتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دانست.وی افزود: 
ایمپلنت ها و پروتزهای پزشکی، مســتربچ های افزودنی بر پایه PE و PP، سازگار 
کننده در کامپاندهای پلیمری، نانو افزودنی ها، چســب بیــن الیه ای، رنگ های 
خوراکی طبیعی، امولسیون های طعمی، امولسیفایر و پایدار کننده غذایی، سیروپ 
زعفران، طعم دهنده های غذایی با منشــا طبیعــی و روانکارهای صنعتی از دیگر 
پتانسیل های صادراتی این شهرک است.رئیس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی 
اصفهان خدمات و حمایت های شهرک علمی و تحقیقاتی را شامل استقرار، عمومی، 

مالی و اعتباری، آموزشی، راهبری و مشاوره و فنی و تخصصی اعالم کرد.

اخبار

بیتکوینتاکریسمسبه۱۰۰هزاردالرمیرسد
خالقمدلانباشتبهجریانبیتکوین،باانتشارپیامیدرتوییتردرموردقیمتاینارزدیجیتالپیشبینیکرد.پلنبی،خالقمدلانباشتبهجریانبیتکوین،باانتشارپیامیدرتوییتر
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شــرکت مخابــرات ایران 
باید خط تلفــن ثابت را به 
قیمت مصــوب ۲۱۸ هزار 
تومان بفروشد؛ اما امروز در 
برخی از مناطــق این رویه 
اجرا نمی شــود. عالوه بر تاخیــر در واگذاری تلفن 
ثابت، خریداری اینترنت و مودم همراه با خط الزامی 
اعالم می شود.مدتی اســت که برخی از متقاضیان 
خرید خط تلفــن ثابت در برخی مناطق شــرکت 
مخابرات ایران، گالیه هایی را از شرایط فروش این 
سرویس ابراز می کنند. سرویس تلفن ثابت قدیمی 
ترین خدمت شــرکت مخابرات ایران است که در 
حال حاضر عالوه بر شرکت مخابرات، چند شرکت 
خصوصی دارای مجــوز دیگر هم به صورت محدود 
این ســرویس را در برخی از مناطق کشور ارائه می 
کنند. اما اغلب مردم تلفن ثابت را با شرکت مخابرات 

ایران می شناسند.
در یک رویه عادی، شرکت مخابرات ایران باید یک 
خط تلفن ثابت را به قیمت مصوب ۲۱۸ هزار تومان 
به متقاضیان بفروشــد؛ اما گویا امــروز در برخی از 
مناطق مخابراتی این رویه اجرا نمی شود و همین امر 
باعث اعتراض و گالیه متقاضیان دریافت خط تلفن 
ثابت از مخابرات شده است.مشکل موجود در زمینه 
خرید خط تلفن ثابت، توسط متقاضیان معترض به 
»فروش اجباری اینترنت و مودم همراه با خط تلفن 

ثابت« تعبیر شده است.
یکی از متقاضیان خرید خط تلفن ثابت در این باره 
به خبرنگار فارس، توضیح داد: مرداد ماه امســال با 
مراجعه به مرکز مخابرات آل اسحاق واقع در منطقه 
حکیمیه در شــرق تهران، بــرای خرید خط تلفن 
ثابت با قیمت ۲۱۸ هزار تومان اقدام کردم. متصدی 
مخابرات اعالم کرد که در ایــن منطقه خط تلفن 
ثابت به همراه اینترنت و مودم فیبرنوری مخابرات 
فروخته می شــود که قیمت آن یک میلیون ۹۰۰ 
هزار تومان اســت، در حالی که قیمــت مودم فیبر 

نوری در بازار یک میلیون تومان است. همچنین از 
انتقال خط تلفن قبلی متعلق به خودم که در همان 
منطقه به ثبت رسیده و اینترنت adsl شاتل روی آن 
برقرار است خودداری کردند و دلیل عدم انتقال خط 
قدیمی به منزل جدید را تکنولوژی جدید ارائه شده 

در منطقه مقصد اعالم کردند.
این متقاضی درباره پیگیری های خود برای حل این 
مشــکل، تصریح کرد: این ادعای مخابرات به تلفن 
رسیدگی به شــکایات مراجعه کنندگان به شماره 
۸۸۰۲۷۱۷۱ و ۸۸۰۴۹۴۰۷ منعکــس شــد که 
پاسخ داده شد که کارمندان طبق مصوبه عمل می 
کنند. شکایت در سامانه های ثبت شکایات وزارت 
ارتباطات به شماره ۱۹۵ هم ثبت شد که تا کنون به 
نتیجه ای نرسیده است. همچنین شکایت در سامانه 
https:// مرکز بازرسی و نظارت مخابرات به آدرس
bazresi.tci.ir به ثبت رســید که پاسخ داده شد 
که »امکان دایری ftth )ســرویس فیبر نوری( در 
محدوده اعالم شده موجود اســت«. عالوه بر این، 
مشکل در سامانه ثبت گزارش های مردمی مخابرات 
به آدرس complaint.cra.ir و مرکز ملی رقابت 
به آدرس www.nicc.gov.ir هم منعکس شده 

که تا کنون پاسخی به همراه نداشته است.
بررسی سابقه این موضوع نشان می دهد که آنچه که 
امروز اسباب نارضایتی برخی از مشترکان را فراهم 
کرده، مشکل تازه ای نیست و حداقل ۳ سال پیش 
هم رسانه ای شده و به گوش مسووالن رسیده است. 
برخی کاربران هم در صفحــه توئیتر محمد جواد 
آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات 

به این موضوع اعتراض کرده بودند.
در یک نمونه در سال ۹۷، برخی از متقاضیان خرید 
خطوط تلفن ثابت اعالم کــرده بودند که با مراجعه 
به مراکز مخابراتی برای ثبت نــام و دریافت تلفن، 
مخابرات منطقه اعالم کــرده که خط تلفن ثابت را 
بدون خط اینترنت واگذار نمــی  کند. این موضوع 
اعتراض متقاضیان را به همراه داشــت؛ زیرا برخی 
قصد خریــد اینترنت را نداشــتند و برخی هم می 
خواســتند از ســرویس دهنده دیگری، اینترنت 
خریداری کنند.همچنین در نمونــه دیگری، این 

مشــکل در مرکز تلفن ۱۳ آبان واقع در منطقه ۱۹ 
تهران هم گزارش شده بوده که در این مرکز خرید 
یک خط تلفن ثابت، به همراه اینترنت و مودم، حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه 

داشته است.
مجید صدری مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران 
در واکنش به این موضوع، اصل مسئله را رد کرده و 
گفته بود: فروش اجباری اینترنت مخابرات در مراکز 
مخابراتی غیرقانونی اســت و این مراکز نباید از این 
روش بازاریابی کنند و اینترنت بفروشند. افرادی که 
با این مشکل مواجه شده اند می توانند شکایت خود 
را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات مخابرات 

اعالم کنند.
محمدرضا بیدخام، مدیــرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران در ایــن باره گفت: 
شــرکت مخابرات ایران همواره در تالش بوده که 
خدمات خود را در اسرع زمان و با کیفیت ارائه کند 
اما متاسفانه در برخی از مناطق مخابراتی به دلیل 
محدودیت های فنی، دچار وقفه در خدمات رسانی 
می شویم. وی ادامه داد: از یک سو، در دایری های 
جدید شــرکت مخابرات ایران به دلیل استفاده از 
فناوری های جدید قیمت تمام شــده باال است و از 
سوی دیگر، تعرفه های شــرکت مخابرات ایران در 

بخش تلفن ثابت ۱۲ سال است که تغییری نداشته 
است.

به گفته بیدخــام، در مناطقی کــه از فناوری های 
جدید استفاده می کنیم ســعی می کنیم که ارائه 
خدمات به صــورت باندلینگ عرضه شــود؛ یعنی 
خدمات تلفن ثابــت همراه با اینترنت ارائه شــود. 
طبیعی اســت کــه این ســرویس اینترنــت نیاز 
بــه مــودم دارد و با توجه بــه نوع مودمــی که در 
این فناوری اســتفاده می شــود، مــودم بین یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یــک میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان قیمت دارد که مشــترک می تواند در 
صورت تمایــل مــودم را از بازار هم تهیــه کند به 
 شــرطی که با تکنولوژی مخابرات سازگاری داشته 
باشد.این مقام مسوول در واکنش به مشکل مشترک 
در عدم تغییر مکان خط تلفن ثابــت، هم گفت: با 
توجه به اینکه تعرفه های شرکت مخابرات ایران در 
بخش تلفن ثابت ۱۲ سال است که تغییری نداشته 
است و از سوی دیگر تعرفه تغییر مکان بسیار زیاد 
اســت در عمل در برخی از مواقع تغییر مکان یا به 
سختی انجام می شود یا امکان انجام آن نیست.وی 
تاکید کرد: این مسائل در نتیجه عدم به روزرسانی 
تعرفه تلفن ثابت پیش آمده که نیاز به حل ریشه ای 

مشکل دارد.
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طبــق گزارشــی جدیــد آیفــون ۱۳ احتماال بــا قابلیت 
برقراری تماس و ارســال پیامــک ماهــواره ای عرضه می 
شــود.اگر قرار باشد اپل ســنت هر ســاله خود را اجرا کند، 
احتماالً چنــد هفته تا رونمایــی آیفون جدیــد باقی مانده 
اســت. تاکنون شــایعات مختلفی دربــاره این دســتگاه 
 منتشــر شــده که برخی از آنها چندان هیجان انگیز به نظر

 نمی رسند.در این میان مینگ چی کو یکی از افشاگران مشهور 
دستگاه های اپل، ادعا می کند آیفون ۱۳ قادر به برقراری تماس و 

ارسال پیامک ماهواره ای است. طبق این گزارش آیفون جدید 
می تواند در مناطقی که پوشش اینترنت ۵G یا ۴G ندارند از 
طریق ارتباطات ماهواره ای قادر به برقراری ارتباط باشــد.کو 
در یادداشتی اشاره می کند این دســتگاه با استفاده از تراشه 

کوالکام شخصی سازی شده X۶۰ می تواند به طور مستقیم به 
ماهواره های LEO که در مدار پایین زمین حرکت می کنند، 
ارتباط برقرار کند.این در حالی اســت کــه تولید کنندگان 
 X۶۵ دیگر موبایل تا ۲۰۲۲ میالدی برای اســتفاده از تراشه

و ارائه سرویس های ارتباطات ماهواره ای صبر می کنند.پروژه 
استارلینک متعلق به اسپیس ایکس نیز با کمک ماهواره های 
LEO ســرویس اینترنت فراهم می کند.اما به نظر می رسد 
ماهواره های اینترنتی که در پــروژه اپل همکاری می کنند از 
لحاظ فناوری و پوشش سرویس به شرکت گلوبال استار تعلق 
دارند. همچنین کوالکام مشغول همکاری با گلوبال استار است 
 تا پشتیبانی های الزم برای تراشــه های X۶۵ خود را فراهم

 کند.

اســتفاده محققان دانشــگاه کپنهاگ از فناوری 
جی پی اس با دقت بیشتر، موجب شناسایی یک 
جزیره جدید در کشور دانمارک و افزایش مساحت 
این کشور شد.پژوهشــگران این کشور با بررسی 
دقیق تر شــرایط جغرافیایی این کشور موفق به 
کشــف یک جزیره کوچک در شمالی ترین نقطه 
 دانمارک شدند که تا به حال از چشم آنان پنهان

 مانده بود.
این جزیره که تنها ۳۰ متر در ۶۰ متر مســاحت 

دارد هنوز نامی نــدارد و در فاصلــه ۷۸۰ متری 
جزیره اوداق قــرار دارد که دورتریــن جزیره از 
 خاک اصلی دانمارک بــوده و در نزدیکی گرینلند

 واقع است.
محققان قباًل به علت کوچک بــودن ابعاد جزیره 

مذکور موفق به شناســایی آن نشده و تجهیزات 
جی پی اس خاک این جزیره را بخشــی از جزیره 
اوداق محسوب کرده بود. اما بررسی های دقیق تر 
با تجهیزات پیشرفته تر نشان داد که ابزار قدیمی 
جی پی اس که در ارتفاع باال برای نقشه برداری و 

تعیین موقعیت جغرافیایی جزائر دانمارک مورد 
استفاده قرار گرفته خطا داشته و تکرار بررسی ها 
با هلیکوپتر نشــان داد که جزیره جدید در شمال 

جزیره اوداق واقع است.
این جزیره تنها ۴ متر باالتر از ســطح دریا بوده و 
بخش عمده آن از لجن و ســنگریزه و گل و الی 
تشکیل شــده اســت. بنابراین وقوع توفان های 
سهمگین دریایی ممکن است باعث زیرآب رفتن 

موقت این جزیره شود.

مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری از ســاخت برخی 
تجهیزات نیروی انتظامی در کشور خبر داد و گفت: امکان 
تأمین این محصوالت از خارج از کشور وجود ندارد به همین 
دلیل توسط فناوران کشور ساخته می شوند.مرضیه شاوردی 
گفت: با برگزاری یکی از رویدادهای فناورانه حوزه نیروی 
انتظامی در صندوق نوآوری و شکوفایی، قرار است برخی 
محصوالت این ارگان توسط شرکتهای دانش بنیان به تولید 
برسد. وی با بیان اینکه ۵ قرارداد با شرکت های دانش بنیان 
مبنی بر تولید محصوالتی که تاکنون وارد کشور می شده با 

نیروی انتظامی منعقد شده است، گفت: فرایند تحویل برخی 
محصوالت شروع شده و برخی دیگر در آستانه شروع تحویل 
هستند.مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه 
داد: با توجه به مالحظات سایبری و امنیتی، امکان تأمین 
این محصوالت از خارج از کشــور وجود ندارد. محصوالت، 

بعضاً بهبود یافته محصوالت قبلی شرکت های دانش بنیان 
هســتند که با توجه به الزامات و اســتانداردهای پلیس، 
بازطراحی و سفارشی سازی شده هستند.به گفته شاوردی، 
با توجه به مالحظات امنیتی، امــکان اعالم محصوالت و 
اسامی شرکت های تولیدکننده وجود ندارد.وی با اشاره به 

مبلغ قراردادها گفت: هر یــک از قراردادها مبالغ مختلفی 
دارند که شامل ۹۱۰ میلیون تومان ،۲۱۰ میلیون تومان ، 
۳,۴۵۰ میلیون تومان ، ۷۲۰ میلیون تومان ، ۱,۲۰۰ میلیون 
تومان می شود.وی اضافه کرد: جمعا ۶۵ میلیارد ریال قرارداد 
فناورانه بین نیروی انتظامی و شــرکت های دانش بنیان و 
فناور در راستای تولید محصوالت مورد نیاز نیروی انتظامی 
منعقد شده است.وی افزود: تامین مالی این قراردادها و سایر 
قراردادهایی که با پیگیری های آتی تفاهم های صورت گرفته 

در دستور کار صندوق نواوری و شکوفایی قرار گرفته است.

۲ برنامه و استراتژی ملی برای توســعه زیست بوم نوآوری 
اقتصاد دیجیتال طراحی و تدوین شده است تا نیازها شناسایی 
و رفع  شود. وقتی سال ۱۹۹۵ برای نخستین بار مفهوم اقتصاد 
دیجیتال در دنیا مطرح شــد هیچ کس تصور نمی کرد این 
مفهوم با ســرعتی باورنکردنی به یکی از مفاهیم کاربردی 
در دنیای کسب وکار بدل شــود. از اواخر قرن بیستم، دنیا با 
پدیده ا ی مواجه شد که به سرعت جوامع را متحول ساخت.  
اقتصاد دیجیتال را سیر تکامل یافته اقتصاد اطالعات می دانند. 
اقتصادی که با شکل گیری خود توانست منشا تحوالت بنیادی 
در کسب و کارها شود و همه کشورها را ناچار به توسعه مفاهیم 
مرتبط با این حوره کند. ایران نیز در همین راستا قدم برداشته 

اســت و به کمک توان و ظرفیت داخلی تالش می کند این 
مفهوم کاربردی در اقتصاد را گســترش دهد.شرکت های 
دانش بنیان و خالق نیز شناسایی شــده اند تا با ورود به این 
حوزه، نقشــی ماندگار از خود برای توسعه اقتصاد دیجیتال 
بر جای بگذارند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز یکی از نهادهای موثر در این حوزه است و شناسایی و به 
کارگیری توان شــرکت های دانش بنیان و خالق را به عهده 
دارد.پویاسازی و متنوع ســازی زیست بوم فناوری و نوآوری 

مهم ترین هدفی است که در ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دنبال می شود. این کار با ۲ رویکرد »نیازمحور«، 
»فناورانه و آینده محور« دنبال می شــود.تحقق و توســعه 
فناوری هایی چون »اینترنت اشیا«، »زنجیره های بلوکی«، 
»واقعیت مجــازی و واقعیت افزوده«، »هوشمندســازی و 
 نســل چهارم صنعتی«، »داده های بزرگ و پردازش ابری«

 و »هوش مصنوعی« برای اجرایی شدن رویکردهای فناورانه 

محور و آینده محور در ستاد دنبال می شود. این فناوری ها در 
تعامل با شرکت های دانش بنیان و خالق توسعه یافته است.
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای شناسایی 
نیازهای این حوزه نیز اقداماتی انجام داده اســت. نیازهایی 
که ظرفیت پاســخ دادن به آنها در دل زیست بوم فناوری و 
نوآوری نهفته است. بر همین اساس تاکنون موضوعاتی چون 
»کشاورزی دیجیتال«، »نوآوری اجتماعی هوشمند«، »شهر 
و حمل و نقل هوشمند«، »گردشگری دیجیتال«، »اقتصاد 
گردشی دیجیتال« و »سالمت دیجیتال« به عنوان نیازهای 
راهبردی این حوزه شناسایی شده اند و با کمک شرکت های 

فناور فعال نسبت به پاسخ گویی به آنها اقدام شده است.

محققانی کــه در مــورد یــک حفــره امنیتی 
خطرناک در پایگاه های داده پلتفــرم کلود آزور 
مایکروســافت تحقیق کرده اند از تمامی کاربران 
 خواسته اند تا کلیدهای دسترسی دیجیتال خود

 را تغییر دهند.
مایکروسافت به ۳۳۰۰ نفر از این کاربران هشدار 
داده که به علت مشکالت امنیتی باید برای تغییر 
کلیدهای دیجیتال خود اقدام کنند، اما محققان 
امنیتی می گویند همه کاربــران پایگاه های داده 

مذکور باید برای جلوگیری از وقوع مشــکل این 
کار را انجام دهند.محققان شــرکت امنیت کلود 
ویز این ماه از شناسایی حفره امنیتی خبر داده اند 
که کلیدهای دیجیتال اصلی اکثر کاربران سیستم 
پایگاه داده Cosmos DB را افشا کرده است. در 
نتیجه سرقت، تغییر یا پاک کردن میلیون ها سابقه 

و داده ممکن شده است.ویز در مورد این مشکل به 
مایکروسافت هشــدار داد و این شرکت به سرعت 
برای حل مشــکل پیکربندی پایگاه داده مذکور 
اقدام کرد و مدعی شد مشــکل یادشده محدود 
به ۳۳۰۰ نفر بوده و شواهدی از سو استفاده از آن 
وجود ندارد. اما ویز و اداره امنیت سایبری وزارت 

 Cosmos امنیت داخلی آمریکا از تمامی کاربران
DB که زیرمجموعه پلتفرم آزور است خواستند 
کلیدهای دیجیتال دسترسی خود را تغییر دهند.

مایکروســافت بــه پرســش های طرح شــده از 
ســوی ژوپیتر نتــورک در مــورد امــکان ارائه 
الگ فایل هــای جامــع دو ســال گذشــته این 
پلتفرم نیز پاســخ نداده و همین مســاله نگرانی 
 در مورد دسترســی غیرمجاز به آنهــا را افزایش

 داده است.

به گفته یك افشاگر محصوالت اپل؛

آیفون ۱۳ با قابلیت تماس ماهواره ای به بازار می آید

با شناسایی یك جزیره جدید؛

ارتقای فناوری جی پی اس موجب افزایش مساحت دانمارک شد

از طریق قرارداد با دانش بنيانها؛

نیروی انتظامی مجهز به محصوالت فناورانه ایرانی می شود

کمک برنامه های ملی به تکمیل زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال 

خطر امنیتی برای کاربران پایگاه داده کلود مایکروسافت


