
در ادامه روند حذف اپلیکیشــن های ایرانی از فروشگاه های 
آنالین امریکایی به دلیل تحریم ها، دو اپلیکیشــن ایرانی به 

تازگی از گوگل پلی حذف شدند.
به گزارش ایسنا، نبرد شــرکت های خارجی و فروشگاه های 
آنالین آمریکایی با اپلیکیشن های ایرانی از حدود سه سال پیش 
آغاز شــد؛ زمانی که اپل تنها چند ماه پس از گشودن درهای 
فروشــگاه آنالین خود به اپلیکیشــن های ایرانی در سپتامبر 
۲۰۱۶، با فرمان دونالد ترامپ، رییس  جمهوری آمریکا برای 
تحریم علیه ایران، برخی اپلیکیشن های ایرانی را از اپ استور 
حذف کرد. موضوع حذف اپلیکیشــن های ایرانی از اپ استور 
حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله ی دو هفته پس از اپل و 
در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی را از گوگل پلی -فروشگاه 
آنالین نرم افزارهای اندرویدی- با توجیه مشــابه تحریم های 

دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد.
همان زمان محمدجــواد آذری جهرمیـ  وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات دولت دوازدهمـ  اعالم کرد حذف برنامه های 
ایرانی از اپ استور را به طور قانونی پیگیری می کند. همچنین 
امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطالعات- درباره اقدامات 

الزم برای حل این مشکل، به پتانسیل های قانونی موجود در 
عرصه بین المللی اشاره کرد. با وجود این، در نهایت اعالم نشد 
که پیگیری قانونی در این زمینه انجام شده یا خیر، یا اینکه این 

پیگیری ها به چه نتیجه ای رسیده است.

خبر جدید از حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل
در ادامه مشــکالت پلتفرم هــای ایرانی به دلیــل تحریم ها، 
امروز خبر جدیدی از حذف دو اپلیکیشــن  ایرانی )آپارات از 
سرویس های اشــتراک گذاری ویدئو و دیگری از سامانه های 
نمایش درخواســتی( از گوگل پلی منتشر شد. روابط عمومی 
شرکت صباایده که این دو اپلیکیشــن را راه اندازی کرده، به 
زومیت خبر داد که ۱۰ روز پیش ایمیلی مبنی بر عدم امکان 
استفاده از گوگل پلی به دلیل بند ۱۶.۵ قوانین توسعه دهندگان 
دریافت کردند. صباایده دراین باره گفت که این اپلیکیشن ها به 
دلیل تحریم، پس از دریافت ایمیل رسمی از روی گوگل پلی 
حذف شــدند و این موضوع از طریق مراجع حقوقی در حال 

پیگیری است.
اگرچه با آغاز ریاســت جمهوری جو بایدن که پس از ترامپ 

جایگاه ریاست جمهوری در امریکا را بر عهده گرفت، با توجه 
به اینکه دونالد ترامپ و جو بایدن نه تنها از دو حزب متفاوت 
هستند، بلکه در بسیاری از زمینه ها نیز دیدگاه مختلفی دارند 
و از همان زمان احتمال بازگشت امریکا به برجام مطرح می شد، 
این امیدواری وجود داشت که شاید سرنوشت متفاوتی برای 
شرکت های فناوری در ایران رقم بخورد، با وجود این، آخرین 
رویداد حذف پلتفرم های ایرانی نشان می دهد این مشکالت 
ناعادالنه تحریمی علیه شرکت های ایرانی همچنان ادامه دارد.

سدهای تهران تشنه هستند
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای تهران گفت: درحال حاضر حجم ذخیره 
سدهای تامین کننده آب شرب تهران ۵۴۹ میلیون متر مکعب 
است که در مقایسه با ۸۹۱ میلیون متر مکعب روز مشابه سال 
گذشته با کسری مخزن و کســری ذخیره ۳۴۲ میلیون متر 

مکعبی مواجه هستیم.
محمد شهریاری در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
سدهای تهران، با اشاره به شــرایط تفکیکی و میزان کاهش 

ذخیره آب سدهای پنجگانه تهران، اظهار کرد: در حال حاضر 
موجودی مخزن سد امیرکبیر ۱۲۲ میلیون متر مکعب است 
که در سال گذشته در همین زمان این عدد ۱۵۴ میلیون متر 
مکعب بوده، همچنین ذخیزه سد لتیان ۴۱ میلیون متر مکعب 
ثبت شده و این عدد در ســال گذشته ۶۷ میلیون متر مکعب 

بوده است.
وی ادامه داد: ذخیزه مخزن سد الر در حال حاضر ۶۹ میلیون 
متر مکعب و سال گذشته ۱۴۳ میلیون متر مکعب، ذخیره سد 
طالقان امسال  ۲۲۹ میلیون متر مکعب و سال گذشته ۳۲۷ 
میلیون مترمکعب، ذخیره سد ماملو ۸۷ میلیون مترمکعب و 
سال گذشته در همین زمان ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه شرایط به مراتب در 
سدهای لتیان، الر و طالقان که سامانه شرق را شامل می شوند 
حاد و شکننده اســت، گفت: ورودی آب از ابتدای سال آبی تا 
کنون با کاهش ۴۰ درصدی مواجه بوده یعنی در ســال آبی 
جاری حدود یک میلیــارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب ورودی 
آب داشتیم که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته دو 

میلیارد و ۱۸۸ میلیون متر مکعب بوده است. طبق اعالم وزارت 
نیرو، شهریاری با تاکید بر اینکه ورودی ها با کاهش فزاینده ای 
مواجه بوده است، تصریح کرد: از ابتدای سال آبی تا کنون ۳۰۴ 
میلی متر بارش داشــتیم که این میزان در مدت مشابه سال 
گذشته ۴۶۰ میلی متر بوده و در حوزه بارندگی نیز با کاهش 

۳۴ درصدی مواجه شدیم.
وی با اشــاره به پیش بینی های ســازمان هواشناسی، گفت: 
متاسفانه طبق اعالم این سازمان پاییز گرم و با بارش زیر نرمال 
اعالم  شده، البته در آذر ماه شرایط سدهای تهران نرمال پیش 
بینی شده اما مهر و آبان زیر نرمال خواهیم بود، تمام این موارد 
و کسری مخزنی که با آن مواجه هستیم می طلبد که هموطنان 

بیش از پیش همکاری و مدیریت مصرف داشته باشند.
به گفته مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران تا کنون نیز همکاری از 
سمت مردم وجود داشته اما با توجه به شرایط انتظار می رود 
تا همکاری ها افزایش یابد و بتوانیم در شروع سال آبی جدید و 
نیمه ذوم سال با یک شرایط مطمئن تر و با حاشیه امن تامین 

آب شرب پایدار را داشته باشیم.

مراســم معارفه اکبر نیکزاد رئیــس جدید بنیاد 
مسکن برگزار شــد؛ او در این مراسم با بیان اینکه 
نیمی از خانه های روســتایی نوســازی و بهسازی 
شــده اســت گفت: در راســتای برنامــه دولت 
مبنی بر احــداث یــک میلیون واحد مســکونی 
 ســاخت ۴۰۰ هزار خانــه برعهده بنیاد مســکن 

خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مراسم معارفه اکبر نیکزاد رئیس 
جدید بنیاد مسکن با حضور رئیس و اعضای شورای 
مرکزی بنیاد مســکن انقالب اسالمی و در حضور 

خبرنگاران برگزار شد.
اکبر نیکزاد در این مراسم اظهار کرد: بنیاد مسکن 
در راستای تعهد دولت مبنی بر ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال عالوه بر ساخت ۲۰۰ هزار 
خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای 

زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث می کند.
وی با اشــاره به تشــکیل بنیاد مســکن با فرمان 

تاریخی حضــرت امام )ره( در ۲۱ فروردین ســال 
۱۳۵۸ خاطرنشان کرد: من بعد از دانشگاه توفیق 
پیدا کردم دربنیادمســکن حضور پیدا کنم. بنیاد 
مسکن با حداقل امکانات در دوران جنگ خدمات 
ارزشــمندی را ارائه می کرد که در صدد هســتیم 
 ایــن خاطــرات را در قالب یک کتــاب گردآوری 

کنیم تا بماند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اســالمی با بیان اینکه 
بنیاد بار بزرگی را از دوش دولت برداشــته اســت 
گفت: اگر بنیاد مسکن نبود نظام جمهوری اسالمی 
و دولت خــواه باید مجموعه بزرگــی را با امکانات 
و تجهیزات کامل ایجــاد می کردند تــا هر زمان 
حادثه ای رخ داد وارد عمل شود. بنیاد مسکن این 
بار را از دوش دولت برداشته و در جاهای مختلف به 
راهسازی و مسکن سازی می پردازد و همیشه آماده 

خدمت است.
نیکــزاد تاکیــد کــرد: در بعضی بازســازی ها در 

دنیا رکــورددار هســتیم. وقتی پس از نوســازی 
یــک واحد که دچــار حادثه شــده لبخنــد را به 
خانواده هــا هدیه مــی کنیم خســتگی از تنمان 
 بیرون می رود. کار در بنیاد مســکن عشق و عالقه 

میخواهد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در سال های گذشته 
سالیانه حدود ۲۰۰ هزار خانه روستایی را نوسازی و 
بازسازی کرده است گفت: در حال حاضر به حدود 
نصف روستاها نوسازی شده اســت اگر این اقدام 

انجام نمی شد در زلزله ها دچار مشکل می شدیم.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تعهد رئیس جمهور 
مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
گفت: وزیر راه و شهرســازی به یادگار هشت سال 
دفاع مقدس اســت نظرش این بود که ما در قالب 
این برنامه عالوه بر ۲۰۰ هزار مســکن روســتایی 
۲۰۰ هزار مسکن در شــهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار 

نفر بسازیم.

مدتی است که برخی از مشــترکان با قبوض نجومی 
مواجه می شوند که شائبه افزایش تعرفه برق را به وجود 
آورده اما آنطور که مســووالن اعالم می کنند گرمای 
هوا و افزایش مصرف تنها دلیل این مســاله است. به 
گزارش ایسنا، براســاس آنچه که مسووالن برقی می 
گویند از میان همه مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو 
پرمصرف هایی هســتند که باالتر از الگو برق مصرف 
می کنند، اما از این میان تنهــا دو درصد در گروهی 
قرار می گیرند که بیــش از دو برابر الگو برق مصرف و 

قبض هایی با ارقام باال را دریافت می کنند.
برای هر منطقه الگویی تعریف شده که بر این اساس پنج 
منطقه شامل یک منطقه عادی و چهار منطقه گرمسیر 
وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد مناطق کشــور در گروه 
مناطق عادی قرار می گیرند و شــهرهایی مانند تهران، 
تبریز، مشــهد و غیره در این گروه قرار دارند که الگوی 
مصرف برق در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و 
کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره 

مشترکان پرمصرف قرار می گیرند.
تعرفه برق مشترکانی با مصرف کمتر از ۱۰۰ کیلووات 
ساعت رایگان محاسبه می شــود و در کشور هزینه برق 
مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شده است، 
مشترکانی که زیر ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته 
باشند، در گروه خوش مصرف ها قرار می گیرند که حدود 
۸۶ درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند و هزینه 
برق ماهانه آنها حدود ۱۵ هزار تومان اســت. تعرفه برق 
مشترکانی که تا ســطح ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف 
کنند، تنها ۷ درصد در سال اضافه می شود، اما کسانی که 
بیش از این میزان مصرف داشته باشند، ۱۶ درصد دیگر 

نیز به تعرفه برق آنها اضافه خواهد شد.

قبض پر مصرف ها چگونه محاسبه می شود؟
طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت 
برق بر اســاس قانون، هزینه برق مصرفی مشترکان تا 
دو برابر الگو با تعرفه عادی مذکور محاســبه شــده، اما 
مازاد بر آن بــا میانگین قیمت تمام شــده انرژی های 
تجدیدپذیر محاسبه می شود. به طور مثال اگر مشترکی 
۷۰۰ کیلووات ســاعت مصرف داشــته باشد، تا سقف 
۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ 
کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی 
تجدیدپذیر محاسبه می شود. وی اظهار کرد: مشترکان 
پرمصرف می توانند برای تامین برق مورد نیاز خود اقدام به 
احداث مولدهای خورشیدی کوچک نمایند یا آنکه هزینه 
برق مصرفی خود را بر اساس میانگین قیمت تمام شده 

انرژی های تجدیدپذیر بپردازند.

ساالنه تنها ۷ درصد به قیمت برق مصرفی 
همه مشترکان اضافه می شود

عبداالمیــر یاقوتی - مدیــرکل مدیریت مصــرف و امور 
مشترکان توانیر در همین رابطه به ایسنا گفت: تغییر نرخ 
یا محاسبه قیمت برق تنها با تصویب مجس شورای اسالمی 
و هیات دولت صورت می گیرد که از سال ۹۶ به بعد  مجلس 
شورای اسالمی  تصمیم گیری در این خصوص را به هیات 
دولت واگذار کرد. وی اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، که 
از سال ۹۶ به بعد اجرایی شده است، ساالنه تنها ۷ درصد به 

قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می شود.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با بیان 
اینکه براساس همین مصوبه، مشترکانی که مصرف برق 
آنها تا دو برابر بیش از الگو های تعیین شده باشد، )که این 
الگوها متناســب با  ویژگی های جغرافیایی و دمایی هر 

منطقه تعیین شده است( ۱۶ درصد نسبت بیش از سایر 
مشترکان مشمول افزایش قیمت برق می شوند، افزود: اما 
در صورتی که این گروه از مشترکان نیز مصرف برق خود 
را کاهش دهند، تنها مشــمول پرداخت همان ۷ درصد 
مندرج در بند ۲ خواهند شد. به گفته یاقوتی همچنین با 
تصمیم هیات دولت، مقرر شده است مشترکانی که بیش 
از دوبرابر الگوی تعیین شــده برق مصرف کنند، میزان 
برق مصرف شــده مازاد بر دو برابر با میانگین نرخ تولید 

برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود.
وی ادامه داد: از این رو  در طرح برق امید پیش بینی شد که 
این مشترکان به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود 
اقدام به نصب مولدهای خورشیدی کوچک در پشت بام های 
خود کنند که در این صورت شبکه برق به عنوان پشتیبان، 
در زمان هایی که به برق بیشتری نیاز داشته باشند، با تعرفه 
های معمول، به تامین برق آنها نیز اقدام خواهد کرد. مدیرکل 
مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر اظهار کرد: در عین 
حال دولت به منظور تشویق هموطنان به کاهش مصرف 
برق، مقرر کرد هزینه برق مشــترکانی که مصرف آنها  تا 
سقف ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه باشد، رایگان محاسبه 
شود. یاقوتی با بیان اینکه مشترکان با رعایت نکات ساده، 
می توانند هزینه برق مصرفی خود را به میزان بسیار زیادی 
کاهش دهند، گفت: استفاده از دور کند کولرهای آبی )ویژه 
در ماه های گرم(، تنظیم دمای محیط روی ۲۵ درجه )ویژه 
همه فصول، خاموش کردن المپ هــای اضافی )در همه 
فصول، عدم استفاده از وســایل پرمصرف برقی در ساعت 
های گرم روز و ســاعات های اولیه شب)در همه فصول( و 
خارج کردن وسایل برقی از حالت آماده به کار)استندبای( و 
خاموش کردن کامل چندراهی های برقی)در همه فصول( 

می تواند در کاهش هزینه بسیار موثر باشد.

تحریم دوباره از پلتفرم های ایرانی قربانی گرفت

ساخت ۴۰۰ هزار مسکن بر عهده بنیاد مسکن است چرا قبوض برق نجومی شدند؟
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هتل ها مشتری ندارند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

تهدید اشتغال
 ۷۵ هزار 

کارمند هتلداری 

مردم عادی از ورود 
مستقیم به بورس 
خودداری کنند

سرمقاله

شرط تحقق 
طرح های مسکن

بــرای تحقق طــرح های 
مختلفی که از سوی دولت 
برای ســاخت مسکن و در 
دسترس قرار گرفتن خرید 
خانه مطرح می شــود دولت می بایســت سبد 
حمایتی خود را نســبت به جوانان و متقاضیان 
تامین مسکن تعریف کند. در سالهای اخیر متوجه 
شده ایم که به نوعی سبدهای حمایتی تسهیالت با 
ارقام و باز پرداخت های مختلف وجود دارد و طرح 
افزایش تسهیالت خرید مسکن به یک میلیارد 
تومان نیز گزینه جدیدی اســت که تحقق آن در 

ابهام قرار دارد...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3
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دپوی گسترده کاالهای 
اساسی در گمرکات

۱۳ هزار واحد صنعتی از 
چرخه تولید خارج شده اند

شامخ مرداد ماه نشان داد رکود تقاضا، عدم ثبات، قطعی برق و تامین مواد اولیه مانع تولید است

تولید  همچنان  در  رکود شدید
صفحه۴

صفحه3

انتظار طوالنی  برای خانه دار  شدن

دوره  انتظار ۱۵ ساله وام  یک  میلیاردی 
خرید  مسکن  جوانان   از اعتبار  و  ارزش  تسهیالت  می کاهد

معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر حدود هفت 
میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات کشور وجود دارد 
و بیش از چهار هزار کامیون در گمرکات دپو شده است.
به گزارش ، »نصراهلل پژمان فر« نائب رئیس کمیسیون 
اصل نود مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره کاال های رسوب 
شده در گمرک کشور گفت: افرادی که متولی این کار 
هستند نسبت به اینکه چه کاال هایی وارد شده یا خارج 
شده و همچنین چه کاال هایی در انبار ها وجود دارد هیچ 
گونه پاســخی ندارند؛ یعنی یک سامانه ای که در آنجا 
ثبت شده باشــد وجود ندارد؛ هیچ کس در این عالم 
نمی داند چه میزان کاال در گمرک رسوب شده است!وی 
ادامه داد: باید سامانه ای داشته باشیم که نشان دهد چه 

کاالیی وارد و چه کاالیی...

معاون وزیر صمت گفت: ۸۵ هــزار واحد صنعتی 
در سراسر کشور اســتقرار دارند که حدود ۱۳ هزار 
واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده اند. مهدی 
صادقی نیارکــی با تبیین محورهای ســه گانه در 
خصوص رویکرد پشتیبانی و رفع موانع تولید بیان 
کرد: تســهیل فرآیند تأمین مواد اولیــه مورد نیاز 
صنایع اعم از تجهیزات، ماشین آالت، اجزا و قطعات 
و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه در گردش مورد 
نیاز واحدهای تولیدی از اولویت های وزارت صمت 
برای صیانت از بخش مولد کشــور، توسعه اشتغال 
زایی و ســرمایه گذاری صنعتی است و تحقق این 
مهم حضور فعال همه دستگاه ها ونهادهای مرتبط را 
 می طلبد تا با حفظ روند افزایشی تولید، رشد صنعتی 

در سال جاری تداوم یابد...

برخورد غیرسازنده 
در آژانس انرژی اتمی، 
مخل مسیر مذاکره 
خواهد بود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رئیس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

عرضه ۱۷۳ میلیــون دالر در 
سامانه نیما

سامانه نیما شاهد عرضه حدود ۱۷۳ میلیون 
دالر به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز 

واردات کشور بوده است.
به گزارش بانک مرکزی، ســامانه نیما شاهد 
عرضه حــدود ۱۷۳ میلیــون دالر به صورت 
حواله ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور 

بوده است.
مورخ ۱۷ شــهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های 
مذکور حدود ۵۷ میلیون دالر معامله شــده 
است. بر اساس معامالت انجام شده، میانگین 
موزون نرخ دالری معامالت ۲۲۹٫۷۶۹ ریال 

بوده است.
ایــن امر حاکــی از این اســت که نــرخ ارز 
 مؤثــر در واردات کشــور نرخ مذکــور بوده

 است.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد:
رصد پروانه های ســاختمانی 
برای پرداخت تســهیالت در 

اولویت قرار گیرد
رصد پروانه های ســاختمانی صادره توسط 
شــهرداری های مناطق مربوط به هر شعبه، 
بــه منظورمدیریت پروژه ها بــرای پرداخت 
تسهیالت مسکن، یکی از وظایف اصلی شعب 

می باشد.
همزمان بــا هفته بانکداری اســالمی، دکتر 
محمود شــایان مدیر عامل بانک مسکن در 
سفر خود به استان آذربایجان شرقی ، ضمن 
بازدید از شــعبه مرکزی تبریز، از پروژه های 
مجتمع مســکونی ۱۴۴۶ واحــدی آیمان و 
پروژه مجتمع مســکونی ۹8 واحدی ارغوان 
رشدیه تبریز، شرکت سرمایه گذاری مسکن 
نیــز بازدید و بــر رصد پروانه های ســاخت 
صــادره توســط شــهرداری ها بــه منظور 
جذب مشــتریان جدید و مدیریــت پروژه 
 ها برای پرداخت تســهیالت ســاخت تاکید

 کرد.
دکتر شــایان تمرکز زدائی را یکی از اولویت 
های اصلــی کاری خــود در بانک مســکن 
عنوان کرد و از تفویض اختیــارات در زمینه 
های مختلف به مدیریت ها خبر داد و افزود: 
سیاست اخیر بانک این است که مجموعه ستاد 
بانک در خدمت صف و شعب قرار گیرد و در 
این خصوص هر یک از وظایف بخش ستادی 
بانک می تواند به استانها و شعب تفویض شود.
مدیر عامل بانک ادامه داد: همکاران ما می باید 
با زیر نظر قراردادن منطقه جغرافیائی شعبه و 
با  برنامه ریزی مناسب برای مدیریت کردن 
منابع و مصــارف و با مراجعه به ســازندگان 
پروژه هــای ســاختمانی امکان اســتفاده 
 آنــان از تســهیالت بانک مســکن را فراهم

 سازند.

افتتاح ساختمان جدید شعبه 
عباسی تبریز

شــعبه عباســی بانک مهر ایــران در تبریز 
به منظور بهره مندی از ظرفیت های منطقه و 
تسهیل و گسترش بستر استفاده متقاضیان از 
خدمات قرض الحسنه در مکان جدید افتتاح 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، با حضور غالمی رئیس شــورای 
هماهنگــی بانک هــای اســتان آذربایجان 
شــرقی، طومــاری رئیــس ســازمان نظام 
مهندسی اســتان، ارشــدی رئیس سازمان 
نظام پرستاری استان، منافی آذر مدیر شعب 
بانک مهر ایران در استان و جمعی از مشتریان 
بانک، به منظور بهره منــدی از ظرفیت های 
منطقه و تسهیل و گســترش بستر استفاده 
متقاضیان از خدمات قرض الحســنه، شعبه 
 عباسی تبریز )۲۰۲۱( در مکان جدید افتتاح

 شد.
در این مراســم مدیر شعب استان آذربایجان 
شــرقی ضمن تبریک فــرا رســیدن هفته 
بانکــداری اســالمی و آرزوی موفقیت برای 
بانک و همــه همکاران، جایــگاه فعلی بانک 
مهر ایــران را از نتایج برکات قرض الحســنه 
بیان و بر لزوم ترویج فرهنگ قرض الحســنه 
در بیــن آحــاد مــردم و توانمندســازی 
نیازمندان واقعی جامعه و اعتالی روز افزون 
 نام بانک در سیســتم بانکی کشــور تأکید

 کرد.

خبر

بانک ها

معاون فنی گمــرک گفت: در 
حال حاضر حدود هفت میلیون 
تن کاالی اساسی در گمرکات 
کشور وجود دارد و بیش از چهار 
هزار کامیون در گمرکات دپو 
شــده اســت.به گزارش ، »نصراهلل پژمان فر« نائب رئیس 
کمیســیون اصل نود مجلس با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره کاال های 
رسوب شده در گمرک کشور گفت: افرادی که متولی این 
کار هستند نسبت به اینکه چه کاال هایی وارد شده یا خارج 
شــده و همچنین چه کاال هایی در انبار ها وجود دارد هیچ 
گونه پاسخی ندارند؛ یعنی یک سامانه ای که در آنجا ثبت 
شده باشــد وجود ندارد؛ هیچ کس در این عالم نمی داند 
چه میزان کاال در گمرک رسوب شده است!وی ادامه داد: 
باید سامانه ای داشته باشیم که نشان دهد چه کاالیی وارد 
و چه کاالیی خارج می شود. ما باید مسئولیت کاال از زمانی 
که ثبت سفارش می شود تا زمانی که این کاال وارد کشور 
می شود و در انبار می ماند و چه مسیری را طی می کند و در 
نهایت مصرف کننده که این کاال ها به دست آنها می رسد را 
باید تعقیب کنیم.حجت االسالم والمسلمین پژمان فر گفت: 
متأسفانه علی رغم اینکه دنیا این تجربه را دارد و ما در این 

موضوع مصوبات قانونی داریم، ولی کسی پاسخگو نیست.

دپوی بیش از 4 هزار کامیون در گمرکات کشور
معاون فنی گمرک گفت: بیش از چهار هــزار کامیون در 
گمرکات است که 8۰۰ دســتگاه از آن در گمرک شهریار 
و تهران وجود دارد و اآلن گورستان کامیون هایی شده که 
بیش از یک سال در آنجا دپو شده است و تمام آنها متعلق به 
رانندگانی است که مجوز ورود کامیون های سه سال ساخت 
گرفتند و علی رغم اعالم معاون دادستان هنوز هیچ اتفاقی 
نیفتاده است.»مهرداد جمال ارونقی« درباره میزان کاالهای 
رسوبی در گمرک کشور افزود: حدود دو سال و نیم می شود 
که اشاره می کنم فرایند تجارت کشور، فرایند درستی نیست 

و نیاز به بازنگری دارد و این فرایند باید از ابتدا تا انتها مورد 
بازنگری قرار گیرد؛ به نحوی که صاحبان کاال نتوانند کاالی 
خودشان را بدون مجوز ورود به کشور وارد کنند؛ البته در کنار 
آن باید بروکراسی های زاید اداری هم حذف شود.وی ادامه 
داد: در حال حاضر حدود هفت میلیون تن کاالی اساسی که 
البته کاالهای دیگری هم در گمرکات کشور هستند وجود 
دارد و در خصوص داروها هم ما ارقام ُمتقن نداریم؛ شــاید 
چند ده تُن کاالی ســالمت محوری که هم دارو و هم مواد 
اولیه دارویی، موادی که به تجهیزات پزشکی مربوط است 
در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد.ارونقی خاطرنشان کرد: 
ما زمانی که کاال به گمرک اظهار می شــود آمار و اطالعات 
مربوط به کاال را دسترسی پیدا می کنیم و این اظهار به عنوان 
کاالهای در جریان اســت.وی گفت: ما در تاریخ ۲۱ مرداد 
۱۴۰۰ بخشنامه ای را برای حمل یکسره صادر کردیم و تمامی 
اقالم کرونایی به غیر از دو مورد که اآلن در انبارهای شرکت 
فرودگاه امام خمینی)ره( وجود دارد، مابقی ترخیص شده 
است.معاون فنی گمرک افزود: تمامی اقالم مربوط به کرونا 
اعم از مواد اولیه و داروهایی که وارد می شود ترخیص شده 
است.ارونقی تصریح کرد: گمرک هیچ دخالتی در ورود کاال 
ندارد.وی ادامه داد: در موضوع شکایت ورود داروی رمدسیویر 
دو مورد مطرح شده است؛ اول داروی رمدسیویری می باشد 

که اعالم شده علی رغم اینکه این کاال مشکل داشته، گمرک 
اصرار بر ترخیص کاالیی دارد که از نظر وزارت بهداشت مردود 
است؛ البته نامه ای به دادستان تهران ارسال کردم و اشاره به 
ترخیص یا عدم ترخیص داشتم ولی صراحتاً وزارت بهداشت 
اجازه خروج محموله ۲۰۰ هزار بسته ای رمدسیویر از گمرک 
را نداد و این کاال را تأیید نکرده است و همچنین رئیس اداره 
بازرســی فنی دارو در تاریخ چهار مــرداد ۱۴۰۰ به وزارت 
بهداشت اعالم کرده که هیچ یک از خطوط تولید این شرکت 
هندی از جمله رمدسیویر مورد تأیید ما نیست و کاال مردود 
اســت. ارونقی گفت: مجوزی در تاریخ شش مرداد ۱۴۰۰ 
توسط سازمان غذا و دارو برای همان کاال از همان شرکت و با 
همان برند صادر کرده است که نقض گفته می باشد و سؤال 
این جاست که اگر وزارت بهداشت اعالم می کند کاالیی که 
در انبار فرودگاه امام خمینی)ره( وجود دارد مشکل دار است 
و مورد تأیید ما نیست چطور اجازه ترخیص داده است که ما 
اعالم کردیم این کاال باید تعیین تکلیف شود نه ترخیص.

وی افزود: داروهای رمدســیویر در انبارهای عمومی بوده 
چون وظیفه آنها نگهداری کاال اســت و اعالم کردم داروی 
رمدسیویر را تعیین تکلیف کنید و این کاال نباید دو ماه در انبار 
گمرک بماند.معاون فنی گمرک درباره متصل نبودن سامانه 
گمرک با »تی تک« گفت: موضوع سامانه جامع گمرکی با 

سامانه جامع تجارت مطرح است و تکالیف و میزانی که برای 
ارائه اطالعات در نظر گرفته شده را انجام دادند و توسط وزارت 
ارتباطات بررسی شده است.ارونقی تصریح کرد: اآلن تمامی 
مجوزهای وزارت بهداشت را در بســتر سامانه می گیریم؛ 
یعنی اگر کاالیی به گمرک اظهار می شود تا زمانی که وزارت 
بهداشت در متن آن سامانه به گمرک مجوز ترخیص با مدت 
زمان ندهد کاال قابل ترخیص نخواهد بود و این نشان می دهد 
که گمرک وصل به سامانه اســت ولی اینکه به چه صورتی 
سامانه گمرک به تی تک وصل شود، فناوری اطالعات گمرک 
باید ورود کند.وی افزود: تا موضوعی رسانه ای نشود به آن 
پرداخته نمی شود و شاهد هستیم کاالیی پنج سال در انبار 
مانده و زمانی که رسانه ای می شود و همه پای کار می آیند و 
بالفاصله تکلیف آن مشخص می شود. و ۵۰۰ تن مواد اولیه 
شیرخشک در دو گمرک کشور دپو می شود و حدود دو سال 
در آنجا می ماند و بالفاصله زمانی که رسانه ای می شود پیگیر 
موضوع می شوند و ظرف یک هفته تعیین تکلیف می شود و 
این قدرت رسانه است.وی درباره مشکل ِسُرم هم افزود: در 
مورد سرم های ترکیه ای در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ نامه ای 
به من ارسال شد که با توجه به شــیوع کرونا این سرم ها به 
صورت حمل یکسره صورت پذیرد و این اولین درخواستی 
اســت که وزارت بهداشــت به گمرک اعالم کرده تا اجازه 
ترخیص بگیرد؛ ولی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ عدم ترخیص 
سرم های تزریقی کارخانه سازنده »ترکی الک« به ما ابالغ 
شده است که ما بالفاصله به گمرکات اعالم کردیم ولی در 
تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ بعد از ممنوعیت، مجوز ترخیص 
سرم ترکی الک ترکیه توســط وزارت بهداشت صادر شده 
است.معاون فنی گمرک در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
کاالهایی که در گمرک می ماند باید به امالک تملیکی برود 
هم گفت: وظیفه گمرک از زمانی در خصوص کاالی متروکه 
شروع می شود که سازمان منطقه به گمرک اعالم کند که 
این کاال متروکه شده است که گمرک به عنوان یک واسطه، 
اظهارنامه ای را تنظیم می کند و به ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی ارسال می کند و در خصوص انبارهای 
عمومی هم این موضوع صادق است؛ اآلن خیلی از کامیون ها 

را اعالم کردند و گمرک هم تدریجی اعالم می کند.

بیش از ۴ هزار کامیون و ۷ میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات دپو شده است

دپوی گسترده کاالهای اساسی در گمرکات

رئیس جمهوری:
برخورد غیرسازنده در آژانس انرژی 

اتمی، مخل مسیر مذاکره خواهد بود
شارل میشل رئیس شورای اروپا پس از درخواست 
رســمی برای گفتگوی تلفنی با رئیــس جمهور 
کشورمان، ظهر چهارشــنبه با حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی گفتگو کرد.به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم سید ابراهیم  رئیسی در این مکالمه تلفنی 
گفت: جمهوری اسالمی ایران تمایل دارد مناسبات با 
اتحادیه و کشورهای اروپایی ها را در عرصه های مورد 
عالقه دو طرف توســعه دهد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه استمرار و پایداری روابط دو جانبه با اتحادیه 
اروپا و هرکدام از کشورهای عضو، در گرو رعایت اصل 
احترام متقابل، تمرکز روی مشترکات و جلوگیری 
از تاثیرگــذاری عوامل برون زا بر این روابط اســت، 
افزود: این موضوع نیازمند اراده عملی طرف اروپایی 
و وابسته نکردن آن به اراده قدرت های یکجانبه گرا 
مثل آمریکا است. رئیسی در ادامه این گفتگوی تلفنی 
درباره تحوالت افغانستان اظهار داشت: همه کشورها 
باید با هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان روی 
کار بیاید که بتواند صلح، امنیت، آرامش و توسعه را 
برای این کشور به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد 
اعتماد مردم افغانستان باشد.رئیس جمهور تصریح 
کرد: امروز آشــکارتر از هر زمان دیگری اثبات شده 
است که حضور دولت های خارجی به ویژه آمریکا در 
افغانستان امنیت ساز نبوده و برای این کشور ارمغانی 
جز جنگ، خونریزی و خرابی نداشته است. با وجود 
۲۰ سال حضور مستقیم آمریکا و ناتو، تولید و قاچاق 
مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف یا حتی کم 
نشد، بلکه حجم آن بیش از ۴۵ برابر شد.رئیسی با 
بیان اینکه تجربه حضور ۲۰ ســاله آمریکایی ها در 
افغانســتان ثابت کرد که راه حل مسائل افغانستان 
رویکرد نظامی و ارســال تانک و تجهیزات نظامی 
نیست، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق بشر، حقوق 
زنان و کــودکان از دغدغه های جــدی جمهوری 
اسالمی ایران در مورد افغانستان است و همه تالش 
خود را برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به 
کار خواهیم گرفت.رئیس جمهور با بیان اینکه تخلیه 
اتباع اروپایی و آمریکایی از افغانســتان، فاز نهایی 
تحوالت این کشور نیست، گفت: به باور جمهوری 
اسالمی ایران، فقدان دولت فراگیر با مشارکت تمامی 
اقوام در افغانستان ضربه بزرگی به آینده این کشور و 
امنیت اروپا وارد می کند. رئیســی اضافه کرد: همه 
دنیا شاهد بودند ایران تنها کشوری بود که به شکلی 
جدی و واقعی به مقابله با داعش در عراق و ســوریه 
پرداخت. شهید سردار ســلیمانی قهرمان مبارزه 
با تروریســم در منطقه و جهان بود و انتظار این بود 
که کشورهای اروپایی نسبت به ترور ایشان توسط 
حکومت آمریکایــی موضع عادالنــه ای در جهت 
محکومیت تروریسم و دفاع از یک قهرمان مبارزه با 
تروریسم اتخاذ می کردند.رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه امروز نزدیک به ۴ میلیون مهاجر افغانستانی 
در ایران هســتند، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران خود را متعهد به میزبانی محترمانه از برادران 
و خواهران افغانستانی و تالش برای استقرار امنیت، 
ثبات، آرامش و صلح و برپایی حکومتی مردمی در 
افغانستان می داند.رئیسی با اشاره به سخنان رئیس 
شورای اروپا مبنی بر تالش برای استقالل استراتژیک 
در رابطه این اتحادیه با آمریکا تصریح کرد: امیدواریم 
اروپا در مسیر استقالل استراتژیک پیشرفت داشته 
باشــد.رئیس جمهور درباره موضوع احیای برجام 
خاطرنشان کرد: نیک می دانید که ایران هرگز ناقض 
برجام نبوده و نیســت. این آمریکایی ها بودند که از 
برجام خارج شــده و آن را نقض کردند. با این وجود 
انتظار این بود که اروپایی ها به تعهدات شان در برجام 
عمل کنند، اما اروپایی ها هم به آنچه در برجام متعهد 
بودند، آنچنان که باید پایبند نماندند.رئیسی درباره 
همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
همکاری های جدی جمهوری اسالمی ایران با آژانس 
نمونه بارزی از اراده ایران برای شفافیت در فعالیت 
های هسته ای اش اســت. طبیعی است در صورت 
برخورد غیرســازنده در آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد، 
منطقی نیســت. اقدامات غیرسازنده طبیعتا مخل 
مسیر مذاکره نیز هست.رئیس جمهور تصریح کرد: 
نکته مهم در این باره این است که اگر چه در آمریکا 
دولت ترامپ رفته و دولت بایدن بر سر کار آمده، اما 
در عمل تغییری در سیاست های آمریکا درباره ایران 
رخ نداده و همان رویکــرد و اقدامات یعنی تحریم و 
فشــار علیه ایران باقی مانده است."شارل میشل" 
رئیس شــورای اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با 
تاکید بر عالقه جدی اتحادیه اروپا برای تقویت روابط 
دوجانبه و گسترش همکاری های اقتصادی با ایران، 
گفت: تحریم ها تاثیر نامطلوبی بر روابط اتحادیه اروپا 
و ایران باقی گذاشــته اند و این یکی از دالیلی است 
 که مفهوم استقالل اســتراتژیک برای اتحادیه اروپا 

اهمیت یافته  است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2292| پنج شنبه ۱8 شهریورماه ۱۴00

رئیس اتاق ایران و امارات گفت: پتانســیل های 
صادراتی کشــور پس از رفع موانــع به خصوص 
رفع موانع حســاب های بانکی ایرانیان قطعاً به 8 
میلیارد دالر خواهد رسید.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
امارات، فرشــید فرزانگان در نشست هم اندیشی 
با وزیر وزارت امور خارجه که با حضور مسئوالن 
اتاق هــای بازرگانی ایران و اتاق های مشــترک 
بازرگانی و مسئوالن وزارت امور خارجه در محل 
وزارت خارجه برگزار شــد، به ارائه گزارشی در 
رابطه با ســطح روابط اقتصادی ایــران و امارات 
پرداخت.رئیس اتاق مشــترک ایران و امارات در 
ابتدا به آمار صادرات و واردات در طی ســه سال 
گذشته بین ایران و امارات اشــاره کرد و گفت: 
آمار صادرات و واردات در سال ۹8 به ترتیب ۴.۵ 
میلیارد دالر صادرات و 8.۹ میلیارد دالر واردات 
بوده اســت که در مجموع حجم تجارت ایران با 
امارات ۱۳.۴ میلیارد دالر بوده اســت.وی افزود: 

آمار تجارت میــان ایران و امارات در ســال ۹۹ 
حدود ۱۴.۲ میلیارد دالر بوده که از این مقدار ۴.۶ 
میلیارد دالر صادرات و ۹.۶ میلیارد دالر واردات 
بوده اســت.فرزانگان بیان داشت: تجارت ایران و 
امارات در پنج ماهه اول امســال نیز تا کنون ۷.۲ 
میلیارد دالر بوده از ایــن مقدار ۱.۹ میلیارد دالر 
صادرات و ۵.۳ میلیارد دالر واردات بوده است و 
سهم صادرات ما به امارات از کل صادرات به طور 
متوســط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل صادرات 
کشور و سهم واردات ما از امارات در طی این سالها 
به طور متوسط در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

رئیس اتــاق بازرگانی مشــترک بازرگانی ایران 
و امارات بیان داشــت: با وجود رابطه سیاســی 
نه چندان مطلــوب و پر فراز و نشــیب میان دو 
کشور در سال های اخیر، امارات همواره شریک 

تجاری مهم ایران بوده و هم اکنون نیز کاالهای 
اساســی و کاالهای مورد نیاز خطــوط تولید از 
کشــورهای مختلف نیز از مســیر هاب ترانزیتی 
امارات شــده و از بنادر آزاد امــارات وارد ایران 
می شوند.فرزانگان با بیان این که صادرات به این 
کشور در سال ۹۶ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دالر بوده، 
گفت: پتانســیل های صادراتی کشور پس از رفع 
موانع به خصوص رفع موانع حســاب های بانکی 
ایرانیان قطعاً به 8 میلیارد دالر خواهد رســید.

فرزانگان بیان داشــت: امارات متحده عربی جز 
شرکای اصلی در حوزه صادرات مجدد در منطقه 
اســت و لذا در صورت فراهم آمدن زیر ساخت ها 
و توســعه بنادر، زمینه های همکاری بســیاری 
فراهم خواهد شــد به خصوص آن کــه رویداد 
بین المللی اکســپو نیز در شــش ماهه آینده در 

جریان است.وی در ادامه بر لزوم تحقق دیپلماسی 
فعال اقتصــادی و اســتفاده از ظرفیت های اتاق 
مشترک ایران و امارات برای پیشرفت، توسعه و 
ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: هر چه هماهنگی 
این وزارتخانه، مرکز کنسولی دبی، سفارت ایران 
در ابوظبی، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
و نیز اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشــترک ایران و 
امارات به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیشتر 
باشد رضایت مندی تولیدکنندگان و تجار بیشتر 
می شود زیرا بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت ها 
بیشــتر و خدمات بهتری ارایه می شود.فرزانگان 
با تاکید بر این نکته که بهره بردار توســعه روابط 
سیاســی، بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی 
ایران و اعضا اتاق مشــترک ایران و امارات است 
گفت: هــر زمان که توســعه سیاســی منجر به 
توسعه تجارت با حضور بخش خصوصی در کشور 
شــده روابط دو کشــور با ثبات و بدون خدشه و 

تأثیرگذاری سیاسی گردیده است.

معاون وزیر صمت گفــت: 8۵ هزار واحد صنعتی 
در سراسر کشور استقرار دارند که حدود ۱۳ هزار 
واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شــده اند.به 
گزارش وزارت صمت، مهــدی صادقی نیارکی با 
تبیین محورهای ســه گانــه در خصوص رویکرد 
پشــتیبانی و رفع موانع تولید بیان کرد: تسهیل 
فرآیند تأمین مواد اولیه مــورد نیاز صنایع اعم از 
تجهیزات، ماشــین آالت، اجزا و قطعات و برنامه 
ریزی برای تأمین ســرمایه در گردش مورد نیاز 
واحدهای تولیدی از اولویت هــای وزارت صمت 
برای صیانت از بخش مولد کشور، توسعه اشتغال 
زایی و ســرمایه گذاری صنعتی اســت و تحقق 
این مهم حضور فعال همه دســتگاه ها ونهادهای 
مرتبط را می طلبد تا با حفظ روند افزایشی تولید، 
رشــد صنعتی در ســال جاری تداوم یابد.معاون 
امورصنایع وزارت صمت تدوین نقشــه راه برای 
صنایع راهبردی را از دیگر سیاســت های وزارت 

صمت عنــوان کرد و گفت: ۳۶ پــروژه تحولی در 
بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است 
که حمایت از صنایع راهبردی نظیر صنعت خودرو، 
لوازم خانگی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، دارویی 
وتجهیزات پزشــکی از جمله زیر پروژه های این 
برنامه تحولی است.صادقی نیارکی تدوین برنامه 
عملیاتی توسعه سه صنعت راهبردی را هماهنگ 
با ۵ پــروژه تحولی فوق برشــمرد و تصریح کرد: 
در سال گذشته تدوین ســه برنامه عملیاتی برای 
صنایع لوازم خانگی، غذایی و فلــزات گرانبها در 
دستور کار قرار گرفت و امسال با حضور تشکل ها 
و صنایع پیشران به تأیید نهایی رسید.وی افزود: 
عالوه بر سه برنامه فوق، بسته سیاستی–حمایتی 
برای توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزات به 

عنوان صنایع مادر تخصصی با حضور تشکل های 
تخصصی نهایی شده اســت که جهت استحضار 
برای وزیر ارسال خواهد شــد.معاون امورصنایع 
وزارت صمت حفظ روند افزایشی تولید بنگاه های 
صنعتی و رفع مشــکالت وچالش های پیش روی 
صنعتگران را از دیگر محورهــای راهبردی برای 
صیانت از بخش تولیدی کشور برشمرد و از برنامه 
ریزی وزارت صمت برای احیا واحدهای تعطیل و 
غیرفعال خبر داد.صادقی نیارکی آسیب شناسی 
و ارزیابی وضعیت ۱۳ هزار واحد صنعتی غیر فعال 
را یکی از مهمتریــن برنامه هــای وزارت صمت 
برشــمرد و تصریح کرد: 8۵ هــزار واحد صنعتی 
در سراسر کشور استقرار دارند که حدود ۱۳ هزار 
واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده اند.معاون 

امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: در یک 
بازه زمانی کوتاه، وضعیت واحدهای غیر فعال به 
تفکیک هر استان با اولویت میزان سرمایه گذاری، 
اشتغال، ظرفیت تولید و… بررسی ودالیل توقف 
فعالیت این بنگاه های اقتصادی از سوی سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران احصاء 
و سپس نسبت به واکاوی و رفع چالش ها و موانع 
پیش روی این واحدها اقدامات الزم صورت خواهد 
گرفت.صادقی نیارکی در ادامه با اشــاره به برنامه 
ریزی برای احیا ۲ هزار واحــد صنعتی غیرفعال 
تصریح کرد: در کنار آسیب شناسی و ارزیابی ۱۳ 
هزار واحد غیر فعال، احیا ۲ هــزار واحد صنعتی 
که از چرخه تولید خارج شــده اند نیز در دستور 
کار بوده و ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با همــکاری بازوهای اجرایی که در 
سراسر کشور مشــغول به کار هستند، این برنامه 

عملیاتی را راهبری خواهد کرد.

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از مردم 
عادی خواســت به طور مســتقیم در بازار بورس 
ســرمایه گذاری نکنند، بلکه از طریق شرکت های 
تخصصی بازار ســرمایه و ســبدگردان ها اقدام به 
خرید ســهام کنند.به گزارش صدا و ســیما، علی 
دهقان دهنوی بــا اعالم اینکه ســرمایه گذاری در 
بازار بورس همیشه با ریســک همراه بوده و است، 
گفت: ریسک سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق 
شرکت های تخصصی بازار سرمایه و سبدگردان ها 
برای مردم عادی که تحلیــل و اطالعات تخصصی 
درستی ندارند، خیلی کمتر از خرید مستقیم سهام 
شرکت ها در بورس است.وی با اشاره به اینکه گاهی 
برخی هموطنان پرتفوی سهام خود را چند دقیقه 
یک بار چک می کنند که ببینند برای سهامشان چه 
اتفاقی افتاده است، گفت: شاید کسانی هم که شغل 
تخصصی آن ها معامله در بازار سرمایه است؛ اینقدر 
ســهام خود را چک نکنند تا کسی که شغلش چیز 

دیگری است.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادر 
با تاکید براینکه مردم برای اینکه در بازار ســرمایه 
زیان نکنند، باید الفبای مدیریت ریســک را رعایت 
کنند، از مردم خواســت، هیچ وقت همه پول خود 
را در یک محل قرار ندهند و با پولــی که در آینده 
نزدیک احتیــاج دارند وارد این بازار نشــوند.وی با 
بیان اینکه گاهی دیده شــده برخــی هموطنان با 
فروش ابزار کار و زندگی خود وارد بورس شــدند، 
گفت: ســرمایه گذاری ها الزاما همیشه سود قطعی 
ایجاد نمی کند، بنابراین اگر الفبای ریســک و ورود 
به بورس را رعایت کنند، بازار سرمایه محل خوبی 
برای ســرمایه گذاری های بلند مدت اســت و آمار 
گذشته نشــان داده بازدهی بازار ســرمایه در بلند 
مدت از همه بازارهای دیگر مانند مســکن، طال و 

ارز بیشتر بوده است.دهقان با تاکید بر اینکه برخی 
کارمندان و کارگران بخــش دولتی و خصوصی که 
شغل ثابت دیگری دارد و شغل آن ها معامله در بازار 
سرمایه نیســت و در زمان اداری باید به مراجعان 
خود خدمات دهی کنند,، اما به رصد بازار و معامله 
در بورس مشغول می شــوند، گفت: این کار تخلف 
است و بهتراست این افراد از ســرمایه گذاری های 
غیرمستقیم استفاده کنند، زیرا مدیران متخصص 
در نهادهای مالــی همین کار را بــرای آن ها انجام 
می دهند.وی با بیان اینکه مدیران متخصص مواظب 
هستند و برای مردم سهام خوب انتخاب می کنند، 
گفت: ســبدگردان ها وقتی سهامی رشــد الزم را 
کرده برای ســهامدار اقدام به فروش، و سهم های 
درحال رشــد را برای آن ها خریــداری می کنند و 

نیازی نیســت افراد وقت خود را بــرای چیزی که 
تخصص الزم را ندارند، تلف کنند.رئیس ســازمان 
بورس درخصوص پیش بینی عملکــرد آینده بازار 
بورس هم گفت: تحوالت بازار ســرمایه تحت تاثیر 
متغیرهــای کالن اقتصــادی و انتظــارات فعاالن 
اقتصادی نســبت به آینده اســت.وی افــزود: این 
تحوالت هیــچ وقت ۱۰۰ درصد قابــل پیش بینی 
نیست و کسی نمی تواند بگوید که دقیق چه اتفاقی 
خواهد افتاد و سازمان بروس در جایگاهی است که 
نباید در این خصوص نظری بدهد.وی نظارت بر بازار، 
جلوگیری از تخلفات، افزایش شــفافیت و افزایش 
کارایی بازار سرمایه را از جمله وظایف سازمان بورس 
خواند و گفت: مهم نیست شاخص صعودی یا نزولی 
باشد، مهم این اســت که عوامل داخل بازار درست 
هدایت شوند و شرکت ها و فعاالن اقتصادی بتوانند 
از این بازار برای سرمایه گذاری های جدید خود به 

منابع مالی دست پیدا کنند.

صادرات ۸ میلیارد دالری به امارات با رفع موانع بانکی 

۱۳ هزار واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شده اند

مردم عادی از ورود مستقیم به بورس خودداری کنند
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سکه ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهار شنبه، ۱۷ شهریورماه( در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان 

رسید.نیم  سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه سه  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۶۱ هزار تومان شد.
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شرط تحقق طرح های مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

برای تحقق طرح های مختلفی که از سوی دولت برای ساخت مسکن و در دسترس قرار گرفتن خرید خانه مطرح می شود دولت می بایست سبد حمایتی خود را نسبت به جوانان و متقاضیان تامین مسکن تعریف کند. در سالهای اخیر متوجه 
شده ایم که به نوعی سبدهای حمایتی تسهیالت با ارقام و باز پرداخت های مختلف وجود دارد و طرح افزایش تسهیالت خرید مسکن به یک میلیارد تومان نیز گزینه جدیدی است که تحقق آن در ابهام قرار دارد. 

نکته ای که این نوع سبدهای حمایتی دارند اعتراف ضمنی دولت بر این است که اقتصاد مسکن گران شده است. به جای اینکه بتوانیم راه حل تعدیل قیمت و افزایش میزان عرضه از بابت آپارتمان های قابل زیست و با امکانات دسترسی 
 به زیرساخت ها را تامین کنیم. پذیرفته ایم که ارقام تسهیالت را باال ببریم. با این حرکت دولتها خود را متقاعد می کنند که از افزایش قیمت ها آگاه هستند و می خواهند میزان برخورداری جامعه هدف از تسهیالت را باال ببرند. این طرح و 

طرح هایی از این دست، موجب ایجاد آرامش کاذب می شود و دولتمردان بر این باورند که با این سبدهای حمایتی به فکر جوانان هستند. 
در طول مدت برخورداری از این تسهیالت اتفاقات زیادی در اقتصاد و بازار مسکن خواهد افتاد برخورداری مردم از این ارقام را  در زمان طوالنی ممکن نخواهد کرد. با گذشت چندین سال از آغاز این طرح اعتبار و توان، مجدد از متقاضیان دور 
خواهد شد چراکه به واسطه تورم و رشد قیمت ها در حوزه مسکن این اعتبارات ارزش چندانی نخواهند داشت. باید آگاه باشیم که اگر می خواهیم امکانات و تسهیالتی به جامعه هدف بدهیم باید قابل دسترس و سریع باشد تا بتواند مشکلی 
را حل کند. با توجه به افزایش تورم و قیمت های بی سابقه مسکن نباید طرح هایی اعالم شود که در عمل قابلیت اجرا نداشته باشد و مردم را از خانه دار شدن دورتر کند. وقتی توانایی اجرایی و عملیاتی کردن این طرح وجود ندارد این طرح 
هم با شکست روبرو خواهد شد. با مقایسه ادوار گذشته و امکانات دولت اعم از بودجه، توان، نظام مدیریتی و نظام کنترلی بر این ساخت و سازها باید اعتراف کرد که ساخت یک میلیون مسکن اگر چه اقدام مثبتی از سوی دولت است اما به 
راحتی ممکن نخواهد بود. نگرانی این است که مبادا برای تحقق این شعار صدمات اقتصادی بسیار زیادی حتی بیشتر از کمبود و گرانی مسکن به مردم وارد شود. از کیفیت بد ساختمان ها گرفته تا نبود بسیاری از الیه های کارشناسی که در 

طرح ساخت یک میلیون مسکن دیده نشده است، در آینده تبعات بدی به جای خواهد گذاشت.

طرح هایی که این روزها برای 
رونق بازار مسکن و سهولت 
دسترســی مردم به خانه دار 
شدن مطرح می شود تا چه 
اندازه قابلیت اجرایی خواهند 
داشت. از طرح کرامت که شامل ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در سال می شود گرفته تا افزایش مبلغ وام خرید 
مسکن به یک میلیارد تومان. تا چه اندازه امکان تحقق این 
طرح ها در بازار مسکن وجود دارد و جامعه هدف طرح ها 
کدام قشر از مردم هستند.  یک کارشناس اقتصاد مسکن 

در رابطه با چگونکی تحقق طرح های مطرح شده برای 
ساماندهی بازار مسکن می گوید: برای تحقق طرح های 
مختلفی که از سوی دولت برای ســاخت مسکن و در 
دسترس قرار گرفتن خرید خانه مطرح می شود دولت می 
بایست سبد حمایتی خود را نسبت به جوانان و متقاضیان 
تامین مسکن تعریف کند. در سالهای اخیر متوجه شده 
ایم که به نوعی ســبدهای حمایتی تسهیالت با ارقام و 
باز پرداخت های مختلف وجــود دارد و طرح افزایش 
تسهیالت خرید مسکن به یک میلیارد تومان نیز گزینه 

جدیدی است که تحقق آن در ابهام قرار دارد. 
منصور غیبی اضافه کرد: نکته ای که این نوع ســبدهای 
حمایتی دارند اعتراف ضمنی دولت بر این است که اقتصاد 
مسکن گران شده است. به جای اینکه بتوانیم راه حل تعدیل 

قیمت و افزایش میزان عرضه از بابت آپارتمان های قابل 
زیست و با امکانات دسترسی به زیرساخت ها را تامین کنیم. 
پذیرفته ایم که ارقام تسهیالت را باال ببریم. با این حرکت 
دولتها خود را متقاعد می کنند که از افزایش قیمت ها آگاه 
هســتند و می خواهند میزان برخورداری جامعه هدف از 
تسهیالت را باال ببرند. این طرح و طرح هایی از این دست، 
موجب ایجاد آرامش کاذب می شــود و دولتمردان بر این 

باورند که با این سبدهای حمایتی به فکر جوانان هستند. 
در همین زمینه مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرده که 
سقف وام خرید مســکن جوانان به یک میلیارد تومان 
رسیده است. البته این به این معنا نیست که این وام اکنون 
پرداخت می شود. بلکه اگر فردی همین امروز حساب 
بانک مسکن جوانان را افتتاح کند، سال ۱۴۰۵ می تواند 

یک میلیارد تومان وام خرید مسکن دریافت کند. افراد 
متقاضی باید در بانک مسکن حساب وام مسکن جوانان 
افتتاح کنند و ماهانه حداقل مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در این 
حساب سپرده گذاری کنند. حداقل زمان دریافت وام، 

۵ سال بعد از افتتاح حساب و واریز سپرده ماهانه است.
با ۵ سال ســپرده گذاری، مبلغ وام مســکن جوانان در 
تهران ۴۰۰ میلیون تومان، کالنشهرها ۳۵۰ میلیون و 
سایر شــهرها ۳۰۰ میلیون تومان می شود.اما اگر افراد 
۱۵ سال کامل ماهانه این حساب را شارژ کنند، سقف وام 
هم افزایش پیدا می کند. به این شکل که افراد در تهران 
می توانند یک میلیارد تومان تســهیالت خرید مسکن 
بگیرند. مبلغ این وام در کالنشهرها ۸۵۰ میلیون تومان و 

در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان است.

دوره  انتظار 1۵ ساله وام  یک  میلیاردی خرید  مسکن  جوانان   از اعتبار  و  ارزش  تسهیالت  می كاهد

انتظار طوالنی برای خانه دار شدن
شایلی قرائی
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قیمت هتل ها نســبت به 
تعرفه ســال گذشته ۷۰ 
درصد کاهــش پیدا کرده 
و هتلداران به مسافران ۷۰ 
درصد تخفیــف می دهند. 
به گفته فعاالن هتلداری، هتل های تهران به دلیل 
نبود مشتری و مهمان در آستانه ورشکستگی قرار 
دارند و شش هتل نیز به طور کامل تعطیل شده اند. 
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران در این 
رابطه می گویــد: باز کردن هتل ها و روشــن نگاه 
داشــتن چراغ این واحدها در شرایط کنونی صرفه 
اقتصادی ندارد. در حال حاضر بسیاری از هتلداران 
برای تامین هزینه های خود اقدام به فروش برخی از 
لوازم هتلداری و امالک خود کرده اند تا بتوانند چند 
صباحی بیشتر چراغ واحدهای خود را روشن نگاه 
دارند. به گفته حمزه زاده، هتلداران و مراکز اقامتی 
 و متولیان تاسیسات گردشگری ملک های خود را 
می فروشــند تا بتوانند هزینه های جاری خود را 
 تامین کنند از این رو  متولیان جدید الزم اســت 

بسته های حمایتی را در اولویت بگذارند.
این در حالی است که محمدعلی فرخ مهر، رئیس 
اتحادیه هتل ها و هتــل آپارتمان در این رابطه می 
گوید: رکود عجیبی بر هتل های کشور حاکم است. 
قیمت هتل ها نســبت به تعرفه ســال گذشته ۷۰ 
درصد کاهش پیدا کرده و هتلداران به مســافران 
۷۰ درصد تخفیف می دهند. برنج، گوشت، مرغ و 
سایر مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشته و تمام تأسیسات و تجهیزات 
هتل مثل ماشین های لباس شویی به شدت گران و 
کمیاب شده است. در کنار کم شدن ۸۰ درصدی 
مسافران به نسبت دو سال قبل، هزینه هتل ها نیز 

۵۰۰ درصد بیشتر شده اند. رئیس اتحادیه هتل ها و 
هتل آپارتمان اظهار داشت: امید ما به دولت آقای 
رئیسی است. باید اقساط وامی را که دولت روحانی 
به ما داده بود شهریور امسال پرداخت کنیم که از 
دولت آقای رئیسی می خواهیم آن را تمدید کند و 
مجددا به همین اندازه به ما وام بدهد تا بتوانیم سر 
پا بمانیم و هتل ها را تعطیل و تعدیل نیرو نکنیم. به 
گفته فرخ مهر، بسیاری از هتل ها نتوانستند با این 
وضعیت اقتصادی ادامه دهند و تغییر کاربری دادند. 
در تهران ۶ هتل به کلی تعطیل شدند که قطعا در 

کشور تعداد آن ها بسیار بیشتر است.
جمشــید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران در این 
رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: باز کردن 
هتل ها و روشن نگاه داشــتن چراغ این واحدها در 
شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر 

بسیاری از هتلداران برای تامین هزینه های خود اقدام 
به فروش برخی از لوازم هتلداری و امالک خود کرده 
اند تا بتوانند چند صباحی بیشتر چراغ واحدهای خود 
را روشن نگاه دارند. به گفته حمزه زاده، هتلداران و 
مراکز اقامتی و متولیان تاسیسات گردشگری ملک 
های خود را می فروشند تا بتوانند هزینه های جاری 
خود را تامین کنند از این رو  متولیان جدید الزم است 

بسته های حمایتی را در اولویت بگذارند.
رئیس جامعه هتلداران اظهار داشت: در سالی که 
گذشــت همه هتلداران متضرر بودند و مشکالت 
بســیار عدیده ای داشتند و بســیاری از هتلداران 
با گرفتن وام و فــروش امــوال و روش های دیگر 
توانسته اند هتل خود را باز نگه دارند. االن حتی اگر 
بستر هم فراهم شود شرایط اقتصادی مردم به آنها 

اجازه سفر نمی دهد.

این فعال صنفی ادامه داد: دو بسته حمایتی داشتیم 
که بیش از پیش به چالش های پیش روی هتلداران 
افزوده است. در یکی از آنها موضوع امهال مالیاتی 
مطرح شده بود و براساس آن هتلداران می توانستند 
مالیات خود را به صورت اقساط بپردازند اما زمانی 
که صاحبان هتل ها برای مفاصا حســاب مراجعه 
کردند متوجه شدند که مشمول ۱۰ درصد جریمه 
شــده اند. یک هزار میلیارد تومان از کاهش درآمد 
مربوط به ماه اســفند و ۲ هزار میلیــارد مربوط به 
فروردیــن و ۱۵۰۰ میلیارد از کاهــش درآمد نیز 
مربوط به اردیبهشت بوده اســت. در ۲۰۷۰ هتل 
و هتل آپارتمــان زیرمجموعه جامعــه هتل داران، 
۷۵ هزار کارمند به صورت مستقیم مشغول فعالیت 
هستند که با از دست رفتن درآمد هتل ها، پرداخت 

حقوق این افراد با مشکل مواجه شده است. 

هتل ها مشتری ندارند

تهدید اشتغال ۷۵ هزار کارمند هتلداری 
فروش اموال برای ادامه فعالیت هتل ها 

شایلی قرائی
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رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار از کاهش 
تولید اقالم مختلف لوازم التحریر به ویژه جامدادی و 
دفتر خط دار خبر داد و از مردم خواست هنگام خرید 
کاال به عالمت استاندارد و کد آن توجه کنند؛ چراکه 
در سال های اخیر عده ای از محدودیت واردات سوء 
استفاده کردند و کاالهای بی کیفیت قاچاق را به کشور 
وارد و با درج عبارت "ساخت ایران" روی آن ها به نام 
کاالی ایرانی در بازار عرضــه می کنند.محمود رضا 
صنعتکار اظهار کرد: در پی تعطیلی مدارس ناشــی 
از شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف لوازم التحریر، 
میزان تولید آن کاهش داشته، اما تا حد امکان کارگران 
را اخراج نکردیم، بلکه فعالیت شرکت ها از سه شیفت 

به یک شیفت رسیده است. 
به گفته وی کاهش تولید اقوام مختلف متفاوت است. 
برای مثال در مورد دفتر خط دار و جامدادی که بیشتر 
در مدرسه استفاده می شود، بیشتر بوده و ۸۰ تا ۹۰ 
درصد کاهش داشته است اما در بخش مداد و خودکار 
کاهش تولید ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. البته با توجه 
به حضور کودکان در خانه استفاده از دفتر نقاشی و 
مداد رنگی بیشتر بوده، اما استفاده از پاک کن کاهش 

چشمگیر داشته است. 
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــت افــزار درباره 
میزان افزایش قیمت ها نیز گفــت: تولیدکنندگان 
افزایش قیمت چندانی اعمال نکرده اند و حتی برخی 
از اقالم خود را به قیمت تمام شــده عرضه کردند که 
کارشان گردش داشته باشــد. این در حالی است که 
اگر افزایش هزینه تولید مانند افزایش نزدیک به ۴۰ 

درصدی حقوق و دستمزد، هزینه حمل و نقل، مواد 
اولیه )از جمله افزایش بیش از ۶۰ درصدی محصوالت 
پتروشــیمی( و همچنین افزایش قیمت بیش از ۶۰ 
درصدی حامل های انرژی که بدون اعالم دولت گران 
شده، در نظر گرفته شود، انواع نوشت افزار باید حدود 
۶۰ درصد گران شود. البته احتماال فروشندگان طبق 
روال هر سال افزایش قیمت خود را اعمال می کنند؛ 
بنابراین اگر افزایش قیمتــی صورت گرفته در توزیع 
اتفاق افتاده، اما در بخش تولید افزایش قیمت خیلی 
جزئی بوده اســت. صنعتکار از مردم خواست هنگام 
خرید کاال به عالمت استاندارد و کد آن توجه کنند؛ 
چراکه در سال های اخیر عده ای از محدودیت واردات 
سوء استفاده کردند و کاالهای بی کیفیت قاچاق را به 
کشور وارد و با درج عبارت "ساخت ایران" روی آن ها به 
نام کاالی ایرانی در بازار عرضه می کنند؛ بنابراین دیدگاه 
منفی نسبت به کاالهای ایرانی در بازار ایجاد می کنند. 
او با بیان اینکه مردم بــرای اطمینان از کیفیت کاال 
می توانند از محصــوالت دارای عالمت اســتاندارد 
اســتفاده کننــد کــه حداقــل کیفیــت را دارد و 
تولیدکننــدگان را نیز به رعایــت حداقل کیفیت و 
دریافت استاندارد تشــویق کنند، تصریح کرد: البته 
استاندارد و بهداشت محصوالت مورد استفاده کودکان 
مثل اسالیم، اسباب بازی، خمیر بازی، بندانگشتی و 
نظایر آن حتماً اجباری است و باید عالوه بر عالمت 
استاندارد، عالمت سیب سالمت با کد مربوطه برای 
دریافت تاییدیه از طریق ارسال پیامک بر روی کاال 

درج شده باشد.

دبیر میز آ.سه.آن سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
صادرات کشورمان به اتحادیه اقتصادی آ.سه.آن در ۵ 

ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با افزایش همراه بوده است.
محسن رضایی پور با بیان اینکه صادرات کشورمان به 
اتحادیه اقتصادی آ. ســه. آن در ۵ ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ با افزایش همراه بوده اســت، اظهار داشت: بر 
اساس گزارش گمرک ایران میزان صادرات کشورمان 
در ۵ ماهه اول سال جاری به ۱۰ کشور عضو اتحادیه 
اقتصادی آ. سه. آن با ۴۸ درصد افزایش به رقم ۱۰۷۶ 
میلیون دالر رسید.وی افزود: بر اساس این گزارش در 
بین کشورهای اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن بیشترین 
صادرات کشــورمان به کشــور تایلند صورت گرفته 
که با ۲۶۶ میلیون دالر و ۳۹۵ هزار تن در مقایســه با 
مدت مشابه ســال قبل رشــد ۸۸ درصدی در ارزش 

داشته است.
دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
مهم ترین اقالم صادراتی ایران به تایلند شامل شمش 
آهن، مقاطع فوالدی، روی غیرممزوج، احشای مرغ، 
قیر نفت و وازلین است.رضایی پور گفت: در این مدت 
اندونزی دومین کشور هدف صادراتی کشورمان در این 

اتحادیه بوده و میزان صادرات ایران به این کشور حدود 
۲۲۷ میلیون دالر و به وزن ۳۵۲ هزار تن بوده است. این 
میزان از لحاظ ارزشی ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشــته ولی از لحاظ وزنی ۳۰ درصد 
کاهش داشته است.وی بیان داشــت: حجم تجارت 
کشورمان با این اتحادیه از سال ۱۳۹۷ و همزمان با دور 

جدید تحریم ها روندی نزولی داشته است.
دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ایران اضافه 
کرد: حجم تجارت کشورمان در سال گذشته به رقم 
۳ میلیارد دالر رســید، این در حالی است که سابقه و 
تجربه صادرات رشــد یابنده ای از سوی کشورمان به 
این اتحادیه اقتصادی مهم در سال های قبل از اعمال 
تحریم ها وجود داشته است و با افزایش ۴۸ درصدی 
صادرات کشورمان در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ انتظار می رود 
روند افزایشــی تجارت با این اتحادیــه ی مهم آغاز و 

تداوم یابد.
خاطرنشان می سازد، بیشترین اقالم وارداتی کشورمان 
از این اتحادیه شــامل نیشــکر، روغن پالم، ســویا، 
محصوالت غذایی، برنج، لوازم خانگی، فیبر متوسط 

فشرده و تلفن همراه بوده است.

رئیس اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به افزایش ۴۰ 
درصدی قیمت تمام شده فرش دستباف گفت: ما از بیرون 
تحریم شدیم و بانک مرکزی با سیاســت رفع تعهد ارزی، 
صادرات فرش را از داخل کشور تحریم کرد.عبداهلل بهرامی در 
مورد وضعیت صادرات فرش دستباف، اظهار داشت: اگرچه 
از سال ۹۷ فرش دستباف مورد تحریم آمریکا قرار گرفت اما 
این تحریم می توانســت فقط ۲۰ درصد صادرات را مختل 
کند در حالی که صادرات فرش دســتباف طی این سال ها 
به یک دهم رسیده است و ۸۰ درصد مشکالت را مسئوالن 
داخلی به وجود آوردند. رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران افزود: 
طی سالیان گذشته صادرات فرش دستباف ایرانی بین ۴۰۰ 
تا ۱.۲ میلیارد دالر بود اما این ارقام به ۵۰ تا ۸۰ میلیون دالر 
رسیده است. طی ۵ ماه نخســت امسال نیز صادرات فرش 
فقط ۱۵ میلیون دالر بود که پیش بینی می شود تا پایان سال 
به حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون دالر برسد. حتی نمایشگاه فرش 
دستباف که طی ۲۹ سال گذشته همواره برگزار شده، امسال 

به دلیل کرونا لغو شد.
وی با بیان اینکه بازار داخل نیز همراه با بازار خارجی دچار 
رکود شــده اســت، ادامه داد: صادرکننده انگیزه ای برای 
صادرات ندارد و هیچ گونه تسهیالت حمایتی و مشوقی به 
این بخش تعلق نگرفته اســت. همچنین ما بارها اعتراض 

کردیم که سیاست رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش 
لغو شود و یا تغییر کند زیرا اوالً اختالف مبلغ ریالی دالر آزاد 
با نیمایی زیاد اســت و همچنین صادرات فرش با صادرات 
سایر کاالها فرق می کند. فرش عموماً به صورت امانی صادر 
می شود و خریدار در همان لحظه پول نمی دهد. ممکن است 
فرش برگشت داده شود و یا از کشوری به کشور دیگر ارسال 
شود. به هر حال تاکنون توجهی به این اعتراضات نشده است.

بهرامی گفت: در کنار این مشکل، قیمت مواد اولیه نیز هر 
روز در حال گران تر شــدن است به گونه ای که قیمت تمام 
شده نسبت به پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است. خریدار 
خارجی نمی تواند این افزایش قیمت را درک کند از این رو 
رقبا مشتریان فعلی و آینده ایران را از آن خود می کنند.رئیس 
اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف 
شهری و عشایری ایران اظهار داشت: همچنین مشکالت 
مربوط به تولید و نبود تسهیالت، موجب شده طراحان ایرانی 

به کشورهای پاکستان و ترکیه مهاجرت کنند.
وی افزود: متأســفانه به دلیل نبود رانــت در حوزه فرش 
دستباف، ســرمایه گذاری در این بخش انجام نشد و برای 
دولت ها نیز حمایت از فرش دستباف در اولویت نبود و ما به 
راحتی جایگاه جهانی خود را از دست دادیم و اگر این روند 
تداوم یابد در آینده دیگر اثری از فرش دستباف ایرانی در دنیا 

وجود نخواهد داشت.

ایرنا نوشت: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت 
سیمان به ۲۵ هزار تومان در روزهای آینده خبر داد.روح اهلل 
عباسپور به حضور رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در این جلسه اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات 
بررسی شده در نشســت امروز قیمت سیمان و مشکالت 
موجود در این حــوزه بود؛ اقدامات اولیــه وزیر صمت در 

ساماندهی بازار اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت عرضه تمامی سیمان 
تولیدی در بورس است، اضافه کرد: این وزارتخانه با استفاده از 
ظرفیت سامانه جامع تجارت  زنجیره تولید تا مصرف سیمان 
را کنترل می کند که با به کارگیری این روش قیمت سیمان 
اکنون به حدود ۲۷ هزار تومان رسیده و وزیر صمت وعده داد 
در روزهای آینده سیمان ارزانتر و به محدود ۲۵ هزار تومان 

برسد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت دارای دو برنامه ۳ ماهه و ۶ ماهه 
است که براساس گزارش ارائه شده مقرر است که در کوتاه 

مدت ۳۰ قلم کاال را ساماندهی کند.
عباســپور با بیان اینکه وزیر صمت برنامه هایی برای رفع 
مشــکالت موجود در حوزه فوالد و پتروشیمی نیز داشت 
که مقرر شد در جلســات آینده بررسی شود، تصریح کرد: 
حمایت از تولیدات داخلی، تامین مالی موردنیاز، رسیدگی 
به موضوعات قیمت و کیفیت خودرو از جمله سایر مسائلی 
است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تحقق آن 
در حوزه خودرو است.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ضرورت تامین مواد اولیه،رفع مشکالت شهرک های 
صنعتی، قیمت خودرو، تنظیم بازار و... نکاتی دانست که در 

این نشست از سوی نمایندگان مطرح شد.

لوازم التحریر قاچاق به اسم تولید ایران

نرخسیماندرروزهایآیندهبه۲۵هزارتومانمیرسد

صادراتایرانبهکشورهایآ.سه.آن۵۰درصدافزایشیافت

افزایش40 درصدی قیمت تمام شده

رقبا،بازارفرشایرانراتصاحبکردند
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شامخ مرداد ماه نشان داد رکود تقاضا، عدم ثبات، قطعی برق و تامین 
مواد اولیه مانع تولید است

توليد همچنان در ركود شدید
رصد شاخص مدیران خرید از بخش صنعت در مرداد سال جاری نشان از 
آن دارد که »تعطیالت ناشــی از پیک پنجم کرونا«، »افزایش شدید نرخ 
ارز«، »نااطمینانی از شرایط بعد از انتخابات و ادامه قطعی برق در برخی 
استان ها« و »تعطیالت تابستانی« موجب شده تا بخش تولید همچنان با 

رکود دست بگریبان هستند.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ به طورکلی در مرداد مــاه تولیدکنندگان بخش 
صنعت همچنان با روند کاهشی در شاخص تولید، سفارشات و موجودی 
مواد اولیه روبرو بوده اند که نشان می دهد همچنان مانند ماه قبل رکود 

شدید در اکثر بخشهای تولیدی وجود داشته است.
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت در مردادماه عدد ۴۵.۲۴ به دســت آمده اســت و 
همچنان روند کاهشــی در بخش صنعت وجود دارد اما شدت کاهش آن 

اندکی نسبت به تیرماه مالیم تر است.
براســاس ارزیابی های صورت گرفتــه در بین زیرشــاخص های اصلی 
شــاخص صنعت، فقط »ســرعت انجام و تحویل ســفارش« و »میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انســانی« عدد باالی ۵۰ را به ثبت رسانده 
و سایر زیرشــاخص ها زیر ۵۰ بوده اند و در این میان شــاخص  »مقدار 
تولید محصوالت کمترین« مقدار را داشته است. در تیرماه به جز صنایع 
فراورده های نفت و گاز، چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی بقیه 
رشته فعالیت ها در رکود بوده و عدد شــاخص کل صنعت برای آن ها زیر 

۵۰ بوده است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در مرداد )۴۰.۲6( همچنان کاهشی و با 
شدت بیشتر نسبت به تیرماه کاهش داشــته است و طی 31 ماه گذشته 
از بهمن ۹7 )به جز فروردین هرسال و اسفند ۹۸( کمترین مقدار خود را 
به ثبت رسانده اســت. به عقیده فعاالن اقتصادی تعطیالت ناشی از پیک 
پنجم عامــل اصلی این کاهش بوده اســت. البته در مردادماه هرســال، 
 تعطیــالت تابســتانی کارخانه های بــزرگ نیز از دالیــل کاهش تولید 

قلمداد می شود.

ارزیابی شاخص های بخش صنعت
براســاس ارزیابی هــای صــورت گرفته شــاخص میزان سفارشــات 
جدید مشــتریان در مردادماه )۴1.۴1( کاهشــی اســت هرچند شدت 
کاهش آن اندکی نســبت به تیرماه مالیم تر شــده اســت. این کاهش 
همچنان متأثــر از تغییرات سیاســی بــوده و به دلیل افزایش شــدید 
 نــرخ ارز، طرف تقاضــا را در تصمیم گیری به شــدت دچــار بالتکلیفی 

کرده است.
در این گزارش عدد ثبت شــده برای شــاخص موجودی مــواد اولیه در 
مردادماه نیز )۴۲.1۸( است که مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته 
است و به کمترین مقدار خود طی 1۰ ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه و نوســانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه ها با کمبود مواد 

اولیه در بخش صنعت مواجه شوند.
از سوی دیگر ارزیابی ها نشــان دهنده آن است که در میان شاخص های 
مورد ارزیابی شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
مردادماه )۵1.۰۲( نســبت به تیرماه افزایش یافته و بخشی از آن ناشی 
از خوش بینی فعاالن اقتصادی بــه بهبود فعالیت ها در بخش صنعت طی 

ماه های آتی است.
اما شاخص قیمت خرید مواد اولیه که یکی از شــاخص های اثرگذار در 
بخش صنعت محســوب می شــود در مرداد مــاه  )۸۲.۵3( بوده که به 
بیشترین مقدار خود طی ۴ ماه اخیر رسیده است. افزایش قابل توجه نرخ 
ارز طی ماه های اخیر که بر روی قیمت خرید مواد اولیه تأثیر گذاشته باعث 
شده تا شاخص قیمت محصوالت تولیدشده )6۰.۰1( نیز طی ۴ ماه اخیر 

به بیشترین مقدار خود برسد.
همچنین شــاخص میزان فروش محصــوالت )3۸.۲۲( همچنان روند 
کاهشی شــدیدی دارد و یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده 
اســت. این کاهش در فروش تحت تأثیر کاهش در تقاضا، افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه، تغییرات دولت و عدم تصمیم برای خرید مشــتریان به 

وجود آمده است.
از سوی دیگر شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )6۵.۹۸( نشان دهنده 
خوش بینی فعاالن اقتصادی به بهبود اوضاع در شهریورماه است که طی ۴ 
ماه اخیر بیشترین مقدار را ثبت کرده است. رفع محدودیت های ناشی از 

تعطیالت کرونایی یکی از دالیل افزایش انتظارات مثبت است.
در مردادماه شــاخص تولید در صنایع نفت و گاز و صنایع کانی غیرفلزی 
عدد باالی ۵۰ و شــاخص صادرات در صنایع فراورده هــای نفت و گاز، 
ماشین ســازی و لوازم خانگی و چوب کاغذ و مبلمان عدد باالی ۵۰ را به 

ثبت رسانده است.
با توجه به ارزیابی صورت گرفته می توان گفت در مرداد تولیدکنندگان 
بخش صنعت همچنان با روند کاهشــی در شــاخص تولید، سفارشات و 
موجودی مواد اولیه روبرو بوده اند که نشــان می دهد همچنان مانند ماه 
قبل رکود شدید در اکثر بخش های تولیدی وجود داشته است. تعطیالت 
ناشی از پیک پنجم کرونا، افزایش شــدید نرخ ارز، نااطمینانی از شرایط 
بعد از انتخابات و ادامه قطعی برق در برخی استان ها و تعطیالت تابستانی 

ازجمله دالیلی است که بر شدت این رکود افزوده است.
تعطیالت ناشــی از پیک پنجم کرونا، افزایش شدید نرخ ارز، نااطمینانی 
از شرایط بعد از انتخابات و ادامه قطعی برق در برخی استانها و تعطیالت 

تابستانی از جمله دالیلی است که بر شدت این رکود افزودهاست.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی  
رکود تقاضا به دلیل شرایط ناشــی از تعطیالت پیک پنجم کووید 1۹ و 
همچنین تغییرات فضای سیاسی کشور فروش و تقاضا را تحت تأثیر قرار 
داده است و در بسیاری از صنایع باعث کاهش در تولید شده است )کانی 

غیرفلزی، شیمیایی)
عدم ثبات بازار به دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیالت ناشــی از پیک پنجم 

کرونا باعث کاهش تقاضا و نابسامانی در فروش شده است.
به دلیل تعطیلی ادارات، بســیاری از مجوزها به موقع صادر نمی شــود. 

)صنایع شیمیایی(
مشــکل تأمین خوراک دام و طیور و نهاده های دامی باعث رکود در این 
بخش باعث شده و صنایع وابســته نظیر تولیدکننده داروهای دامی نیز 
به دلیل رکود در این بازار تحت تأثیر قرار گرفته اند. )صنایع شــیمیایی، 

صنایع کشاورزی(
قطعی برق همچنان وجود دارد و گرانی مواد اولیه باعث کندی در تحویل 

سفارشات به مشتریان می شود )صنایع نفت و گاز(
مشکل تأخیر در صدور مجوزها در تأمین مواد اولیه و سایر موارد اختالل 
ایجاد کرده که به خصوص این معضل با تعطیــالت مرداد در موج پنجم 

شیوع کرونا شدت یافته است.

خبر

فعالیت ۲۶۰ شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی و فناوری زیستی
معاونت علمی و فناوری اعالم کرد بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در زمینه کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری زیستی فعالیت و تالش می کنند نیازهای این حوزه ها را برطرف کنند. ۲۶۹ شرکت 

دانش بنیان در حوزه های فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی فعالیت می کنند. مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با ارائه ۱۱۰ خدمت از این شرکتها حمایت می کند تا 
محصول فناورانه خود را با سرعت آماده ورود به بازار کنند.این برنامه حمایتی با توانمند کردن شرکت ها، توسعه بازار محصوالت دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی بستری را فراهم کرده است تا اهداف 

اقتصاد مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاومتی محقق شود.

بازار خــودرو طی یــک ماه 
گذشــته علی رغــم رکودی 
عمیق، از نظر قیمتی بســیار 
پرنوســان بــوده اســت. در 
حقیقت قیمت خودرو همگام 
با نوسان نرخ ارز و صعود قیمت دالر تا ۲۸ هزار تومان در 
بازار رو به افزایش گذاشت و قیمت خودروهای داخلی و 

وارداتی افزایش قابل مالحظه ای یافتند.
 اما با توجه به دوران گذار معرفی کابینه و استقرار کامل 
رییس جمهور جدید و وزرای پیشــنهادی، فعالن بازار 
ترجیح بر عدم معامله داشــتند. در روزهای گذشــته اما 
بازار متناســب با تحوالت بازار ارز، کمی آرام گرفته است 
و قیمتها با کاهش روبرو شــده اند. هرچند بســیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند این وضعیت شکننده است و بازار 
آبستن تحوالت بیشتری در آینده است. اما در هر صورت 
نزول قیمتها حاکی از آن است که کشش بازار به ویژه برای 
خودروهای داخلی بسیار کم است و بازار در برابر افزایش 
قیمت ها مقاومت می کند.کارشناسان معتقدند قیمت روز 
خودرو دقیقا به قیمت دالر گره خورده است و درصورتیکه 
مذاکرات وین به نتیجه برســد و درآمدهای نفتی دولت 
افزایش یابد می توان شــاهد ثبات و حتی کاهش قیمت 
ارزهای عمده در بازار باشــیم و به تبع آن قیمتها در بازار 
خودرو نیز کاهش خواهد یافت و با برگشت ثبات به بازار 
شاهد رونق مجدد در این بازار مهم کشور خواهیم بود. از 
طرف دیگر میزان عرضه خودرو از ســوی خودروسازان 
بزرگ کشور نیز یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قیمت 
خودرو در بازار اســت. در یک ماه گذشته شاهد تحوالتی 
در این زمینه نیز بوده ایم و عدم عرضه خودروهای مهم به 

بازار به دلیل ناقص بودن آنها قیمتها را صعودی می کند.
پژو ۲۰6 صندوق دار هموراه یکی از خودروهای پرطرفدار 
در بازار کشور بوده و تا حدودی به عنوان شاخص در میان 
محصوالت ایران خودرو از آن یاد می شــود. قیمت این 
خودرو در ابتدای شهریور به ۲۹7 میلیون تومان هم رسید 
اما از دوباره روند نزولی را پیــش گرفت و به قیمت ۲۹۰ 
میلیون تومان معامله می شود. البته باید توجه داشت که 
این قیمت برای خودرو پژو ۲۰6 دنده دستی، ترمز عقب 
کاسه ای و بدون داشتن سنسور دنده عقب است. پژو ۲۰6 
تیپ ۲ ساده مدل 1۴۰۰هم اکنون با قیمت ۲۵۲ میلیون 
تومان خرید و فروش می شود. پژو ۲۰7 یکی از خودروهای 
پر حاشــیه این روزهای بازار اســت که قلــه قیمت ها را 
برای خانواده پژو فتح کرد. ایــن محصول در کالس هاچ 
بک دنده ای، در ابتدای ماه جــاری به بهای 36۵ میلیون 
تومان در بازار رسید. قیمتی که پیش بینی می شد باتوجه 
به چالش های خودروســاز برای تولیــد و عرضه کم این 
محصول، بها این کالس از ۲۰7 را به ۴۰۰ میلیون تومان 
برساند. اما از نهم شــهریورماه جاری قیمت این خودرو 
با شیب نزولی بســیار آرام مواجه و در آخرین روز کاری 
هفته گذشته بها آن به 3۵۸ میلیون تومان رسید. احتمال 
افزایش قیمت این خودرو نیز به دلیل عرضه قطره چکانی 
و تقاضا مشتریان برای خرید، در روزهای آینده وجود دارد.

دنا پالس توربو دنده ای نیز یکی دیگر از محصوالت گروه 
صنعتی ایران خودرو است که طرفداران خاص خود را دارد 
و تحوالت قیمتی آن توسط فعاالن بازار همواره رصد می 
شود. این خودرو که افزایش قیمت قابل مالحظه ای را در 
یک ماه گذشته تجربه کرده بود و به قیمت ۴3۲ میلیون 
تومان نیز رسید هم اکنون با قیمت ۴3۰ میلیون تومان 
خرید و فروش می شود.کوییک پالس به عنوان ارزان ترین 
خودرو دنده اتوماتیک این روزهای بازار داخلی شناخته 
می شود. این خودرو از ابتدای شهریورماه جاری تا هشتم 

این ماه، با افزایش بها ۲3۲ میلیــون تومانی در بازار آزاد 
مواجه بود. اما از نهم شــهریور قیمت ایــن خودرو روبه 
نزول حرکت و شیب بها آن به ۲۲۸ میلیون تومان رسید. 
پارامترهای بازار نشان می دهد این خودرو کاهش قیمت 
دیگری را نیز تجربه و ســپس بها آن برای مدت کوتاهی 
ثابت باقی خواهد ماند.ســاینا EX از گروه سایپا یکی از 
محصوالت پرطرفدار و شــاخص بازار است که قیمت آن 
همواره توسط فعاالن بازار رصد می شود. این خودرو نیز 
همانند سایر خودروها در یک ماه گذشته پرنوسان بوده 
است. بیشترین قیمت برای این محصول در ماه گذشته 
16۵ میلیون تومان بود اما با نزولی شدن قیمتها، ارزش 
این خودرو در بــازار هم اکنون بــه 163 میلیون تومان 
کاهش یافته است.نوسانات قیمت در بازار نشان می دهد 
که علیرغم روی کارآمدن رییس دولت ســیزدهم هنوز 
اتفاقی واقعی در عرصه اقتصادی صورت نگرفته است تا بر 
اساس آن تحلیل ها به یک پیش بینی درست برسد. بازار 

خودرو در وضعیت کنونی تابعی از شرایط اقتصادی حاکم 
بر کشور است. متغیرهای گوناگونی در قیمت خودرو اعم 
از ایرانی و یا خارجی حاکم است که افراد به شکل مستقیم 
در این قیمت گذاری دخیل نیســتند.اکنون که وزرای 
کابینه مستقر شده اند تا تعیین دقیق سیاست های خود و 
تاثیر آن در بازار با یک وقفه ای روبرو هستیم. عالوه بر این، 
مساله برجام هم چنان بالتکلیف باقی مانده و تا سروسامان 
بخشــیدن به تحریم های اقتصادی و رفع آنها باید صبر 
پیشه کرد اما بازار خودرو روی این موج ناامنی اقتصادی 
و بالتکلیفی هر روز در نوســان اســت. اگر سیاست های 
خارجی، موفقیت آمیز دنبال شــود شاید بتوان در کوتاه 
مدت شــاهد ثبات و رونق در بازار خودرو باشیم. در غیر 
این صورت حداقل در کوتاه مدت نمی توان انتظار کاهش 
قیمت ها را داشت و در بلند مدت درصورت موفقیت دولت 
در اصالح ساختار صنعت خودرو و جهش تولید ثبات به 

بازار بازخواهد گشت.

تا سروسامان بخشيدن به تحریم های اقتصادی بازار خودرو در فاز انتظار است 

نیم رخ بازار خودرو در یک ماه گذشته
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اپل تصمیم دارد مراسم ساالنه خود را هفته آینده 
برگزار کند. پیش بینی می شــود از آیفون های 
ســری 13 با دوربین های ارتقا یافته و نمایشگر 
همیشه روشن در این مراســم رونمایی شود. اپل 
اعالم کرد هفته آینده روز 1۴ ســپتامبر مراسمی 
 California« برگزار می کند. این رویداد به نام
Streaming« به طور مجازی از اپل پارک پخش 

می شود.

این شرکت به طور معمول در مراسم پاییز خود در 
هر سال از ســری جدید آیفون رونمایی می کند و 
امسال نیز پیش بینی می شود از آیفون 13 رونمایی 
کند.ســری جدید آیفون ها در اندازه های مشابه 

سری 1۲ عرضه می شــوند. اما ویژگی مهم برخی 
مدل های سری 13 نمایشگرهایی با رفرش ریت 
باال اســت. همچنین پیش بینی می شود بریدگی 
روی نمایشگر نیز کوچک تر و کیفیت دوربین های 

دستگاه ارتقا یافته باشد.از پوستری که اپل برای 
مراسم خود منتشــر کرده، به سختی می توان به 
ســرنخ هایی درباره رویداد دست یافت هرچند به 
نظر می رسد آســمان در حال روشن شدن، نشان 
دهنده ارتقــای کیفیت عکاســی در آیفون های 
جدید باشــد. لوگوی درخشــان اپل نیز احتماالً 
اشاره به قابلیت جدید نمایشگر است که همیشه 

روشن می ماند.

توییتر در حــال آزمایش امکان مشــاهده تمام صفحه 
تصاویر و ویدیوها در این پلتفرم شبکه اجتماعی است.
توییتر یک شــبکه اجتماعی است که به میزان فزاینده 
ای بصری شده و به همین تناسب به رسانه کاربر فضای 
بیشتری می دهد. این شرکت تست تایم الین لبه به لبه 
را در iOS آغاز کرده که امکان مشــاهده تمام صفحه 
تصاویر و ویدیوها را فراهم مــی کند. کاربران دیگر نیاز 
ندارند برای مشاهده عکس به صورت تمام صفحه روی 

آن ضربه بزنند.
توییتر اعــالم نکرد ایــن قابلیت چه زمانــی از مرحله 
آزمایشــی خارج می شــود اما قول داد این آزمایش را 
ادامه دهد. هدف این تســت ایجاد تمرکز بیشتر روی 
محتواست زیرا کاربران بیشتری در توییتر به اشتراک 
گذاری رسانه می پردازند و ممکن است مشوق قویتری 

برای ارسال محتوا از سوی کاربران در این پلتفرم باشد.
دومین تســتی که توییتر آغاز کرده است ممکن است 
برای افرادی که هدف آزار آنالین قرار می گیرند، مفید 
باشد. در این تست کاربران توییتر امکان پیدا می کنند 
هواداران خود را بدون این که متوجه شوند، بالک کنند. 
این هواداران بدون این که متوجه شــوند و باعث آزار و 

تهدید شــود، از فید کاربر ناپدید می شوند.این شبکه 
اجتماعی اعالم نکرده اســت چه زمانــی این قابلیت را 
عرضه خواهد کرد. این قابلیت به همراه چندین پروژه 
مربوط به حریم خصوصی و مقابله با آزار آنالین شامل 
تست Safety Mode و آرشیو اتوماتیک توییتها در 
راه است. ممکن است زمان چندان زیادی نبرد تا کنترل 
سخت گیرانه هوادار برای طیف گسترده ای از مخاطبان 

قابل دسترس شود.

دولت السالوادور ۲۰.۹ میلیون دالر بیت کوین خریداری 
کرد و یک روز بعد رســماً بزرگترین رمــزارز جهان را به 
عنوان یکی از پول های رســمی خود معرفی کرد. دولت 
السالوادور ۲۰.۹۰ میلیون دالر بیت کوین خریداری کرد 
و یک روز بعد رســماً بزرگترین رمزارز جهان را به عنوان 

یکی از پول های رسمی خود معرفی کرد.
رئیس جمهور نایب بوکله، در توییت های دیشــب خود 

اعالم کرد الســالوادور در کل ۴۰۰ بیت کوین خریداری 
کرده است و این اقدام را اولین گام برای اقدامی بزرگ تر 
و اضافه کردن این رمزارز به تراز مالی خود دانســت.این 
توئیت ها با چند ساعت فاصله از هم منتشر شدند و طبق 
قیمت بیت کوین در زمان ارســال این توئیت ها می توان 

گفت که دولت السالوادور در کل ۲۰.۹ میلیون دالر رمزارز 
خریداری کرده است.قیمت بیت کوین در واکنش اولیه به 
این توئیت ها رشد کرد و به حدود ۵۲.6۸1 دالر رسید اما 
اندکی بعد روند نزولی آن آغاز شــد.دیروز قبل از انتشار 
این توئیت ها قانون بیت کوین السالوادور که در ماه ژوئن 

تصویب شده بود، اجرایی شــد.به این ترتیب السالوادور 
اولین کشوری است که بیت کوین را به ذخایر رسمی بانک 
مرکزی خود اضافه خواهد کرد.دولت الســالوادور ۲۰۰ 
دستگاه خودپرداز بیت کوین را در سراسر این کشور نصب 
کرده است.شهروندان السالوادوری می توانند در بانک ها 
ثبت نام کرده و کیف های پول مجازی »چیوو« با حداقل 

سرمایه 3۰ دالر بیت کوین داشته باشند.

رئیس کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری 
با بیان اینکه دانش بنیان ها در زمینه ایجاد الین های تولید 
مرغ بومی در تالش هستند، گفت: این مرغ ها مناسب ذائقه 
ایرانی ها اســت.دکتر محمد جعفرآقایی رئیس مرکز ملی 
مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: 
کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست فناوری برای 
حمایت و هماهنگی میان مراکز نگهداری از منابع ژنتیکی و 

تسهیل برنامه های حفاظت از منابع ژنتیکی تشکیل شد.
عضو هیات علمی موسســه تحقیقات علوم باغبانی با بیان 
اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی در سال ۹7 
تصویب و ابالغ شد، گفت: در این قانون آمده است که وظیفه 
مدیریت برنامه های حفاظت از منابع ژنتیکی برعهده وزارت 
جهاد کشاورزی است؛ اما در ســتاد توسعه زیست فناوری 
مقرر شد بر توسعه و بهره برداری از این منابع تمرکز شود.

جعفرآقایی با بیان اینکه یکی از پروژه هایی که انتظار می رود با 
توسعه بهره برداری از منابع ژنتیکی بومی می تواند به حفاظت 
از منابع ژنتیکی اختصاصی کشور منجر شود پروژه تولید مرغ 
و تخم مرغ بومی اســت، اضافه کرد: طعم و مزه مرغ و تخم 

مرغ بومی توسط بسیاری از مردم کشور مورد پسند است 
در صورتی که اطمینان داشته باشند محصول عرضه شده 
به صورت طبیعی و ســالم و در محیط روستایی با استفاده 
از نژاده های بومی اصیل تولید شده است. رئیس مرکز ملی 
مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در 
حال حاضر مرغ بومی به عنوان محصولی که با استاندارهای 
بهداشتی و اصالت توده های پرورشی به تولید رسیده باشند 
در بازار عرضه نمی شود.وی در راستای مقایسه مرغ بومی و 
مرغ تجاری عنوان کرد: مرغ های تجاری خارجی که اغلب مرغ 
تولیدی کشور را تشکیل می دهند و یا حتی مرغ نژاد آرین که 
یک نژاد خارجی موجود در ایران است، نژادهای بسیار کم 
تحرکی هستند که در شــرایط پرتراکم سالن های پرورش 
زندگی می کنند و قابلیت تولید در شرایط تجارتی را دارند. 
جعفرآقایی ادامه داد: ایــن مرغ ها از ضریب تبدیل باالتری 
برخوردار هستند و کامالً برای تولید تجاری مناسب هستند. 
اما برای تولید این نژادها به واردات الین های اجدادی از خارج 

وابسته هستیم. همچنین این نژادها به بیماری ها و شرایط 
نامساعد محیطی بسیار حساس بوده و باید در شرایط کاماًل 
ایزوله نگهداری شوند.به گفته رئیس کارگروه زیست بانک ها 
در ستاد توسعه زیست فناوری، مرغ های تجاری با استفاده از 
دان تجاری مرکب از ذرت و کنجاله سویا تغذیه می شوند و 
در صورت بروز اپیدمی بیماری در کشور همه این مرغ ها که 
نژادهای خالصی هستند ممکن است به سرعت دچار بیماری 
شــده و امنیت غذایی را تهدید کند. وی خاطر نشان کرد: 
مرغ های بومی، پر تحرک هستند و ضریب بهره وری آنها نیز 
کمتر از مرغ های تجاری است، اما این توده ها معموالً مقاوم 
به بیماری ها و شرایط اقلیمی کشور بوده و می توانند با چرا 
کردن در اطراف مزارع و منازل روستائیان یا تغذیه از باقی 
مانده مواد غذایی رشد کنند. بنابراین نژادهای بومی در قفس 
و سالن های تجارتی نمی توانند رشد کنند بلکه باید در حیاط 
و مزرعه روستائیان تولید شوند.رئیس کارگروه زیست بانک ها 
در ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه در حال حاضر 

چند ایستگاه در کشور توده های مرغ بومی را نگهداری کرده 
و با انتخاب و اصالح نژادهای مرغ بومی، الین هایی با بهره وری 
باالتر تولید کرده انــد، گفت: ایده این پروژه آن اســت که 
شرکت های نوپای دانش بنیان الین های مناسب از مرغ بومی 
را تکثیر و با ایجاد شبکه هایی در نواحی روستایی جوجه های 
واکسینه شده و اصیل مرغ بومی را در میان روستائیان توزیع 
و با آموزش و راهنمایی روستائیان محصول گواهی شده را در 
محیط روستایی تولید کنند.به گفته جعفرآقایی، سپس مرغ 
و تخم مرغ تولید شــده را جمع آوری و به صورت بهداشتی 
آماده، بسته بندی و به بازارهای بزرگ شهری عرضه می شود.
وی تاکید کرد: بررســی های میدانی نشان می دهد که این 
محصول می تواند در بازارهای شهری با قیمت های مناسبی 
به فروش برسد بطوری که بتواند هزینه های ناشی از بهره وری 
کمتر و تولید کمتر توده های بومی نسبت به نژادهای تجارتی 
را جبران کند. جعفرآقایی خاطر نشان کرد: بنابراین عالوه 
بر تامین محصول مرغ و تخم مرغ بومی سالم با طعم و مزه 
مطلوب ذائقه مردم ایران، موجب ایجاد اشــتغال و افزایش 

درآمد روستائیان و کشاورزان خود معیشتی خواهد شد.

شرکت مایکروســافت فید خبری شخصی سازی 
شده ای به نام مایکروسافت استارت را راه اندازی 
کرد که به صورت وب ســایت و یک اپلیکیشــن 
موبایل قابل دســترس خواهد بود.ایــن اقدام به 
مایکروسافت اجازه می دهد با فیدهای خبری که 
از سوی شــرکتهای اپل و گوگل یا اپلیکیشنهای 
دیگری ماننــد فلیپ برد فراهم می شــوند، بهتر 

رقابت کند.
این غول نرم افزاری در یک پست وبالگ اعالم کرد 
این فید خبری محتوا را از ناشــران خبری جمع 
آوری کرده و بر مبنای انتخابهای کاربر شــخصی 

سازی می کند.مایکروسافت استارت در وب سایت 
MicrosoftStart.com که در گوگل کروم و 
مایکروسافت ایج کار می کند، قابل دسترس است. 
اپلیکیشــن موبایلی آن برای هر دو نسخه iOS و 
اندروید موجود است. همچنین در محصوالت دیگر 
مایکروسافت شــامل ویندوز 1۰ و ویندوز 11 و 
مرورگر وب مایکروسافت ایج گنجانده خواهد شد.

بر اســاس گزارش رویترز، مایکروسافت استارت 
بر مبنای سرویسهای آنالین این شرکت از جمله 

MSN که اخبار را از منابع جمع می کند، ساخته 
شده اســت.این فید مانند پورتالهای آنالین دیگر 
توسط تبلیغات پشتیبانی می  شود. هر چند ردیف 
کاربران یک واحد تبلیغات را مشاهده می کنند که 
با نشان ســبز تبلیغ عالمت گذاری شده است. از 
آنجا که مایکروسافت MSN را تعطیل نمی کند و 
آن را با این سرویس خبری در شماری از محصوالت 
دیگرش می گنجاند، تبلیغات امالک را با راه اندازی 

این محصول، گسترش می دهد.

 ،iOS طبق برچسب حریم خصوصی اپلیکیشن
اطالعات شــامل نام آی دی کاربر برای ردگیری 
کاربران در وب سایتها و اپلیکیشنهای شرکتهای 
دیگر اســتفاده می شــوند. در مقابل، گوگل نیوز 
بخش ردگیری ندارد. هر دو محصول مایکروسافت 
اســتارت و گوگل نیوز مجموعــه ای از "دیتای 
مربوط به شما" شامل مکان، شناسه ها، تاریخچه 
جست و جو، اطالعات اســتفاده، اطالعات تماس 
و موارد دیگر دارند. با این حال خود وب ســایت 
مایکروســافت اســتارت تنها به سیاست حریم 

خصوصی کلی مایکروسافت لینک دارد.

با قابليت های جدید؛

زمان رونمایی از آیفون ۱۳ مشخص شد

آزمایش دو قابلیت جدید در توییتر

بیت کوین یکی از پول های رسمی السالوادور شد

ایجاد الین های تولید مرغ بومی توسط دانش بنیان ها 

مایکروسافت استارت راه اندازی شد


