
بر اساس گزارش جدید سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، در چهار ماهه نخست 
امسال عمده گزارشات مردمی در بخش کاالیی، 
مربوط به عرضه نان، مــرغ و در بخش خدمات، 
مربوط به تعمیر خودروهای سبک و رستوران ها 
و غالباً در زمینه گرانفروشی و درج نشدن قیمت 
بوده است.به گزارش ایســنا، براساس اطالعات 
منتشر شــده از سوی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در چهار ماهه نخست 
امســال ۶۱ هزار و ۲۸۹ گشت مشترک بازرسی 
با حضور بازرسان ســازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها و سازمان تعزیرات حکومتی و 
دیگر دستگاه های ذیصالح از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، 

اتاق اصناف و اتحادیه ها و... انجام شده است.  
در نتیجه این گشــت های مشــترک ۲۰ هزار و 
۷۵۷ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۵۴۰ 
میلیارد تومان تشکیل و جهت رسیدگی و صدور 
رای به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده 

است.  

رسیدگی به ۸۳ درصد شکایت ها 
همچنین در ایــن مدت در مجمــوع ۷۱ هزار و 
۶۳۳ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات 
صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ســتاد 
خبری استان ها دریافت شده که از این تعداد ۸۳ 
درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۷ 
درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی 
و یا استعالم حقوقی از سوی مراجع ذیربط است.  
عمده گزارشات مردمی در بخش کاالیی، مربوط 
به عرضه نان، مرغ و در بخش خدمات، مربوط به 
تعمیر خودروهای سبک و رستوران ها و غالباً در 
زمینه گرانفروشی و درج نشدن قیمت بوده است.
همچنین در مــدت زمان یاد شــده ۶۸ هزار و ۳۵۲ 
پرونده از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها تشــکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی 
ارسال شده که با لحاظ پرونده های باقی مانده از سال 
گذشته ۹۰ هزار و ۴۲۵ رای از سوی شعب تعزیرات 
حکومتی به ارزش ریالی بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان 
و میزان جرائم وصولی، بر اســاس اطالعات دریافتی 

بیش از به ۵۸ میلیارد تومان اعالم شده است.  

چگونه شکایت کنیم؟
گفتنی اســت که مردم می توانند با مراجعه به ستاد 
خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از 
طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال سازمان حمایت به نشانی 
الکترونیکی www.cppo.ir، ســایت )ir.۱۲۴( و 
اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون 
نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار،  
عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری 
و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت و عدم صدور 
صورتحساب ازجمله مهم ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی 
از جریمه های دریافتی به حســاب خزانه واریز  شود 
و معادل آن در بودجه های ســنواتی منظور و توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی 
ماده )۴۴( این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان 
تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه 
کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این 

بودجه گالیه کرده است.

در جریــان عملکــرد ارزی صندوق توســعه ملی 
از مجمــوع ۱۲۳ میلیارد دالر قــرارداد عاملیت و 
سپرده گذاری ارزی برای اعطای تسهیالت جهت 
تامین مالــی طرح های متقاضی، تــا کنون ۳۹.۶ 

میلیارد دالر پرداخت شده است.
به گزارش ایســنا، صندوق توســعه ملی در بخش 
ارزی از دو محل قرارداهای عاملیت ارزی و سپرده 
گذاری ارزی نسبت به اعطای تسهیالت به طرح های 

متقاضی مورد تائید اقدام می کند.
این در حالی است که به استناد اساسنامه صندوق و 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، اعطای کلی 
تسهیالت صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک های 
دولتی و غیردولتی اســت. از سوی دیگر با توجه به 
چارچوب قراردادهای عاملیــت صندوق که طبق 
اساسنامه تعیین شده از سال ۱۳۹۰ تاکنون در قالب 

قراردادهای عاملیــت ارزی و از ۱۳۹۱ نیز در قالب 
قراردادهای ســپرده گذاری ارزی تسهیالت ارزی 
را از کانال بانک های عامــل به متقاضیان پرداخت 

می کند.
بررسی عملکرد صندوق توســعه ملی از ۱۳۹۰ تا 
پایان سال گذشــته در حوزه ارزی نشان می دهد 
که مجموع قــرارداد ارزی عاملیت منعقده ۱۱۶.۱ 
میلیارد دالر بوده که از این محل بیش از ۳۴ میلیارد 

دالر برای ۳۱۸ طرح تامین مالی شده است.
در حوزه سپرده گذاری ارزی نیز مبلغ به بیش از ۷.۲ 
میلیارد دالر می رسد که از آن تامین مالی ۴۶ طرح 

با مبلغ بیش از ۵.۵ میلیارد دالر انجام شده است.
براین اســاس، مجموع مبلغ ارزی از محل قرارداد 
عاملیت و سپرده گذاری در فاصله سال های ۱۳۹۰ 
تا پایان ۱۳۹۹ به بیش از ۱۲۳.۳ میلیارد رسیده  که 

از آن ۳۹.۶ میلیارد دالر بابت تامین مالی ۳۶۴ طرح 
تسهیالت پرداخت شده است.

عمده مبالغ ارزی صندوق در حــوزه اقتصادی در 
بخش نفــت و گاز و پتروشــیمی و از نظر منطقه 
اجرایی در مناطق کمتر توســعه یافته اعطا شده 
است؛ به طوری که تا پایان سال گذشته بیش از ۸۷ 
درصد منابع ارزی مسدود شده طرح های فعال به 
نفع متقاضیان به مرحله گشایش اعتبار و همچنین 

۶۶ درصد به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
الزم به یادآوری اســت که منابع صندوق توســعه 
ملی از محل درآمــد ارزی ناشــی از فروش نفت 
و فرآورده هــای آن تامیــن می شــود و پرداخت 
تســهیالت و تامین مالی طرح ها از دو محل ارزی 
 و همچنین ریالی که با تســعیر ارز اســت، صورت

 می گیرد.

نان، مرغ و تعمیر خودرو صدرنشین شکایات مردمی

۱۲۳ میلیارد دالر از ذخائر ارزی برای وام کنار رفت
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سرمقاله

 رکود عمیق
 در بازار مسکن

آنچه که شــکاف قیمتی 
مســکن را در مناطــق 
مختلــف عمیق تــر می 
کند نگاه ســرمایه گذاری 
و کاســب کارانه اســت. هنگامی که تقاضا در 

مناطقی از تهران بیشتر...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه ۳
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افت
 ۲7 هزار واحدی بورس

 بازگشت دالر
 به کانال ۲7 هزار تومان

در  نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

پنج چالش اصلی  دولت سیزدهم
صفحه2

صفحه۳

تعمیق شکاف قیمتی مسکن
برنامه دولت برای کاهش شکاف قیمتی مسکن در پایتخت   چیست؟

شاخص کل بورس تهران در همان دقایق ابتدایی 
معامالت بازار روز گذشــته کانال ۱.۵ میلیونی را از 
دست داد و در پایان معامالت با افت ۲۷ هزار واحدی 
به کار خود خاتمه داد.شاخص کل بورس پس از آن 
که ۷ روز کاری را در کانال ۱.۵ میلیونی به سر بُرد، روز 
سه شنبه این محدوده را از دست داد. در معامالت روز 
گذشته بورس تهران شاخص کل بورس با کاهش ۲۷ 
هزار و ۸۱۰ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک 
میلیون و ۴۹۶ هزار واحد صعود کــرد. بدین ترتیب 
شــاخص پس از ۷ روز کانال ۱.۵ میلیونی را از دست 
داد. شــاخص هم وزن با افت ۱۳ هزار و ۱۴۱ واحدی 
در سطح ۴۵۴ هزار و ۳۶۹ واحدی ایستاد. همچنین 

شاخص کل فرابورس ۶۹۲ واحد پائین آمد و در...

قیمت دالر در کانال ۲۶ هزار تومــان پایدار نماند و به 
کانال ۲۷ هزار تومان بازگشــت. از سوی دیگر قیمت 
سکه از ۱۲ میلیون تومان عبور کرد، اما نتوانست این مرز 
را حفظ کند. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در روز 
گذشته مسیر کاهشی را دنبال کرد و در آخرین ساعات 
معامالت در کانال ۲۶ هزار تومــان قرار گرفت. برخی 
تحلیل گران معتقد بودند بعد از رشد ناگهانی قیمت 
دالر و افزایش یافتن رکورد ساالنه، قیمت این ارز وارد فاز 
اصالح شده است، با وجود این اظهار نظرها قیمت دالر 
معامالت روز گذشته را با ثبت تغییراتی مثبت آغاز کرد 
و به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت. قیمت دالر در شروع 
معامالت روز گذشته ۲۷ هزار و ۳۷۰ تومان بود. قیمت 
دالر در ادامه قدری کاهش یافت و در پایان معامالت 

نیمه اول روز روی ۲۷ هزار ...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس بانک مرکزی:
مشکلی در تامین ارز واکسن 

کرونا نداریم
رییس کل بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر 
شــاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ۲۸ هزار 
تومان به ۲۶ هزارتومان بودیم و انتظارداریم این 
روند ادامه یابد.  به گزارش  ایرنا، »اکبر کمیجانی« 
در سی و یکمین همایش بانکداری اسالمی افزود: 
سال گذشــته اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز 
برای تامین واکسن شروع شــد و این روند در ماه 
های اخیر ســرعت یافت و هم اکنون مشکلی در 

تامین واکسن نداریم.  
وی افزود: در حال حاضر تامیــن ارز برای خرید 
واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد 
آرامش بازار ارز و شاهد کاهش قیمت ها بودیم و 

انتظار داریم این روند ادامه یابد.  
کمیجانی با اشــاره به فرمایشات رهبر معظم در 
بیانیه گام دوم انقالب گفت: در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن سال ۹۷ رهبر 
معظم انقالب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 
انقالب به دستاوردهای بزرگ انقالب پرداختند و 
توصیه های اساسی و مهمی برای حرکت به سمت 
جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسالمی را فرمودند.

وی با بیان اینکه پرداختن به علم و دانش و مبارزه 
با فســاد و اســتقالل و آزادی و روابط خارجی و 
همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به 
عنوان سرفصل های بیانیه گام دوم انقالب است، 
ادامه داد: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن 
بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت 
نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت 
نیروی انسانی کشــور و بودجه بندی نامتوازن و 
عدم سیاســت های اجرایی اقتصاد و همچنین 
هزینه های زائد در دستگاه های حکومتی از جمله 
ناکامی های مطرح شده از در بیانیه گام دوم بود و 
رهبر معظم انقالب  راه حل این چالش ها را اجرای 
کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.  
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های 
ارزی و بانکی  تاکید کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار 
بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در 
تامین مالی اقتصاد  می کند. امروزه هنوز با وجود 
توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان 
نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و ۷۰ تا ۸۰ 
درصد تامین مالی پروژه ها از طریق بانک ها انجام 
می شــود. کمیجانی تصریح کرد: منابع جذب و 
تجهیز شده در بانک ها در قالب تسهیالت بانکی و با 
توجه به عقود اسالمی مورد توجه قرار می گیرد و به 
بهره برداری می رسند. عقود مبادله ای و مشارکتی 
را داریم و بنا به ماهیت این عقود،   ماهیت کار اجازه 
می دهد در عقود مبادله ای نرخ سود توافق شده با 
نرخ ثابت باشــد و در عقود مشارکتی سود و زیان 

شرکا مدنظر است.
وی درخصوص اقدامات انجام شده در بانک مرکزی 
گفت: خرید اوراق مالی اســالمی توســط بانک 
مرکزی توســط کمیته فقهی در سازمان بورس، 
 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تایید شده و از سال 
گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد 

استفاده قرار گرفته است.
کمیجانی اظهارداشت: انتشار اوراق ودیعه توسط 
بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی 
حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه از دیگر اقدامات 
انجام شــده در بانک مرکزی است  که در شورای 
پول و اعتبار تصویب شده اما تاکنون به کار گرفته 
نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و 
امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم 
از این ابزار اســتفاده کنیم و این جایگزین اوراق 
مشارکت بانک مرکزی است که از سال های ۷۹ به 

بعد به اجرا گذاشته شد.
وی افزود:  عقد مرابحه از دیگر عقود اســالمی در 
بانکداری است که در شورای فقهی مورد بازنگری 
قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه و 

جعاله هم اکنون اجرا می شود.  
رییس کل بانک مرکزی در ادامه ســخنان خود 
درخصوص تحوالت اقتصاد کالن گفت: در  ســه 
سال گذشته ظالمانه ترین تحریم ها از طرف آمریکا 
و اروپا را داشتیم که شامل تحریم های نظام بانکی، 
 بانک مرکزی،  نفتی و تجارت خارجی ایران بوده 
و درآمدهای نفتی را به مقــدار قابل مالحظه ای 

کاهش داده شده است.
وی با بیان اینکه در ســال های گذشــته دولت و 
مجلس سیاست هایی برای مقابله با این تحریم ها 
به کار گرفتند، افزود: از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در 
حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس 
کرونا، در فصل چهارم ســال با رشد منفی مواجه 
شدیم اما با این حال در سال ۹۹ موفقیت های قابل 
قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته 
رشد اقتصادی با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ 

درصد را داشتیم.  

خبر

رئیس اتــاق بازرگانی تهران 
در ســخنانی هفتــه دولت و 
شــروع کار دولت سیزدهم 
را تبریــک گفت و افــزود: از 
طرف اتاق بازرگانی تهران به 
رئیس جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، برای تشکیل 
کابینه با رأی باالی نمایندگان مجلس تبریک می گوییم 
و برای دولت سیزدهم آرزوی موفقیت داریم. همچنین 
اعالم می کنیم که اتاق تهران آمادگی دارد تا در زمینه های 
مختلف با دولت همکاری تنگاتنگی داشته باشد. دولت 
اگر می خواهد موفق شود قطعاً باید از ظرفیت های بخش 
خصوصی بیشتر استفاده کند و نظرات مشورتی فعاالن 
اقتصادی را به کار گیرد و امیدواریم کــه این رویکرد در 
دولت محترم تقویت شــود. تردیدی نیســت که دولت 
سیزدهم با شرایط سختی روبه روست و شاید بتوان گفت 
با سخت ترین شرایطی که دولت ها در 4۰ سال گذشته 

داشته اند، مواجه است.

کرونا، اولویت نخست کشور است
مسعود خوانســاری ادامه داد: متأسفانه شاهدیم روزانه 
تعداد زیادی از هموطنان بر اثــر ابتال به کرونا جان خود 
را از دست می دهند و سویه های جدید کرونا نیز در حال 
گسترش است که جای نگرانی بیشتری دارد. سهل انگاری، 
بی توجهی و سؤمدیریت مسئوالن گذشته نسبت به کرونا 
باعث شــده این روزها میزان ابتال و مرگ ومیر باال باشد 
و مدیریت شــرایط کنونی »همه گیری کرونا« یکی از 
مهم ترین چالش های دولت جدید است. البته خوشبختانه 
هم جناب آقای رئیس جمهور و هم معاون اول ایشان تأکید 
داشته اند که اولویت نخست کشور در شرایط کنونی مبارزه 

با کروناست و ما هم امیدواریم موفق باشند.
او هم چنین با اشاره به آمادگی کامل اتاق بازرگانی تهران 
و شرکت های فعال عضو اتاق برای همکاری با دولت در 
زمینه مبارزه با کرونا گفت: اگرچه در ماه های گذشــته 
به دلیل برخوردهای نادرست مســئوالن وزارت بخش 
خصوصی موفق نشــد با واردات واکســن کرونا کمکی 
کاهش همه گیری این بیماری بکند اما شــرکت هایی 
بخش خصوصی که در این زمینه کار می کنند و نمایندگی 
تولیدکنندگان واکســن را دارند، مجدد فعال  شده و با 
تولیدکننده ها و تامین کننده ها وارد مذاکره شده اند. اتاق 
تهران روز گذشته طی نامه ای به وزرای بهداشت و امور 
خارجه، آمادگی خودش را برای واردات واکســن اعالم 
کرده است. هم چنین با دستور جناب آقای مخبر، معاون 
اول رئیس جمهور، کمیته ای برای بررسی واردات واکسن 
تشکیل  و جلساتی برگزار شده که نتایج قابل قبولی داشته 
است. با این وضع بسیار امیدواریم که مجوزها سریع تر و 

به موقع صادر شود تا بتوانیم بحث واردات واکسن را مجدداً 
پیگیری کنیم و اگر در این زمینه اتفاقی افتاد حتماً به طور 

شفاف اطالع رسانی می کنیم.

رشد نگران کننده تورم و پایه پولی
خوانساری هم چنین نرخ فزاینده »تورم« را یکی دیگر از 
چالش های دولت دانست و گفت: متأسفانه شاهدیم که 
روند تورم هم چنان افزایشی است. برابر آمار مراجع رسمی، 
نرخ تورم ســاالنه در مرداد ماه 4۵.۲ درصد محاسبه شد 
درحالی که در پایان سال 1۳۹۹، یعنی پنج ماه پیش، این 
نرخ ۳۶.4 درصد بود. این موضوع نشان می دهد تورم ماهانه 
در حال رشد و افزایش است. توجه داشته باشیم که تورم 
مهم ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبه رو 
می کند و آینده سرمایه گذاری و تولید را تیره وتار می کند. 
متاسفانه عالوه بر تورم، برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی هم 
۹.۲ درصد رشد داشته که نگران کننده است و امیدواریم 

دولت سیزدهم در این حوزه هم کاری جدی انجام دهد.

تخریب اقتصاد با ارز یارانه ای
رئیس اتاق تهران از ادامه تخصیص »ارز ترجیحی« و چند 
نرخی بودن ارز هم به عنوان مشکل دیگر پیش روی دولت 
یادکرد و گفت: در 4 ماهه ابتدایی امسال میزان تخصیص 
ارز برای واردات 1۵ میلیارد دالر اعالم شده است که 4.۶ 
میلیــارد دالر آن ارز 4۲۰۰ تومانی بوده اســت یعنی از 
محل تخصیص این ارز حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان به 
کاالهای اساسی، اقالم خوراکی و دارویی یارانه داده شده 
است. با این حال آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران 
نشان می دهد تورم پنج ماهه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
۵۸.4 درصد بوده در شرایطی که تورم اقالم غیرخوراکی 

که ارز 4۲۰۰ هم اســتفاده نکرده اند ۳۶.1 درصد بوده 
است. یعنی اگرچه برای واردات کاالهای اساسی و اقالم 
خوراکی ارز ترجیحی پرداخت شــده اما میزان تورم آن 
بیشتر از کاالهایی بوده است که ارز یارانه ای نگرفته اند. 
این داده ها نشــان می دهد کــه ارز 4۲۰۰ تومانی به جز 
تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و فســاد اثر دیگری نداشته 
است. هم چون چهار سال گذشــته از این تریبون اعالم 
می کنم که راه نجات اقتصاد از این وضع، تک نرخی شدن 
ارز است. اگر می خواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم 
باید ارز تک نرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد. 
کمک های دولت هم باید از طریق یارانه  مستقیم به صورت 

هدفمند به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.

کسری بودجه 190 هزار میلیارد تومانی در سه 
ماهه اول سال

خوانساری »کسری بودجه« و چاره اندیشی برای حل آن 
را اولویت دیگر دولت سیزدهم دانست و گفت: یکی دیگر 
از چالش های اصلی اقتصاد کشور کسری بودجه است که 
از دالیل مهم رشد تورم در کشور محسوب می شود. برابر 
اعالم خزانه داری کل کشــور، در سه ماهه اول سال عدم 
تخصیص و کسری بودجه 1۹۰ هزار میلیارد تومان بوده 
که اگر این روند ادامه پیدا کند مشکالت بسیاری به وجود 
خواهد آورد از جمله این که تورم را به شدت باال خواهد برد. 
خوشبختانه رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه اعالم 
کرده اند که به دنبال اصالحات بودجه هستند. متاسفانه 
بودجه امسال هم در دولت و هم مجلس به صورت بسیار 
منبسط و در حالی بسته شد که بحث درآمدهای دولت، 
شفاف و واضح نبود. به همین دلیل شاهدیم که دولت در 
سه ماهه نخست سال با کسری بودجه شدید مواجه شده  

است. امیدواریم با نظراتی که رئیس سازمان برنامه وبودجه 
داشته اند، تالشی صورت گیرد تا حداقل در نیمه دوم سال 
کسری بودجه کمتر باشــد که عامل موثری در کاهش 
سرعت رشد تورم است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان 
سخنان خود از »تحریم« به عنوان دیگر چالش مهم پیش 
روی دولت ســیزدهم یاد کرد و افزود: تحریم ها کماکان 
اقتصاد کشــور را آزار می دهد. امیدواریم که تالش ها و 
مذاکرات برای رفع تحریم ها هرچه زودتر شــروع و شر 

تحریم ها از سر اقتصاد کشور برداشته شود.

بررسی شاخص های مهم اقتصاد کشور
در ادامه این جلسه، معاون بررســی های اقتصادی اتاق 
تهران، وضعیت شاخص های منتخب اقتصادی را برای 
اعضای هیات نمایندگان تبیین و تشریح کرد. مریم خزاعی 
در این گــزارش، روند همه گیری کوویــد- 1۹ و تزریق 
واکســن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کاالیی 
ایران، خرید اینترنتی، وضعیت تامین مالی، نرخ برابری 
ارزها، بهای نفت خام جهانی، تولید و قیمت نفت خام ایران 
و قیمت جهانی کاالهای اساسی را با استناد به آمار و ارقام 

موجود تحلیل کرد.
به گفته معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، 1۶1۳۸ 
نفر از هموطنان طی یک ماه منتهی به ۸ شهریور 14۰۰ 
جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند. همچنین 
میانگین تعداد روزانه فوت شده ها طی این مدت، ۵۳۸ نفر 
بوده و ۳۶ هزار نفر نیز روزانه به این بیماری مبتال شده اند. 
طی این مدت، میانگین فوتی ها، ۲.۶ برابر و میانگین تعداد 
مبتالیان نیز 1.۶ برابر شده است. خزاعی با اشاره به اینکه 
ایران دارنده رتبه پنجم جهان از حیث باالترین نســبت 
تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به جمعیت است، 
عنوان کرد که پیش از ایران کشورهایی چون گرجستان، 

بوتسوانا، سریالنکا و مالزی قرار دارند.
خزاعی در بخش دیگری از ســخنانش به وضعیت تورم 
پرداخت و گفت: تورم ایران در کانــال 4۳.۶ درصد قرار 
گرفته و این نرخ ۸ برابر تورم عراق، 4.۵ برابر تورم پاکستان 

و ۲.۵ برابر تورم ترکیه است.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، در مورد شاخص 
مدیران خرید جهان و ایران را نیز گفت: در تیرماه ســال 
جاری، شــاخص مدیران خرید صنعت ایران دچار افت 
مجدد شده و به ســطح کمتر از ۵۰ رسیده که این تنزل 
به علت افت قابل توجه تولید و ســفارش های جدید به 
دلیل قطع برق، عدم قطعیت سیاسی و افت قدرت خرید 
مشتریان رخ داده است. مریم خزاعی هم چنین با اشاره 
حجم تجارت ایران با تعدادی از کشــورهای منتخب، از 
بهبود قابل توجه صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه 
خبر داد و گفت: حجم تجارت ایران با این کشور ۲.۵ برابر 
شده و در عین حال، صادرات غیرنفتی ایران به چین نیز با 

۵.۸ درصد افزایش روبه رو شده است.

در  نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

پنج چالش اصلی  دولت سیزدهم

انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان 
بر نیازمندان در نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق 
عدالت بانکی، گفت: نظــام بانکی ما وثیقه محور 
است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده 
می شوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه الزم 
را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی 
محروم می شوند. »سید احســان خاندوزی« در 
برنامه سی و یکمین همایش بانک داری اسالمی 
با عنوان »بانکداری اســالمی با نگاهی به بیانیه 
گام دوم انقالبی«  صحبت های خود در باره نظام 

بانکداری کشور را حول ۵ محور ارائه کرد.  
وزیر امور اقتصادی و دارایــی در محور اول با عنوان 
»بانک ها خلق پول و پشتیبانی از تولید« به موضوع 
مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: 
امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط 
بانک ها صورت می گیرد. بنابراین، ســؤالی که پیش 
می آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی 
که بانک ها ارائه می کننــد معطوف به بخش تولید و 
کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می شود؟ آیا 
بانک ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده 
می کنند یا برای تخریب اقتصاد کشــور؟ وی اضافه 
کرد: در مسئله نقدینگی موضوع، تنها کمیت و مقدار 
نقدینگی نیست، بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم 
است. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم 
به موضوع »حکمرانی شــرکتی بانک ها و نظارت بر 
سیستم بانکی کشور« اشاره کرد و اظهار داشت: در 
حکمرانی موضوع این است که آیا مدیر و سیاستگذار 
بانکی پــول جدید و نقدینگی که در دســت دارد را 
صرف ساخت فروشگاه ها و مراکز تجاری می کند. آیا 
نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه 
می کند یا در جای درست به کار می گیرد؟ وی افزود: 
در اینجاست که موضوع نظارت پیش می آید. در نظام 
بانکداری کشور نباید مقام سیاستگذار و ناظر یکی 
باشد. سیاستگذار باید سیاست های خود را اجرا کند و 

مقام ناظر بر این سیاست ها و اجرای آنها نظارت کند.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی خاطر نشــان کرد: 
امروزه فناوری های جدید امکان نظارت را هم برای 
مدیران بانکــی و هم برای مقام ناظــر فراهم کرده 
است. فناوری هایی مانند پول دیجیتال این امکان را 
به بانک مرکزی می دهد که با کنترل جریان پول در 
کشور از مواردی همچون پول شویی و فرار مالیاتی و 
غیره جلوگیری کند. خاندوزی در قالب محور سوم 
به موضوع »کســب و کار بانکی« پرداخت و عنوان 
داشت: گاهی کسب و کار بانک ها معطوف به اعطای 
تسهیالت به بخش تولید است. این امر خوبی است اما 
گام مؤثرتر تأمین اعتبار زنجیره ارزش است. در اینجا 
نیاز به یک تغییر پارادایم وجود دارد. وی به »تفکیک 
نهادی و کارکردی« بین بانک ها به عنوان محور چهارم 
اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی کشور باید بین انواع 
بانک ها، مانند بانک های تجاری و توسعه ای هم از نظر 

کارکردی و هم از نظر نهادی تفکیک قایل شویم.
وزیر اقتصــاد به عنــوان آخرین محــور در قالب 
»فراگیری یا شــمول مالی« به موضوع عدالت در 
نظام بانکی پرداخت و اظهار داشــت: امروزه نظام 
بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان 
بر فقرا ترجیح داده می شوند. زیرا ثروتمندان هستند 
که وثیقه الزم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از 
اعتبارات بانکی محروم می شوند. در این مورد نیز باید 
یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد. وی اضافه 
کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته فراگیری یا 
شمول مالی اجرا می شــود. در ۷۰ کشور جهان یا 
این امر اجرا شــده و یا در مرحله اجرا قرار دارد. در 
حال حاضر در ایران نیز مقدمات تدوین سند ملی 
فراگیری مالی آماده شده و باید در راستای اجرای 
آن گام برداریم. به گزارش ایرنا برنامه سی و یکمین 
همایش بانکداری اســالمی با عنوان »بانکداری 
اسالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقالب« امروز 
و فردا )۹ و 1۰ شــهریور 14۰۰( در موسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رییس کل بانک مرکزی برگزار می شود. 

خرید و فروش سیمان خارج از 
بورس کاال ممنوع شد

معاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت صمت 
در ابالغیه ای اعالم کرد که هر گونه خرید و عرضه 
ســیمان خارج از بورس کاال ممنوع است. اسد اهلل 
کشاورز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت در ابالغیه ای به روســای سازمان صنعت و 
معدن و تجارت ۳1 استان و جنوب کرمان، اعالم کرد 
که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کاال 
ممنوع بوده و کلیه واحد های تولیدکننده سیمانی 
که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو 
هفته در بورس پذیــرش و اقدام به عرضه محصول 
کنند؛ براساس این ابالغیه کلیه مصرف کنندگان 
سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به 

اخذ کد بورسی کنند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2285| چهارشنبه 10 شهریورماه 1400

شــاخص کل بورس تهران در همــان دقایق ابتدایی 
معامالت بازار روز گذشته کانال 1.۵ میلیونی را از دست 
داد و در پایان معامالت با افت ۲۷ هزار واحدی به کار 

خود خاتمه داد.

کاهش ۹۰ درصدی صف های فروش
شاخص کل بورس پس از آن که ۷ روز کاری را در کانال 
1.۵ میلیونی به ســر بُرد، روز سه شنبه این محدوده را از 
دست داد.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با کاهش ۲۷ هزار و ۸1۰ 
واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 4۹۶ 
هزار واحد صعود کرد. بدین ترتیب شاخص پس از ۷ روز 
کانال 1.۵ میلیونی را از دست داد. شاخص هم وزن با افت 
1۳ هزار و 141 واحدی در سطح 4۵4 هزار و ۳۶۹ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۶۹۲ واحد پائین 

آمد و در سطح ۲۲ هزار و 111 واحد قرار گرفت.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 1۹ 
هزار و 1۲۰ میلیارد تومان رســید که نســبت به روز 
  دوشنبه ۳۸ درصد کاهش یافته است.  ارزش معامالت 
خرد نیز با رشد 11 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم 1۳ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان رسید.
کاهش 90 درصدی صف های فروش

در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشته ۳۰ درصد رشد کرد 
و در رقم ۶۸4 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های 
فروش نیــز ۹۰ درصد کاهش یافــت و ۲۵4 میلیارد 

تومان شد.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز سه شنبه نمادهای »فارس«، »شستا« و »پارسان« 

بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند. 
همچنین سه نماد »میدکو«، »شــبندر« و »کگل« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شــبندر 
صدرنشین است و ســپید و شستا در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیــز وهامــون، دی و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
به گزارش تجارت نیوز کارشناسان بازار سرمایه از ماه 
گذشته پیش بینی کرده بودند که ممکن است بازار سهام 
در شهریور ماه دچار ریزش و اصالح شود. گمانه های 
زیادی وجود دارد تا دالیل ریزش بازار را توجیه کند. از 

جمله این دالیل می توان به نوسانات نرخ ارز در روزهای 
گذشته اشاره کرد، دالر با سیگنال هایی که از از مذاکرات 
برجام و تحوالت افغانستان گرفته است در یک هفته 
گذشته تغییرات زیادی را داشته و حاال ابهام بزرگی را 

برای سهامداران به وجود آورده است.
همچنین اقدام دولت برای ساخت مسکن ارزان قیمت 
و اجبار شرکت های سییمانی برای تامین مصالح ارزان 
برای ساخت این خانه ها سیگنال منفی را به شرکت های 
ساختمانی بازار سهام داده است. البته گمانه هایی هم 
وجود دارد که ممکن است دوباره قطعی های برق صنایع 
از سر گرفته شود و باز هم شاهد کاهش تولیدات در بخش 
فوالد و سیمان و انعکاس این مساله در گزارش  های این 
شرک ها باشیم. شاخص کل بورس در روزهای گذشته 
تا یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد هم رسید اما در دو روز 
قبل و وارد شدن بازار در سیکل اصالحی شاخص تا یک 
میلیون و 4۳۸ هزار واحد افت داشت. اما چرا بازار اصالح 
کرد؟ بعد از شکل گیری روند صعودی و باال رفتن شاخص، 
به نظر می رسد به وجود آمدن روند اصالحی غیرطبیعی 
نیست زیرا الزمه هر صعودی شکل گیری ریزش های 
مقطعی است. البته ناگفتنی نیست که بازار بعد از کسب 

بازدهی ۲۰ درصدی و صعود مــدام  نیاز به یک وقفه و 
استراحت داشت.

کارشناسان بازار سرمایه مثل فردین آقا بزرگی بر این نظر 
هستند که دالیل مختلفی از جمله عرضه های بلوکی 
سهام عدالت، کنترل رخ ارز با سیاست های دستوری و 
برخی همزمانی ریزش بازار در سال جاری با سال گذشته 
و ایجاد ابهامات را در نظر گرفــت. اما فردین آقا بزرگی 
می گوید: گمانه های شکل گرفته برای احیا مذاکرات و 
برجام تاثیر منفی را در نرخ دالر گذاشته و به نظر می رسد 
در سودآوری شرکت های کامودیتی محور این موضوع 
به شدت تاثیرگذار باشــد. او در توصیه به سهامداران 
برای اتخاذ یک استراتژی معقول و توجیه پذیر در بازار 
می گوید: سال گذشته P/E  بازار ســهام در محدوده 
۳4 بوده است اما امسال به صورت متوسط بر روی عدد 
۷ قرار گرفته و این رقم معقول و توجیه پذیر است پس 
لزومی برای شکل  گیری هیچان و خروج از بازار وجود 
ندارد و بهتر است با تحمل بیشتری در بازار حرکت کنند 
تا متوجه زیان نشوند. به عقیده وی، در حال حاضر خروج 
سرمایه از بازار درست نیست زیرا حرکت اصالحی شکل 
گرفته کامال طبیعی است و به نظر می رسد مقطعی باشد. 
پس اگر سرمایه گذاران با سرمایه مازاد خود و با دید بلند 
مدت در بورس سرمایه گذاری کنند و درگیر نوسان گیری 
 و هیجانــات منفــی نشــوند می توانند ســود خوبی 

را کسب کنند.

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی با 
بیان اینکه دولت اکنون باید تکلیف 1.۸ میلیون دارنده 
کارت سهام عدالت به عنوان جامانده را مشخص کند، 
گفت:  البته حدود 1۶ میلیون نفر دیگر هم از ۶ دهک کم 

درآمد، سهام عدالت نگرفته اند.
به گزارش فارس ، اکبر حیدری در مورد تعیین تکلیف 
1.۸ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت که همه مراحل 
ثبت و شناسایی را انجام داده و حتی کارت پرس شده 
سهام عدالت در دست دارند، اما به عنوان سهامدار عدالت 
شناخته نمی شــوند، گفت: حداقل جاماندگان سهام 
عدالت 1.۸ میلیون نفر هستند که با توجه به رویکرد دولت 
قبلی این افراد به صورت غیرقانونی از شمول سهامداران 
عدالت خارج شــدند، در حالی که همه مراحل ارسال 
دعوتنامه، شناسایی، ثبت نام و کارت مهر و موم شده سهام 
عدالت را در اختیار داشتند و در واقع حقوق مکتسبه آنها 
باید معادل سایر دارندگان سهام عدالت باشد، اما دولت 
قبلی آنها را از لیست سهامداران خارج کرد و مدعی شد، 

سامانه سازمان خصوصی سازی آنها را به عنوان سهامدار 
نمی شناسد.

وی گفت: به نظر من جاماندگان سهام عدالت دو دسته 
هستند؛ یک دسته کسانی که دعوتنامه سهام عدالت 
گرفته و مراحل نهایی را مانند ســایر سهامداران طی 
کرده و کارت پرس شده ســهام عدالت هم دارند و حق 
آنها معادل سایر سهامداران عدالت باید پرداخت شود که 
در این زمینه به قولی گفته می شود 1.۸ میلیون نفر جا 
مانده اند و به قول دیگری 4 میلیون نفر جا مانده هستند. 
دسته دوم کسانی از ۶دهک کم درآمد جامعه هستند 
که به هر دلیل در فرآیند شناســایی و پرداخت سهام 
عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی 
اختصاص دهــد، باید به آنها توجه کنــد که این تعداد 
حدوداً ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد 4 میلیون 
از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند بنابراین 
حداقل 1۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام 

عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکردند.

قیمت دالر در کانال ۲۶ هزار تومان پایدار نماند و به کانال 
۲۷ هزار تومان بازگشــت. از سوی دیگر قیمت سکه از 1۲ 
میلیون تومان عبور کرد، اما نتوانست این مرز را حفظ کند. به 
گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در روز گذشته مسیر کاهشی 
را دنبال کرد و در آخرین ساعات معامالت در کانال ۲۶ هزار 
تومان قرار گرفت. برخی تحلیل گران معتقد بودند بعد از رشد 
ناگهانی قیمت دالر و افزایش یافتن رکورد ساالنه، قیمت این 
ارز وارد فاز اصالح شده است، با وجود این اظهار نظرها قیمت 
دالر معامالت روز گذشته را با ثبت تغییراتی مثبت آغاز کرد 
و به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشــت. قیمت دالر در شروع 
معامالت روز گذشته ۲۷ هزار و ۳۷۰ تومان بود. قیمت دالر 
در ادامه قدری کاهش یافت و در پایان معامالت نیمه اول 

روز روی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت.

احیای زودهنگام برجام محتمل نیست
فعاالن بازار امیدی به شروع زود هنگام مذاکرات ندارند 
و اظهار نظر وزیر امور خارجه جدید با این مضمون که 

تا ســه ماه آینده در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات 
تصمیم می گیریم، توجهات را به خود جلب کرده است. 
یک روزنامه لبنانی نیز نوشته است که مذاکرات برجام در 
کماست و ایران خود را برای یک زمستان طوالنی آماده 
می کند. در نتیجه سیگنال نزولی خاصی از سمت اخبار 
مذاکرات احیای برجام صادر نشــد. دو متغیر دیگر نیز 
احتمال دارد بر قیمت دالر در هفته های آتی اثر بگذارد. 
متغیر اول پیشرفت مذاکرات ایران و عربستان است و 
متغیر دوم شروع به کار رئیس جدید بانک مرکزی است.

قیمت سکه در حفظ مرز حساس ناکام ماند
قیمت طــالی جهانی در اولین ســاعات معامالت روز 
گذشته مسیر صعودی را دنبال کرد. قیمت طال در ساعت 
11 و 1۰ دقیقه صبح به وقت ایران روی 1۸1۹ دالر قرار 
داشت. قیمت طال به مرز 1۸۲۰ دالر نزدیک شده بود. 
اما دوباره نزولی شد و در ساعات 1۲ و ۳۰ دقیقه عصر به 

وقت ایران روی 1۸1۵ دالر قرار گرفت.

افت 27 هزار واحدی بورس تهران

بورس کانال 1.5 میلیونی را  از دست داد

بازگشت دالر به کانال 27 هزار تومانتازه ترین خبر درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه به کانال ۱۲ میلیون تومانی رسید
روز گذشته )۹ شهریور ۱۴۰۰( قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.
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رکود عمیق در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

آنچه که شکاف قیمتی مسکن را در مناطق مختلف عمیق تر می کند نگاه سرمایه گذاری و کاسب کارانه است. هنگامی که تقاضا در مناطقی از تهران بیشتر می شود و به عبارتی پرخواهان تر است حضور دالالن و کاسبان نیز پررنگ تر 
می شود. ارزش زمین و منطقه در مناطق مختلف تهران با هم همخوانی ندارد. بخشی از این مناطق، مناطق خوش برخوردار و خوش امکانات شده و برخی مناطق، کم برخوردار، بدون رفاه و بدون حتی امکانات درمانی است. 

اختالف مناطق از طریق برخورداری امکانات تاثیر بسیاری بر روی رغبت مردم برای سکونت و خرید در این مناطق داشته است و باعث شد قیمت در این مناطق باال رود. البته اگر سابقه مناطق را هم در نظر بگیریم، توسعه شهری، باغات 
و پروژه های مدرن و نو در برخی مناطق باالی شهر بسیار بیشتر شکل گرفته و موجب شده تا این نوع مناطق نسبت به مناطق پایین دست قیمت های باالتری را داشته باشند. 

بعد اقتصادی قضیه هم مطرح است. نگاه مردم و کاسبان برای سرمایه گذاری در مناطقی است که تقاضا برای آن بیشتر است. امروز شاهد سرریز تقاضای مسکن در مناطق مرفه نشین هستیم. پروژه های سرمایه گذاری برای مناطقی 
بیشتر است که رشد رفاه و خدمات اجتماعی را تجربه کرده اند. در این بین اگر بتوان در مناطق پایین دست، زمین مناسب را در اختیار سازندگان قرار داد تا بتوانند پروژه های مناسب، مدرن و امکانات رفاهی را متمرکز کنند می توان 
بر افزایش تمرکز جمعیت در مناطق پایین شهر نیز امیدوار شد.  دولت جدید نیز باید در راستای تحقق وعده های خود با در اختیار گذاشتن امکانات جهت توزیع برابر خدمات وارد عمل شود. اما بررسی ها نشان می دهد دل مشغولی 
دولت جدید برای ساخت مسکن ارزان در اماکن و محل هایی خواهد بود که حتی به لحاظ زیرساختاری هم امکانات کمی خواهد داشت. این پروژه ها کمکی به کاهش شکاف مسکن نخواهد کرد. این استراتژی که دولت جدید برای 
مسکن ارزان و برای افراد مستحق دارد در نواحی که زمین های دولتی وجود دارد اجرایی خواهد شد. یا زمین هایی که در حواشی شهرها وجود دارند در اختیار سازنده قرار می گیرد تا مسکن ارزان برای افراد پایین دست آماده شود. این 
سازوکار شکاف قیمتی میان مناطق باال و پایین شهر را جبران نخواهد کرد. از طرفی دیگر نگرانی سازندگان و مردم این است که دولت برنامه ای برای مسکن ندارد و به همین دلیل سرمایه گذاران در شرایط حاضر برای فروش و خرید 

دست نگه داشته اند و این موجب رکود عمیق در بازار شده است.

در گــزارش جدیــد بانک 
مرکزی، شکاف قیمت مسکن 
در باالشهر و پایین شهر عمیق 
تر شده است. انتظار می رود 
دولت جدید بــرای کاهش 

شکاف قیمتی مسکن راهکارهایی را ارایه و برای اجرایی 
شدن هر چه زودتر آن دست به کار شود.

یک کارشناس مسکن در این زمینه می گوید: آنچه که 
شکاف قیمتی مسکن را در مناطق مختلف عمیق تر می 
کند نگاه سرمایه گذاری و کاسب کارانه است. هنگامی 
که تقاضا در مناطقی از تهران بیشتر می شود و به عبارتی 
پرخواهان تر است حضور دالالن و کاسبان نیز پررنگ تر 
می شود. ارزش زمین و منطقه در مناطق مختلف تهران 

با هم همخوانی ندارد. بخشــی از این مناطق، مناطق 
خوش برخوردار و خوش امکانات شده و برخی مناطق 
کم برخوردار و بدون رفاه و بدون حتی امکانات درمانی 

شده است. 
منصور غیبی اضافه کرد: نگاه مردم و کاسبان برای سرمایه 
گذاری در مناطقی است که تقاضا برای آن بیشتر است. 
امروز شاهد سرریز تقاضای مسکن در مناطق مرفه نشین 
هستیم. پروژه های سرمایه گذاری برای مناطقی بیشتر 

است که رشد رفاه و خدمات اجتماعی را تجربه کرده اند.
به هر ترتیب گزارش جدید بانــک مرکزی از تحوالت 
بازار مســکن در مردادماه از عمیق تر شدن دوباره این 
شــکاف حکایت دارد. پس اینکه اختالف قیمت ملک 
در گران ترین و ارزان ترین منطقه شهر تهران در تیرماه 
۵ میلیون تومان در هر مترمربع کاهش یافت، گزارش 
جدید بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در مردادماه از 

عمیق تر شدن دوباره این شکاف حکایت دارد.

برنامه دولت برای كاهش شکاف قیمتی مسکن در پایتخت   چیست؟

تعمیق شکاف قیمتی مسکن
شایلی قرائی
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داســتان افزایــش قیمت 
ها در بــازار خوراکی ها به 
داســتانی تکراری تبدیل 
شده اســت. هر روز خبر از 
گرانی و کمبود در یک بازار 
خوراکی را می دهند. بازار حبوبات کشور نیازمند 
واردات 70 درصدی اســت و امروز نشانه هایی از 

گرانی در این بازار دیده می شود. 
قاسمعلی حســنی در رابطه با تاثیر گرانی دالر بر 
افزایش قیمت حبوبات می گوید: به دلیل وارداتی 
بودن 70 درصد حبوبات مورد نیاز کشور نرخ ارز و 
نوسانات آن توانسته این بازار را نابسامان کند. رشد 
قیمت حبوبات در هفته های اخیر به دلیل رشد نرخ 
ارز اتفاق افتاده اســت. دبیرکل اتحادیه بنکداران 
 مواد غذایــی اضافه کــرد: حبوبات از آن دســته 
خوراکی هایی اســت که باید در سبد خرید خانوار 
وجود داشته باشد و ضروری است برای تعدیل قیمت 
آن و تامین نیاز کشور از طریق واردات راهکارهای 

مناسبی اتخاذ شود.
بر اســاس گفته های فعاالن بازار مــواد غذایی با 
توجه به اینکه 70 درصد حبوبات مورد نیاز کشور 
وارداتی اســت، نوســان نــرخ دالر در هفته های 
گذشــته مهم ترین دلیل افزایش قیمت حبوبات 
طی روز های اخیر است. در حال حاضر بازار عمده 
فروشــان حبوبات تهران از لحاظ موجودی انبار ها 
تامین اســت، اما ممکن است در اواســط پاییز با 
کمبود مواجه شــویم. در حال حاضــر 70 درصد 
حبوبات مصرفی در داخل کشــور وارداتی اســت 
به طوری که ما از کشــور های اتیوپی و اســترالیا 
نخود، عدس از کانــادا و انواع لوبیا از قزاقســتان، 
 ازبکســتان و چیــن واردات حبوبــات انجــام 

می دهیم.
همچنین سودجویی برخی واردکنندگان نیز این 
روز ها تا حدودی بر افزایش قیمت ها دامن زده است. 

هر ساله به دالیل مختلف مصرف حبوبات در اواسط 
پاییز افزایش پیدا می کند و واردکنندگان حبوبات 
حجمی از محصوالت وارداتی خود را در انبار ها دپو 
کرده اند تا در آن زمان به بازار عرضه کنند چراکه 
احتمال کمبود و افزایش مجــدد قیمت در پاییز 

وجود دارد.
قاسمعلی حســنی در رابطه با تاثیر گرانی دالر بر 
افزایش قیمت حبوبات درگفتگو با "کسب و کار" 
گفت: به دلیل وارداتی بــودن 70 درصد حبوبات 
مورد نیاز کشور نرخ ارز و نوسانات آن توانسته این 
بازار را نابسامان کند. رشد قیمت حبوبات در هفته 
های اخیر به دلیل رشد نرخ ارز اتفاق افتاده است. 
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه به 
کشــورهایی که به ایران حبوبات صادر می کنند 
اشاره کرد و گفت: عدس از کانادا، نخود از اتیوپی و 

استرالیا، لوبیا از چین، قزاقستان وقرقیزستان وارد 
کشورمی شود.  

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: 
حبوبات از آن دسته خوراکی هایی است که باید در 
سبد خرید خانوار وجود داشته باشد و ضروری است 
برای تعدیل قیمت آن و تامین نیاز کشور از طریق 
واردات راهکارهای مناسبی اتخاذ شود. وی اظهار 
داشت: از دولت و وزارت صمت خواستار این هستیم 
که واردات حبوبات را افزایش دهند که هم در آبان 
ماه دچار کمبود نشــویم و هم قیمت ها تا حدودی 

کنترل شود.
حسنی با بیان اینکه ارزهای نیمایی و یارانه ای آفت 
اقتصاد کشور است، افزود: این ارزهای دولتی رقابت 
را غیرمنصفانه کرده است. عده ای دسترسی به این 
ارزها دارند و عده ای دیگر نیــز ندارند. این افرادی 

که ارز دولتی دریافــت می کنند با ارز دولتی خرید 
می کنند ولی با قیمت آزاد  محصوالتشــان را می 

فروشند.
امیدواریم یک مرکز پژوهش ها در حوزه بازار مواد 
غذایی داشته باشــند و دعوت کنند، ما نیز در کنار 
دولت برای فراوانی کاال، ثبات قیمت ها و... خواهیم 
بود. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر 
وجود رکود در بازار گفــت: در هیچ کاالیی در بازار 
با کمبود مواجه نیســتیم، گرانی و گران فروشــی 
اســت اما کمبودی وجود ندارد. بازار همچنان در 
رکود هســتند، مردم منتظر هســتند تا مشخص 
شود سیاست دولت و وزیر جدید چیست؟ آیا بازهم 
ســهمیه بندی ها وجود دارد؟ آیا بازهم مشکالت 
ارزی خواهد بود؟ یا اینکه می خواهند اجازه دهند 

بازار کار خود را انجام دهد؟

احتمال افزایش قیمت و كمبود حبوبات در پاییز قوت گرفت

گرانی حبوبات با نوسان نرخ دالر!
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهــران از امضای تفاهم نامه همکاری مشــترک 
فی مابین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 

تهران خبر داد.
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان تهران در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک فی مابین کارگروه ساماندهی 
مد و لباس کشور و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران که در محل این اتحادیه  
برگزار شد گفت: از زمانیکه کارگروه ساماندهی مد 
و لباس، معرفی نامه هر طراح با ذکر نشانی دقیق 
محل فعالیت وی را به اتحادیه تحویل دهد، فعالیت 
طراح در رسته کار هنری قرار میگیرد و به اعتبار 
پروانه کسب حمایت ویژه ای از طراحان نیز میشود 

و فعالیت آنها به شکل قانونی ادامه پیدا می کند.
وی بیان کرد: این تفاهم نامه به منظور همکاری 
مشترک در راه اندازی رسته طراحان لباس، توسعه، 
بهبود فضای اقتصادی فرهنگ و هنر، حمایت از 
کسب  و کارهای نوین براساس بیانیه گام دوم مقام 

معظم رهبری )مدظله العالــی(، ترویج و اعتالی 
فعالیت های علمی و دانشــگاهی با چشم اندازی 
معطوف به آینده تمدن ایرانی اسالمی، به جهت 
ارتقای ســطح کمی و کیفی تولید پوشاک ایرانی 

تنظیم شده است.
شــیرازی در خصوص نحوه ارتبــاط طراحان و 
تولیدکنندگان و سایر شرایط صدور پروانه افزود: 
در ابتدا حداقل میبایست ۱00 طراح مجوز صنفی 
طراحی را از اتحادیه با همکاری کارگروه دریافت 
کنند و سپس پس از گذراندن دوره های آموزشی 
و آزمون بر اساس توانایی هایشان رتبه بندی شوند. 
بر اســاس اعالم اتاق اصناف تهران، وی ادامه داد: 
طراحان پس از رتبه بندی توسط وزارت صمت و 
اتحادیه به واحدهای صنفی و کارخانجات صنعتی 
معرفی می شوند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان تهران در مزیت های اجرای این تفاهم 
نامه و ارتباط طراحان و تولیدکنندگان اشاره داشت: 
در نظر داریم با شناسایی فروشندگانی که لباس 
های متعارف اجتماع بانوان را در تهران به فروش 

می رسانند از آنها حمایت کنیم.

رئیس سازمان چای گفت: از ابتدای فصل برداشت 
۱۱۹ هزار و ۵۹۶ تن برگ سبز خریداری شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد 
داشته است.حبیب جهان ســاز رئیس سازمان 
چای کشــور درباره آخرین وضعیت بارش ها در 
کشــور اظهار کرد: بنابر آخرین آمــار از ابتدای 
فصل برداشت تاکنون ۱۱۹ هزار و ۵۹۶ تن برگ 
ســبز چای با ارزش بالغ بر ۶۸۲ میلیارد تومان از 
چایکاران خریداری شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۳ درصد رشد را نشان می دهد.
او از پرداخت بیش از 7۳ درصد مطالبات چایکاران 
خبر داد و گفــت: تاکنون ۴۹۹ میلیــارد تومان 
از مجموع بهای برگ ســبز معــادل 7۳.۲ درصد 
مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی به مرور 
واریز می شود.جهان ســاز ادامه داد: ۵7.7۱۵ تن 
معادل ۴۸.۳ درصد برگ سبز خریداری شده درجه 
یک و ۶۱.۸۸۱ تن معــادل ۵۱.7 درصد درجه ۲ 
است.رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه خرید 
چین تابستانه تا آخر هفته آینده ادامه دارد، بیان 
کرد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۲7 

هزار تن چای خشک استحصال شده است.
به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که مجموع 
تولید برگ ســبز چای به ۱۳۵ تا ۱۴0 هزار تن 
برســد که از این میزان ۳۲ هزار تن چای خشک 
استحصال می شــود.جهان ساز رشد تولید برگ 

ســبز چای را ناشــی از افزایش اقبال عمومی به 
چای تولید داخل و افزایــش انگیزه چایکاران به 

تولید اعالم کرد.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه سالیانه ۱00 
هزار تن چای در کشور مورد اســتفاده قرار می 
گیرد، بیان کرد: بنابر آمــار ۳0 هزار تن از میزان 
چای مصرفی، تولید داخل و مابقی از طریق واردات 
تأمین می شــود که این موضوع بیانگر پتانسیل 
مناســب افزایش تولید چای در کشور است.این 
مقام مسئول  با اشــاره به اینکه خودکفایی چای 
دست یافتنی است، بیان کرد: با پتانسیل موجود 
در صورت فعال کردن باغات رها شــده و تامین  
منابع مالی طی برنامه ۵ ساله حداقل ۵0 هزار تن 

نیاز چای کشور در داخل تولید خواهد شد.
جهان ساز با بیان اینکه ۶ هزار هکتار باغات چای 
رها شــدند، گفت: بنابر برنامه تدوین شده مبنی 
بر اصالح و به زراعی، مکانیزاســیون و توســعه 
سیســتم های نوین آبیاری و بازگشت باغات رها 
شده در بازه زمانی ۵ ساله با تزریق سالیانه حداقل 
70 تا ۸0 میلیارد تومان اعتبار، این امکان وجود 
دارد که با بازگشــت باغات رها شده نیمی از نیاز 
کشور را در داخل تامین کنیم.این مقام مسئول در 
پایان درباره آخرین وضعیت صادرات چای تصریح 
کرد: بنابر آمار در چهار ماهه امسال ۳ هزار و ۸00 

تن چای صادر شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: 
با توجه به کمبود مواد اولیه، تولید شیرخشک نسبت 
به سال قبل ۲0 درصد کاهش یافته است.هانی تحویل 
زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 
از دپوی ۵00 تــن مواد اولیه در گمــرک خبر داد و 
گفت: طی ۶ ماه اخیر مقادیری مواد اولیه با ارزش ۱.۵ 
میلیارد دالر در گمرکات کشور مانده و به رغم پیگیری 
های مکرر، اتفاق خاصی نیفتاده است. او افزود: دپوی 
شیرخشــک نوزاد از گروه یک به گروه ۲ کاال، بدون 
هماهنگی و اطالع تولیدکنندگان رخ داد، در حالی که 
باید فرصتی به واردکنندگان داده می شد تا مواد اولیه 

خود را ترخیص می کردند.
تحویل زاده با بیان اینکه تولید شیرخشک نسبت به 
سال قبل ۲0 درصد کاهش یافته است، گفت: با توجه 
به کمبود مواد اولیه انتظار می رود که هر چه سریع تر 
مواد اولیه مانده در گمرک ترخیص شوند، در غیر این 
صورت تولید کاهش پیدا می کند. این مقام مسئول 
ادامه داد: با توجه به دپوی مواد اولیه شــرکت ها در 
گمرک جای این سوال مطرح اســت که چرا وزارت 
صمت به صورت رسمی ممنوعیت را اعالم نمی کند؟

او با تاکید بر اصالح قیمت شیرخشــک در بازار بیان 
کرد: با اعالم رسمی ممنوعیت واردات، قیمت کنونی 
شیرخشــک باید به بیش از ۲ برابر نرخ فعلی اصالح 

شود، در حالی که عدم اعالم رسمی ممنوعیت واردات 
برخی مواد اولیه مانع قیمت گذاری آزاد شده است.

به گفته تحویل زاده، با توجه به دپوی مواد اولیه راهی 
جز تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا آزاد سازی قیمت 
وجود ندارد که در مقابل هم به مصرف کننده نهایی 
یارانه تخصیص بگیرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک نوزاد با بیان اینکه امکان خودکفایی ۱00 
درصدی مواد اولیه شیرخشک نوزاد وجود ندارد، گفت: 
در حال حاضر ۴۵ درصد آب پنیر، ۱0 درصد الکتوز، 
۱۵ درصد شیرخشک بدون چربی از طریق واردات 
تامین می شــود که با این وجود نمی توان ادعا کرد 
که ۱00 درصد مواد اولیه خودکفا شد.به گفته او، هم 
اکنون ۱۵ درصد مواد اولیه در داخل تامین می شود، 

اما خودکفایی ارزش باالتری دارد.
تحویل زاده قیمت جهانی شیرخشــک را ۲.۵ تا ۳ 
یورو اعالم کرد و افزود: براین اســاس قیمت واقعی 
شیرخشک در داخل ۸۵ تا ۹0 هزارتومان است، در 
حالی که هم اکنون قیمت هر قوطی شیرخشــک 
داخلی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است. او در پایان تصریح 
کرد: وزارت صمت باید هر چه ســریع تر این مسئله 
را تعیین  تکلیف کند؛ چرا که بدون اعالم به شرکت 
ها، واردات ممنوع شده اســت، در حالی که باید به 

واردکنندگان از قبل مهلت داده می شد.

افزایش ۴۹ درصدی مقدار عرضه گوشــت قرمز در 
کشتارگاه های رسمی نسبت به پارسال ثبت شده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی 
کشور در ماه تیر سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 
منتشر شد.بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز 
عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های 
رسمی کشور در تیر ۱۴00 در مجموع ۵۳ هزار و ۸۸۳ 
تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش 
از سایر انواع دام بوده است.گوشت گاو و گوساله با ۲۸ 
هزار و ۳۹۳ تن، ۵۲.7 درصد از وزن کل گوشت قرمز 

عرضه شده را به خود اختصاص داده است.  
گوشت گوسفند و بره با ۲۱ هزار و ۱۹۶تن، بز و بزغاله 
با ۳۳۳0۸ تن، و ســایر انواع دام با ۹۸۶ تن، به ترتیب 

۳۹٫۳ درصــد، ۶٫۱ درصد و ۱,۹ درصــد از وزن کل 
گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده اند. 
مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در تیر 
۱۴00 با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده افزایش ۴۹ 
درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های 
رسمی کشور اســت.  مقدار عرضه گوشت نیز در این 
مدت برای گوسفند و بره 7۲ درصد، برای بز و بزغاله ۲۱ 
درصد، برای گاو و گوساله ۳۹ درصد، برای گاومیش 
و بچه گاومیش ۴۵ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۳۳ 
درصد افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، مقدار 
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در 
تیر ۱۴00 نســبت به ماه قبل )خرداد( در حدود پنج 

درصد افزایش داشته است.

حمایت از فروشندگان لباس های »متعارف«  زنان

عرضه گوشت ۴۹ درصد بیشتر شد

كاهش 20 درصدی تولید شیرخشک

دپوی ۵۰۰ تن مواد اولیه در گمرک

خرید برگ سبز چای از 11۹ هزار و 5۹۶ تن گذشت

پرداخت ۷۳ درصد مطالبات چایکاران
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چين برای مقابله با اعتياد به بازی های رایانه ای دست 
به كار شد

به گفته رگوالتور چینی افراد زیر سن قانونی در این کشور فقط یک ساعت 
در روز و بین ساعات ۸ تا ۹ شــب می توانند از بازی های رایانه ای استفاده 
 )NPPA( کنند.طبق قوانینی کــه اداره ملی مطبوعات و انتشــار چین
منتشــر کرده مدت زمانی که افراد کمتر از ســن قانونی صرف بازی های 
رایانه ای می کنند به ۳ ســاعت در هفته کاهش یافته است. این اقدام در 
 واکنش بــه نگرانی های روز افزون دربــاره اعتیاد به بازی هــای رایانه ای

 انجام شده است.
به نوشــته خبرگــزاری شــینهوا، کاربــران کمتــر از ۱۸ ســال فقط 
می توانند بین ســاعت ۸ تا ۹ شــب به وقت محلــی در روزهای جمعه، 
شــنبه و یــک شــنبه و همچنیــن تعطیــات ملــی از بازی هــای 
 رایانه ای اســتفاده کننــد. این قوانین شــامل دســتگاه های موبایل نیز

 می شوند.
شرکت های تولید کننده بازی رایانه ای اجازه ندارند خارج از ساعات مذکور 
برای این دسته کاربران سرویس فراهم کنند و باید مطمئن شوند آنها نام 

واقعی خود را برای احراز هویت ثبت می کنند.
پیش از این چین مدت زمان دسترســی افراد زیر سن قانونی به بازی های 
رایانه ای را ۳ ساعت در روزهای تعطیل و ۱.۵ ســاعت در روزهای عادی 

اعام کرده بود.
قوانیــن جدید در حالی اعام می شــود کــه دولت این کشــور اقدامات 
سختگیرانه و تحقیقات گسترده ای درباره شرکت های بزرگ فناوری مانند 

علی بابا و تنسنت آغاز کرده است.
اداره ملی مطبوعات و انتشــارات چین همچنین اعــام کرده تحقیقات 
بیشــتر و گســترده تری از شــرکت های بازی رایانه ای انجام می دهد تا 
 تضمین شــود آنها قانــون محدودیت زمانی و سیســتم ضــد اعتیاد را 

اجرا می کنند.
شینهوا به نقل از ســخنگوی این رگوالتوری نوشته است: نوجوانان آینده 
چین هستند. حفاظت از سامتی فیزیکی و ذهنی افراد زیر سن قانونی به 

منافع مردم وابسته است.

تلگرام به كلوب ميلياردی ها پيوست
پیام رســان محبوب تلگرام به کلوب اپلیکیشــنهایی پیوست که بیش از 
یک میلیارد بار در سراســر جهان دانلود شده اند.شــرکت سنسور تاور به 
تک کرانچ اعام کرد تلگرام که در اواخر ســال ۲۰۱۳ راه اندازی شد، روز 
جمعه از مرز یک میلیــارد دانلود عبور کرد. مانند واتــس اپ، بزرگترین 
 بازار تلگرام هند اســت و ۲۲ درصد ســهم از دانلودهای این اپلیکیشــن

 دارد.
طبق اعام سنســور تاور، پس از هند، کشور روســیه با سهم ۱۰ درصد 
از دانلودهــا و اندونزی با هشــت درصــد در رتبه های دوم و ســوم قرار 
دارند. نصب تلگرام در ســال ۲۰۲۱ شــتاب بیشــتری گرفت و به حدود 
۲۱۴.۷ میلیون نصــب جدید در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ رســید که ۶۱ 
 درصد در مقایســه با ۱۳۳ میلیون نصب در مدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ 

رشد داشت.
شایان ذکر اســت که شــمار نصب تلگرام با کاربران فعال این اپلیکیشن 
برابر نیســت. تلگرام تا اوایل ســال میادی جاری حــدود ۵۰۰ میلیون 
 کاربــر فعال در ماه داشــته اســت امــا افزایــش دانلودهای تلگــرام با 
عملکرد ضعیف واتس اپ در خصوص سیاستهای حریم خصوصی مصادف 
داشت و باعث شــد در ماههای اخیر سرویس پیام رســان تلگرام توجه 

بیشتری را به خود جلب کند.
بر اســاس گزارش تک کرانچ، شــرکت تلگرام که در دوبی مستقر است، 
اوایل ســال میادی جاری بیش از یک میلیارد دالر سرمایه جذب کرد و 
پانزدهمین اپلیکیشنی در جهان اســت که بیش از یک میلیارد بار دانلود 
شده است. طبق اعام سنسور تاور، اپلیکیشــنهای دیگر در این فهرست 
شامل واتس اپ، مسنجر، فیس بوک، اینستاگرام، اسنپ چت، اسپاتیفای و 
نت فلیکس هستند. )شرکتهای تحقیقاتی نصب اکثر اپلیکیشنهای گوگل 
را که به صورت پیش نصب شده در دســتگاههای اندرویدی وجود دارند، 

دنبال نمی کنند(.

اپل یك سرویس موسيقی كالسيك خرید
شرکت اپل سرویس پخش موسیقی کاسیک پرایم فونیک را خریداری 
کرد و قصد دارد سال آینده اپلیکیشــن اختصاص این سبک را راه اندازی 

کند.
اپل اعام کرد پلی لیست و محتوای صوتی پرایم فونیک ظرف ماههای آینده 
در سرویس اپل موزیک ادغام خواهد شد. سرویس فعلی پرایم فونیک هفتم 
سپتامبر تعطیل خواهد شد اما مشترکانش شش ماه اشتراک رایگان اپل 

موزیک را دریافت خواهند کرد.
از زمان راه اندازی شــدن اپل موزیــک در ســال ۲۰۱۵، اپل خریدهای 
معدودی برای تقویت این سرویس انجام داده است. این شرکت  اپلیکیشن 
تشخیص آهنگ شــازم را در ســال ۲۰۱۸ خریداری کرد و به کاربرانش 
اجازه داد آهنگها را از طریق این اپلیکیشن شناسایی و به فهرست پخش 
آهنگهای خود اضافه کنند. اما اپل با رقابت شــدید از ســوی اسپاتیفای 
تکنولوژی در حوزه پخش موســیقی در سراســر جهان روبرو شده است.

 بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل ارزش قرارداد خرید پرایم فونیک را فاش 
نکرد.

ساعت های اپل سری 7 با نمایشگر و قاب بزرگ تر 
عرضه می شوند

اپل قصد دارد ساعت های هوشمند سری ۷ خود را با تغییرات اساسی در 
طراحی عرضه کند که از جمله آنها می توان به نمایشــگر و قاب بزرگ تر 
برای این ســاعت اشــاره کرد.به گزارش انگجت، منابــع نزدیک به اپل 
می گویند قرار است ساعت های هوشــمند جدید اپل با دو قاب ۴۱ و ۴۵ 
 میلیمتری به بازار بیاید. این ساعت ها فعًا با دو قاب ۴۰ و ۴۴ میلیمتری 

عرضه می شوند.
بــا ایــن تغییــر نمایشــگرهای ســاعت هوشــمند جدیــد اپــل نیز 
بزرگ تــر خواهــد شــد. همچنیــن حاشــیه های نمایشــگرهای 
 ســاعت های جدید اپل کمتر شــده و لبه های ســاعت های مذکور نیز

 تخت تر می شود.
در ساعت های سری ۷ اپل از واچ فیس های جدیدی نیز استفاده شده که 
شخصی سازی ظاهر و بخش های قابل نمایش بر روی نمایشگر را تسهیل 
می کند. این به روزرسانی ها بر روی ســاعت های قدیمی اپل در دسترس 
نخواهد بود. انتظار می رود میزان شارژ ساعت های اپل سری ۷ هم بیشتر 
شود.انتظار می رود ساعت های اپل جدید همراه با آیفون جدید موسوم به 
آیفون ۱۳ در اواخر شهریور ماه رونمایی شده و عرضه عمومی آنها از پاییز 

آغاز شود.

اخبار

ایده های نوآورانه در ۴ حوزه گیاهان دارویی حمایت می شوند
فراخوان حمایت از طرح های فناورانه در ۴ حوزه مرتبط با گیاهان دارویی از سوی ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری منتشر شد.فراخوان »جذب ایده های نوآورانه 

با رویکرد سرمایه گذاری و توسعه محصوالت« با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری  گیاهان دارویی و طب سنتی منتشر شد تا خالقیت ها و ایده های نو در حوزه »فرآورده های گیاهان دارویی 
و معطر«، »عصاره، اسانس، مواد اولیه با منشا گیاهی«، »داروهای گیاهی« و »محصوالت آرایشی و بهداشتی گیاهی« شناسایی و حمایت شود.این فراخوان با هدف »گسترش فناوری های 

کاربردی در حوزه گیاهان دارویی با شناسایی ظرفیت ها و توان تخصصی و دانشی موجود در کشور« و »استفاده بهینه از توان داخلی موجود در این حوزه« منتشر شده است.

طرح »جهش تولید مسکن« 
حاال از فیلتر شورای نگهبان 
هم رد شــده و دیگر مانعی 
بــرای اجــرای آن وجود 
ندارد. بر اســاس این طرح، 
باید ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی در کشور 
ساخته شــود، عددی که تاکنون ســابقه نداشته و 
بســیاری معتقدند که از حاال هم شکست خورده به 
حســاب می آید. این در حالی است که »بهارستان« 
و »پاستور«، تمام قد پشــت این طرح ایستاده اند. 
اما ظاهراً این طرح ویژگی های جدید و بی ســابقه 

دیگری هم دارد.
طــرح دو فوریتی »جهش تولید مســکن«، باالخره 
پس از رفت و برگشت بین مجلس شورای اسامی و 
شورای نگهبان، به تایید شورای نگهبان رسید و مغایر 
با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح، به طور 
خاصه مشتمل بر ساخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور است و در واقع، یکی از اصلی ترین 
وعده های ابراهیــم رئیســی در دوران رقابت های 

انتخاباتی را پوشش می دهد.
»بهارستان« کارت خود را رو کرد

به گزارش فرارو، این در حالی اســت که محمدباقر 
قالیباف، رییس مجلس شورای اسامی هم بسیار روی 
به تصویب رسیدن این طرح حساب باز کرده بود و از 
تریبون های مختلف، نسبت به اجرای این طرح و تاثیر 
آن، نه فقط در حوزه مســکن، که در رونق بخشی به 
اقتصاد ایران تاکید کرده بود. به این ترتیب، حاال یکی 
از محور های مشترک همکاری میان »بهارستان« و 
»پاستور« برای رونق بخشــی به اقتصاد ایران، کلید 

خورده است.
از دیگر مفاد شاخص این طرح، اما می توان به ایجاد 
»شورای عالی مسکن« در باالترین سطح با ریاست 
مقام اول اجرایی کشور یعنی شخص رئیس جمهوری 
و حضور چند تن از وزرا اشــاره کرد. همچنین بحث 

ایجاد »صندوق ملی مسکن« هم در این طرح آمده 
که گفته می شود هدف از آن تجمیع و تخصیص منابع 

مالی قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین در این طرح بند هایی درباره تامین زمین 
برای مسکن سازی و واگذاری اراضی دولتی، تسهیل 
در تامین مصالح ســاختمانی و تســهیل در اموری 
همچون خدمات ساختمانی از قبیل صدور پروانه و 

پایان کار گنجانده شده است.
در همین رابطه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس )که 
در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ هم وزیر مسکن 
و شهرسازی بود( با اشــاره به تصویب قانون جهش 
تولید مســکن، گفت: »در طرح مجلس موضوعاتی 
مانند تامین زمین و به ویژه تامین تســهیات ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومانی و فروش اقســاطی و مشارکت 
۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. 
همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شــورای 
عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی 
توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و تشکیل صندوق 
ملی مســکن و واگذاری زمین در داخل شهر ها و یا 
تامین زمیــن به صورت متصل یــا منفصل و تامین 
زمین برای نیرو های مسلح از جمله ویژگی های این 

طرح است.«
او ادامــه داد: »سیســتم بانکــی و بانــک مرکزی 
موظف اســت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تســهیات 
برای ایــن موضــوع اختصــاص دهد، یعنــی وام 
بــرای واحد های مســکونی شــهری ۴۰۰ میلیون 
تومان بــا اقســاط پلکانــی و برای مســکن های 
 روســتایی تا ۲۵۰ میلیــون تومــان وام پرداخت 

شود.«
تامین مالی برای ساخت مسکن با یک شیوه بی سابقه
این، اما در حالی اســت که طی روز های اخیر، رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که تازه 
در این سمت قرار گرفته، از بخش قابل توجه دیگری از 
طرح توسعه ساخت مسکن در ایران هم پرده برداشته 

که در نوع خود بی سابقه است.
رستم قاسمی که در دولت احمدی نژاد وزیر نفت بود 
)و در جلسه اخیر رای اعتماد در مجلس هم به اشتباه 

خود را وزیر نفت تصور می کــرد(، چند روز پیش با 
حضور در یک برنامــه تلویزیونی، از یک طرح جدید 
برای تامین مالی پروژه های انبوه ســازی مسکن در 

ایران سخن گفت.
قاسمی با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: »به دنبال تهاتر 
نفت با ساخت انواع ساخت پروژه های ریلی، جاده ای 
و دریایی هستیم.« وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
تجربه طوالنی در حوزه ســاخت بنــادر دارم، ادامه 
داد: »اغلب بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، 
بندر امام )ره( و بندر چابهار در دوره حضور بنده در 
»قرارگاه خاتم االنبیاء« ساخته شــد و امروز بحث 
آبادانی سواحل مکران مطرح است که دبیرخانه آن 

در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.«
قاسمی با اشاره به اینکه پنج مولفه در موضوع مسکن، 
شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح 
ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت است، 
گفت: »بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان 
را زمین تشــکیل می دهد. برای اقشار متوسط و کم 
درآمد دولت خدماتی را که شــامل انشعابات و سایر 
موارد است تامین می کند. در خصوص موضوع سوم و 
منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن 

برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی 
و تسهیات بانکی و ســایر موارد را سیاست گذاری 

می کند.«
او ادامه داد: »ایران در مصالح مادر همچون سیمان 
و فوالد به عنــوان چهارمین تولید کننده ســیمان 
دنیا مشــکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت 
ساالنه تولید سیمان در کشــور است و برای احداث 
یک میلیون واحد مســکونی در سال به ۳۲ میلیون 
تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود 
ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فوالد نیز 
حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فوالد نیاز داریم که 
ظرفیت تولید فوالد بیش از دو برابر اســت. در سایر 

مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.«
به این ترتیب، به نظر می رســد دولت و مجلس عزم 
خود را جــزم کرده اند کــه میزان بی ســابقه ای از 
ســرمایه )دســت کم از زمان اجرای طرح »مسکن 
مهر« تاکنون( را به بازار مســکن در ایران ســرازیر 
کنند. بایــد دید آیا این »شــوک درمانی« می تواند 
بازار مســکن )و شــاید اقتصاد ایران( را از چاله ای 
کــه در آن افتاده نجات دهــد، یا اینکه بــا انحراف 
 نقدینگی به ســمت بــازاری غیرمولــد، وضعیت

 از آنچه بود وخیم تر می شود.

دولت »نفت« را به »مسكن« گره زد

پمپاژ بی سابقه سرمایه به بازار مسکن
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر توســعه کســب و کار بین الملل 
معاونت علمــی و فناوری گفــت: تاکنون ۵ خانه 
نوآوری و فناوری در کشــورهای مختلف با هدف 
مقصد صادرات ایجاد شده و قرار است در ترکیه و 

عراق نیز راه اندازی شود.
روح اله اســتیری اظهار داشــت: یکی از اقدامات 
معاونت علمــی و فناوری در ســال های اخیر راه 
 iHit: Iran( اندازی خانه های نوآوری و فناوری
 )house of innovation & technology
در کشــورهای هدف صادراتی اســت.تاکنون در 
چین، روســیه، ســوریه، کنیا و تهران خانه های 

نوآوری و فناوری افتتاح شده است.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت 
علمی و فناوری با اشــاره به هــدف از راه اندازی 

خانه های نوآوری و فناوری گفت: این زیرساخت در 
جهت تسهیل امر صادرات محصوالت دانش بنیان 
است و دو سرویس اصلی به شــرکت های دانش 
بنیان ارائه می کند.وی با بیان اینکه سرویس های 
اصلی کمک کننده از طریــق خانه های نوآوری و 
فناوری به شرکت های دانش بنیان شامل خدمات 
نرم افزاری و سخت افزاری است، بیان کرد: خدمات 
ســخت افزاری اعم از نمایش کاال و دستاوردهای 
دانش بنیان در نمایشگاه عرضه محصوالت، فضای 
کار اشتراکی، فضای کار اختصاصی، سالن جلسات 

و امکانات برگزاری جلسات B۲B است. خدمات 
نرم افزاری شامل بازاریابی، تحقیقات بازار، یافتن 
شــریک تجاری، برگزاری دوره های آموزشــی و 
منتورینگ و اخذ استانداردها و مجوزهای فروش 
بین المللی می شود.به گفته وی، طی هفته آینده 
با سفر به عراق مقدمات راه اندازی خانه نوآوری و 
فناوری در این کشور نیز با همکاری یکی دیگر از 
صندوقهای پژوهش و فناوری و یکی از شرکت های 

بزرگ فعال در بازار فراهم می شود.
استیری با بیان اینکه برای راه اندازی این خانه های 

نوآوری و فناوری نیز در افغانستان جدی بودیم و 
اقداماتی در این زمینه انجام دادیم، گفت: اکنون به 
دلیل شرایط سیاســی و امنیتی این کشور، ایجاد 

i-hit به حالت تعلیق درآمده است.
به گفته وی همچنین در ۳ ماه آینده عاوه بر عراق 
درصدد هستیم خانه نوآوری و فناوری ایران را در 
ترکیه نیز ایجاد کنیم که در این زمینه مذاکرات با 
صندوقهای پژوهش و سرمایه گذار بخش خصوصی 
آغاز شده است.مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار 
بین الملل معاونــت علمی و فنــاوری افزود: این 
اقدامات موجب شــده است زیرســاخت خوب و 
مناسبی در عراق و ترکیه برای راه اندازی خانه های 
نوآوری و فناوری بــا حمایت معاونــت علمی و 

مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.

 معاون علمی و فناوری بــا بیان اینکه فناوری ها 
برای حفاری آب ژرف توســعه پیدا کرده است، 
گفت: در حوزه اکتشــاف به دستاوردهای خوبی 
رسیدیم و در حال حاضر روی توسعه مدل علمی 
در حال کار هســتیم. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری، سورنا ستاری در مراســم انعقاد تفاهم 
۴ جانبه ای کــه در محل ایــن معاونت منعقد 
شــد، گفت: فناوری موضوعی راهگشا برای حل 
مشکات کشور است که در سیستان و بلوچستان 
و سایر استان ها نیز می توان از این توان بهره برد.

وی افــزود: فعالیت های معدنی در سیســتان و 
بلوچستان رونق دارد اما کشور در بحث اکتشاف 
ضعف دارد. در حال حاضر فناوری های جدیدی 
برای توســعه این حوزه ورود کرده که ما شرکت 
های تخصصی کمــی در آن داریــم و باید این 

فناوری ها را توســعه دهیم.ســتاری ادامه داد: 
معاونت علمی و فناوری در این ســال ها فعالیت 
خوبــی روی زنجیره تولید انجام داده اســت. به 
عنوان مثال در حوزه فوالد زنجیره تولید کاملی 
در کشور نداریم و در حوزه استحصال تیتانیوم و 
منیزیم نیز ضعیف هستیم. همچنین شورآبه ها 
یکی از حوزه هایی است که در کشور مغفول مانده 
است.رئیس ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی 
همچنین بیان کرد: کشور ســالی ۳۰۰ میلیون 
دالر پتاس وارد می کند که میــزان زیادی برای 
کشوری اســت که ذخایر انبوه نمک دارد. پس 

باید روی این حوزه ها کار کنیــم که پروژه های 
خوبی هم در حــال انجام است.ســتاری آب را 
مانع توسعه در سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی دانست و گفت: مطالعات آب ژرف در این 
استان ها آغاز شده است. در خراسان جنوبی از ۳ 
پهنه مطالعات مربوط به ۲ پهنه انجام شده است. 
سیستان بلوچستان نیز استانی دارای معادن زیاد 
است و باید برای توسعه مشکل آب استان را رفع 
کرد.معاون علمی و فناوری با بیان اینکه دسترسی 
به آب ژرف این مشــکات را رفع می کند، افزود: 
فعالیت های مطالعاتی این حوزه کامل شده است، 

همچنین در حوزه اکتشاف نیز به دستاوردهای 
خوبی رسیدیم و در حال حاضر روی توسعه مدل 
علمی در حال کار هســتیم تا بــه آب با کیفیت 
باالتری برسیم. امیدواریم در چاه های جدید به 
آب شرب نیز دست یابیم. پس کیفیت آب دغدغه 
است.ستاری همچنین بیان کرد: در هر دو استان 
تحول صنعت در قبال توســعه آب ژرف اســت. 
چرا که هزینه های انتقال آب باال است. از سویی 
فناوری ها برای حفاری آب ژرف توسعه پیدا کرده 
است. در بحث حفاری نفت دکل های زیادی داریم 
که تعدادی از آنها بااستفاده است و کارایی ندارد؛ 
می توان برای حفاری آب از آنها استفاده کرد. آب 
های ژرف حوزه بزرگی برای سرمایه گذاری است 
که شرکت های می توانند سهم باالیی از بازار آن 

داشته باشند.

اینســتاگرام اعام کرد با هــدف ارائه خدمات 
امنیتی بــه جوانان و نوجوانان ثبــت تاریخ تولد 
کاربران را اجبــاری می کند تا ســن دقیق آنها 

مشخص شود.
اینســتاگرام پیــش از این از راه اندازی نســخه 
ای از اپلیکیشــن خود برای افراد زیر ۱۳ ســال 
خبر داده بود. با این حال اقــدام مذکور چندان 
با اســتقبال صاحــب نظــران و کارشناســان 
مواجه نشــده بود، زیرا از نظر آنها اینســتاگرام 

 در زمینه حفاظت از کاربران خود هیچ ســابقه 
درخشانی ندارد.

اینســتاگرام با هــدف دفــاع از خــود در برابر 
انتقادها با ارسال پســتی وباگی اعام کرده که 
از اطاعات یادشــده برای تضمیــن ارائه تجربه 
کاربری مناســب به گروه های مختلف ســنی 

بهره می گیرد. این شــبکه اجتماعــی ماه قبل 
نیز اعام کرده بــود کاربران زیر ۱۶ ســال را به 
طور پیــش فــرض در صــورت پیوســتن به 
 اینســتاگرام به ســمت حســاب های کاربری

 خصوصی هدایت می کند.
کاربران اینســتاگرام از این پس باید تاریخ تولد 

خود را وارد کننــد و اگر از ایــن کار خودداری 
 کنند، چند بار در این زمینه بــه آنها تذکر داده 

می شود.
 بدیهی اســت کاربرانی که قبا تاریخ تولد خود 
را وارد کرده باشند، نیازی به این کار ندارند. این 
شبکه اجتماعی تصریح کرده آگاه است که برخی 
کاربران به عمد تاریخ های تولد غلطی را وارد می 
کنند و در حال ابداع فناوری برای حل این مشکل 

نیز هست.

همدان -مدیر توزیع نیروی برق نهاوند گفت: چهار 
مورد استخراج رمز ارز غیر قانونی در نهاوند کشف 
شده اســت.منصور ذاکری گفت: در سال جاری 
به دلیل کاهش بارندگی ها و افزایش شــدید دما 
ناترازی بیــن تولید و مصرف به میــزان ۱۳ هزار 
مگاواتی بــه وجود آمد که موجــب اعمال برنامه 

اضطرار بار و خاموشی ها شد.
وی با اشاره به اینکه در شــرایط کرونایی به دلیل 
شــرایط حاد هیچ گاه برنامه قطعی بــرای مراکز 
درمانی نداشــتیم، افزود: قطعی برق شهرستان 
طبق برنامه اســت و اگر قطعی بــرق غیر از زمان 

 مذکــور باشــد اتصالی اســت که رفــع خواهد
 شد.

مدیر شرکت توزیع برق نهاوند بیان کرد: در شرایط 
کرونایی به دلیل شرایط حاد هیچ گاه برنامه قطعی 
برای مراکــز درمانی نداشــتیم و همچنین برق 
بیمارستان ها و مخازن آب را به دلیل آنکه مراکز 

حساسی هستند قطع نکردیم.

وی از افتتاح ۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد 
و ۷۴۹ میلیون تومان در سال ۹۹ خبر داد و اظهار 
کرد: در سال جاری ۱۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ 
میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد و 
در ۶ ماهه دوم امسال نیز ۱۳ پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۶ میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان افتتاح و به بهره 

برداری خواهد رسید.

ذاکری با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 
کشــف ۷۱ مرکز اســتخراج رمز ارز غیرمجاز و 
جمع آوری ۴۲۴ ماینر از ابتدای ســال تاکنون در 
استان همدان، بیان کرد: از ابتدای طرح جمع آوری 
رمز ارز در اســتان همدان، ۱۳۷ مرکز کشف و ۲ 
هزار و ۱۳۴ ماینر که چهار مگاوات برق را به خود 
اختصاص داده بودند؛ جمع آوری شــده است که 
کشف چهار مورد استخراج بیت کوین بدون مجوز 
مربوط به شهرستان نهاوند بوده است.وی افزود: در 
شهرستان نهاوند به هیچ واحد استخراج بیت کوین 

یا رمز ارز مجوزی داده نشده است.

راه اندازی خانه نوآوری و فناوری در تركيه و عراق

ایجاد خانه نوآوری در افغانستان به حالت تعلیق درآمد

سورنا ستاری:

در حوزه اکتشاف آب به دستاوردهای خوبی رسیدیم

اینستاگرام ثبت تاریخ تولد کاربران را اجباری می کند

مدیر توزیع نيروی برق نهاوند مطرح كرد؛

کشف ۴ مورد استخراج بیت کوین بدون مجوز در نهاوند


