
بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( و ابالغ آن بــه گمرک صــادرات گاز 
نیتروژن )ازت( و آرگون تــا اطالع ثانوی ممنوع 

شد.
به گزارش ایســنا، اواخر اردیبهشت ماه مهدی 
صادقی نیارکی،  معاون امور صنایع وزارت صمت 
در نامه ای به سازمان توسعه تجارت،  با اشاره به 
تصمیم هیئت وزیران در اردیبهشت امسال مبنی 
بر تفویض اختیار اعمال ممنوعیت یا محدودیت 
صادرات اقالم کرونــا جهت تامین نیــاز مراکز 
درمانی، درخواســت کرده که برای جلوگیری از 
تمایل تولیدکنندگان به تولید گازهای یاد شده 
به جای اکسیژن و بداظهاری احتمالی،  صادرات 
گاز نیتــروژن )ازت( و آرگون تا اطــالع ثانوی 

ممنوع شود.  
این موضوع ابتدای ماه جاری از سوی مدیر کل 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به 

گمرکات کشور ابالغ شــد. این تصمیم حاصل 
جلسه ای اســت که در اردیبهشــت امسال در 
راستای تامین اکســیژن مایع بیمارستان ها در 
شرایط بحرانی شــیوع مجدد کرونا برگزار شده 

بود.
از جمله دیگر مصوبات این جلسه اعالم فهرست 
تفکیکی و میزان تولید روزانــه واحدهای تولید 
اکســیژن مایع عضــو اتحادیه فروشــندگان و 
تولیدکننــدگان گازهــای طبــی و صنعتــی، 
ممنوعیت عرضه اکســیژن مایع در بورس کاال 
با توجه بــه گزارش هایی کــه در رابطه با عرضه 
اکســیژن مایع در بورس کاال برای مصارف غیر 
پزشکی شنیده شده و تحویل اکسیژن مایع صرفا 
با حواله سازمان غذا و دارو به بیمارستان ها بعد از 

احصا منابع تولید اکسیژن بوده است.
در این مصوبات به نیاز بیمارســتان های کشور 
به روزانه ۳۷۰ تن اکســیژن مایع در موج پنجم 

کرونا، البته در اردیبهشــت امســال اشاره شده 
است. گفتنی اســت که از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا، یکی از سهمگین ترین موج ها بعد از نوروز 
۱۴۰۰ آغاز شد که چهار هفته مشاغل گروه ۲، ۳ 
و ۴ تعطیل شدند، اما بهبود شرایط کرونایی بعد 
از این تعطیالت دوام چندانی نداشت و از ۱۹ تیر 
ماه کشور وارد موج پنجم کرونا شد که با توجه به 
شکسته شدن رکورد تعداد بستری ها و فوتی ها 
وضعیت از موج های قبلی بدتر بــود.  اما این بار 

محدودیت های گسترده و طوالنی اعمال نشد.
البته مرداد ماه امســال رئیس اتحادیه کشوری 
گازهای طبی و صنعتی از سه تا چهار برابر شدن 
مصرف اکسیژن بیمارســتان ها در پیک پنجم 
کرونا خبر داد و گفته بود که کمبود تولید وجود 
دارد، اما ظرفیت تولید گازهای طبی مشــخص 
است و اضافه هم نمی شود. البته از سال گذشته 

صادرات اکسیژن مایع ممنوع شده است.

پس از کشف مزاحمت تلفنی برای بار اول، ارتباط 
تلفنی مزاحم به مدت یک هفتــه و برای بار دوم 
به مدت ســه ماه همراه با اخطــار کتبی قطع و 
تجدید ارتباط مســتلزم پرداخــت هزینه های 
مربوط خواهد بود. در صورت مزاحمت برای بار 
 سوم شــرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم 

قطع می کند.
به گزارش ایســنا، مزاحمت تلفنی عبارت است 
از اینکه فردی با اســتفاده از تلفن یا سایر وسایل 
مخابراتی، بدون جهت ضمن اشــغال خط تلفن 
متعلق به اشــخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات 

اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم 
کند. بر اســاس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون 
مجازات اسالمی، مزاحمت تلفنی عالوه بر اجرای 
مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک 

تا ۶ ماه منجر خواهد شد. 
بر اســاس قانــون اصــالح تبصره ۲ مــاده ۱۲ 
قانون تاســیس شــرکت مخابرات ایران مصوب 
۱۳۵۰، هرکس وســیله مخابراتــی در اختیار 
خود را وســیله مزاحمت دیگری قــرار دهد، یا 
به عمد و ســوء نیت ارتباط دیگــری را مختل 
کند، برای بار اول پس از کشــف، ارتباط تلفنی 

او به مدت یک هفته همــراه با اخطار کتبی قطع 
 و تجدید ارتباط مســتلزم هزینه هــای مربوط 

خواهد بود.
برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت 
ســه ماه همراه با اخطار کتبی قطــع و تجدید 
ارتباط مســتلزم تقاضای مشــترک و پرداخت 
هزینه های مربوطه خواهد بود و برای بار ســوم 
شــرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و 
اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه 
 مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد 

خواهد کرد.

به گفته مدیر ناشــران شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی، بر اســاس مصوبه هیات مدیره ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار ســهامداران حقیقی بازار 
سرمایه باید در ســامانه ســجام ثبت نام و احراز 
هویت خود را تکمیل کنند. برای این منظور تاریخ 
مشخص تعیین شده است و ســهامدارانی که در 
مدت مقرر ثبت نام خود را در سامانه سجام انجام 
ندهند، کد معامالتی آنها تا زمان مشــخص شدن 
وضعیت سجامی آنها مســدود )غیر قابل خرید و 

فروش( می شود.
به گزارش ایســنا، مریم شاه حســینی گفت: بر 
اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار ســهامداران حقیقی بازار ســرمایه باید در 
ســامانه جامع اطالعات مشــتریان )سجام( ثبت 
نام و احــراز هویت خود را تکمیل کنند. شــرکت 

سپرده گذاری مرکزی فهرست برخی از مشتریان 
حقیقی کارگزاران را برای آنها ارسال کرده است تا 
کارگزاران محترم نیز اطالع رسانی الزم را در این 

زمینه انجام دهند.
وی با بیان اینکه ســهامداران فعال حقیقی به سه 
گروه سنی تقسیم بندی شــده اند، اظهار داشت: 
سهامداران ۱۸ تا ۶۵ سال تا روز بیستم شهریورماه 
جاری فرصت دارند تا ثبت خود را در سامانه سجام 
قطعی کنند. گروه دوم سهامداران باالی ۶۵ سال 
هستند که تا روز سی ام شــهریورماه و گروه سوم 
سهامداران کمتر از ۱۸ سال هســتند که تا دهم 
مهرماه امســال مهلت دارند تا در ســامانه سجام 

ثبت نام کنند.
بر اســاس این گزارش و به نقل از شرکت سپرده 
گذاری مرکزی، مدیر ناشــران سمات تاکید کرد : 

ســهامدارانی که در مدت مقرر ثبت نام خود را در 
سامانه ســجام انجام ندهند، کد معامالتی آنها تا 
زمان مشخص شدن وضعیت سجامی آنها مسدود 
)غیر قابل خرید و فروش( می شــود. هنوز تعداد 
زیادی از شرکت های کارگزاری سجامی نشده اند، 
این شرکت ها نیز باید هر چه سریعتر مراحل ثبت 

نام و احراز هویت خود را انجام دهند.
ســامانه ســجام »ســامانه جامع ثبت اطالعات 
 ،WWW.SEJAM.IR مشتریان« به نشــانی
برای الکترونیک کردن و خــودکار کردن فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطالعات مشــتریان است 
و عملیاتی شدن این ســامانه باعث افزایش دقت، 
سرعت و بهره وری در زمینه جمع آوری اطالعات 
و ارائه خدمات عمومی و مهم تر از همه، یکپارچگی 

سامانه های اطالعاتی شده است.

مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟

سجامی شدن برای بورسی ها الزامی شد
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سرمقاله

حمایت از  بخش خصوصی 
برای ساخت مسکن

در حوزه ســاخت مسکن 
مباحث مختلفــی مطرح 
می شود. در ساخت مسکن 
تنها مقوله مهندسی مطرح 
نیست و موضوع اقتصادی نیز نمود پیدا می کند. 
امروز نیمی از اقتصاد کشور درگیر این بخش است. 
ساخت و ساز مسکن زنجیره تولیدات متعددی را به 
هم وصل می کند تا ماحصل آن یک واحد مسکونی 
شود. این اعدادی که در رابطه با اشتغالزایی و ایجاد 
شغل در ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
مطرح شده  اصولی نیست و آمارهای ارایه شده از 
روی تخمین است. چراکه میزان درگیری مشاغل 
مختلف با این صنعت غیرقابل شمارش است. اما 
بحث مهم تر از مهندســی ساخت مسکن، بحث 
اقتصادی آن است. همچنین بحث صنعت مطرح 
 می شــود. صنایع وابســته به صنعت ساختمان 

کم نیستند...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 
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گالیه مردم 
از گرانی برق 

ورود 460 میلیارد 
پول حقیقی به بورس

دالر وارد فاز انتظار و  احتیاطی شد 

مقاومت  دالر در  برابر  ریزش
صفحه2
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افزایش ساخت و ساز 
با  احیای  بافت  فرسوده

هزینه   ساخت   ساالنه  یک میلیون   مسکن   چقدر    است؟

در روزهــای اخیر موضوع افزایــش ناگهانی مبلغ 
قبض برق خانوارها سر وصدای بسیاری به پا کرده 
است. بســیاری از مردم معتقدند هزینه های بیش 
از ۳۰۰ هــزار تومانی قبوض بــرق آنها غیرعادالنه 
بوده و این نخستین بار در طول سالهای اخیر است 
که این مبالغ برای مصرف برق خانگی صادر شــده 
است. در سال های اخیر به واســطه تورم و افزایش 
قمیت ها، متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی 
روند صعودی داشته و بیشترین هزینه برای مسکن، 
 سوخت و روشنایی ثبت شده است. البته صنعت برق 
کشور۳۰ میلیون مشترکین خانگی دارد که از این 
میان  ۸۰۰ هزار نفر مشترک پرمصرف معادل کمتر 
از ۳ درصد از کل مشترکان مشمول افزایش قیمت 

تعرفه پر مصرفی شده اند...

روز شــنبه برای دومیــن روز کاری متوالی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت 
شد و ۴۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد 
شد. در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص 
کل بورس با افزایش ۲۰ هزار و ۴۲۸ واحدی نسبت 
به روز چهارشــنبه به رقم یک میلیون و ۵۴۱ هزار 
واحد صعود کرد. شــاخص هم وزن با رشد ۹ هزار 
و ۵۴ واحدی در ســطح ۴۶۴ هزار و ۴۲۷ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۳۳۳ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۲ هزار و ۷۴۲ واحد قرار گرفت. 
روز شــنبه برای دومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 
 ۴۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.  

در معامالت روز گذشته...

در موج پنجم کرونا

نیاز به اکسیژن، صادرات گازهای  دیگر را ممنوع کرد

واکسن داخلی 
در مقایسه با انواع 
وارداتی آن کمترین 
عوارض را دارد

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

امکان انصراف از فروش وجود دارد
فروش بلوکی سهام عدالت

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داشــت: در حــال هماهنگی هســتیم که 
ســهام عدالت به طور بلوکی فروخته شود و 
در این صورت کســانی که درخواست دادند 
پول حاصــل از فروش را دریافــت می کنند.
به گزارش ایلنا، محمدعلــی دهقان دهنوی 
در جمع خبرنگاران دربــاره آخرین وضعیت 
فروش سهام عدالت اظهار داشت: این موضوع 
بستگی به شــرایط بازار دارد، در حال حاضر 
امکان فروش بلوکی سهام عدالت وجود دارد و 
پیش از آن هم وجود داشته اما خریدار نداشت 
و امروز خریداران بالقوه ای در بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال هماهنگی هســتیم که 
سهام عدالت به طور بلوکی فروخته شود و در 
این صورت کســانی که درخواست دادند پول 
حاصل از فروش را دریافــت می کنند.رییس 
ســازمان بورس افزود: از آنجایی که این سهام 
چند ماه فروش نرفته بود، اعــام کرده بودیم 
آنهایی که درخواست فروش داده بودند امکان 
باز پس گیری ســفارش فــروش و انصراف را 
دارند.وی درباره آزادســازی ۴٠ درصد سهام 
عدالت باقیمانده اظهارداشت: در آینده نسبت 
به آزادسازی ۴٠ درصد باقیمانده تصمیم گیری 
می شود و باید اجازه داد تا این ۶٠ درصد جذب 
شود.دهقان دهنوی درباره بخشی از سود سهام 
عدالت که هنوز واریز نشــده، گفت: بخشی از 
آن مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها بوده و 
در بحث انضباطی با آن شرکت هایی که سود 
پرداخت نکردند، برخورد خواهد شد. از آنجایی 
که مقدار سود بسیار کم است با سود سال ٩٩ 
تجمیع و پرداخت می شــود.رییس سازمان 
بورس در پاسخ به سوال ایلنا درباره صدور مجوز 
به کارگزاری ها، اظهارداشت: تا به امروز بیش از 
٣٠ درخواست برای تاسیس کارگزاری جدید 
وجود دارد که از ۴ درخواســت اولیه که مورد 
بررســی قرار گرفت با یک درخواست موافقت 
شد.وی ادامه داد : یکی از درخواست ها رد و دو 
در خواست به مرحله تکمیل مدارک و شرایط 
رفت.دهقان دهنوی دربــاره آخرین وضعیت 
واگذاری استقال و پرسپولیس افزود: این دو 
شرکت پروسه بســیار طوالنی طی کرده اند و 
در سال های گذشــته در مسیر پذیرش بودند 
و بخشــی از مراحل پذیرش را طی کردند. در 
تاش هســتیم شــرکت هایی که وارد بورس 
می شوند، ساختار مالی مناسبی داشته باشند 
و بتوانند دربورس حضور مطمئن داشته باشند 
 از این رو ماحظاتــی درباره این شــرکت ها

 وجود دارد.

مدیر عامــل بانک توســعه 
تعاون:اقتصاد تعاونی به اقتصاد 

اسالمی نزدیک است 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت فرا رسیدن 
هفته تعاون و بانکداری اسامی پیام تبریکی صادر کرد.
در پیام حجت اله مهدیان آمده است: تعاون و همکاری 
پیش از هر کام نوعی رفتار و فرهنگ واالی انســانی 
و نشانه بلوغ اجتماعی است. انسان به تجربه از دیر باز 
دریافت که از طریق مشارکت و هم افزایی می تواند بر 
مشکات هر چند بزرگ غلبه کند؛ همچنان که در دنیای 
امروز شاهد ظهور نهضت تعاون و گسترش آن به عنوان 
راهکاری علمی و مؤثر برای تحقق توسعه متوازن، همه 
جانبه و پایدار هستیم، چالشی که راهکارهای توسعه 
کمتر در آن موفق بوده اند. شرکت های تعاونی به واسطه 
ماهیت ساختاری خود این امکان را فراهم می آورند تا 
تمامی اقشار جامعه، حتی اقشــار کمتر برخوردار، در 
فعالیت های اقتصادی به صورت داوطلبانه و با رأی برابر 
مشارکت کنند و از ماحصل تاش خود بهره مند شوند، 
نظمی که امکان کاهش نابرابری ها و برقراری عدالت 
اجتماعی را میسر می سازد. از این منظر می توان گفت 
اقتصاد تعاونی به اقتصاد اسامی نزدیک است. از این رو 
در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران بخش مردمی 
اقتصاد تعاونی هم طراز دو بخش اقتصاد دولتی و اقتصاد 
خصوص دیده شده اســت.اینجانب به نمایندگی از 
خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی 
بخش تعاونــی ایران ضمن تبریک فرارســیدن 1٣ 
شــهریور ماه، روز تعاون، به کلیه تعاونگران تاشگر 
هم وطن و مدیران و فعاالن زحمتکش بخش تعاونی 
کشور، همچنین فرارسیدن هفته بانکداری اسامی را، 
که از دیگر دستاوردهای مترقی انقاب اسامی است، 
به تمامی همکاران حوزه بانک و اقتصاد عرض شادباش 
دارم و از درگاه خداوند متعال سامتی و مزید توفیق 
همه را در خدمت به مردم شــریف و بزرگوار کشور 

عزیزمان مسألت می نمایم.

خبر

بانک ها

دومیــن خبــر مثبــت از 
مذاکرات میان ایران و آمریکا 
هم شنیده شــد. بلومبرگ 
اعام کرده کــه احتماال دور 
هفتم مذاکرات برجامی وین 
٣٠ شهریور ماه برگزار شــود. خبری که دالر را وارد فاز 
احتیاطی می کند.به گزارش تجارت نیوز، اولین سیگنال 
مثبت به قیمت ارز را وزیر امور خارجــه ایران داد. امیر 
عبدالهیان در گفت وگو با همتای آلمانی خود گفته بود 
اصل گفت وگوهای وین قابل قبول است. اما مذاکره ای را 
قبول داریم که به رفع واقعی تحریم ها و تامین حقوق حقه 
ایرانیان بینجامد.بعد از آن بلومبرگ خبر داد که کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی ۲1 سپتامبر )٣٠ 
شهریور( برگزار می شود و این احتمال وجود دارد که دور 
هفتم مذاکرات برجامی در وین در حاشیه این نشست 
برگزار شود.حاال معامله گران بازار ارز منتظر تایید این 
نشست هستند. نشستی که نتیجه آن می تواند بر قیمت 
دالر در بازار ایران اثر بگذارد. چراکه این اولین نشست 
رسمی دولت جدید است و می تواند بیانگر موضع این 

دولت درباره مذاکره با امریکا باشد.

کاهش تحرکات در بازار ارز  
برای بازیگران افزایشی، روز گذشته مقاومت ۲۷هزار و 

۲٠٠ تومانی قیمت دالر اهمیت زیــادی دارد. تا زمانی 
که قیمت دالر باالی محدوده یاد شــده است، میل به 
خرید در میان معامله گران بیشتر خواهد بود. در مقابل، 
کاهشی های بازار بیشتر به نقطه ۲۶ هزار و ۸٠٠ تومان 

چشم خواهند دوخت.
به گــزارش اقتصادنیوز، به باور برخــی فعاالن، معامله 
گران دالر، خرید و فروش های خود را کاهش داده اند و 

در حال، سنجش وضعیت بازار هستند. کاهش فعالیت 
معامله گران موجب شده است که شدت نوسانات قیمتی 
کاهش پیدا کند و انتظار برای شکست مقاومت یا حمایت 

های سنگین اسکناس آمریکایی کاهش پیدا کند.

برخی از فعاالن اعتقاد دارند که کاهش معامات بازار به 
دلیل هراسی است که معامله گران از مذاکرات هسته ای 

دارند. حال آنکه گروه دیگری از فعاالن معتقدند، بازار از 
مردادماه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در حال حاضر، 

استراحت بعد از دوران افزایش را سپری می کند.
با توجه به اینکه، برد انتظارات افزایشی و کاهشی کوتاه 
شده است، معامله گران حرکات خود را بر اساس نوسانات 
محدود تر تنظیــم خواهد کرد. به عنــوان مثال، برای 
بازیگران افزایشــی، روز گذشــته مقاومت ۲۷هزار و 
۲٠٠ تومانی قیمت دالر اهمیت زیــادی دارد. تا زمانی 
که دالر باالی محدوده یاد شده است، میل به خرید در 
میان معامله گران بیشتر خواهد بود. در مقابل، کاهشی 
های بازار بیشــتر به نقطه ۲۶ هزار و ۸٠٠ تومان چشم 
خواهند دوخــت.در بازار حواله درهم نیز افزایشــی ها 
انتظار پیش روی این ارز در کانال ۷ هزار و ۴٠٠ تومان 
را دارند. حال آنکه کاهشــی ها تصور میکنند که نرخ 
حواله درهم به ســوی حمایت ۷ هــزار و ٣٠٠ تومانی 
حرکت کند. طبیعتا شــروع درهم در هر یک از کانال 
 های یاد شــده، فضای انتظاری بــازار داخلی را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از معامله گران نیز باور دارند رفتار بازارساز ارزی 
و نوع قیمت گذاری او جهت قیمت روز شنبه را تعیین 
خواهد کرد. از نگاه این گروه، در صورتی که صرافی های 
بانکی قیمت فروش دالر خــود را به بازار نزدیک کنند، 
تعداد فروشنده ها در بازار بیشــتر خواهد شد. به طور 
معمول،  معامله گران تصور می کنند که بازارساز عرضه 

شدید را از نرخ های باال آغاز میکند.

دالر وارد فاز انتظار و  احتیاطی شد 

مقاومت  دالر در  برابر  ریزش

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
واکسن داخلی در مقایسه با انواع 
وارداتی آن کمترین عوارض را دارد

روند واکسیناســیون امیدبخش است/برگزاری 
مراسم اربعین منوط به موافقت دولت عراق است

رییسی روند واکسیناسیون در کشور را امیدبخش 
خواند و با اشاره به افزایش واردات واکسن و تولید 
داخل در هفته های آینده بر لزوم تسریع و توسعه 
واکسیناسیون در گروه های سنی مختلف تاکید 
کرد.به گزارش ایسنا، حجت االسام و المسلمین 
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با اشاره به لزوم فعال بودن وزارت 
کشور و کمیسیون اجتماعی در استان ها در زمینه 
بررسی، شناخت و راهکارهای مقابله با آسیب های 
اجتماعی و روحی و روانی ناشــی از کرونا، اظهار 
داشت: باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد 
و با استفاده از نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه 
راهکارهای علمی اتخاذ شــود تا کمترین آسیب 
اجتماعی و روحی را داشته باشیم.رئیس جمهور با 
ابراز خرسندی از پایین بودن عوارض واکسن های 
استفاده شده اعم از وارداتی و تولید داخل، بر لزوم  
اطاع رسانی درســت و دقیق در این در خصوص 
تاکید کرد و گفت: اینکه واکسن داخلی در مقایسه 
با انواع وارداتی آن کمترین عوارض را دارد، می تواند 
برای مردم در مقابله با تبلیغات بدخواهان که تولید 
و توانایی متخصصان داخلی را زیر سوال می برند، 
اطمینان خاطر و آرامش به همراه داشــته باشد.
رئیسی با تأکید بر اهمیت توجه به واکسیناسیون 
مهاجرین و مشکوک التابعین، گفت: وزارت کشور 
و استانداران مرزی باید نظم و انضباطی در زمینه  
واکسیناسیون این افراد که میهمانان جمهوری 
اسامی هستند، فراهم کنند تا از شیوع بیماری 
جلوگیری شود.رییســی روند واکسیناسیون در 
کشور را امیدبخش خواند و با اشــاره به افزایش 
واردات واکسن و تولید داخل در هفته های آینده بر 
لزوم تسریع و توسعه واکسیناسیون در گروه های 
سنی مختلف تاکید کرد.رئیس جمهور همچنین 
برگزاری مراسم اربعین حسینی را منوط به موافقت 
دولت عراق و اعام شرایط پذیرش زوار از جانب این 
کشور دانست و تأکید کرد، بدون تردید در صورت 
موافقت کشور میزبان کسانی می توانند به زیارت 
اربعین مشرف شوند که با تایید وزارت بهداشت و 

درمان هر دو ُدز واکسن کرونا را زده باشند.

ثبت نام وام اجاره مسکن برای 
مستاجران سال ۹۹ آغاز شد

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: در پی نامه نگاری با نظام بانکی امکان ثبت نام 
وام ودیعه برای مستاجران سال ٩٩ نیز فراهم شد.به 
گزارش ایرنا، »محمود محمودزاده« درباره ثبت نام 
وام  ودیعــه قرادادهای اجاره ســال ٩٩، افزود: برای 
ثبت نام مستاجران شش ماه دوم سال٩٩ نیز با نظام 
بانکی نامه نگاری شــده و اکنون ابهام حوزه بانکی 
برطرف شده اســت.وی افزود: بر این اساس در پی 
نامه نگاری و درخواست از نظام بانکی، امکان ثبت نام 
قراردادهای اجاره ســال ٩٩ نیز در کنار قراردادهای 
اجاره 1۴٠٠ فراهم است.به گفته محمودزاده تا چند 
روز پیش، سامانه ثبت نام فقط درخواست های مربوط 
به قراردادهای اجاره سال 1۴٠٠ را می پذیرفت که این 
مشکل در روزهای اخیر رفع شده است.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه سقف اعتبار وام ودیعه 
مسکن 1٠ هزار میلیارد اســت، گفت: مبلغ آن در 
تهران ۷٠ میلیون در سایر کانشهر ۴٠ و بقیه شهرها 
۲۵ میلیون تومان است. پیش بینی ما این است که 
حداقل به بیش از ۲٠٠ تا ٣٠٠هــزار نفر وام ودیعه 
مسکن تعلق گیرد.وی بیان کرد: بیشتر مستاجران 
در ســامانه ثبت نام را انجام دهند و مدارک تمدید و 
کد رهگیری را به سیســتم بانکی معرفی کنند.  اگر 
بتوانیم از ستاد مقابله با کرونا مصوبه جدید بگیریم 
زمان ثبت نام تمدید خواهد شــد.ثبت نام وام ودیعه 
مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستأجران 
واجد شرایط دریافت تسهیات کمک ودیعه مسکن 
که در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند اکنون 
باید منتظر پاسخ استعام خود باشد.سقف تسهیات 
کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران 
۷٠ میلیون تومان، سایر کان شــهرها )شهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، 
اصفهان، کرج، شــیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( 
۴٠ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان 
است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیات باید 
متاهل یا سرپرست خانوار باشند.متقاضیان همچنین 
باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در 
سامانه ثبت معامات اماک و مستغات و دارای کد 
رهگیری باشند.چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از 
تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک 
خود و ضامنان اقدام نکند، درخواســت متقاضی رد 

می شود.

اخبار
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تابلوی گروه اوراق حق تقدم تســهیات مسکن 
امــروز ســیزدهم شــهریورماه 1۴٠٠ و در روز 
سبزپوشی بازار سرمایه، ســرخ پوش و با کاهش 
تا ٣ هزار تومانی در برخی نمادها همراه اســت.
به گزارش مهر، امروز در حالی که بازار ســرمایه 
با رشــد بیشــتر گروه ها مواجه بود، گروه اوراق 
گواهی استفاده از حق تقدم تسهیات مسکن با 
نماد تسه، یکپارچه ســرخ پوش است و تا ٣ هزار 
تومان کاهش قیمت در بیشتر نمادهای معاماتی 
گروه تسه نســبت به هفته گذشــته رقم خورده 
است.قیمت اوراق تسهیات مسکن در معامات 
امروز شنبه 1٣ شــهریور بازار سرمایه از ۵۵ هزار 
تومان آغاز و در چند معاملــه از برخی نمادهای 
تســه تا ۶1 هزار تومان فروخته شــد.با این حال 
متوسط قیمت بیشــتر نمادهای معامات تسه 
در معامات امروز ۵۷ تا ۵۸ هــزار تومان بود. در 
حالی که متوســط قیمت ایــن اوراق در آخرین 
روز معاماتی قبلی )چهارشــنبه 1٠ شهریور( از 
۵۸ تا ۵٩ هزار تومان بوده است.همچنین بیشتر 

نمادهای اوراق تســهیات مســکن در معامات 
امروز در حجم و تعداد پایین به فروش رســیدند؛ 
بیشترین تعداد برگه های فروخته شده به ترتیب 
به سه نماد تسه ٠٠٠۵، تسه ٠٠٠۴ و تسه ٠٠٠٣ 
با ۲۴ تا ۲٣ هزار برگه اختصاص داشــت.در سایر 
نمادها نیز تعداد معامات عمدتاً کمتر از یکهزار 
برگه بود و در دو نماد تسه ٩٩1۲ و تسه ٠٠٠۲ به 

ترتیب 1۷ هزار و 1٠ هزار برگه به فروش رسید.

چرا تقاضای خرید اوراق تسهیالت کاهش 
یافته است؟

به گفته کارشناســان، کاهش تقاضا برای خرید 
اوراق تســهیات مســکن به دو دلیل »کاهش 
تقاضای خرید مســکن به دلیل افزایش متوسط 
قیمت مســکن در تهران به متــری ٣1 میلیون 

تومان« و نیــز »کم اثــر بودن قدرت پوشــش 
دهی قیمت مســکن با اســتفاده از وام مسکن« 
برمی گــردد؛ ضمــن اینکــه تقاضــای خریــد 
 سرمایه ای اوراق تســهیات مسکن هم فروکش 

کرده است.

وام مسکن چند؟
در حال حاضر برای دریافت وام مســکن زوجین 
تهرانی تا ســقف ۲۴٠ میلیون تومان، متقاضیان 
باید ۴۸٠ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند 
که با احتساب هر برگه تسهیات مسکن به قیمت 
۵۷ هزار تومان، باید برای خرید برگه ها ۲۷ میلیون 
و ٣۶٠ هزار تومان هزینه شود.این شاخص در دو 
هفته قبل که هر برگه اوراق تسهیات مسکن تا 
۶٠ هزار تومان خرید و فروش می شد، ۲۸ میلیون 

و ۸٠٠ هزار تومان بود که در حال حاضر با کاهش 
بیش از یک میلیون تومانی هزینــه دریافت وام 

مسکن مواجه شده است.

با وام مسکن چندمتر خانه می توان خرید؟
همچنین متقاضیان مجرد تهرانی برای دریافت 
وام خرید مسکن تا ســقف 1۴٠ میلیون تومان، 
می بایســت ۲۸٠ برگه با متوسط قیمت هر برگه 
۵۷ هزار تومــان را 1۵ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان 
خریداری کنند که نسبت به دو هفته قبل تا حدود 
یک میلیون تومان کاهش داشــته است.از سوی 
دیگر با دریافت ســقف وام خرید مسکن زوجین، 
خریداران مســکن می توانند تنها حدود ۸ متر از 
یک واحد مسکونی ۵٠ متری با متوسط قیمت هر 
متر ٣1 میلیون تومان خریداری کنند که معادل 
1۵.۵ درصد کل هزینه یک واحد مســکونی ۵٠ 
متری است؛ این شــاخص برای متقاضیان مجرد 
خرید مسکن، تنها ۴.۵ متر )معادل ٩ درصد هزینه 

خرید یک واحد ۵٠ متری( را پاسخگوست.

روز شــنبه برای دومین روز کاری متوالی ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
مثبت شــد و ۴۶٠ میلیارد تومان پول حقیقی به 
بورس وارد شد.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامات 
روز گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس با 
افزایش ۲٠ هــزار و ۴۲۸ واحدی نســبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۵۴1 هزار واحد 
صعود کرد. شاخص هم وزن با رشد ٩ هزار و ۵۴ 
واحدی در سطح ۴۶۴ هزار و ۴۲۷ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس ٣٣٣ واحد باال 

آمد و در سطح ۲۲ هزار و ۷۴۲ واحد قرار گرفت. 

تداوم ورود پول حقیقی
روز شــنبه برای دومین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 
۴۶٠ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.  
 در معامات روز گذشــته بیشــترین ورود پول 

حقیقی به سهام تایرا )شرکت تراکتورسازی ایران( 
تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی آن ۷٠ میلیارد تومان بــود. پس از تایرا، 
های وب )داده گســتر عصر نوین( و وسینا )بانک 

سینا( بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز شنبه نمادهای »فارس«، »میدکو« و »نوری« 

بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. 
همچنین ســه نماد »وامیــد«، »دی« و »مدیریت« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را 
بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس شســتا صدرنشین اســت و برکت و شبندر در 

رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، دی 
و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به رقم 
1۸ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به 

روز   چهارشنبه ۶ درصد کاهش یافته است. 
ارزش معامــات خرد نیــز با افت انــدک ۷۶.٠ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 1٠ هزار و 

۸٣٩ میلیارد تومان رسید.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامات روز گذشــته ارزش صف های 

خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 11 درصد 
افت کرد و در رقم هزار و ۶۴ میلیارد تومان ایستاد. 
ارزش صف هــای فروش نیــز ۸۵ درصد کاهش 
یافت و ۶ میلیارد تومان شد.شرکت سپید ماکیان 
)ســپید( با صف  خرید 1۵۸ میلیــارد تومانی در 
صدر جدول تقاضــای بازار قرار گرفــت. پس از 
سپید، نمادهای شســپا )شرکت نفت سپاهان( و 
کپرور )شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  

صعود قیمت سیمانی های بورس
بیشــترین صف فروش نیز به وســقم )شــرکت 
ســرمایه گذاری اســتان قم(  تعلق داشت که در 
پایان معامــات صف فروش ٣ میلیــارد تومانی 
داشت.پس از وسقم، کدما )شرکت معدنی دماوند( 
و غصینو )شــرکت صنعتی مینو( بیشترین صف 

فروش داشتند.

یک کارشــناس اقتصــادی دربــاره تعیین نرخ 
سودهای بانکی خطاب به دولت گفت: سیاستگذار 
اقتصادی بــرای نرخ گذاری در زمینه ســودهای 
بانکی ابتــدا باید اهداف و سیاســت های خود را 
برای متغیرهای اقتصادی چون تورم، نقدینگی، 
رشــد اقتصادی و... تعیین و در ادامه افق روشنی 
برای محیط اقتصاد کان بــه صورت کوتاه مدت 

مشخص کند.
وحید شقاقی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
نرخ های کلیــدی ای چون نرخ رشــد نقدینگی، 
تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده ها 
و تســهیات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند 
که مسیر ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را 
مشــخص می کنند و در کنار موارد ذکر شــده، 
نرخ ارز از نیــز از جمله نرخ هــای مهم و کلیدی 
 در اقتصاد ایــران اســت. در این زمینــه، ابتدا 
باید سعی شود تا این نرخ ها با یکدیگر هماهنگ 
باشــند زیرا، نمی توان به صورت جزیره ای و تک 
بعدی نرخ گذاری کرد و الزم است تا تصویر روشنی 
از نرخ های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر 
بتواند به هم افزایی سیاست های اقتصادی و بهبود 

محیط اقتصاد کان کمک کند. 
وی بــا تاکیــد براینکــه نمی توان نرخ ســپرده 

و تســهیات بانکــی را بــدون هدفگــذاری 
 سیاست های ارزی، پولی، تجاری و... تعیین کرد،

 افزود: برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، 
تسهیات و بین بانکی، سیاستگذار اقتصادی باید 
اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، 
تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و ســپس 
مبتنی بر این هدفگذاری ها، نرخ سودهای بانکی 

را مشخص کند.
این کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: اقتصاد 
دستورپذیر نیســت و نمی توان نرخ های کلیدی 
در اقتصاد را ســرکوب کرد بلکه این نرخ ها باید 
بــا یکدیگــر هماهنگ باشــند. بنابرایــن، باید 
محدوده ای را برای نوســانات نرخ هــای موثر در 
اقتصاد کشــور تعیین کــرد و سیاســتگذار نیز 
 باید ســعی کند که حفظ این محــدوده محقق 

شود.
به اعتقاد وی، نمی توان نرخ ســودهای بانکی را 
بدون تاثیر و توجه به ســایر متغیرهای اقتصادی 
چون تــورم تعییــن کرد، زیــرا اگر نــرخ تورم 
هدفگذاری شــده ۴٠ درصد باشد، نمی توان نرخ 
سود بانکی را در 1۸ درصد محدود و سرکوب کرد 
بلکه باید متناسب با ســایر متغیرهای اقتصادی 
تعیین شــود به این علت که در صورت مغایرت 

با سایر اهداف و سیاســت های اقتصادی موجب 
انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می شود.

ایــن اقتصاددان گفــت: به عنوان مثــال، دولت 
در ســال 1٣٩۷ نرخ ارز را در محــدوده ۴۲٠٠ 
تومان تعیین کــرد و از آنجا که این نرخ با ســایر 
شــرایط و سیاســت های اقتصاد کان کشــور 
 هماهنگ نبود و تناســب نداشــت، رانت بزرگی

 در این زمینه شــکل گرفت و باعث شد تا در آن 
زمان قیمت دالر در بــازار آزاد افزایش های قابل 
توجهی را تجربه کند که در ســال های اخیر نیز 
ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲٠٠ تومانی ادامه 

پیدا کرد.
شــقاقی تاکید کرد کــه دولت اعم از شــورای 
پــول و اعتبار، بانــک مرکــزی و وزارت اقتصاد 
 نبایــد ســودهای بانکــی را بــدون هماهنگی

 و تناسب با ســایر نرخ های اقتصادی سرکوب یا 
تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای 
بانکی است و می خواهد این موضوع، هدفگذاری 
مطمئن و اثربخشی داشــته باشد، باید بین تمام 
نرخ ها و سیاست های کان اقتصادی هماهنگی 

ایجاد کند.
وی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین 
نرخ بهره اباغ شــده به بانک ها بــرای دریافت و 

پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت 
ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیات 
بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب 

آن ها شد. 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون نمی توان 
محدوده  و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی 
مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاستگذار اقتصادی 
هدفگذاری خــود از نرخ تورم، رشــد اقتصادی، 
نقدینگی و ســایر متغیرها را اعــام کند و افق و 
چشم انداز روشــنی از آینده اقتصاد وجود داشته 

باشد. 
شــقاقی مطرح کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد که 
نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را 
زیر ۲٠ درصد و برای رشد اقتصادی را باالی چهار 
تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می توان برای 
ســودهای بانکی نیز محدوده ای بیــن 1۷ تا ۲٠ 

درصد قائل شد.
وی در پایان ســخنانش عواقب کاهش دستوری 
یا ســرکوب نرخ های اقتصادی را انحراف منابع 
به ســمت ثروتمنــدان، ایجــاد فســاد و رانت، 
بلوکه شــدن منابع بانکی، افزایش تســهیات 
 غیرجاری و تشــدید ناترازی های نظــام بانکی

 اعام کرد.

بازار کساد اوراق مسکن

 با اوراق و وام چندمتر خانه می توان خرید؟

شستا؛ صدرنشین پرتراکنش ترین نمادها شد

ورود 460 میلیارد  پول حقیقی به بورس

پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار 

تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۲۸ دالر و ۳۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
در بازار تهران یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۱۷۵ تومان است.
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حمایت از  بخش خصوصی برای ساخت مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

در حوزه ساخت مسکن مباحث مختلفی مطرح می شود. در ساخت مسکن تنها مقوله مهندسی مطرح نیست و موضوع اقتصادی نیز نمود پیدا می کند. امروز نیمی از اقتصاد کشور درگیر این بخش است. ساخت و ساز مسکن زنجیره 
تولیدات متعددی را به هم وصل می کند تا ماحصل آن یک واحد مسکونی شود. این اعدادی که در رابطه با اشتغالزایی و ایجاد شغل در ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح شده  اصولی نیست و آمارهای ارایه شده از روی تخمین 
است. چراکه میزان درگیری مشاغل مختلف با این صنعت غیرقابل شمارش است. اما بحث مهم تر از مهندسی ساخت مسکن، بحث اقتصادی آن است. همچنین بحث صنعت مطرح می شود. صنایع وابسته به صنعت ساختمان کم نیستند. 
از طرفی دیگر در مقوله ساخت و ساز مسائل اجتماعی، سیاسی و ... وجود دارد. از نظر تکنولوژی در کشور توانایی ساخت ساالنه تا 900 هزار واحد مسکونی وجود دارد. اما ساختار اقتصادی اجازه این کار را نمی دهد. برای ساخت ساالنه یک 

میلیون واحد مسکونی نیاز به ابزارهای مالی داریم  که این ابزارها در کشور کارایی الزم را کسب نکرده اند. حتی امکان ساخت مسکن برای بخش خصوصی نیز با توجه به ساختار اقتصادی فعلی وجود ندارد. 
چرا تا به امروز بخش خصوصی نتوانسته این مقدار مسکن را بسازد. چون ساختار اقتصادی کشور اجازه نمی دهد. باید این ابر پروژه از تمام ابعاد آن بررسی شود. موضوع سیمان، آهن، میلگرد، کارگر، بنا و... تنها نیست و بحث بسیار وسیعی 

است. لذا باید در دولت جایگاهی باشد که این ابعاد را به درستی مورد مطالعه قرار دهد. ساختار دولت در ایران برای صنعت ساختمان طراحی نشده است. دولت های ما برای اقتصاد دولتی و فروش به موقع نفت طراحی شده اند. 
همچنین برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی باید تقریبا 400 میلیون متر مربع هزینه شود. 200 میلیون متر مربع آن هزینه زیرساخت ها است. هزینه های خدماتی مانند مدارس مراکز بهداشتی درمانی و ... هم وجود دارد. 
هزینه ساخت 400 میلیون متر مربع نیز 4 هزار هزار میلیارد تومان است. این مبالغ نیازمند ابزارهای وسیع مالی است. ابزارهای وسیع مالی در دنیا 15 ابزار است. در ساختار اقتصادی ایران اما این ابزارها قابل کار کردن نیست. حتی لیزینگ 

ساختمانی در کشور ما فعال نشد. تمامی ابزارها باید دست به دست هم بدهند تا بتوان یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخت. 
از طرفی دیگر برای راه اندازی ابزارهای مالی باید قوانین را تغییر دهیم. انحصار و چاپ پول از دولت گرفته شود. بانک مرکزی از زیر سلطه دولت خارج شود. تا این قواعد اتفاق نیفتد و گردش پول سرعت پیدا نکند نمی توان این واحدها را 
ساخت. قطعا دولت هم نیتی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به تنهایی نداشته است. دولت می خواهد بخش خصوصی را وارد کار کند. حاال اگر قرار باشد، بخش خصوصی را وارد بازی کنیم تا آنها سالی یک میلیون واحد مسکونی 
بسازند، باید به نکات مهم دیگری توجه کرد. دولت باید امکاناتی را تأمین و بستری را ایجاد کند تا بخش خصوصی که 95 درصد سهم تولید مسکن در کشور را در اختیار دارد، بتواند سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد. این اقدام مستلزم 

این است که کل ساختار اقتصادی عوض شود. یعنی تشکیالت دولت و ساختار اقتصادی تغییر کند.

تحقق وعده انتخاباتی رئیس 
دولت ســیزدهم در رابطه با 
ســاخت یک میلیون واحد 
مسکونی در ســال می تواند 
مرهمی بر زخــم های چند 
ساله مردم بویژه مستاجران باشد. اما به گفته کارشناسان 
بازار مسکن، ابرپروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
نیاز به اعتبار قابل توجهی دارد. دولت ســیزدهم برای 
تحقق این ابروعده خود باید ماهانه بیش از ۸0 هزار واحد 
مسکونی بسازد. هزینه های ساخت و ساز ماهانه ۸0 هزار 

مسکن در کشور از کدام منابع تامین خواهد شد؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با نحوه تحقق 
ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی می گوید: از 
نظر تکنولوژی در کشور توانایی ساخت ساالنه تا 900 
هزار واحد مســکونی وجود دارد. اما ساختار اقتصادی 
اجازه این کار را نمی دهد. برای ســاخت ســاالنه یک 
میلیون واحد مسکونی نیاز به ابزارهای مالی داریم  که 
این ابزارها در کشــور کارایی الزم را کسب نکرده اند. 
حتی امکان ساخت مسکن برای بخش خصوصی نیز 
با توجه به ساختار اقتصادی فعلی وجود ندارد. بیت اهلل 
ســتاریان اضافه کرد: برای ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی باید تقریبا 400 میلیون متر مربع هزینه 
شــود. 200 میلیون متر مربع آن هزینه زیرساخت ها 
است. هزنیه های خدماتی مانند مدارس مراکز بهداشتی 

درمانی و ... هم وجود دارد. هزینه ساخت 400 میلیون 
متر مربع نیز 4 هزار هزار میلیارد تومان است.

اما در همین زمینه نخستین نشســت معاونان حوزه 
مسکن و شهرســازی در دولت سیزدهم با حضور وزیر 
جدید راه و شهرسازی و با دستور کار ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در ســال برگزار شد. »رستم قاسمی« 
که در اولین پیام توئیتری خود »برداشتن تیغ تیز بی 
سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر« 
را اولین گام در دوران مدیریت خود عنوان کرده بود در 
اولین جلسه خود در وزارت راه و شهرسازی با معاونان 

مسکن و شهرسازی  نشست مشترکی را برگزار کرد.
پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که 

اولین نشست معاونان حوزه مســکن و شهرسازی در 
دولت سیزدهم با حضور »رستم قاسمی«، وزیر جدید 
راه و شهرسازی برگزار شــد. در این نشست »محمود 
محمودزاده«معاون مسکن و ساختمان، »فرزانه صادق 
مالواجرد«، معــاون معماری و شهرســازی، »مهدی 
عبوری«، مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران، 
»حبیب اهلل طاهرخانی«، مدیرعامل شــرکت عمران 
شــهرهای جدید، »احمد اصغری مهرآبادی«، رییس 
سازمان زمین و مسکن، »محمود شایان«، مدیرعامل 
بانک مســکن و »عزیزاهلل مهدیان«، سرپرست بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی حضور داشتند.
در این جلسه معاونان وزیر راه و شهرسازی گزارش هایی 

را درباره طرح اقدام ملی تولید مســکن، روند احداث 
مسکن مهر، سامانه امالک و اسکان، تسهیالت ودیعه 
مسکن، طرح های جامع شهرسازی، طرح های احداث 
مسکن روستایی و شهرهای جدید و پروژه های بازآفرینی 
شهری ارائه دادند.همچنین ملزومات احداث یک میلیون 
واحد مســکونی در سال در این نشســت بررسی شد. 
»رستم قاسمی« وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه 
خود برای بخش مسکن را در 14 محور ارائه کرده است 
که در آن بر حل مشکل ناکافی بودن زمین های در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، حل چالش 
مهاجرت روستاییان به دلیل خشکسالی و بانک پذیر 

نبودن خانوارهای کم درآمد تاکید شده است.

هزینه   ساخت   ساالنه  یک میلیون   مسکن   چقدر    است؟

افزایش ساخت و ساز  با  احیای  بافت  فرسوده
گذر دولت از گرانی فزاینده مسکن

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در روزهــای اخیر موضوع 
افزایش ناگهانی مبلغ قبض 
برق خانوارها ســر وصدای 
بســیاری به پا کرده است. 
بســیاری از مردم معتقدند 
هزینه های بیش از 300 هزار تومانی قبوض برق آنها 
غیرعادالنه بوده و این نخستین بار در طول سالهای 
اخیر اســت که این مبالغ برای مصرف برق خانگی 
صادر شده است. در ســال های اخیر به واسطه تورم 
و افزایش قمیت ها، متوســط هزینه خانوار شهری 
و روســتایی روند صعودی داشته و بیشترین هزینه 
برای مسکن،  سوخت و روشــنایی ثبت شده است. 
البته صنعت برق کشور30 میلیون مشترکین خانگی 
دارد که از این میان  ۸00 هزار نفر مشترک پرمصرف 
معادل کمتر از 3 درصد از کل مشــترکان مشمول 

افزایش قیمت تعرفه پر مصرفی شده اند. 
ســخنگوی صنعت برق کشــور در رابطه با افزایش 
مبالغ قبوض برق خانوارها در مدت اخیر می گوید: 
افزایش قیمت قبوض برق مشترکان نسبت به دوره 
قبل اتفاق افتاده است که ما هیچ اصالحیه ای برای 
قبوض برق مشترکان نداشــته ایم. مصطفی رجبی 
مشهدی اضافه کرد: فقط افزایش ۷ درصدی تعرفه  
که از اول اردیبهشــت ماه اعمال شده، در قبوض در 

نظر گرفته شده است.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
از پیگیری افزایش قیمت قبوض برق مشــترکین 
خبر داد. احمد مرادی در پاســخ بــه علت افزایش 
قیمت قبوض برق مشترکین نســبت به دوره های 
قبل، بیان کرد: با توجه به گزارشات واصله از سوی 
مردم این موضوع را پیگیــری خواهیم کرد و اطالع 
رســانی در این زمینه صورت خواهد گرفت. در طی 
هفته گذشته گزارشــات مردمی حاکی از افزایش 
قیمت قبوض برق مشترکین نســبت به بازه مشابه 

 در ســال گذشــته بوده که منجر به انتقاد از سوی 
مردم شده است.

اما ســخنگوی صنعت برق کشــور در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: امسال با توجه به آغاز زودرس 
فصل گرما و افزایش اســتفاده از کولر ها و کولرهای 
گازی، تعرفــه برق مصرفــی مشــترکان افزایش 
داشته است. الزم به ذکر اســت براساس مطالعات، 
خانوارهایی کــه از کولر های گازی یا اســپیلت ها 

استفاده می کنند مصرف برق بیشتری دارند.
رجبی مشهدی اظهار داشت: توان مصرفی کولر گازی 
استاندارد، حدود چهار برابر کولر های آبی است و این 
امر با توجه به افزایــش پلکانی قیمت برق، می تواند 
بســیار حائز اهمیت باشــد و تا هفت برابر موجب 
افزایش هزینه های برق مصرفی می شــود. در دوره 
گرم تابستان با توجه به افزایش برق ما اطالع رسانی 
انجام دادیم، اما به طور کلی امسال با توجه به افزایش 

دما قبوض برق افزایش داشته است.
وی افزایش مصرف برق بخش صنعتی و کشاوزی و 

اضافه شدن یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق 
را از دیگر دالیل باال رفتن مصرف برق عنوان کرد و 
افزود: این درحالی است که امسال شاهد پدیده ای 
به نام اســتخراج رمز ارز هم هستیم که به دو بخش 

غیرمجاز و مجاز تقسیم بندی می شوند .
سخنگوی صنعت برق کشــور همچنین در رابطه با 
افزایش مبالغ قبوض برق خانوارهــا در مدت اخیر 
می گوید: افزایــش قیمت قبوض برق مشــترکان 
نســبت به دوره قبل اتفاق افتاده اســت که ما هیچ 
اصالحیه ای برای قبوض برق مشترکان نداشته ایم. 
مصطفی رجبی مشهدی اضافه کرد: فقط افزایش ۷ 
درصدی تعرفه  که از اول اردیبهشت ماه اعمال شده، 
در قبوض در نظر گرفته شده است. به گفته وی، هر 
سال در ابتدای اردیبهشت ماه ۷ درصد قیمت برق 
افزایش پیدا می کند و برای مشترکین پرمصرف که 
14 درصد مشترکین را تشکیل می دهند. عالوه بر 
مصوبه هیئت وزیران، 1۶ درصد به مبلغ برق آن ها 
اضافه می شــود یعنی در کل به رقم صورتحســاب 

مشترکین پرمصرف 23 درصد اضافه می شود. وی 
افزود: از 30 میلیون مشــترکین خانگی، ۸00 هزار 
نفر مشترک پرمصرف هستند و باید میزان مصرف 
مازاد بر ۶00 کیلووات ســاعت را با قیمت متوسط 
خرید تضمیمنی بــرق از نیروگاه های تجدید پذیر 

پرداخت کنند.
وی گفت: حدود 2.۸ درصد نیز مشترکانی هستند 
که به شدت پرمصرف اند که باید میزان مصرف مازاد 
بر100 کیلووات ســاعت را با قیمت متوسط خرید 
تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر پرداخت کنند 
به همین دلیل این تعداد احتماال صورت حســاب 
هایشان نسبت به دوره مشــابه سال گذشته بیشتر 
است .سخنگوی صنعت برق کشور خاطر نشان کرد: 
امســال با توجه به گرمای باالی هــوا احتمال دارد 
مشترکان برق بیشتری مصرف کرده باشند و چون 
تعرفه ها به صورت پلکانی است و بر اساس هر 100 
کیلو وات ساعت مصرف بیشتر، افزایش می یابد نرخ 

ها نیز به صورت تصاعدی افزایش یافته است.

چرا » برق امید«  هزینه برق ۳0 میلیون ایرانی را رایگان نکرد؟

گالیه مردم از گرانی برق 
شایلی قرائی
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یک مقام مســئول گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری 1۷ هزار و 200 تا 1۷ 
هزار و 400 تومان معادل شانه ای 35 هزار تومان است. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تغییر محسوسی 
نسبت به هفته اخیر نداشته اســت، اظهار کرد: هم 
اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 
1۷ هزار و 200 تا 1۷ هزار و 400 تومان معادل شانه 

ای 35 هزار تومان است.
وی با اشاره به انتقاد وزیر جهاد کشاورزی نسبت به 
قیمت گذاری دستوری، افزود: وقتی قیمت تمام شده 
هر کیلو تخم مرغ 1۷ هزار تومان است، چطور مرغدار 
می تواند هر کیلو محصول را 14 هزار تومان بدهد.نبی 
پور ادامه داد: بنا بر برآوردهای صورت گرفته قیمت 
واقعی هر کیلو تخم مرغ با احتساب نهاده های فعلی 
1۷ هزار و ۸00 تومان به وزارتخانه پیشنهاد شده است 
که همواره برآورد می شود در شورای قیمت گذاری، 
وزیر جهاد نرخ فعلی را اعالم کند. این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه قیمت جوجه یک روزه تخم گذار به 1۶ 
هزار تومان رسیده است، بیان کرد: امسال با کاهش 
تولید جوجه، قیمت باالست که با افزایش تولید جوجه 
از مرداد به بعد پیش بینی می شود که در شش ماهه 

دوم سال بازار به تعادل برسد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران با اشاره به تولک بردن اجباری مرغ ها گفت: قرار 

بود 10 میلیون قطعه مرغ تخم گذار به کشتارگاه برود، 
اما به دلیل شرایط تولید، دولت به تولیدکنندگان اعالم 
کرد که از کشتار این مرغ ها اجتناب کنند تا با تولک 
بردن اجباری، این مرغ ها بــه چرخه تولید برگردند.

وی از توزیع نهاده دامی با ارز دولتی تا پایان سال خبر 
داد و گفت: طبق اذعان وزیر جهاد کشاورزی تا پایان 
سال نهاده دولتی در اختیار مرغداران قرار می گیرد، 
در حالی که با حذف ارز دولتی و آزاد شدن نهاده دامی 
پیش بینی می شود که قیمت هر شانه تخم مرغ به ۸0 

هزار تومان برسد.
نبی پور افزود: با توجه به شرایط فعلی نهاده دامی، نرخ 
واقعی هر کیلو تخم مرغ 1۷ هزار تا 19 هزار تومان است 
و در شرایط فعلی قیمت باالتر نخواهد رفت.وی با اشاره 
به اینکه مشکلی در عرضه تخم مرغ نداریم، بیان کرد: 
روزانه 2۶00 تا 2۷00 تن تخم مرغ در کشور تولید می 

شود که با این وجود کمبودی در عرضه وجود ندارد.
نبی پور با اشاره به اینکه مشکلی در تامین نهاده نداریم، 
گفت: گرچه سامانه بازارگاه نهاده دامی اعالم می کند، 
اما بدلیل مشکالت حمل بدست مرغدار نرسید که با 
این وجود تولید کننده برای جلوگیری از گرسنگی 
مرغ ناچار به تامین از بازار آزاد اســت.رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان با اشاره به اینکه 
صادرات تخم مرغ کماکان ممنوع است، تصریح کرد: 
بنابر آمار امســال ۶2 تا ۶3 هزار تن تخم مرغ صادر 

شده است.

طی شش ماه گذشــته از بین 20 محله که باالترین 
میزان رشد قیمت های پیشــنهادی در شهر تهران را 
داشته اند 14 محله در منطقه یک قرار دارند و این در 
حالی اســت که هیچ یک از مناطــق پرتقاضا در بین 

مناطق دارای باالترین تورم ملکی قرار نداشتند.
محله حصار بوعلی واقع در منطقه یک طی شش ماه 
اخیر با 19.3 درصد رشد نرخ های پیشنهادی، باالترین 
میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. 
به دنبال آن دزاشیب، زعفرانیه، تجریش، محمودیه و 
اوین که همگی در منطقه یک قرار دارند رتبه های دوم 
تا ششم را در تورم ملکی به ترتیب با نرخ رشد 19، 1۸.۷، 
1۸.2، 1۷.3 و 1۷.2 درصد به خود اختصاص دادند. این 
آمار نشان می دهد منطقه یک با وجود قرار نداشتن در 
بین مناطق پرتقاضا در بازار مسکن، باالترین میزان تورم 
ملکی را در شش ماه گذشته به خود اختصاص داده؛ به 
طوری که در بین 20 منطقه هدف بورس بازان مسکن 
14 محله در منطقه یک قرار دارد.بر اساس اطالعات 
سامانه کیلید، محله بازار واقع در منطقه 12 طی شش 
ماه اخیر با رشــد 1۷.1 درصد و دولت خواه جنوبی در 
منطقه 19 با رشد 1۷ درصد رتبه های هفتم و هشتم را 

در افزایش قیمت آگهی ها داشتند.
کاشانک و دروس به ترتیب واقع در مناطق 1 و 3 با رشد 

1۶.9 و 1۶.9 درصد در رده هــای نهم و دهم افزایش 
قیمت های پیشنهادی قرار گرفتند. رتبه های بعدی نیز 
مربوط به فرمانیه در منطقه یک، رضویه در منطقه 15، 
جماران، باغ فردوس، دارآباد، چیذر، دربند و امامزاده 
قاسم در منطقه یک، فردوسی در منطقه 12 و هفده 
شــهریور در منطقه 1۸ بوده که نرخ رشد قیمتهای 
پیشنهادی مسکن در آگهی های این مناطق به ترتیب 
 ،15.2 ،15.2 ،15.3 ،15.5 ،15.9 ،1۶.2 ،1۶.3 ،1۶.5

15.1 و 15 درصد بوده است.
البته 20 محله مذکور لزوما در بین محله های بورس 
محسوب نمی شوند اما بررسی ها نشان می دهد رشد 
قیمت مســکن در محله های منطقه یک وابستگی 
چندانی به تعداد معامالت در این منطقه ندارد. چه بسا 
تعداد قابل توجهی واحد خالی در منطقه یک قرار دارد 
که عمدتا به عنوان دارایی ثابت با هدف رشد سرمایه 
خریداری شده است. با این حال اگر میزان رشد قیمت را 
مالکی برای شناسایی محله های بورس در بازار مسکن 
قرار دهیم می توان محله های یاد شده را در این فهرست 
قرار داد. افزایش تا حدود 19 درصدی قیمت آپارتمان در 
محله های منطقه یک طی شش ماه گذشته در شرایطی 
ایجاد شده که نرخ رشد قیمتهای قطعی در کل شهر 

تهران در همین بازه زمانی 2.3 درصد بود.

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی گفت: داللی در 
عرضه جوجه یک روزه و ضعف نظارت، باعث شده تا 
فاصله قیمت عرضه با نرخ مصوب به حدود هفت هزار 
تومان برسد.حبیب اسداهلل نژاد گفت: قیمت مصوب 
هر قطعه جوجه یک روزه گوشتی چهار هزار و 200 
تومان است که عرضه آن به واحد های مرغداری با دست 
دالالن باعث شده قیمت آن در بازار به حدود 11 هزار 
تومان برسد.وی ادامه داد: جالب است مرغداران برای 
تامین جوجه یکروزه با همین قیمت هم دچار چالش 
شده اند. نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی گفت: 
انتظار این است که همانگونه که برای عرضه مرغ زنده با 
نرخ مصوب 1۷ هزار و 100 تومانی سخت گیری وجود 
دارد برای عرضه جوجه یــک روزه با نرخ مصوب هم 
همان سخت گیری ها وجود داشته باشد تا واحد های 

پرورش مرغ گوشتی نیز دچار ضرر و زیان نشوند.
اسداهلل نژاد تاکید کرد: شاهد حجم باالیی از سودجویی 
در عرضه جوجه یک روزه و حتی مرغ گرم هســتیم 
و این موضــوع حاصل ضعف نظــارت و بی توجهی 

مسئوالن ذیربط است.وی گفت: در حالی که اثر تورمی 
جوجه یک روزه در صــورت رعایت قیمت مصوب بر 
قیمت تمام شده هر کیلو مرغ باید حدود 4/12 درصد 

باشد هم اکنون این اثر به 24 درصد رسیده است.
نایب رئیس کانون مرغداران گوشــتی با بیان اینکه 
بهترین ساز و کار برای عرضه جوجه یک روزه، سامانه 
بازارگاه است افزود: البته مشکالت عرضه نهاده های 
دامی در این سامانه برای جوجه یک روزه به حداقل 
می رسد، اما به نظر می آید اراده ای برای منطقی کردن 

عرضه جوجه یک روزه وجود ندارد.
اسداهلل نژاد گفت: البته قیمت تمام شده جوجه یک 
روزه چهار هزار و 200 تومان نیســت و حدود پنج تا 
پنج هزار و 500 تومان اســت همچنین قیمت مرغ 
زنده هم در واحد های مرغداری بیش از نرخ مصوب 
1۷ هزار و 100 تومان است و در شرایط فعلی از مرز 
20 هزار تومان عبور کرده و انتظار می رود که اصالح 
قیمت جوجه یک روزه و همچنین مرغ زنده در دستور 

کار دولت باشد تا تولید دچار چالش و بحران نشود.

سرپرست ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
در جلســه بعدی شــورای عالــی هواپیمایی 
کشــوری درباره نرخ هر ســاعت صندلی-پرواز 
تصمیم گیــری می شود.ســیاوش امیرمکری، 
سرپرست ســازمان هواپیمایی کشور با اشاره به 
جلسه کمیته کارشناسی درباره نرخ هر ساعت 
صندلی-پرواز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در آن 
جلسه کارشناسی درباره اعداد و ارقامی که انجمن 
شــرکت های هواپیمایی ارائه داد، برای سازمان 
هواپیمایی کشوری سواالتی پیش آمد. این نرخ 
مجدداً توسط کارشناســان هواپیمایی کشوری 
مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه بعدی شورای 

عالی هواپیمایی کشوری دوباره مطرح شد.
وی ادامه داد: اختالف نظر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی و ســازمان هواپیمایی کشــوری در 
خصوص نرخ یک ســاعت صندلی-پرواز هنوز 
برطرف نشده و این مسأله به شورا گزارش شده 
است. قرار بر این شد که شورای عالی هواپیمایی 

کشوری در جلســه بعدی این نرخ را نهایی کند. 
گفتنی است در نشست پیشــین شورای عالی 
هواپیمایی کشــوری درباره افزایش نرخ بلیت 
هواپیما، مشخص شد که بین سازمان هواپیمایی 
کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی درباره 
نرخ هر ســاعت صندلی-پرواز هواپیما در کشور 
اختالف نظر وجود دارد که مقرر شد این اختالف 
در یک کمیته کارشناســی با حضور نمایندگان 
دو طرف و کارشناسان مستقل به بحث و بررسی 

گذاشته شود.
براساس این گزارش، آخرین نشست این شورای 
عالی در واپسین روز های وزارت محمد اسالمی 
برگزار شد که در آن نشست قیمت بلیت هواپیما 
افزایش نیافت؛ نشست بی نتیجه ای که بار ها وعده 
نهایی شــدن قیمت بلیت هواپیما برای آن داده 
شده بود، اما نهایتاً قیمت بلیت هواپیما به دلیل 
کاهش سفر ها در پی شیوع کرونا به ارقام خرداد 

ماه امسال بازگشت.

قیمت هر شانه تخم مرغ به ۳۵ هزار تومان رسید

داللی و ضعف نظارت عامل افزایش 2.۵ برابری قیمت جوجه یک روزه 

تعیین نرخ بلیت هواپیما دوباره به نتیجه نرسید

بیست محله پررشد در بازار مسکن تهران کدامند؟
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سند دوم نانو فناوری برای رسوخ در صنعت تدوین 
می شود

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه سند دوم نانوتکنولوژی در حال تدوین است، 
گفت: این سند با هدف رسوخ فناوری نانو در صنعت تدوین خواهد شد.دکتر سعید سرکار 
در با بیان اینکه ما یک سند ۱۰ ساله )۱۳۹۴-۱۴۰۴( اول داشتیم که در شورایعالی انقالب 
فرهنگی مصوب شده بود، گفت: این سند بیشتر مربوط به توسعه منابع انسانی، توسعه 

علمی در عرصه فناوری بوده که مخاطب آن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند.
سرکار افزود: این سند مأموریت گرا، ماموریت هایی برای دســتگاه ها و وزارتخانه ها و 
مجموعه های وابسته به آنها را مخاطب قرار داده تا در بکارگیری دستاوردهای نانو کوشا 
باشند و نانوتکنولوژی فراگیر شود.وی افزود: همچنین این سند به ایجاد کشش و استفاده 
از فناوری برای ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف تدوین شــده اســت تا در واقع 

وزارتخانه ها با مد نظر قرار دادن این موضوع به اجرای سند اول فناوری نانو روی بیاورند.
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، این سند در شورایعالی انقالب فرهنگی به تصویب 
رسید و ستاد هم ناظر بر اجرای این سند بود و تاکنون هم گزارش هایی از اجرای سند را به 
دولت ارائه داده ایم.وی با بیان اینکه این سند اول بیشتر در فضای تولید و تجاری سازی 
بود، گفت: این سند در جایگاه خود قرار دارد و با تعامل دوجانبه ستاد و دستگاه ها توسعه 

تکنولوژی نانو در پیش گرفته شده است اما بناست که سند دومی نیز به تدوین برسد.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به تدوین سند دوم در حوزه نانو خاطر نشان کرد: 
برنامه ۱۰ ساله دوم با هدف رسوخ نانو در صنعت و تحقق اقتصاد دانش بنیان حوزه نانو و 

صادرات هدف این سند است.
وی ادامه داد: در واقع به کارگیری فناوری نانو، حمایت از شرکتهای دانش بنیان، توسعه 
اقتصاد نانو و توسعه صادراتی هدف سند دوم فناوری نانو است.وی افزود: قرار شده است 
که سندی ظرف ۶ ماه اینده با کمک شورایعالی انقالب فرهنگی تدوین کنیم که با هدف 
به کارگیری نانو در صنعت است و مخاطب آن صنایع و شرکتهای دانش بنیان برای تولید 

و تجاری سازی محسوب می شوند.
سرکار ادامه داد: این سند به عنوان سند دوم در حال تدوین است که بعد از تصویب اجرایی 
خواهد شد.دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه سند اول در حال اجرا است، گفت: 
باالخره باید در کشور بسیج شویم تا نانو به عنوان فناوری نوظهور در تمام عرصه ها کاربرد 
داشته باشد و همانطور که تاکنون پیشگام در حوزه نانو بوده ایم باقی بمانیم و به رشد و 
پیشرفت نیز نائل شویم.وی افزود: این سند دوم زیربنایی تر است.وی با بیان اینکه طبیعت 
سند دوم با اهداف شورای عالی انقالب فرهنگی متفاوت است، گفت: زیرا انقالب فرهنگی 

به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تمرکز دارد ولی هدف سند دوم صنایع هستند.

سوالنا جای دوج كوین را گرفت
سوالنا در ادامه رشد خیره کننده خود به هفتمین رمزارز برتر جهان تبدیل شد.رمزارز 
سوالنا پس از صعودهای پی در پی و سنگین خود به شدت مورد توجه فعاالن بازار قرار 
گرفته است. با این حال این رمزارز، یکی از سه رمزارزی در کنار کاردانو و باینانس کوین 
است که تحلیل گران بانک جی پی مورگان- بزرگ ترین بانک امریکا- در گزارش خود 
به آن اشاره کرده و نسبت به سرریز بیش از حد ســرمایه به طرف آن ها و حبابی شدن 

قیمتشان هشدار داده اند. 
لوایح ۴۴۷۴ و ۱۵۷۶ که در مجلس نمایندگان و سنای ایالتی تگزاس تصویب و توسط 
فرماندار این ایالت- گریگ ابوت- امضا شده بود وارد فاز اجرایی شد و از این پس معامالت 
و تراکنشات ارزهای دیجیتالی در این ایالت، تابع قوانین تجاری خواهد بود. این بدان معنا 
است که سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتالی در این ایالت، به شرط رعایت 

الزامات قانونی، از حمایت های قضایی در زمان بروز اختالفات برخوردار می شوند.  
با افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی، نهادهای ناظر به دنبال قانون گذاری این حوزه 
هستند. گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا- با اشاره به ضرورت 
قانونمند شدن ارزهای دیجیتالی گفته اســت: این طبقه از دارایی ها بیش از آن بزرگ 
هستند که بتوانند به دور از سیاست گذاری عمومی به حیات خود ادامه دهند. ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر یک بازار دو تریلیون دالری هستند و نمی دانم ارزش آن ها پنج 

یا ۱۰ سال دیگر چه قدر خواهد بود.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۲۷۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۳ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۵ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. 
بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 

شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

درآمد ماهانه هر خط تلفن ثابت 6400 تومان است
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: در شرایطی که تعرفه های 
مخابراتی مربوط به ۱۲ سال پیش است، راه اندازی و فروش تلفن ثابت اساساً برای مخابرات 

توجیه اقتصادی ندارد.
محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات اظهارداشت: در 
حال حاضر درآمد هر خط تلفن ثابت به طور میانگین در ماه ۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۶ هزار 
و ۴۰۰ تومان است.وی ادامه داد: در همین حال هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در 

ماه ۲۱ هزار تومان است.
این مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در حال حاضر قیمت فروش 
هر خط تلفن ثابت ۲۱۸ هزار تومان است؛ در حالی که راه اندازی یک خط تلفن ثابت برای 

شرکت مخابرات ایران حدود سه میلیون تومان تمام می شود.
بیدخام گفت: در نتیجه در شرایطی که تعرفه های فعلی مربوط به ۱۲ سال پیش است، 
فروش تلفن ثابت اساساً برای مخابرات توجیه اقتصادی ندارد. با این حال تالش ما بر این 
است که بتوانیم سرویس تلفن ثابت را در همه مناطق ارائه کنیم.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: یک اختالف قیمتی جدی بین هزینه تمام 

شده راه اندازی، قیمت فروش و درآمد سرویس وجود دارد که قابل چشم پوشی نیست.

فيلترشکن های محبوب در روسيه فيلتر شدند
روسیه دسترسی به شــش ابزار VPN که شــامل بعضی از محبوبترین 
فیلترشکن های جهان بودند را با هدف کنترل بیشتر اینترنت مسدود کرد.

 Nord دیده بان ارتباطات روسیه )روس کومنادزور( در بیانیه ای اعالم کرد
VPN و Express VPN در میان فیلترشــکن هایی بودند که به دلیل 
فراهم کردن امکان دسترسی به اطالعات و منابع ممنوعه، مسدود شدند. 
این مطالب شــامل محتوایی بودند که از نظر مقامات روسیه افراط گرایی 
به شمار می روند و همچنین شامل اطالعات مربوط به مواد مخدر و هرزه 

نگاری کودکان بودند.
روســیه در آســتانه انتخابات پارلمانی، تالش برای کنترل دسترسی به 
اطالعات را مضاعف کرده و در این راســتا گروههای رسانه ای خارجی را 
هدف محدودیتهای تنبیهی قرار داده و پلتفرمهای بین المللی شامل گوگل 
و فیس بوک را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که غیرقانونی شناخته 

می شوند، مرتبا جریمه کرده است.
دیده بان ارتباطات روســیه اعالم کرد لیســت ســفیدی از نــرم افزار و 
اپلیکیشنهایی تهیه کرده که به دالیل فنی از VPN استفاده می کنند و 
اجازه خواهند داشت به استفاده ادامه دهند.فشارها روی شرکتهای فناوری 
خارجی افزایش یافته است. توییتر به دلیل کوتاهی در حذف محتوای مورد 
نظر مقامات روسیه با کندی سرعت دسترسی در این کشور روبرو شد. روس 
کومنادزور به گوگل و اپل هشدار داد اگر اپلیکیشن الکسی ناوالنی را حذف 

نکنند، مداخله کننده در فرایند انتخابات شناخته می شوند.

اخبار

تولید محصوالت حوزه آب و انرژی با فعالیت ۹ شتابدهنده شتاب گرفت
با ایجاد ۹ شتاب دهنده تخصصی، ورود ایده های کاربردی و خالقانه بازیگران و فعاالن حوزه آب و انرژی به بازار سرعت گرفت.به گزارش معاونت علمی و فناوری، با حمایت ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۹ شتاب دهنده در کشور شکل گرفته است تا مسیر حرکت فعاالن این حوزه تسهیل و فعالیت آنها ریل گذاری شود. این کار می تواند بازیگران حوزه آب و انرژی را شناسایی و 
استفاده از توانمندی آنها را بیشتر کند.شتاب دهنده شرکتی است که از ابتدای کار یک استارت اپ آن را تحت پوشش خود در می آورند و برای این کار از میان شرکت کنندگان، ایده ای برگزیده و به عنوان استارت اپ 

انتخاب می کند. شتاب دهنده ها با سرمایه گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار می گیرند.

یک فعال فضــای مجازی و 
اقتصاد دیجیتال با تشــریح 
چالش های پیش روی تولید 
ســخت افزار و نرم افزار در 
کشور، تعدد مجاری قانونی 
برای صدور مجوز کســب و کارهــای ICT را یکی از 

معضالت این بخش عنوان کرد.
محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی 
و اقتصاد دیجیتال با اشاره به وضعیت پیش روی تولید 
سخت افزار و نرم افزار در کشور در سالی که با عنوان 
»تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامیده شده 
اســت، گفت: تولید محصوالت فناوری اطالعات در 
کشور را می توان در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری 
پیگیری کرد. از بعد ســخت افزاری به خاطر شرایط 
فعلی نمی توانیم تجهیزات مرتبــط با لبه تکنولوژی 
تولیــد کنیم. هم اکنــون یک ســری از اختراعات و 
تجهیزات در اختیار معــدود کمپانی هایی در جهان 
است که به دلیل مسائل تحریم، با ما در ارتباط نیستند 

و انتقال تکنولوژی در این حوزه صورت نمی گیرد.
وی با اشــاره به ســهم باالی ۵۰ درصــدی یکی از 
شرکت های کره ای از بازار موبایل ایران، گفت: با این 
وجود شاهد این هستیم که گوشی های این کمپانی 
و یا حتی بخشــی از قطعات آن هم در کشور ما تولید 
نمی شود و ما فقط مصرف کننده هستیم. اما اگر روال 
به درســتی طی می شد حداقل باید بخشــی از اجزا 
و قطعات مربــوط به این کمپانــی و تجهیزات آن در 
کشور ما تولید می شــد. در این صورت شاهد تشکیل 
یک اکوسیستم تولید ســخت افزار در کشور بودیم. 
اما هم اکنون این اکوسیســتم و زنجیره در کشور ما 

وجود ندارد.
کاشــی با بیان اینکه برای تولید یک تجهیز ســخت 
افزاری در حوزه مخابرات و کامپیوتر در کشور با موانع 
بسیاری روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: چرا که زنجیره 
ارزش تولید در الیه ســخت افزار به صورت کامل در 
کشور ما شکل نگرفته و ما مجبور می شویم که برای 

ساخت یک تجهیز، برخی قطعات را به کشور دیگری 
بفرســتیم تا عملیاتی روی آن انجام شود و دوباره به 

کشور بازگردد.
وی گفت: برای مثال شاهد بوده ام که در زمینه تولید 
یک تجهیز مخابراتی، تولیدکننده مجبور شــد برای 
جوش دادن و اتصال یــک الیه آلیاژ بــه دلیل نبود 
تکنولوژی خاص جوش و شــرایط ویژه این محصول 
در ایران، محصول را به کشور چین ارسال کند و این 
عملیات بعد از اجرا در کشــور چین، پس از برگشت 
محصول، سایر فرآیندها را در داخل ایران انجام دهد. 
این مســاله به دلیل نبود زنجیره ارزش و عدم شکل 
گیری اکوسیستم در تولید تجهیزات مختلف سخت 
افزاری مرتبط با حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات 

در کشور است.
کاشــی به چالش های پیش روی حوزه نرم افزار هم 
اشــاره کرد و افزود: جهت دهی و مسیردهی درستی 
برای تولید محصوالت در جهت رفع نیازهای کشــور 

به ویژه در حوزه کسب و کار و صنعت دیده نمی شود.
این کارشناس تاکید کرد: البته بخشی از این موضوع 
به حوزه پیمانکاری باز می گردد؛ هم اکنون سفارش 
دهنده اصلی محصوالت نرم افزاری سازمانی و در اندازه 
بزرگ، دولت و مجموعه های حاکمیتی هستند اما به 
خاطر مشکالت بودجه ای، شــرکت ها و سازمان های 
دولتی نمی توانند سفارش پروژه بدهند. این موضوع 
باعث می شود که شرکت هایی که از قبل محصوالت 

سفارشی تولید می کردند دچار مشکل شوند.
کاشی الیه بعدی در این حوزه که با چالش همراه است 
را مربوط به مغزافزار عنوان کرد و گفت: الیه دیگری 
در کنار ســخت افزار و نرم افزار بــه مغزافزار مربوط 
می شود که روی عملکرد و استراتژی تولید محصول 
تمرکــز دارد. مغزافزار می تواند بــه روش های تولید 
محصوالت لبه تکنولوژی مثل هوش مصنوعی و بیگ 

دیتا اطالق شود.
وی ادامه داد: در یک استارت آپ مزیت رقابتی اصلی و 
ویژگی بارز محصول را مغزافزار تعیین می کند. تعیین 
این استراتژی نیازمند مسیردهی و هدایت برای رفع 
نیازهای کشور است اما کشــور ما در این الیه با خأل 
مواجه است و به همین دلیل به سمت رفع نیازها گامی 

برداشته نمی شود. در همین حال بازار سازی خوبی در 
این بخش برای بازارهای کشــورهای همسایه و سایر 

کشورها صورت نمی گیرد.
این فعال فضای مجازی و اقتصــاد دیجیتال یکی از 
چالش های پیش روی کسب و کارها و استارت آپهای 
حوزه فناوری اطالعات را تعدد مجاری و درگاه هایی 
عنوان کرد که باید برای شروع به کار یک کسب و کار 

به وی مجوز دهند.
وی گفت: بررسی ها نشــان می دهد که رتبه جهانی 
ایران در بخش شاخص های محیط کسب و کار از منظر 
بانک جهانی باالی ۱۰۰ است. در گزارش سال ۲۰۲۰ 
این عدد و شاخص برای کشورمان ۱۲۷ بوده است. هم 
اکنون نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای، 
شورای اجرایی فناوری اطالعات، انواع اتحادیه و.......... 
امثال اینها در صدور یک مجوز برای شروع یک کسب 
و کار دخیل هستند. البته شاید خیلی از این نهادها به 
طور مســتقیم مجوزی صادر نمی کنند اما به صورت 
زنجیروار در پروســه های اداری بــه یکدیگر متصل 
هستند و یک کسب و کار نوپا در گرفتن تاییدیه برای 
یک محصول یا ســرویس به نوعی درگیر بسیاری از 
مجموعه ها و نهادها برای ارائه مجوز یا تأیید محصول 
خود است.کاشــی با بیان اینکه البته معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در این سال ها در حوزه 

فرهنگسازی و تسهیل این فرآیندها اقداماتی داشته 
است، اضافه کرد: اما از آنجایی که روح قوانین مرتبط 
با فضای تجارت کشــور ما برای چندین ســال قبل 
اســت، این موضوع در فعالیت کسب و کارها تأثیرات 
منفی خواهد داشــت. در این میان کسب و کارهای 
موفق با برنامه ریزی و دقت بیشتر سعی در کم کردن 
ریسک های خود در راه اندازی و اجرای مدل کسب و 

کار خود داشته اند.
به گفته وی، نگاهی به قوانین جاری در بســیاری از 
کشورها در حوزه های مرتبط با فضای مجازی نشان 
می دهد که هر ۳ تا ۴ ســال یک بار این قوانین به روز 
می شــود و الحاقیه و تبصره به آن افزوده می شــود؛ 
این مساله نشــان می دهد که کشــورها با روند رشد 
تکنولوژی، قوانین خود را به روز می کنند؛ اما در کشور 

ما قوانین فاصله زیادی با شرایط دارد.
کاشی افزود: در حوزه فضای مجازی خصوصاً فضای 
مرتبط به قوانین کسب و کارها، نیازمند تدوین قوانین 
جامع تر و به روزتر با همفکری همه فعالین اکوسیستم 
و سایر نهادها و مجموعه ها هستیم. البته در این سال ها 
با تالش بخش های مختلف دولت و سایر نهادها نظیر 
معاونت علمی، این فرهنگســازی و به روز رسانی راه 
حل ها برای کسب و کارها بســیار نسبت به گذشته 

تسهیل شده است.

چالش های پيش روی توليد سخت افزار و نرم افزار در كشور

تعدد مجاری قانونی برای مجوز کسب وکارها
News kasbokar@gmail.com

تعداد نامشــخصی از حســاب های ایمیل دولت 
افغانستان در گوگل موقتاً قفل شده است. علت این 
امر نگرانی از سرنوشــت اوراق دیجیتال متعلق به 
مقامات سابق این کشور و شرکای بین المللی آنها 
است.یکی از کارکنان دولت سابق افغانستان گفته 
است که طالبان به دنبال کنترل حساب های ایمیل 
رسمی سابق متعلق به دولت این کشور است. وی 
افزوده که طالبان ماه گذشــته از او خواسته بود تا 

داده های موجــود بر روی ســرورهای وزارتخانه 
محل کارش را نگهداری کند. این فرد تسلیم این 
خواسته طالبان نشده و از آن زمان تا به حال خود 
را مخفی کرده اســت.این نگرانی وجود دارد که 

پایگاه های داده حقوق و دســتمزد و بیومتریک 
افغانستان توسط حاکمان جدید برای شناسایی 
دشمنان طالبان مورد استفاده قرار بگیرد.گوگل 
در بیانیه ای که روز جمعــه در همین رابطه صادر 

کرد از تأیید این موضوع خودداری کرد، اما تصریح 
کرد که این شــرکت در حال بررســی شرایط در 
افغانستان بوده و اقداماتی را به صورت موقت برای 
ایمن سازی حساب های مربوطه انجام می دهد.از 
جمله وزارتخانه هایی که از سرورهای گوگل برای 
تبادل ایمیل رسمی استفاده می کرده اند، می توان 
به وزارتخانه های دارایی، صنعت، آموزش عالی و 

معادن اشاره کرد.

روند صعودی قیمت برخی رمزارزها در ماه های گذشته، 
ریزش شــاخص بورس در ایران و نقدینگی سرگردان 
خارج شــده از بازار ســرمایه، میلیون ها ایرانــی را به 
ســرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با خرید و همچنین 
استخراج رمزارزها سوق داد و استفاده از برق برای تولید 
رمزارز به جای تولید کاال و خدمات، عالوه بر فشــار به 
صنعت برق و ایجاد بحران خاموشــی، مسبب کاهش 

تولید سایر کاالها و خدمات ضروری نیز خواهد بود.
به گزارش ایسنا، شبکه های برق در تمام دنیا براساس 
اطالعات عملکردی گذشته و پیش بینی های متعارف، 
برنامه ریزی و بهره برداری می شوند. در این پیش بینی ها 
سناریوهای خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه تنظیم و 
مدنظر قرار می گیرند. در سال جاری، رشد مصرف برق در 
ایران، حتی با بدبینانه ترین سناریوهای پیش بینی شده، 
فاصله زیادی دارد. مصرف برق کشور در ماه های اخیر 
آنچنان رشــد بی ســابقه ای داشــته که به یک رکورد 
تبدیل شده است. میزان و رشــد مصرف برق از ابتدای 
ســال جاری تا کنون و مقایسه آن با ســالیان گذشته، 

نشان دهنده حالت خاص و استثنایی سال جاری است.
تداوم این میزان رشــد به معنای پنج برابــر بودن آن 
نســبت به پیش بینی های متعارف اســت که کمبود 
عرضه برق در این شــرایط را نه فقط در ایران بلکه در 
هر کشور توســعه یافته ای در جهان نیز اجتناب ناپذیر 
خواهد کرد، زیرا رشــد مصرف تقریبا ۲۰ درصدی طی 
یک سال با اصول برنامه ریزی و طراحی شبکه های برق 
ســازگار نبوده و این میزان مجموعا طــی حداقل پنج 
سال در ایران مورد انتظار است.طبق اعالم وزارت نیرو، 
کســری تامین برق مورد نیاز کشور در تابستان ۱۴۰۰ 
علل مختلفی دارد که دسته اول، درازمدت ساختاری و 
عمدتا مربوط به عدم توازن در اقتصاد برق، تغییر رفتار 
مصرف کننده بخش های مختلف بر اثر قیمت های پایین 
برق و کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق است. دسته 
دوم، ماهیت میان مدت دارد و براثر تحریم ها و تاثیر آنها 
بر سرمایه گذاری الزم در ساخت نیروگاه ها حاصل شده 
است. دسته سوم، کوتاه مدت است و ماهیت بحران زای 
آنها به شدت تهدیدکننده است. مهم ترین متغیر از این 
دسته، رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز رمزارز در کشور 
است.این گزارش استدالل می کند که بخش مهمی از 
بحران فعلی، نتیجه وضعیت تولید رمزارزهاست؛ و مهم تر 
آنکه این عامل صرفا تحت تاثیر دمای هوا )نظیر مصرف 
سرمایشی( و ساعات روز )نظیر مصرف بخش خانگی و 
تجاری( نیســت و می تواند به عارضه دائم نظام مصرف 
برق کشور تبدیل شود. این بخش همچنین مانند بخش 

صنایع بزرگ یا کشاورزی آشــکار نبوده و تحت تسلط 
برنامه ریز و سیاست گذار نیســت و نمی توان در مواقع 
بحرانی فرمان به خروج آن از مدار داد. این خصائص را 
باید در کنار این واقعیت گذاشت که سود حاصل از تولید 
رمزارز به اندازه ای زیاد است که هر نوع فعالیت اقتصادی 
مصرف کننده برق را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجبات 
ترجیح اختصاص مصرف برق به تولید رمزارز به ســایر 
مصارف مولد اقتصادی را فراهم ساخته است.صنعت برق 
ایران اگرچه تحت تاثیر متغیرهای ساختاری درازمدت 
)نظیر اقتصاد نامتوازن این صنعت( و عوامل میان مدت 
)نظیر کاهش سرمایه گذاری ها( بوده، اما مقادیر افزایش 
در رشد مصرف برق نشان می دهد که عاملی کوتاه مدت 
به شــدت تعادل تولید و مصرف برق را تحت تاثیر قرار 
داده است. این گزارش به استناد آمارهای مصرف برق 
اســتدالل می کند که این عامل کوتاه مدت و بســیار 
تعیین کننده »تولید غیرمجاز رمزارزها« است و می تواند 

پایداری صنعت برق را به شدت تهدید کند.
دســتگاه های اندازه گیری نصب شده در مبادی ورودی 
شــرکت های توزیع نیرو امکان ثبت مصرف ساعتی هر 
شــرکت توزیع را فراهم می کند. اندازه مصرف برق در 
تولید رمزارزها را باید با مقایســه میــزان مصرف برق 
در ســال ۱۴۰۰ با مصارف برق در ســال های ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹ انجام داد. زیرا میانگین رشــد ســالیانه مصرف 
برق تجاری، خانگی و صنعتی مشخص است و هرگونه 
رشد غیرمتعارف مصرف به عامل مصرف کننده خارج از 
این مصارف متعارف مربوط می شــود.همچنین میزان 
مصارف بخش خانگی و تجاری تابع ســاعات شبانه روز 
اســت و در ســاعات شــب باالخص بین )نیمه شب تا 
صبحگاه( به شــدت کاهش می یابد. به عــالوه با کنار 
گذاشــتن مصرف بخش صنعتی )که مصــرف آن به 
صورت برخط و لحظه ای قابل اندازه گیری است( و لحاظ 
کردن کاهش مصرف بخش خانگی و تجاری در ساعات 
نیمه شب، می توان مصارف باال در این ساعات را به عامل 
مصرف کننده جدید نســبت به روند درازمدت کشور، 
یعنی رمزارزها نســبت داد. این مقایسه بین سال های 
مختلف در روزهایی از ســال با دمــای متعادل صورت 
می گیرد تا اثر عامل دما در افزایش مصرف )باالخص در 
بخش سرمایشــی خانگی( حذف شود و امکان مقایسه 

مصرف در بازه های زمانی مختلف ایجاد شود.

هوا در اردیبهشت ماه معتدل است و از همین رو میزان 
مصرف برق در روزهای منتخب اردیبهشت ماه با شرایط 
آب و هوایی یکسان )در مناطق مختلف کشور روزهای 
با شرایط نسبتا یکسان در نظر گرفته شده است.( در سه 
سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنای مقایسه قرار گرفته 
است. مقایســه بر مبنای مصرف برق در اردیبهشت ماه 
از Hن جهت کــه در این ماه برنامه وســیع جمع آوری 
دستگاه های استخراج غیرمجاز رمزارز و مدیریت بار و 
سایر اقدامات موثر بر مصرف نیز هنوز توسعه نیافته بود، 
موجه است.اندازه گیری و مقایسه براساس مصرف کلیه 
مشترکین به استثنای ۴۲۷ مشترک بزرگ صنعتی انجام 
می شود. مولفه مصرفی این مشترکین مقدار قابل توجهی 
نسبت به کل مصرف داشته )قریب ۲۵ درصد مصرف در 
اردیبهشــت ماه( و امکان پایش مستمر آن فراهم شده 
است و بنابراین نیازی به مدل سازی برای آن وجود ندارد. 
عالوه بر آن رشد غیرمتعارف ۲۶ درصدی در مصرف این 
بخش، می تواند مولد قضاوت نادرست درباره میزان کلی 
افزایش مصرف در اردیبهشــت  ۱۴۰۰ باشد و از همین 
رو کل مصرف برق این ۴۲۷ مشترک صنعتی بزرگ از 

محاسبات و مقایسه ها کنار گذاشته شده است.
داده های مربوط به مصرف برق در بــازه زمانی مبنای 
مقایسه در ساعات ۲ تا ۵ بامداد روزهای اردیبهشت ماه 
سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می دهد که رشد 
غیرمتعارف شدیدی در میزان مصرف برق در این ساعات 
و روزهای کم بار در بخش های غیرصنعتی بزرگ صورت 
گرفته است. کنار گذاشتن مصارف صنعتی بزرگ از این 
محاسبات )که رشد غیرمتعارفی نسبت به سال قبل را 
تجربه کرده اند( موجب می شود تا بتوان افزایش مصرف 
صورت گرفته را بــه عاملی جدید )تولیــد رمزارز( که 

مصرف برق شبانه روزی دارد، اختصاص داد.
دســتگاه های تولید رمزارز می توانند در تمام ایام سال 
و همه ساعات شبانه روز فعال باشــند و افزایش آنها )با 
توجه به سود زیاد تولید رمزارز( می تواند مساله تامین 
برق در همه ایام سال و همه ساعات شبانه روز را با مشکل 
جدی مواجه کند. همچنین کاهش بارش ها به واسطه  
روند درازمدت تغییر اقلیم و کاهش نزوالت جوی کشور 
و کاهش ظرفیت استفاده از برق تولیدی سدها، می تواند 
معضل را تشدید کند.این فرضیه هنگامی بیشتر تقویت 
می شــود که اتفاقات چند ماه اخیر در ایران و جهان با 

موشــکافی مورد تحلیل قرار گیرد. در بهمن ماه ســال 
۱۳۹۹، خودروسازی مشهور تســال ابتدا اعالم کرد که 
از محل بخشــی از ذخائر نقدی خــود مبلغی به میزان 
۱.۵ میلیــارد دالر در بیت کوین ســرمایه گذاری کرده 
است. تسال بعد از آن انجام تراکنش های مالی در خرید 
و فروش محصــوالت خود را با بیت کوین به رســمیت 
شناخت. این اقدام یک کمپانی تراز اول جهانی، چنان 
اعتباری به بیت کوین و ســایر رمزارزها بخشید که به 
ســرعت آنها را به تیتر اول اخبار جهانی تبدیل کرد و 
اقبال عمومی به خرید و به تبع آن تولید رمزارزها را به 
شــدت افزایش داد، به گونه ای که قیمت رمزارزها و در 
صدر آنها بیت کوین روندی به شدت صعودی گرفت و در 
عرض کمتر از چندماه، قیمت بیت کوین با ۲۰۰ درصد 
رشد مواجه شده و سه برابر شد.در ایران نیز این مساله 
مورد توجه تعداد قابل توجهی از مردم کشــورمان قرار 
گرفت، خصوصا که کمی قبل از شــروع روند صعودی 
قیمت رمزارزها، شــاخص بورس در ایران دچار ریزش 
کم سابقه ای شده بود و نقدینگی سرگردان خارج شده 
از بازار سرمایه به دنبال مکان مناسبی برای سود آوری 
بود و مطابق برآوردهای غیررســمی، میلیون ها ایرانی 
)طبق برآورد اتاق بازرگانی( بخشــی از سرمایه خود را 
در رمزارزها سرمایه گذاری کردند و تعداد قابل توجهی 
از این افراد به جای خرید مســتقیم رمزارزها به خرید 
دستگاه های استخراج رمزارزها روی آورده که با توجه 
به قیمت یارانه ای بــرق در ایران بســیار به صرفه تر از 
خرید رمزارزها است. رشد ناگهانی قیمت دستگاه های 
استخراج رمزارزها و نایاب شــدن آنها در بازار ایران در 
زمستان سال گذشته موید این ادعاست.یک فرضیه قابل 
توجه و دارای اهمیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز این 
است که جذابیت مصرف برق برای تولید رمزارز سبب 
می شود برق به عوض تولید کاال و خدمات صرف تولید 
رمزارز شده و عالوه بر فشار به صنعت برق و ایجاد بحران 
خاموشی، مســبب کاهش تولید سایر کاالها و خدمات 
ضروری نیز باشــد. تحقق این فرضیه، ثبات سیاسی و 
اجتماعی را به شکل مضاعفی تحت تاثیر قرار می دهد.
ساالنه حدود یک میلیون مشترک جدید به مشترکین 
برق کشور اضافه می شود و مقدار مصرف دستگاه های 
تولید رمزارز در کشــور نیز حداقل معادل همین یک 
میلیون مشــترک برآورد می شــود و بنابر برآوردها به 
تولیدی معادل ۲۰۱۴ مــگاوات قدرت واقعی یا ۲۹۷۵ 
مگاوات ظرفیت اســمی نیاز دارد. ایــن میزان مصرف 
معادل مصرف برق همه مصارف سه استان آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است.

به دليل نگرانی از دسترسی طالبان؛

گوگل حساب های ایمیل دولت افغانستان را قفل کرد

اثر فعاليت غيرمجاز مراكز استخراج رمزارز بر بحران تامين برق

مصرف برق برای تولید رمزارز به جای تولید کاال و خدمت


