
در شرایطی که روز گذشته در پی توافق صورت گرفته بین سازمان 
هواپیمایی و ایرالین های داخلی قیمت بلیت پروازهای اربعین پنج تا 
شش میلیون تومان اعالم شد، بلیت این پروازها حتی از سوی آژانس 
مســافرتی زیر نظر ســازمان حج و زیارت هم گرانتر از نرخ مصوب 
فروخته می شود و در این میان مشخص نیست سازمان هواپیمایی به 
عنوان ناظر باید با کدام دسته از متخلفان )بخش خصوصی یا دولتی( 

برخورد کند؟
به گزارش ایســنا، روز گذشته محمدحســن ذیبخش - سخنگوی 
سازمان هواپیمایی - درباره آخرین وضعیت پروازهای اربعین، اظهار 
کرد: در پی توافق صورت گرفته با شــرکت های هواپیمایی، قیمت 

بلیت پروازهای اربعین اعالم شد. بر این اساس قیمت بلیت هواپیما 
برای پروازهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد نجف 
پنج میلیون تومان به صورت دو طرفه و سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
به صورت یکطرفه است. همچنین بلیت پروازهای مشهد به مقصد 
نجف شش میلیون تومان به صورت دو طرفه و حداکثر چهار میلیون 
تومان به صورت یکطرفه باید عرضه شــود.وی بــا بیان اینکه همه 
ایرالین ها از پنجشنبه )۲۵ شهریور ماه( تا 1۰ مهر ماه باید نسبت به 
ارائه این بلیت با نرخ های توافقی اقدام کنند افزود: چنانچه هر یک 
از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی از مبلغ مورد توافق 
سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی تخطی کرده و 

نسبت به گرانفروشــی بلیت پروازهای اربعین اقدام کند، مسافران 
می توانند از طریق سایت سازمان هواپیمایی و سامانه شکایات مردم 
اقدام کرده و قطعا به سرعت به آن رسیدگی می شود.این اظهارات در 
حالی مطرح شد که زائران برای ثبت نام در سامانه سماح باید به ازای 
هر نفر ۶۵ هزار تومان پرداخت کنند و پس از آن به آژانس مسافرتی 
معرفی می شوند که این آژانسها نیز عمدتا زیرمجموعه سازمان حج 
و زیارت بوده و متاسفانه قیمت بلیت پروازهای اربعین را باالتر از نرخ 
توافقی می فروشد. به عنوان مثال قیمت بلیت یکی از این پروازها به 
شرح زیر اســت:یکی از اپراتورهای این آژانس مسافرتی در پاسخ به 
یکی از زائران که قصد سفر به عتبات عالیات را داشت، اینگونه توضیح 

داد که قیمت بلیت هواپیمــا برای پروازهای اربعین از حدود ســه 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
صورت یکطرفه است و قیمت دو طرفه آن نیز به همین منوال فروخته 
می شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بین قیمت بلیت 
پروازهای شما با نرخ های توافقی اعالم شده تفاوت فاحش وجود دارد؟ 
گفت: هر سال همین طور است و برخی از پروازهای اربعین به صورت 
سازمانی به فروش می رود که هنوز از طرف سازمان هواپیمایی سهمیه 
پروازهای دولتی اربعین اعالم نشده اما در حال حاضر این پروازها با 
نرخ آزاد محاسبه می شود. البته تا ۶ مهر ماه هم پروازها پر شده اند.این 
اپراتور آژانس مسافرتی مورد نظر ادامه داد: اگر بلیت پروازهای اربعین 

هم اعالم شود تعداد محدودی است و متقاضیان باید به سرعت آن 
را خریداری کنند.این اظهارات در حالی مطرح می شود که در اخبار 
منتشــر شــده و برنامه ریزی های صورت گرفته بین دستگاه های 
متولی موضوعی تحت عنوان پروازهای دولتی یا آزاد اربعین و سهمیه 
بندی آن مطرح نشده است. از سوی دیگر زائران باید برای ثبت نام 
در سامانه سماح ۶۵ هزار تومان پرداخت کنند که این عدد برای ۶۰ 
هزار زائر ایرانی که از سوی دولت عراق مورد پذیرش قرار گرفته اند به 
حدود چهار میلیارد تومان می رسد. در این میان دستگاه های نظارتی 
باید به این مسئله ورود کنند و با متخلفان و گرانفروشان برخورد کرده 

تا تکلیف زائران اربعین امسال مشخص شود.

قیمت گرید نفتی صادراتی اورال روسیه در بازار جهانی 
در پی افزایش صادرات و قیمتهای رقابتی صادرات عراق 
کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، از نظر تاریخی 
نفت اورال روســیه ارزانتر از نفت برنت که شاخص نفت 
تولید شده در دریای شمال و فراتر از آن است، معامله می 
شود. نفت اورال دریای بالتیک سه شنبه هفته جاری دو 
دالر و ۳۵ سنت در هر بشکه پایین تر از قیمت نفت برنت 
معامله شد؛ در حالی که یک هفته پیش قیمت پیشنهادی 

برای خرید نفت اورال یک دالر و پنج سنت ارزانتر از نفت 
برنت بود.معامله گران می گوینــد افزایش برنامه ریزی 
شده محموله های صادرات برای بارگیری در سپتامبر و 
انتظارات برای صادرات بیشتر در اکتبر، در افت قیمت نفت 
اورال موثر بوده است. در این بین عراق کاهش چشمگیر 
قیمت فروش نفت به خریداران اروپایی را اعالم کرد که 
به معنای مواجه شدن گریدهای نفتی روسیه با رقابت 
غیرمنتظره است. وزارت دارایی روسیه روز چهارشنبه 

اعالم کرد به دلیل قیمت پایینتر اورال، قصد دارد تعرفه 
صادرات نفت خام و نفت کوره را در اکتبر به ۶۲ دالر و ۸۰ 
سنت در هر تن در مقایســه با ۶۴ دالر و ۶۰ سنت فعلی 
کاهش دهد.اختالف قیمت هفته گذشته نفت اورال نسبت 
به برنت بزرگترین اختالف قیمت در هفت ماه اخیر بود. 
این افزایش تا حدودی به دلیل اختالل عرضه نفت خلیج 
مکزیکو پس از طوفان سهمگین آیدا روی داد که به افزایش 

خرید نفت اورال از سوی آمریکا منجر شد. 

مایکروسافت بزرگترین برنامه بازخرید سهام خود 
به میزان حداکثر ۶۰ میلیــارد دالر را اعالم کرد.به 
گزارش ایسنا، ارزش سهام مایکروسافت که بزرگترین 
سازنده نرم افزار جهان است، در سال ۲۰۲1 به میزان 
۳۵ درصد رشد کرده و ارزش بازارش به ۲.۲ تریلیون 
دالر رسیده و این شرکت را به دومین شرکت سهامی 
عام ارزشــمند تبدیل کرده اســت. برنامه بازخرید 
قبلی مایکروســافت که در ســپتامبر سال ۲۰1۹ 

اعالم شده بود، ۴۰ میلیارد دالر بود.برنامه بازخرید 
سهام مایکروسافت با پیشنهاد دو سناتور دموکرات 
برای دریافت مالیات دو درصدی از بازخرید ســهام 
شرکتها برای کمک به تامین مالی الیحه بودجه ۳.۵ 
تریلیون دالری آمریکا همزمان شــده است.اگرچه 
مایکروسافت اعالم نکرد چگونه پول بازخرید سهام 
را تامین خواهد کرد اما این شــرکت در حال حاضر 
بیش از 1۳۰ میلیارد دالر نقدینگــی دارد که برای 

تامین مالی خرید شرکتهای دیگر و افزایش میزان 
سود نقدی پرداختی به سهامداران و بازخرید استفاده 
شده است.بازخرید ســهام اخیر تاریخ پایان ندارد و 
ممکن است هر زمانی خاتمه پیدا کند. مایکروسافت 
همچنین سود نقدی ســه ماهه خود را شش سنت 
افزایش داد و به ۶۲ سنت در هر سهم رساند. ارزش 
سهام مایکروســافت پس از اعالم این خبر در اوایل 

معامالت روز چهارشنبه یک درصد صعود کرد.

سرویس پیام رسان واتس اپ قابلیت جدیدی را آزمایش 
می کند که جست و جوی شرکتها در داخل واتس اپ را 
امکان پذیر می کند.به گزارش ایسنا، آزمایش این قابلیت 
که به کاربران امکان می دهد فروشگاهها و خدمات را از 
طریق یک دایرکتوری در واتس اپ جست و جو کنند، در 
سائوپالوی برزیل انجام می گیرد. این قابلیت در راستای 
تالش فیس بوک برای تقویت تجــارت الکترونیکی در 
سرویسهایش عرضه می شــود.مت آیدیما، نایب رییس 
پیام رســانی تجاری فیس بــوک در مصاحبه ای گفت: 
این قابلیت می تواند شــیوه اولیه ای باشد که افراد یک 
پروســه تجاری را در واتس اپ شــروع کنند.واتس اپ 
برخالف فیس بوک و اینســتاگرام تبلیغــات در داخل 
اپلیکیشن خود نمایش نمی دهد. آیدیما گفت: پیش از 
این شرکتها شماره واتس اپ خود را در بسته بندی یا وب 
سایتها با استفاده از تبلیغات فیس بوک تبلیغ می کردند 

تا کاربران را در واتس اپ جلب کنند.این ســرویس پیام 
رسان با یک اپلیکیشن ویژه شــرکتهای کوچک و یک 
رابط کاربری برای شرکتهای بزرگتر به منظور اتصال به 
سیستمشان، به میزان فزاینده ای در حال جلب کاربران 
تجاری است.رونق پیدا کردن خرید آنالین در دوران همه 
گیری ویروس کرونا باعث شد فیس بوک قابلیتهای خرید 
درون برنامه ای را در همه اپلیکیشــنهای خود توســعه 
دهد. مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیــس بوک در ژوئن 
اعالم کرد قابلیت فروشگاههای فیس بوک )شاپس( در 
چندین کشور به واتس اپ توسعه پیدا می کند. در سالهای 
اخیر واتس اپ ابزارهای خرید مانند کاتالوگ محصول و 
کارتهای خرید را راه اندازی کرده اســت.واتس اپ اعالم 
کرد تســت جدید شامل هزاران شــرکت در بخشهایی 
مانند غذا، خرده فروشــی و خدمات محلی در برخی از 
محالت سائوپالو می شــود. آیدیما گفت: هند و اندونزی 

نامزدهای بعدی برای توسعه این قابلیت خواهند بود.این 
شرکت که در پی به روزرسانی حریم خصوصی با واکنش 
منفی کاربران روبرو شد و از ســوی رگوالتور حفاظت از 
دیتای ایرلند به دلیل نقض حریم خصوصی جریمه شد، 
اعالم کرد به جست و جو یا نتایج جست و جوی کاربران 
از طریق قابلیت دایرکتوری جدید دسترســی نخواهد 
داشــت.آیدیما احتمال این که در آینده تبلیغات درون 
برنامه ای در واتس اپ معرفی شــود را منتفی ندانست. 
وی گفت: واتس اپ همچنین به مدلهای غیرتبلیغی مانند 
ساخت نرم افزار برای کمک به شرکتها به منظور مدیریت 
خدماتشان از طریق اپلیکیشنهای فیس بوک عالقمند 
است.بر اســاس گزارش رویترز، این سرویس پیام رسان 
در ســال ۲۰1۴ در قراردادی به ارزش 1۹ میلیارد دالر 
توسط فیس بوک خریداری شــد اما برای درآمدزایی از 

قابلیتهایش عملکرد کندی داشته است.

فرانسه و بلژیک باالترین تورم های ۲.۵ سال اخیر خود را 
تجربه کردند.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار فرانسه، 
نرخ نهایی تورم فرانســه در 1۲ ماه منتهی به آگوست با 
۰.۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 1.۹ 
درصد رســید که این نرخ تورم، باالترین تورم ثبت شده 
این کشور در ۳۰ ماه اخیر بوده اســت.مهم ترین عامل 
افزایشی نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی 

بوده که در آن تورم  به 1۲.۷ درصد افزایش یافته اســت. 
در بین ســایر بخش ها نیز نرخ تورم بخش تنباکو با ۰.۲ 
درصد افزایش نســبت به ماه قبل به ۵.1 درصد رسیده 
و تورم بخش ارتباطات به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده 
است.  متوسط نرخ تورم فرانســه در بازه زمانی 1۹۵۸ تا 
۲۰۲1 برابر با ۴.۴1 درصد بوده است که باالترین رقم ثبت 
شده مربوط به آوریل 1۹۵۸ با 1۸.۸ درصد و کمترین نرخ 

تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال 
۲۰۰۹ بوده است.بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در این 
ماه ۰.۶ درصد اندازه گیری شده که نسبت به تورم ثبت 
شده ماه قبل ۰.۵ درصد بیشتر شده است. هسته تورمی 
که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را 
به دلیل نوسانات آن ها در نظر نمی گیرد در این ماه به ۰.۸ 

درصد رسیده است.

شــرکت هواوی چین با وجود این که درآمدش را در پی 
تحریمهای آمریکا از دســت داده اما در حال توسعه تیم 
دانشمندانش است.به گزارش ایسنا، اکنون که دولت جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا تمایل دارد با چین رقابت کند 
و محدودیتها علیه هواوی در زمینه دسترسی به فناوری 
نیمه رســانای آمریکا را حفظ کند، توسعه تحقیقات می 
تواند به چین برای ساخت فناوریهای بومی کمک کند.ِرن 
ژنگفی، مدیرعامل شرکت هواوی در یک نشست داخلی 
در اوایل اوت مدعی شد که این شرکت با وجود فشارهایی 
که از سوی آمریکا وجود دارد، حقوق نیروی کار در حال 
توســعه خود را به موقع پرداخت کرده است. بسیاری از 
شــرکتهای چینی اغلب پرداخت حقوق کارمندان را به 
تاخیر می اندازند یا آنهــا را وادار می کنند بدون دریافت 
بســته پایان خدمت، اســتعفا دهند.مدیرعامل هواوی 
گفت: با وجود محدودیتهای آمریکا در دو سال گذشته، 

این شرکت سیاستهای منابع انسانی خود را تغییر نداده و 
مواردی مانند حقوق، پاداش، ارتقای شغلی و توزیع سهام 
شرکت طبق معمول جریان داشته است. هیچ بی نظمی 
در این شرکت وجود نداشته بلکه هواوی بیش از گذشته 
متحد شده و حتی استعدادهای بیشتری را جذب کرده 
است.هواوی مدعی است شمار کارمندانش را ۳۰۰۰ نفر 
در فاصله اواخر سال ۲۰1۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داده و بیش 
از نیمی از آنها معــادل ۵۳.۴ درصد در بخش تحقیقات و 
توسعه هستند.دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق 
آمریکا در سال ۲۰1۹ با استناد به نگرانیهای امنیت ملی، 
شرکت هواوی را در لیست سیاه قرار داد که فروش فناوری 
شرکتهای آمریکایی به این شــرکت را قدغن کرد. افت 
فروش جهانی تلفن هوشــمند هم به کسب و کار هواوی 
صدمه زد. این شرکت در شش ماه نخست سال میالدی 
جاری ۳۲۰.۴ میلیارد یوان )۴۹.۶۷ میلیارد دالر( درآمد 

گزارش کرد که در مقایسه با ۴۵۴ میلیارد یوان در مدت 
مشابه سال گذشته کاهش داشت. درآمد نیمه اول امسال 
هواوی حتی از نیمه اول سالهای ۲۰1۹ و ۲۰1۸ که همه 
گیری ویروس کرونا شیوع پیدا نکرده و تحریمهای آمریکا 
وضع نشــده بود، کمتر بود. دو بخش بزرگ کسب و کار 
شــامل مصرف کننده و اپراتورهای مخابراتی، بزرگترین 
کاهش سال به ســال را در نیمه اول سال ۲۰۲1 داشتند 
اما کسب و کار اینترپرایز که هواوی استراتژی رشد خود را 
روی آن متمرکز کرده است، ۶.۶ میلیارد یوان رشد کرد.بر 
اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، اظهارات مدیرعامل 
هواوی در شرایطی مطرح می شود که دولت مرکزی چین 
در تالش برای حل کمبود نیروی کار در صنایع پیشرفته 
ای مانند تولید است. پکن طرحهای بلندپروازانه ای را برای 
ساخت فناوری خود در بخش نیمه رسانا و رایانش کوانتوم 

در یک دهه آینده تشریح کرده است.

گرانفروشی پروازهای اربعین در آژانس های حج و زیارت!

برنامه مایکروسافت برای بازخرید ۶۰ میلیارد دالری سهامقیمت نفت روسیه کاهش یافت

راه اندازی آزمایشی قابلیتی با ماهیت تجاری در واتس اپ

بیشتر شدن نرخ تورم در کشورهای فرانسوی زبان

هواوی دانشمندان بیشتری استخدام می کند
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وزیر نفت خبر داد؛

 به جای سکه،
 سهام مهریه کنید

  پیش بینی افزایش
 1.5 برابری ظرفیت 

پاالیشی کشور طی 4 سال

 قانون ممنوعیت 
 واردات لوازم خانگی
 تا پایان سال 14۰۰ است

اولویت نخست جمهوری 
اسالمی ارتباط با 
کشورهای 
منطقه است

رئیس جمهوری:
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سرمقاله

 سهم  اندک تولید
 از تسهیالت بانکی 

آمارهایی که از سوی وزارت 
صمــت در رابطه با ســهم 
واحدهای تولیدی از منابع 
بانکی منتشــر می شود با 
اســتناد به منابعی است که از ســایت بهین یاب 
استخراج می شــود. مرحله به مرحله درخواست 

تسهیالت با سیستم ...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه 3

3
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الزمه زندگی عادی؛ 
ماهانه ۱۰ میلیون تومان!

  دپوی ۲ میلیون
 تن کاالی اساسی در بنادر

4000 میلیارد تومان سهم تولیدکنندگان از وام های بانکی شد

هفت خوان تامین مالی تولید 
صفحه3

صفحه2

قسط ۸.۶میلیونی وام جدید مسکن 
اقساط وام  جدید مسکن فراتر از توان مردم  است

سود ۶00 میلیون تومانی وام 4۸0 میلیونی

ضریب جینی که در سال ۹۸ با کاهش نسبت به 
ســال ۹۷ به عدد ۰.۳۹۹۲ رســیده بود، در سال 
۹۹ بار دیگر از مرز ۰.۴ عبور کرد. بر این اســاس 
وضعیت توزیع درآمد در سال ۹۹ نسبت به سال 
۹۸ در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین 
سهم بیست درصد ثروتمند ترین از درآمد کل در 
ســال ۹۹ بالغ بر ۴۷ درصد به ثبت رسیده است 
و این در حالیســت که سهم بیســت درصد فقیر 
 ترین از درآمد کل تنها ۵.۸۳ درصد برآورد شده

 است. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می 
گوید: کاهش تــورم به منظــور افزایش بازدهی 
درآمدها یک الزام اســت که امیــد داریم دولت 
سیزدهم بتواند گامی نتیجه بخش در این زمینه 
بردارد. علــی قنبری ادامــه داد: کاهش بازدهی 

حقوق و دستمزد به دلیل افزایش...

رئیس سازمان راهداری با اشــاره دپو ۲ میلیون تن 
کاالی اساسی در بنادر کشــور گفت: این میزان کاال 
تــا ۴۵ روز آینده به مقاصد داخلی حمل می شــود.

به گزارش تســنیم، داریوش امانی با اشاره به  اینکه 
هم اکنون 11 میلیون و ۹۹۴ هزار تن کاالی اساسی 
از بنادر کشور حمل شده اســت، اظهار کرد: اولویت 
نخســت حمل کاال از بندر امام خمینی بوده که بعد 
از مصوبه شــورای عالی ترابری که مقرر شد سازمان 
راهداری روزانــه ۲۵۰۰ ناوگان به بنــدر امام )ره( 
نفرستد که هم اکنون حدود ۲۷۰۰ دستگاه کامیون 
به بندر امام تردد دارد.وی با اعالم این که روزانه ۴ هزار 
دستگاه از کل بنادر کشور در حال تردد است، افزود: 
در بندر چابهار با توجه به ظرفیت کم انبار کاالهای 

اساسی در محوطه بعضی از ...



اقتصاد2
ایران وجهان

به جای سکه، سهام مهریه کنید
عضو کمیته فقهی ســازمان بــورس گفت: از نظر 
فتــاوای مراجع تقلید، ســهام دارایی محســوب 
می شود و می توان آن را به عنوان مهریه تلقی کرد.

علی معصومی نیا عضو کمیته فقهی سازمان بورس 
در گفت وگو با خبرنگاران جوان؛ در رابطه با مهریه 
بیان کرد: از نظر فقهی هر آنچه تحت ملکیت قرار 
بگیرد را می توان مهر قــرار داد، فرق نمی کند آن 
چیز دارایی خارجی و فیزیکی یا منفعت یک دارایی 
باشد. برای مثال می توان استفاده از یک دارایی در 
مدت مشخص را مهر قرار دهیم. همچنین می توان 
آموزش یک حرفــه را مهر قــرار داد. حقوق قابل 
انتقال هم می تواند به عنوان مهر قرار داده شــود. 
خالصه مطلب اینکه از نظــر فقهی هر چیزی که 
مالیت داشته باشد می توان آن را به عنوان مهریه 

در نظر گرفت.
وی گفت: برای پاســخ به این پرسش که آیا سهام 
می تواند به عنوان مهریه تلقی شود، باید به سراغ 
این بحث برویم که آیا ســهام دارایی محســوب 
می شــود یا خیر؟، در این رابطه نظرات مختلفی 
وجود دارد اما در شــرایط فعلی، ســهام به عنوان 
دارایی پذیرفته شــده، بنابراین می تواند به عنوان 

مهریه نیز تلقی شود.
این مقام مســئول ادامه داد: عموم مراجع در حال 
حاضر این عقیده را دارند که ســهام، یک ســند 
مالکیت اســت که بر اســاس آن دارنده سهم در 
دارایی های شــرکت سهیم اســت و یا به تعریف 
دیگر سهام خودش یک مال اعتباری است. پس بر 
اساس هر دو نظر، سهام به عنوان یک دارایی در نظر 
گرفته می شود، بنابراین به عنوان مهریه و نفقه نیز 

می تواند قلمداد شود.
وی افزود: بر این اساس الزم نیست مهریه به صورت 
پول یا سکه باشد و سهام بر اساس فتاوای مراجعی 
که سهام را دارایی می دانند، می تواند مهر قرار داده 
شود. فقط باید مهریه مشخص و دقیق باشد. به این 

معنی که باید نوع و میزان دارایی مشخص باشد.
این کارشــناس فقهی بازار ســرمایه در رابطه با 
مشــخص بودن میزان مهریه، عنوان کرد: منظور 
از مشخص بودن این نیســت که قیمت مهریه باال 
نرود. بلکه این امکان وجود دارد که قیمت مهریه در 

آینده افزایش پیدا کند.
وی در رابطه با شــرعی بودن یا نبودن مهریه قرار 
دادن ســهام شــرکت ها هم گفت: اگر شــرکتی 
فعالیت اش غیر شــرعی باشــد ماننــد، بعضی از 
سهام شرکت های خارجی که نوشابه الکلی تولید 
می کنند، خرید و فروش سهامشــان نیز شــرعی 
نیســت و مهریه قرار دادن این ســهام نیز عمل 

درستی محسوب نمی شود.
وی در پایان گفت: اگــر در عقد چیزی را به عنوان 
مهر قرار دهند که شرایط یاد شــده را ندارد، عقد 
ازدواج صحیح است، اما به محض انجام عقد، مهر به 
صورت دین در ذمۀ مرد قرار نمی گیرد و زن طلبکار 
نمی شود، بلکه  زن در این صورت مالک مهرالمثل 
در ذمه مرد می شود. مهرالمثل یعنی آن که میزان 

مهریه برای زن هم شأن او قرار داده شود.

وزیر نفت خبر داد؛
 پیش بینی افزایــش 1.5 برابری 
ظرفیت پاالیشی کشور طی 4 سال

وزیر نفت گفت: ظرفیت پاالیــش نفت و میعانات 
گازی را باید افزایش دهیم و در این زمینه ۲ برنامه 
ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه های کنونی و ایجاد 
ظرفیت پاالیشی جدید با ساخت پتروپاالیشگاه را 

در برنامه داریم.
به گــزارش تســنیم، جــواد اوجی، وزیــر نفت 
در گفت وگو بــا برنامه »رهیافــت« رادیو اقتصاد 
ابراز کــرد: با توجــه بــه مشــوق هایی همانند 
تنفــس خــوراک می توانیــم افزایــش ظرفیت 
 پاالیشــی مطلوبی را در ســال های آینده داشته

 باشیم.
وی گفــت: بــرای ســاخت پتروپاالیشــگاه ها 
8 ســرمایه گذار آمــاده هســتند و تاکنــون 
مجوز تنفــس خــوراک بــرای یک میلیــون و 
 500 تــا یک میلیــون و 600 هزار بشــکه داده 

شده است.
وزیر نفت گفت: پیش بینی شــده اســت ظرفیت 
پاالیشی کشــور ظرف 3 تا 4 سال آینده 1.5 برابر 
شــود و از روزانه ۲.۲ میلیون بشکه کنونی به 3.5 
میلیون بشــکه در روز برســد.اوجی افزود: ایران 
بیش از 150 میلیارد بشکه نفت اثبات شده دارد و 
ظرفیت خوبی در حوزه باالدست داریم و بی شک 
افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز همزمان با افزایش 
ظرفیت تولید فرآورده هــای نفتی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: بهینه ســازی و مدیریت مصرف 
فرآورده های نفتی و گاز باید کنار افزایش ظرفیت 
تولید نفت و گاز و ظرفیت های پاالیشــی مدنظر 

قرار گیرد.

بانک ها

رئیس ســازمان راهداری 
با اشــاره دپو ۲ میلیون تن 
کاالی اساســی در بنــادر 
کشور گفت: این میزان کاال 
تا 45 روز آینده به مقاصد 

داخلی حمل می شود.
به گزارش تســنیم، داریوش امانی با اشاره به  اینکه 
هم اکنون 11 میلیون و 994 هزار تن کاالی اساسی 
از بنادر کشور حمل شــده است، اظهار کرد: اولویت 
نخست حمل کاال از بندر امام خمینی بوده که بعد 
از مصوبه شورای عالی ترابری که مقرر شد سازمان 
راهداری روزانــه ۲500 ناوگان به بنــدر امام )ره( 
نفرستد که هم اکنون حدود ۲700 دستگاه کامیون 

به بندر امام تردد دارد.
وی با اعالم این که روزانه 4 هزار دستگاه از کل بنادر 
کشور در حال تردد اســت، افزود: در بندر چابهار با 
توجه به ظرفیت کم انبار کاالهای اساسی در محوطه 
بعضی از کاالها دپو شده است که مقرر شده تا طی 
هفته جاری با 6 اســتانی که کاالهای اساسی آنها از 
این بندر حمل می شود نشستی برگزار کنیم و نسبت 
به اعزام ناوگان جاده ای کمکی به بندر چابهار اقدام 
مناسبی انجام بدهیم تا هرچه ســریعتر 109 هزار 
تن کاالی دپو شده از بندر شــهید بهشتی چابهار 

تخلیه شود.
وی با اشاره به این که روند خروجی نسبت به ورودی 
از بنادر رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: 
بندر شهید بهشتی چابهار از ابتدای سال نزدیک به ۲ 
میلیون تن جابه جایی کاال داشته است که 703 هزار 
تن کاالی اساسی گندم بوده و مابقی کاالهای متفرقه 
بوده است. امیدوار هستیم با کارهایی که در حال انجام 

است و مشوق هایی که برای رانندگان در موضوعات 
الستیک و روغن در نظر گرفته ایم این روند روز به روز 

افزایش داشته باشد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به کاهش 
چشمگیر معطلی رانندگان، ادامه داد: انبارش در بندر 
شهید رجایی و بندر امام )ره( وضیعت مناسب است 
اما در بندر چابهار با توجه به اینکه بندر تازه تاسیس 

است اقدامات خوبی آغاز شده است. موضوع سیلوی 
100 هزارتنی، انبارهایی که توسط بخش خصوصی 
سرمایه گذاری می شود این اقدامات کمک می کند تا 
در سال های آتی در بخش جابه جایی کاالهای اساسی 

از بندر چابهار مشکلی نداشته باشیم.
امانی با اعالم این که کاالی اساسی دپو شده در بنادر 
حدود ۲ میلیون تن اســت،  گفت: از این میزان 1.4 
میلیون تن در بندر امام )ره( و مابقی در ســایر بنادر 
است. ســازمان راهداری تعهد کرده است تا ظرف 
یک ماه و نیم آینده این ۲ میلیون تن کاال حمل شود.

وی افزود: روزانه تقریبا 9۲ هزار تن کاال حمل می شود 
.مقرر است تا این رقم به روزانه 100 هزار تن برسد. هم 
اکنون نزدیک به 4 هزار کامیون روزانه کاالی اساسی 
را از بنادر امام)ره(، شــهیدرجایی، چابهار، امیرآباد، 
نوشهر، فریدون کنار، و بندر انزلی حمل می کنند که   
در تالش هستیم تا ناوگان جاده ای از 4 هزار کامیون 
به 5 هزار کامیون در روز برای حمل کاالهای اساسی 

ارتقا بدهیم. 
وی یادآور شــد: با توجه به فرمایشان رهبر معظم 
انقالب در موضوع تعامل با کشورهای و تاکید ریاست 
جمهوری مبنی بر جهش صادرات کاالهای غیرنفتی، 
یکی از مباحثی که سازمان راهداری دنبال می کند 
ساماندهی پایانه های مرزی است.  95 درصد در این 
خصوص رشد داشتیم که نوید دهنده اقداماتی خوبی 

است که در پایانه ها انجام شده است.

 برنامه سازمان راهداری برای حمل تا 45 روز آینده

 دپوی ۲ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر

در مراسم بدرقه سفر به تاجیکستان در 
فرودگاه مهرآباد مطرح شد

رییســی: اولویــت نخســت 
جمهــوری اســامی ارتباط با 

کشورهای منطقه است
رییس جمهوری اولویت نخست جمهوری اسالمی ایران 
را ارتباط با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه 
عنوان کرد و گفت: با سفر به تاجیکستان فصل جدیدی 
از ارتباط با این کشور در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی رقم می خورد.
به گــزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی روز 
پنجشنبه در مراسم بدرقه رسمی از ایشان در سفر به 
تاجیکستان در کنفرانس خبری، اظهار کرد: این سفر 
بنا به دعوت رسمی رییس جمهور تاجیکستان انجام 
می شــود و عالوه بر حضور در اجالس شانگهای و بیان 
دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسالمی ایران، دیدارهایی 
نیز با سران و مسووالن عالی کشورهای شرکت کننده در 

این اجالس خواهیم داشت.
رییس جمهوری با بیان اینکه مســئله همکاری های 
کشورهای منطقه از مســائل مهم و منطقه ای است، 
افزود: برای همکاری های منطقه ای بسیار اهمیت قائل 
هستیم و سازمان شانگهای یکی از سازمان های فعال 
برای همکاری های منطقه ای است که جمهوری اسالمی 

ایران در آن حضور فعال خواهد داشت.
رییسی با بیان اینکه آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن 
بشری است، گفت: مدنیت در جای جای آسیا قابل بحث 

و مذاکره است.
رییس جمهــوری دیدار با مقامات شــرکت کننده در 
اجالس و تعامل اقتصادی با کشورهای آسیایی را جزو 
سیاســت های اصلی دولت خود عنوان کرد و افزود: با 
این ســفر فصل جدیدی در ارتباط با تاجیکستان در 

زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رقم می خورد.
رییس دولت مردمی با ابراز تاسف از وقفه ایجاد شده در 
مناسبات خوب دو کشور ایران و تاجیکستان، اظهار کرد: 
با این سفر یک فصل جدیدی را برای روابط در زمینه های 
مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با این کشور رقم 

خواهیم زد.
وی افزود: در این سفر در حوزه های حقوقی، اقتصادی و 
کشاورزی، قراردادهایی از طرف هیات های همراه رییس 
جمهوری و مقام  های تاجیکســتان امضا می شود که 
به دنبال این قراردادها باید اقدام و عمل بین مسووالن 
جمهوری اسالمی ایران و تاجیکســتان باشد که این 
روابط را می تواند میدانی تر کند و شاهد توسعه روابط دو 

کشور خواهیم بود.  
رییسی ادامه داد: با آقای امام علی رحمان رییس جمهور 

تاجیکستان هم دیدار دوجانبه ای خواهیم داشت.  
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ارتباط با کشورهای 
منطقه به ویژه تقویت و توســعه روابط با کشــورهای 
همسایه جمهوری اسالمی ایران جزو اولویت  های اصلی 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی ابراز امیدواری کرد که در مجموعه مذاکراتی که با 
مسووالن عالی کشورها در این سفر انجام می شود تعامل 
بین کشورهای آســیایی بیش از قبل باشد و گام های 

جدیدی در این ارتباط برداشته شود.

 عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
انعقاد قرارداد ساخت ۲ میلیون 
مســکن/ رویای ۳۰ ســاله 
خانه دار شــدن به هفت سال 

کاهش پیدا می کند
عضو کمیسیون عمران و شهرســازی مجلس اظهار 
داشت:می خواهیم که رویای 30 ساله داشتن مسکن به 

هفت تا هشت سال کاهش پیدا کند.
اقبال شاکری  اظهار داشــت: صنعت ساختمان موتور 
متحرک اقتصاد است همه فعالیت های اقتصادی دیگر 
نیز در این زیرساخت فعالیت می کند، اقدامات خوبی 
در این راستا در حال انجام است برای مثال تفاهم نامه 
ساخت ۲ میلیون مسکن مسکونی در وزارتخانه منعقد 

شده است.
وی افــزود: در بودجه 1400 نیز ســاخت حدود یک 
میلیون و دویســت هزار واحد مســکونی پیش بینی 
شده است. یعنی حتی ساخت یک میلیون مسکن در 
سال که وعده آن از طرف دولت داده شده حدود ۲00 
هزار کمتر از چیزی اســت که در بودجه 1400 پیش 
بینی شده و ساخت این تعداد مسکن مشکالتی مثل 
تورم را نخواهد داشت چراکه از منابع دولتی نبوده و با 
همکاری بانک ها خواهد بود. بانک هایی که در این راستا 
همکاری نکنند خود را محروم کرده انــد.وی در ادامه 
اضافه کرد: با قانون مالیات بر خانه های خالی به دنبال 
بازگشت آنها به چرخه اقتصادی کشور بودیم که حدود 
یک میلیون واحد مســکونی از طریق قانون به چرخه 
اقتصادی بازگردد. عالوه بر این قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه نیز وجود دارد که انگیزه را برای سوداگری در 
بازار مســکن کاهش می دهد. می خواهیم که رویای 
 30 ساله داشتن مسکن به هفت تا هشت سال کاهش 

پیدا کند.
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میخائیل اولیانوف از پایان بررسی مسائل مرتبط با ایران 
در نشست کنونی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی خبر داد.
به گزارش فارس،  »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی از پایان 
بررسی مسائل مرتبط با ایران در نشست کنونی شورای 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. 
وی افزود: دیدگاه رایج این بود که زمان آن رسیده تهران 
همکاری خود را با آژانس برای حل مسائل مهم تشدید 
کند. اعضا همچنین خواستار از سرگیری گفت وگوهای 

وین شدند.

نماینده روسیه در آژانس اتمی همچنین پیش تر از این 
نهاد بین المللی خواست تنش ها را کاهش دهد و از سیاسی 
کردن برنامه هسته ای ایران پرهیز کرده و به همکاری های 

معمول فنی با ایران بازگردد.
وی در سخنانی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی افزود باید به هر گونه نگرانی در راستای توافق 

پادمان ها رسیدگی شود. 
نشست شورای حکام آژانس اتمی روز دوشنبه ۲۲ شهریور 
در وین آغاز شد و جمعه ۲6 شهریور روز پایانی آن خواهد 
بود و مسئله برنامه هسته ای و قطع دسترسی آژانس به 

تأسیسات اتمی ایران، از مباحث اصلی آن بوده است.

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس اتمی طی اظهاراتی در 
جلسه روز دوشنبه شورای حکام با ابراز نگرانی از وجود 
مواد اتمی در مکان های اعالم نشده در ایران، گفت سواالت 

درباره آن چهار مکان اعالم نشده هنوز باقی است. 
»کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده دائم جمهوری 
اســالمی ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین و 
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سخنرانی خود 
در نشست فصلی شورای حکام عنوان کرد که هیچ موضوع 
پادمانی در رابطه با فعالیت های هســته ای جاری ایران 
وجود ندارد و این نکته مهم، یک بار دیگر در گزارش فعلی 

مدیرکل نیز تأیید شده است.

غریب آبادی با بیان این که ایران تعامالت عملی و سازنده 
و روابط کاری خود را با آژانس ادامه داده و با حسن نیت 
تالش کرده تا به سؤاالت مربوط به چند موضوع کم اهمیت 
گذشته پاسخ دهد، به طور جدی نگرانی خود را از بزرگ 
نمایی این موضوعات از سوی دبیرخانه آژانس ابراز کرد و 
گفت: اظهارات مدیرکل در گزارش اخیر خود که »عدم 
پیشرفت در شفاف سازی سؤاالت آژانس در مورد صحیح 
و کامل بودن اظهاریه های پادمانی ایران، بر توانایی آژانس 
در ارائه اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 
تأثیر جدی می گذارد«، حقیقتا مبین اغراق در رابطه با این 

موضوعات است.

بانک مرکزی ســقف جدید وام خرید مسکن از 
محل اوراق حق تقدم را ابالغ کرده است که قسط 
وام 480میلیون تومان ماهانه 8میلیون و 661هزار 

تومان است.
به گزارش تسنیم، بر اســاس ابالغ بانک مرکزی 
سقف وام ساخت و خرید مســکن از محل اوراق 
حق تقدم در تهــران از ۲00 میلیون تومان برای 
زوجین به 400 میلیون تومان افزایش یافته است.

وام تعمیر یا همان جعاله که پیــش از این برای 
تهرانی ها 40 میلیون تومــان بوده به 80 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
 سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم 
در مراکز استان ها و شــهر های باالی ۲00 هزار 

نفر جمعیت برای زوجین 3۲0 میلیون تومان و 
به صورت انفرادی 160 میلیون تومان اســت. در 
سایر مناطق شــهری با جمعیت ۲00 هزار نفر و 
کمتر برای زوجین ۲40 میلیون تومان و به صورت 

انفرادی 1۲0 میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش تسنیم، اقساط وام 400 میلیون تومانی 
خرید مســکن برای تهرانی هــا در بازپرداخت 
به روش ساده ماهانه 6 میلیون و 661 هزار تومان 
اســت. کل بازپرداخت این وام در ماه 1۲ ســال 

دوازدهم بالغ بر 959 میلیون و ۲6۲ هزار تومان 
خواهد بــود، به عبارت دیگر ســود این وام 559 

میلیون و ۲6۲ هزار تومان خواهد بود.
اقســاط وام 80 میلیــون تومانــی تعمیــر در 
بازپرداخت 5ساله با نرخ سود 17.5 درصد ماهانه 
حدود ۲ میلیون تومان است. سود این وام حدود 
40 میلیون و کل بازپرداخــت آن 1۲0 میلیون 

تومان خواهد بود.
در واقع یک متقاضی وام مسکن از محل اوراق حق 

تقدم در تهران باید ماهانه 8 میلیون و 661 هزار 
تومان قســط پرداخت کند. مجموع بازپرداخت 
وام 480 میلیون تومانی بالغ بر یک میلیارد و 80 
میلیون تومان و کل سود وام 600 میلیون تومان 

خواهد بود.
مبلغ اقســاط وام 3۲0 میلیــون تومانی ماهانه 
5 میلیــون و 3۲9 هزار تومــان، کل بازپرداخت 
767 میلیون تومان و سود این وام 447 میلیون 

تومان است.
همچنین قسط ماهانه وام ۲40 میلیون تومانی از 
محل اوراق حق تقدم حدود 4 میلیون تومان، سود 
335 میلیون تومان و کل بازپرداخت 575 میلیون 

تومان خواهد بود.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
اظهار داشــت: قانــون ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی تا پایان ســال 1400 بود و اگر قرار باشــد 
دوباره این کار ادامه پیدا کند نیاز به تصویب ســال 
1401 دارد به هــر حال عــدم واردات نمی تواند 

مادام العمر و دائمی باشد.
محمد حســین اســالمیان در گفت وگو با ایلنا در 
مورد احتمال واردات لوازم خانگی در سال 1401 
اظهار کرد: قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا 
پایان سال 1400 بود و اگر قرار باشد دوباره این کار 
ادامه پیدا کند نیاز به تصویب سال 1401 دارد، به 
هر حال عدم واردات نمی تواند مادام العمر و دائمی 
باشد. در بخشــی که ما تولید داریم و واردات لوازم 
خانگی می تواند به آن بخش آســیب بزند این کار 

می تواند تاثیرگذار باشــد امــا در بخش هایی که 
تولید نداریم و نیاز بازار وجــود دارد امروز این نیاز 
از طریق قاچاق مرتفع می شــود در این بخش باید 
واردات قانونی انجام شــود تا بتوانیم تعرفه قانونی 

بگیریم و میزان قاچاق نیز کاهش پیدا کند. 
وی افزود: یک راه دیگر واردات قطعات است یعنی 
قطعات وارد شــود تا تولید نهایی در داخل کشور 
صورت بگیرد در این صورت می توانیم تکنولوژی 
را وارد کشور کنیم و محصوالت نهایی لیبل ایرانی 
بخورنــد، کارگر ایرانی نیز از این فرصت اشــتغال 
اســتفاده می کند. این کار در بلند مــدت به نفع 

صنعت لوازم خانگی ما خواهد بود.
اســالمیان تصریح کرد: ما در ایران تولید ماشین 
لباسشویی داریم اما شــاهد هستیم که واردات آن 

به صــورت قاچاق هم انجام می شــود درحالی که 
ممنوع اعالم شــده و قاچاق در این مورد جایگزین 
آن شده است. اگر بخواهیم از منظر کاهش قاچاق 
به موضوع نگاه کنیم بایــد واردات لوازم خانگی را 
آزاد کنیم تا عالوه بر این کــه جلوی قاچاق گرفته 
شــود با افزایش ســطح رقابت کاالهــای ایرانی 
تکنولوژی و علم خود را به روز رسانی کرده و سطح 

محصوالت ارتقا پیدا کند. 
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
ادامــه داد: اما در یک چشــم انداز درازمدت اینکه 
به جای محصــول نهایی علم و فناوری ســاخت 
محصوالت وارد کشــور شــود می تواند مثمر ثمر 
باشــد. این که خط تولید در داخل ایــران و با برند 
ایرانی باشــد اما بتوانیــم تکنولوژی های جدید و 

قطعات جدید وارد کنیم برای آینده صنعت لوازم 
خانگی کشور بسیار مفید خواهد بود.

اگــر  ســاخت:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
بخواهیم عقالنی نگاه کنیم در هیــچ کجای دنیا 
ممنوعیت هایــی از این دســت به صــورت دائم 
نبوده انــد چراکه ممنوعیــت دائمــی انحصار و 
فســاد به وجود می آورد اگر بخواهــی که رقابتی 
ایجاد شــود که بازار و صنعت پویای در حوزه لوازم 
خانگی داشته باشــیم باید اجازه رقابت را بدهیم 
و جلــوی هرگونــه انحصــار و فســاد را بگیریم. 
امیدواریم که زیرســاخت های الزم بــرای تولید 
نیز وارد شــود تا بتوانیم تولید کننده قدرتمندی 
 در حــوزه لــوازم خانگی دســت کم در ســطح 

منطقه خود باشیم.

معاون فنی دادســتانی دیوان محاسبات کل گفت: 
مطالبه گری برای مقابله با فساد امر شایسته ای ست 

اما رسیدگی به فساد باز تولید فساد می کند.
میران زاده معاون فنی دادســتانی دیوان محاسبات 
کل در نشســت ملی مطالبه گران مدیریت شــهری 
اظهار کرد: مــدت زمان زیادی صرف شــد تا دیوان 
محاســبات کشــور حق خــود را مبنی بر داشــتن 
صالحیت به رســیدگی بــه اعمال مالــی و فعالیت 
شــهرداری ها تثبیت کند. دیوان عدالت اداری سال 
گذشــته بدون توجه به منابع اعتباری، نســبت به 
شــکایت ها به صالحیت تمام قد دیوان محاســبات 
رأی صــادر کردوی افــزود: فرض قانون اساســی و 
مقننین بر این بود که با تأســیس شــوراها و سپردن 
تکلیف و سرنوشت شــهر و دادن برخی اختیارات به 

دست مدیران منتخب شــوراها و همچنین با در نظر 
گرفتن بُعد نظارتی بر عملکرد شــهرداری ها بتوانند 
حکم رانــی مطلوبــی را در حوزه مدیریت شــهری 
ایجاد کنند چه بسا که مســئولی که مدیریت شهر را 
بر عهده می گیرد با پاسخگوی شــوراها باشدمیران 
زاده تصریح کــرد: اگر در تحول تاریخی اســتقالل 
شــوراها نگاهی بیاندازیم با همدســتی شــوراها و 
شــهرداری ها مواجه می شــویم که در پــی آن بُعد 
نظارتی از بین رفته و حقــوق مردم نیز دچار تضعیف 
شده اســتمعاون فنی دادســتانی دیوان محاسبات 
کل در نشســت ملی مطالبه گران مدیریت شــهری 
گفت: مطالبه گری برای مقابله با فســاد امر شایسته 
ای ست اما رسیدگی به فساد باز تولید فساد می کند، 
چرا که پس از ایجاد رانت، فســاد و افتادن در سیکل 

بررســی آن، افراد متخلف از فردای آن روز به دنبال 
رانت جهت جلوگیری از محکومیت آنان می شود که 
خود این موضوع موجب ایجاد فساد استوی در پایان 
افزود: اگر می خواهیم در مدیریت شــهری مســئله 
فساد از ریشه خشک شــود موارد را به صورت علنی 
اعالم کنیم تا عبرتی برای دیگران شــود و اقداماتی 
از قبیل: 1- نظــام کنترل ها و نظــام نظارت داخلی 
مدیریت شــهری تقویت و به تکامل برسد. ۲- اصرار 
و پیگیری مصرانه بر اجرای سامانه های الکترونیکی 
خدمات در مدیریت شــهری تا ارباب رجوع در مقابل 
سرویس دهنده قرار نگیرد .3- در آمایش جذب افراد 
در مدیریت شــهری فیلترینگ قوی تری اجرا و نیاز 
سنجی ها به درستی رعایت شــود .4- در برخورد با 
مصادیق فســاد بدون تعلل برخوردهای الزم صورت 

گیرد و اطالع رسانی شود .5- از طریق مکتوبات بدون 
آوردن نام اعالم فساد صورت گیرد .6- شوراها نسبت 
به شهرداری ها مطالبه گر باشندنوید سیدی پیرامون 
انتصابش گفت: طبق آخرین جلسه ای که در مجمع 
ملی مدیریت شهری برگزار شد و در بین 5 کاندیدایی 
که حضور داشتند اعضای حاضر در جلسه به انتصاب 
اینجانب به عنــوان دبیر مجمع ملــی مطالبه گران 
مدیریت شــهری رأی دادند.وی افزود: شهرداری ها 
سیستم اجرای پیچیده ای در ســطح کشور دارند و 
باتوجه به عدم نظارت درست بر عملکرد آنها موضوع 
حق وحقوق مردم مطالبه گری نشده و ارتباطات مافیا 
با دستگاه های ذینفی ســبب ایجاد فساد در بدنه ی 
شهرداری ها شده اســت. از جهتی خالءهای قانونی 

اجازه ی مطالبه گری از ما را گرفته است.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی؛

بحث درباره ایران در شورای حکام پایان یافت / اعضا خواستار ادامه مذاکرات وین شدند

اقساط وام  جدید مسکن فراتر از توان مردم  است

قسط ۸.۶میلیونی وام جدید مسکن 

قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ است

معاون دیوان محاسبات: رسیدگی به فساد باز تولید فساد می کند
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سهم  اندک تولید از تسهیالت بانکی  
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

آمارهایی که از سوی وزارت صمت در رابطه با سهم واحدهای تولیدی از منابع بانکی منتشر می شود با استناد به منابعی است که از سایت بهین یاب استخراج می شود. مرحله به مرحله درخواست 
تسهیالت با سیستم بانکی چک می شود. البته بسیار مهم است که اطالعات بیشتری ارایه شود. اینکه میزان تقاضای تسهیالت چقدر بوده است. چه تعداد واحد صنعتی متقاضی تسهیالت 
بوده اند. این فاکتور بسیار مهمی در ثبت آمار ارایه شده است. همچنین باید سهم تسهیالت بخش تولید و صنعت از کل تسهیالت بانکی بررسی شود. به طور کلی باید 40 درصد از تسهیالت 
بانکی به تولید اختصاص پیدا کند. در سالهای اخیر این میزان سهم تولید دریافت نشده است و باالترین میزان تسهیالت دریافتی تولید 28 درصد بوده است. بزرگترین مشکلی که واحدهای 
تولیدی دارند افزایش معوقه های مالی است. به دلیل تورم واحدها نیاز بیشتری به تسهیالت بانکی پیدا کرده اند. برای همین  شاهد رشد روزافزون تقاضای تسهیالت هستیم. البته بسیار مهم 
است که به این موضوع توجه کنیم که چرا بقیه متقاضیان تا به امروز نتوانسته اند از حمایت ها برخوردار شوند. نداشتن تسهیالت معوقه و چک برگشتی، ارایه وثایق بانکی مواردی است که  
واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیالت بانکی باید از آن برخوردار باشند. متاسفانه بسیاری از این واحدها نتوانستند این شرایط را احراز کنند. به دلیل شرایط کرونایی بسیاری از واحدهای 
تولیدی بدهکار هستند و معوقات بسیاری دارند. همین امر موجب شده تا دست شان از منابع بانکی کوتاه شود. باید حمایت هایی برای واحدهای تولیدی آسیب دیده و خسارت دیده از کرونا 
وجود داشته باشد تا این واحدها هم بتوانند از منابع بانکی استفاده کنند و هم بتوانند بار دیگر به چرخه تولید بازگردند. چند تمهید جدی باید برای اقتصاد بخصوص واحدهای تولیدی در نظر 
گرفته شود. در حال حاضر موجی از چک های برگشتی در حال راه افتادن است و باید دولت برای این چک ها تصمیم قاطعی بگیرد. بخشودگی اعالم شده برای اقساط معوق تنها به اقساط قرض 
الحسنه اختصاص پیدا کرد ولی سایر اقساط مانند اقساط وام های مسکن و... بخشیده نشده است. ولی مشخصا با شرایط پیش آمده افراد حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت اقساط تسهیالت 
خود نیستند.بدهی ها فریز شده و حتی سود روزشمار بانک ها به همان میزان که واحدهای تولیدی متضرر شده اند، متوقف شود. وقتی همه کشور متضرر شده اند باید سپرده گذاران نیز مشمول 

این ضرر شوند. یعنی از یک طرف بانک ها سود تسهیالت را از تولیدکنندگان و مردم نگیرند و از طرف دیگر سپرده گذاران هم سود روزشمار خود را از بانک ها دریافت نکنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران از 
مهمترين موضوع اصول تنظيم بازار را جلوگيري 
از توزيع کاال توسط توليدکنندگان دانسته و تاکيد 
کرد: متاسفانه توليدکنندگان به جاي توليد لوازم 
خانگي، توزيع آن را نيز با ترفندهاي خاص مانند 
ليزينگ، جشنواره و نمايشگاه در دست گرفته اند و 
اين يعني بر هم زدن رويه توليد و توزيع که با اصول 

تنظيم بازار همخواني ندارد.
اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم 
خانگي تهران با تاکيد بر اين نکته که شــرکت ها 
و کارخانجات توليدکننده حق توزيع ندارند بيان 
داشت: هرکســي به نوبه خود مسئوليتي بر عهده 
دارد. توليدکننــدگان فقط مســئول توليد خود 
هستند؛ هرچند که متاســفانه بر توليدکنندگان 
ايران هيچگونه نظارتي نمي شــود و هــر روز بر 
تعــداد توليدکننــدگان بي کيفيت در کشــور 
اضافه مي گردد. از رياست جمهوري تقاضامندم 
 بر روي توليد و توليدکنندگان نظارت بيشــتري

 اعمال شود.
وي تصريح کرد: هر چه در حوزه نظارت موفق تر 
عمل کنيم مي توانيم در قيمت ها و در کيفيت موفق 
عمل کرده و تنظيم بازار را بخوبي انجام دهيم.رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با بيان 
اينکه بي قانوني در ميان توليدکنندگان موج مي زند 
ادامه داد: ساختار توزيع در دست توزيع کنندگان 
است؛ اما توليدکنندگان در دهه اخير پا را فراتر از 
حقوق خود گذاشــته و به حقوق توزيعکنندگان 
تجاوز ميکنند. بيش از چهار هــزار واحد توليدي 
لوازم خانگي را ميخواهند بيکار کنند، قدرت نمايي 

تا به کي؟
وي در ادامه تصريح کرد: متاسفانه توليدکنندگان به 
جاي توليد لوازم خانگي توزيع آن را نيز با ترفندهاي 
خاص مانند ليزينگ، جشنواره، نمايشگاه و از اين 
موارد در دســت گرفتند و بتازگي در سراسر شهر 
بيلبوردهايي را تعبيه نموده و مضمون آن را دعوت 
به همکاري گذاشــته اند؟ ۱۰۰۰۰ همکار جديد 
نيازمنديم انتخاب با شماست؟ اين يکي از صدها 
بيلبورد تبليغاتي توليد کنندگاني است که شرکت 
اسنوا به حمايت شرکت دوو در شهر تعبيه نموده؛ 

البته تنها توزيع کنندگان مــي توانند به دوپهلو 
بودن اين ســخن در تبليغات پي ببرند. اگر توليد 
کنندگان نياز به استخدام دارند نبايد از واژه هاي 
گمراه کننده در تبليغات خود اســتفاده کنند. ما 
توزيع کنندگان ميتوانيم به خوبي درک کنيم که 
اين افراد به فروشنده نياز دارند يا براي توزيع دست 

به تبليغات دارند.
پازوگــي افــزود: در هيــچ اساســنامه بــراي 
توليدکنندگان ذکر نشــده اســت که مي توانند 
فروش هم داشته باشند، اما اتحاديه لوازم خانگي 
تهيه و توزيع کننده لوازم خانگي مي باشد؛ بنابراين 
اساسنامه آن طبق قانون نظام صنفي کامالً روشن و 

بر همگان واضح است.
وي گفت: اگــر توزيع بخوبي انجــام نگيرد هيچ 
توليدکننــداي نميتوانــد موفق عمــل کند. ما 
توزيعکنندگان هســتيم کــه مردم را تشــويق 
ميکنيم تا کاالي ايراني خريد کنند؛ اما متاسفانه 
توليدکننــدگان با ســوء اســتفاده از شــرايط، 
تــالش در انحصار طلبي و دخالــت در کار توزيع 
و گرانفروشي دارند. ميبايســتي با وجدان عمل 
کنيم چرا که نهايتاً مصرفکننده اســت که صدمه 
مي بيند. در حالي که ما مي بايستي حامي مصرف 
کنندگان باشــيم مصرف کنندگان مشــتريان 
توليد کننــدگان و توزيع کنندگان هســتند اگر 
 حمايت نشــوند مشــتريهاي خودمــان را دچار 

خسران مي کنيم.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در 
پايان با تاکيد بر وجود پتانسيل باالي اصناف مختلف 
در زمينه تنطيم بازار گفت: متاسفانه در دوره قبل 
رياست جمهوري با معضالت و مشکالت زيادي در 
حوزه تنظيم بازار روبه رو بوديم. افسارگسيختگي 
توليدکنندگان مبني بر فروش توليدات خود به بازار 
از جمله نمونههاي آن بوده است. از رياست جمهوري 
فعلي تقاضامندم تمامي اصناف را در نظر بگيرد. سه 
ميليون واحد صنفي در کشور به عنوان بزرگترين 
فراکسيون اقتصادي داراي ويژگي هاي بسيار زياد 
و پتانسيل خوبي جهت کمک گرفتن براي تنظيم 
بازار هستند. دولت ميتواند از اين پتانسيل بخوبي 

استفاده کند.

رئيس اتحاديه بارفروشــان تهران گفــت: با توجه به 
تنوع ميوه هاي تابســتانه و عرضه ميوه نوبرانه پاييز 
پيش بيني مي شود که قيمت ميوه طي يک ماه آينده 
تغييري نداشته باشــد.مصطفي دارايي نژاد، رئيس 
اتحاديه بارفروشان تهران با اشاره به علل گراني اخير 
قيمت هويج در بازار اظهــار کرد: افزايش هزينه هاي 
توليد نظير بذر، اجاره زمين، پالستيک، گوني کنفي 
و کرايه حمل از جمله داليل نوســان قيمت هويج در 
بازار به شــمار مي رود. به عنوان مثال امسال قيمت 
بذر هويج رقمي حــدود ۲۰ تا ۳۰ ميليــون تومان و 
بعضا بذرهاي خارجي تا ۴۰ ميليون تومان بوده است.

او قيمت کنوني هويج را ۱۱ تــا ۱۴ هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: بنابر رصدهاي ميداني باالي ۲۰۰ هکتار 
هويج در دزفول کشت شده که اواخر برج ۹ به دست 
مي آيد که با اين وجود پيش بيني مي شود که قيمت 
هويج از اين محدوده باالتر نخواهد رفت.او ادامه داد: با 
توجه به انتقادي که نسبت به رنگ آوري و سبززدايي 
نارنگي با گاز اتيلن به دليل به خطر افتادن ســالمت 
مردم داشــتيم، در اتحاديه باغداران و کشاورزان قرار 
شد باغداران از ابتداي مهر اقدام به برداشت نارنگي و از 
۲۰ آبان اقدام به برداشت پرتقال کنند که اين موضوع 
جاي تشکر دارد.به گفته دارايي نژاد، امسال ۲ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تن پرتقال و نارنگي در مازندران توليد مي 
شود که به دليل فراواني محصول بايد تمهيداتي براي 
صادرات اتخاذ شود.دارايي نژاد کاهش يک سوم توليد 
هندوانه نسبت به سال قبل و پايان عرضه محصول از 

برخي استان ها را از علل گراني اين محصول اعالم کرد 
و گفت: هم اکنون عرضه هندوانــه اراک رو به پايان 
است و صرفا محصول از همدان و فارس عرضه مي شود 
که هندوانه فارس صرفا براي صادرات اســت.رئيس 
اتحاديه بارفروشــان تهران قيمت هــر کيلو هندوانه 
استان فارس سرزمين را ۸ تا ۹ هزار تومان اعالم کرد.

او قيمت هر کيلو انجيــر زرد را ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: قيمت کنوني هر کيلو انجير ســياه 
۱۰ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بي دانه قرمز ۱۵ تا ۲۵ هزار 
تومان، انگور بي دانه سفيد ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، انگور 
عسگري ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، انگور کندري ۱۵ تا ۲۰ 
هزار تومان، آلو سانترال ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، پسته 
تازه ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، خيار اصفهان ۴ تا ۷ هزار 
تومان، خيار بوته اي ۶ تا ۱۰ هزار تومان و خيار گلخانه 
۶ تا ۱۰ هزار تومان است.دارايي نژاد ادامه داد: در حال 
حاضر هر کيلو ســيب ۲ رنگ با نــرخ ۱۵ تا ۲۰ هزار 
تومان، سيب گالب پاييزه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، شليل 
شبرنگ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، شليل سيبي ۱۰ تا ۲۰ 
هزار تومان، شليل شمس ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، گالبي 
بيروتي ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، گالبي شــاه ميوه ۲۰ تا 
۳۰ هزار تومان، هلو انجيري ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان، هلو 
زعفراني ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، ليموشيرين ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان، انار پيش رس ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، طالبي 
۶ تا ۹ هزار تومان و خربزه ۷ تا ۸ هزار تومان در ميدان 
مرکزي و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده 

فروشي ها بايد عرضه شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: با 
توجه به روال عادي در خصوص آهن و فوالد کمبودي 
در هيچ نوع آهن و فوالد نداريم و توليدات به اندازه اي 
بوده که بحث صادرات نيز قابل انجام است و حدود۱۱ 
ميليونتن صادرات داريم. حميدرضا رستگار، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهــن و فوالد تهــران درباره 
وضعيت توليد و بورس کاال بازار آهن و فوالد، گفت: 
با توجه به فصلي که در آن قرار داريم همچنين روالي 
کههرسالطيکردهايمدر اين فصل پيک مصرف گذشته 
اســت و تقريباً در ماه هاي هستيم که هر پروژه ايکه 
قصد مصرف آهن را داشــته، مصــرف آهن صورت 

گرفته است.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران در ادامه 
گفت: اتفاقات جديدي در زمينهزياد شــدن مصرف 
آهن و فوالد در کشور اتفاق نيفتاده است و با توجه به 
پيشنهاداتيکه در خصوص ساخت واحدهاي مسکوني 
مطرح شده است، ولي هنوز شروع ساخت واحدهاي 
مسکوني انجام نشده است بنابه راين با توجه به روال 

عادي در خصوص آهن و فوالد کمبودي در هيچ نوع 
آهن و فوالد نداريم و توليدات به اندازه اي بوده که بحث 

صادرات نيز قابل انجام است.
وي افزود: با توجه به تغيير نرخ ارز و سياست هايي که 
دولت در بحث آهن و فوالد و سيمان همچنين بحث 
مسکن داشته است قرار بر اين است که مقداري کنترل 
قيمت ها و کنترل حوزه آهن و فوالد و سيمان دقيق تر 
شود وپيشنهاداتينيز شده است و به سمتي مي رويم 
که توازن در بحث قيمت گذاري و ميزان مصرف در بازار 

آهن و فوالد برقرار شود.
رستگار در خصوص عرضه آهن و فوالد در بورس کاال، 
گفت: بورس کاال يک جايگاه و تعريف علمي و قانوني 
در کشــور دارد و اگر واقعاً بورس کاال جايي باشد که 
عرضه و تقاضاي واقعي در آنجا صورت بگيرد همچنين 
خريداران و فروشندگان چارچوب هاي اصلي را رعايت 
کنند خوب است، ولي متأسفانه از ديدگاه ما بورس 
جايگاه شفافي نداشته و در عرضه، تقاضا و کشف قيمت 

خيلي شفاف عمل نکرده است.

جلوگيري از توزیع كاال توسط توليدكنندگان یکي از اصول تنظيم بازار

نبايد از پتانسيل هاي متعدد اصناف در تنظيم بازار غافل شد

ضريــب جينــی کــه در 
ســال ۹۸ بــا کاهــش 
نســبت به ســال ۹۷ به 
عــدد ۰.۳۹۹۲ رســيده 
بود، در ســال ۹۹ بار ديگر 
از مــرز ۰.۴ عبور کرد. بــر اين اســاس وضعيت 
توزيع درآمد در ســال ۹۹ نســبت به سال ۹۸ در 
وضعيت نامطلوب تری قرار دارد. همچنين ســهم 
بيســت درصد ثروتمنــد ترين از درآمــد کل در 
ســال ۹۹ بالغ بر ۴۷ درصد به ثبت رســيده است 
و اين در حاليســت که سهم بيســت درصد فقير 
 ترين از درآمد کل تنها ۵.۸۳ درصد برآورد شــده

 است. 
يک کارشــناس اقتصادی در اين رابطه می گويد: 
کاهش تورم به منظور افزايــش بازدهی درآمدها 
يک الزام است که اميد داريم دولت سيزدهم بتواند 
گامی نتيجه بخش در اين زمينه بردارد. علی قنبری 
ادامه داد: کاهش بازدهی حقوق و دستمزد به دليل 
افزايش تورم و عدم کارايی درآمدها موجب شده تا 

معيشت مردم به خطر بيفتد.
 اين موضوع می تواند ســالمت مــردم و جامعه را 
به خطــر بينــدازد. به گفتــه قنبــری، درآمد به 
بدترين شــکل ممکن توزيع شــده و دست مردم 
 از کوچکتريــن خدمــات رفاهــی کوتــاه مانده

 است. 
به بيان ســاده تر ۲۰ درصد جامعه ايران به تنهايی 
نزديک به نيمــی از درآمــد کل را در اختيار دارد. 
بررسی ها نشان می دهد دهک دهم)ثروتمند( در 
ســال ۹۹ حدود ۱۴ برابر بيشتر از دهک اول)فقير 
ترين( درآمد داشــته اند. کمترين ضريب جينی 
به ثبت رســيده در مناطق شــهری به شهر های 
استان اردبيل و بيشــترين به شــهر های استان 
سيســتان و بلوچســتان تعلــق دارد.در ميــان 

مناطق روســتايی کشــور به ترتيــب کمترين و 
بيشــترين ضريب جينی به ثبت رســيده در سال 
 ۹۹، بــه خوزســتان و چهارمحــال و بختيــاری

 تعلق دارد.
اما بنا بر گزارش و بررسی سازمان تأمين اجتماعی، 
متوسط خط فقر در ســال ۱۴۰۰ حدود ۷ ميليون 
تومان در ماه اســت با اين  حال به نظر می رسد اين 
رقم برای شــهرهای بزرگ عددی بيش از اين و در 
حدود ۱۰ ميليون تومان باشــد. بر اساس گزارش 
مرکز آمار ايران، متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  
يک خانوار شهری بيش از ۷۶ ميليون تومان بوده 
است که نسبت به ســال قبل، ۳۸ درصد افزايش 
داشته اســت. بر اين اساس در ســال ۱۳۹۹ رشد 
متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری بيشتر از 
رشد متوسط هزينه کل ساالنه است.  منابع تامين 
درآمد خانوارهای شهری نشــان مي دهد که ۳۱.۴ 
درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيری، ۱۵.۷ 
درصد از مشاغل آزاد کشــاورزی و غيرکشاورزی 
و ۵۲.۹ درصد از محل درآمدهــای متفرقه خانوار 

تأمين شده است.
آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی نيز ضمن 
بيان کاهش قدرت خريد مردم گفت: مردم ما از نظر 

طبقه بندی از وضعيــت خاصی برخوردارند. باالی 
۶۰ درصــد از مردم ما دارای درآمدهای متوســط 
به پايينند. تورمی که حاصل از پايين آمدن قدرت 
خريد پول می شــود به هم اثر می کند مخصوصا به 
اين گروه. اين مجموعه يا کارمندان دولت هستند و 
يا حقوق بگير بخش خصوصی اند و يا کاسبان جزء 
هستند که معموال با درآمدهای شبه ثابتی رو به رو 
هستند. وی افزود: هزينه های اين گروه در ۵ حوزه 
درآمدشان را خرج می کنند. معيشت، اجاره مسکن، 
پوشاک، بهداشت و آموزش. ۷۵ درصد از درآمد اين 
مجموعه در اين پنج حوزه صرف می شود. متاسفانه 
اگر تورم عمومی حدود ۴۰ درصد باشد، تورم اين 

حوزه باالی ۷۰ درصد است.
يک کارشــناس اقتصادی در رابطه با خطرات عدم 
توزيع برابر درآمدها در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفــت: کاهش تورم بــه منظور افزايــش بازدهی 
درآمدهــا يک الزام اســت که اميــد داريم دولت 
ســيزدهم بتواند گامی نتيجه بخش در اين زمينه 

بردارد. 
علی قنبــری ادامــه داد: کاهــش بازدهی حقوق 
و دســتمزد به دليل افزايش تــورم و عدم کارايی 
درآمدها موجب شــده تا معيشــت مردم به خطر 

بيفتد. اين موضوع می تواند سالمت مردم و جامعه 
را به خطر بياندازد. به گفته قنبری، درآمد به بدترين 
شــکل ممکن توزيع شده است و دســت مردم از 

کوچکترين خدمات رفاهی کوتاه مانده است.
اين فعــال اقتصــادی اظهار داشــت: معضالت و 
مشکالت اقتصادی به ســر حد خود رسيده و توان 
مردم برای مقابله با آن نيز کاهش يافته است. الزم 
است برای رونق رشد اقتصادی برنامه ها ارايه شود 
و در گام مهم بعدی تمامی برنامه ها عملياتی شود. 
دولــت دوازدهم بــه ويــژه در اين اواخر بــازار را 
به حــال خود رها کــرده بود. حتی بــرای کنترل 
قيمت کاالهای اساســی هيچ طــرح و برنامه ای 
 نداشــت. چشــم اميد مردم به برنامه های دولت 

جديد است.
قتبری خاطرنشــان کــرد: در ســالهای اخير به 
دليل کمبــود درآمدها و عدم توزيع مناســب آن 
بســياری از مردم به زير خط فقر ســقوط کردند 
که تهديدی برای اقتصاد و ســالمت جامعه است. 
دولت جديد جــدای از اعالم برنامه هــای بهبود 
معيشت مردم بايد دســت به کار عملياتی بزند تا 
 هر چه زودتر ايــن اختالف طبقاتــی به کمترين

حد خود برسد. 

نيمی از درآمد ایران در اختيار 20 درصد، سهم فقرا از درآمد، زیر 6 درصد است
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شايلی قرائی 
در حالــی فعــاالن توليد 
همــواره تاکيــد دارنــد 
کــه بانک ها بــه همه وام 
می دهند جــز توليد، که 
بر اســاس جديدترين آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( در چهار 
ماهه اول امســال حدود ۲۸ درصــد از کل ثبت 
نام کنندگان دريافت تســهيالت رونــق توليد و 
حدود ۴۷ درصد از ثبت نام کنندگان تســهيالت 
 برنامــه توليد و اشــتغال )تبصــره ۱۸( موفق به 

دريافت آن  شده اند.
عضو خانه صنعت و معدن در رابطــه با چگونگی 
تخصيص تســهيالت بانکی به واحدهای توليدی 
می گويد: آمارهايی که از ســوی وزارت صمت در 
رابطه با ســهم واحدهای توليدی از منابع بانکی 
منتشر می شــود با اســتناد به منابعی است که 
از ســايت بهين ياب استخراج می شــود. مرحله 
بــه مرحله درخواســت تســهيالت با سيســتم 
بانکی چک می شــود. البته بســيار مهم است که 
 اطالعات بيشتری ارايه شود. اينکه ميزان تقاضای 

تسهيالت چقدر بوده است.
آرمان خالقی اضافه کرد: همچنين چه تعداد واحد 
صنعتی متقاضی تســهيالت بوده اند. اين فاکتور 
بسيار مهمی در ثبت آکار ارايه شده است. بايد سهم 
تســهيالت بخش توليد و صنعت از کل تسهيالت 

بانکی بررسی شود. به طور کلی بايد ۴۰ درصد بايد 
از تسهيالت بانکی به توليد اختصاص پيدا کند. در 
سالهای اخير اين ميزان سهم توليد دريافت نشده 
است و باالترين ميزان تسهيالت دريافتی توليد ۲۸ 

درصد بوده است. 
بزرگترين مشــکلی که واحدهــای توليدی دارند 
افزايش معوقه های مالی اســت. بــه دليل تورم 
واحدهای نياز بيشتری به تســهيالت بانکی پيدا 

کرده اند. برای همين رشــد روزافــزون تقاضای 
تسهيالت هستيم. 

اين در حالی است که بر اســاس اين آمار در چهار 
ماهه امســال بيش از ۴۲۲۲ ميليــارد تومان در 
قالب ۱۱۸۴ فقره تســهيالت بــرای تامين مالی 
بنگاه های توليدی کوچک، متوســط و طرح های 
نيمــه تمام بــا پيشــرفت بــاالی ۶۰ درصد، در 
راستای اقتصاد مقاومتی و بيش از ۱۵۸۶ ميليارد 

تومان تســهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره 
 ۱۸( در قالــب ۱۷۴ فقره به اســتان های مختلف 

پرداخت شده است.
در اين مدت ۴۲۱۰ مورد ثبت نام برای اســتفاده 
از تســهيالت رونق توليد انجام شــده که ۱۴۰۲ 
مورد بــرای دريافت بيــش از ۱۲ هــزار ميليارد 
تومان تســهيالت به بانک ها معرفی شــدند و در 
نهايــت ۱۱۸۴ فقره تســهيالت بــه ارزش بيش 
از ۴۲۲۲ ميليــارد تومان پرداخت شــده اســت. 
يعنی حدود ۲۸ درصد از کل ثبــت نام کنندگان 
 در فرورديــن امســال موفق بــه دريافــت اين

 تسهيالت شدند.
همچنيــن در چهار ماهه اول امســال ۳۷۲ مورد 
ثبت نــام بــرای اســتفاده از تســهيالت برنامه 
توليد و اشــتغال انجام شــده که ۲۲ مورد برای 
دريافت تســهيالت ۳۶۲ ميليارد تومانی به بانک 
معرفی شــده اند. در نهايت ۱۷۴ مــورد پرداخت 
تســهيالت بــه ارزش ۱۵۸۶ ميليــارد تومــان 
صورت گرفته اســت. يعنی حــدود ۴۶.۷ درصد 
 از کل ثبت نــام کنندگان موفق بــه دريافت اين

 تسهيالت شدند.
الزم به يادآوری اســت که تســهيالت تبصره ۱۸ 
قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شــود 
که متقاضيان می توانند با ثبت نام در سامانه بهين 
ياب از اين ظرفيت در راســتای تامين سرمايه در 
گردش، نوسازی و بازسازی و يا تکميل واحدهای 
 توليدی بــاالی ۶۰ درصــد پيشــرفت فيزيکی

 استفاده کنند.

4000 ميليارد تومان سهم توليدكنندگان از وام های بانکی شد

هفت خوان تامین مالی تولید 
بانک ها به 11٨4نفر، تسهيالت رونق توليد دادند

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

كمبودي در بازار آهن و فوالد نيست

صادرات ۱۱ ميليون تني آهن و فوالد

ثبات قيمت ميوه به دليل تنوع ميوه هاي تابستانه

برداشت نارنگي از ابتداي مهر
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ورود بيت كوین به كانال 48 هزار دالر
قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی امروز در روند معامالت در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.اعتراض بیت کوین در 
السالوادور به ارزهای رمزپایه به عنوان وجه قانونی ادامه دارد.هزاران نفر از 
معترضان در السالوادور به خیابان ها آمده اند و از معرفی بیت کوین به عنوان 
پول قانونی خشمگین شده اند. رئیس جمهور نایب بوکل می گوید این ارز 
رمزنگاری شده به ســالوادورایی هایی که در خارج از کشور کار می کنند 
کمک می کند تا پول خود را به خانه بازگردانند.تظاهرکنندگان می ترسند 
که این امر باعث بی ثباتی و تورم در این کشور فقیر آمریکای التین شود.

برخی از معترضان یک دســتگاه جدید بیت کوین را به آتش کشیدند، در 
حالی که برخی دیگر تابلو هایی با نوشته "Bukele Dictator" در دست 

داشتند.
هفته گذشته، السالوادور اولین کشــوری بود که در کنار دالر آمریکا از ارز 
مجازی به عنوان وجه قانونی اســتفاده کرد.بیت کوین با نماد اختصاری 
BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش 
بازار حدود908.7 میلیارد دالر، در رتبه 1 بازار قرار داشته و سهم 39.71 

درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
اســت که با ارزش بازار حدود 4۲7.9 میلیارد دالر، در رتبــه ۲ بازار قرار 
داشته و سهم 18.67 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.کاردانو با نماد 
اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود 79.38 میلیارد دالر، در رتبه 3 بازار قرار داشته و سهم 

3.47 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

پیگیریتخلفاتاپلیکیشنهادرفراکسیوناقتصاددانشبنیان
حل مشكل انحصار در سوپراپليكيشن ها 

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار 
سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش بنیان باید شرایطی فراهم 

کند تا تخلفات اپلیکیشن های داخلی قابل پیگیری باشد.
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیســه مجلس در توئیتی نوشت: طبق 
گزارش هایی که مردم به بنده فرســتاده اند و بررسی های خودم در فضای 
مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن ها به وجود می آید. وجود 
کسب و کارهای استارت آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون 
برای شهروندان شــده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه اش 
گشــته اســت. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشــگی وجود دارد: 

»انحصار«
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشــن ها 
پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنالین، دچار افت محسوس در کیفیت 
خدمت رسانی شده اســت. لذا باید نهادی نقش رگوالتوری را ایفا کند و 

پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.
وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی 
از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشــن های پرمخاطب، اقتصاد 
دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشــن ها نیــز با ارتقای کیفیت 
خدمات دهی به مشتریان و تالش برای تصاحب بازارهای بین المللی، جهش 

تولید فناوری بنیان را رقم زده اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکســیون اقتصاد دانش بنیان، 
موضوع را بررســی خواهیم کرد. باید به گونــه ای قانون گذاری کنیم که 
تخلفات اپلیکیشن ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل گذاری های 
مناسب، جوانان خالق ایرانی می توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد 

دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

ستادتوسعهاقتصاددیجیتالاعالمکرد؛
3 كاربرد فناوری های دیجيتال در سالمت

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
با اعالم برنامه های توســعه فناوری های دیجیتال در تولیدات پزشــکی 
ایران ســاخت، 3 کاربرد این فناوری ها را در حوزه سالمت تشریح کرد.به 
گزارش ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی، فناوری هــای دیجیتال در تمامی عرصه ها نقش آفرین شــده اند و 
سالمت یکی از همین حوزه ها به شــمار می رود که با کمک شرکت های 

دانش بنیان و خالق متحول می شود.
یکی از بخش های مهم و اقتصاد آفرین صنعت سالمت، حوزه دارویی است 
و فناوری های دیجیتال به این حوزه راه یافته اند تا ضمن سرعت بخشیدن 
به خدمات، کیفیت زندگی را بهبود ببخشند.اگر فناوری هایی مانند هوش 
مصنوعی، رایانش ابری و محاسبات زیستی به درستی اجرا شوند، صنعت 
سالمت عصر جدیدی را در شناخت بیماری ها، کشف و تولید دارو به شکلی 

سریع تر، ارزان تر و اثرگذارتر آغاز خواهد کرد.
با توجه به این که فناوری ها در حوزه دارو به دلیل شیوع بیماری کووید 19 
به شدت درگیر فعالیت های تحقیقاتی در زمینه کشف دارو و واکسن است، 
فناوری های دیجیتال می تواند به کسب و کارهای زیستی، پزشکی و دارویی 
برای رشد در حال حاضر و آینده کمک کند. در ادامه 3 روند فناورانه که این 

عرصه را متحول می کند خواهیم شناخت:
1. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کشف دارو را متحول می کند

صحبت کردن از توسعه فناوری زیستی و دارویی بدون توجه به نقش هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین ممکن نیســت. آن طور که حسین جان پناه 
مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری زیستی عنوان 
می کند: نقش فناوری یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در فناوری زیستی 
رو به گسترش است و نقش مؤثری در پژوهش های دارویی و بهبود کارایی 

فرآیند تولید ایفا کرده است.
در توسعه فناوری دارو، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که با افزایش 
نظارت بر تولید، امکان تأیید یک فرآورده دارویی از مراجع نظارتی را 1۲ 
درصد بهبود ببخشــد و صرفه جویی مالی قابل توجهی را در توسعه یک 

محصول دارویی به ارمغان بیاورد.
به گفته جان پنــاه، توانایی فناوری در تجزیه و تحلیــل داده های موجود 
بیماران برای شبیه سازی فعل و انفعاالت شیمیایی و پیش بینی رفتار بر 
اســاس ویژگی های ژنتیکی آن ها بیش تر از انسان است. هوش مصنوعی 
همچنین می تواند اقدامات کنترل کیفیت را انجام دهد، زمان طراحی را 
کوتاه کند، ضایعات مواد را کاهش داده و استفاده مجدد از تولید را بهبود 

بخشد.
۲. رایانش ابری نوآوری را در داروسازی افزایش می دهد

بدنه های نظارتی داروسازی به دلیل ظهور رایانش ابری، که متمرکزسازی 
داده ها را تضمیــن کرده و امنیــت داده ها و حاکمیــت داده ها را ممکن 
می سازد، دست خوش تحول شده اند. شرکت های داروسازی از رایانش ابری 
برای ذخیره، تجزیه و تحلیل و مدیریت حجم بیشتری از اطالعات بدون نیاز 

اخبار

تولید پهپاد با قابلیت حمل ۳۰۰ کیلوگرم بار
پهپادها معموالً تنها توان حمل بسته های کوچک را دارند، اما یک شرکت تجاری از تولید پهپادی با توان حمل ۳۰۰ کیلوگرم بار خبر داده است.شرکت بی ای ای سیستمز در آمریکا با همکاری 

شرکت انگلیسی مالوی آئروناتیکس پهپاد جدیدی به نام تی ۶۵۰ تولید کرده که می تواند بسته های ۳۰۰ کیلوگرمی را در مسافت های حداکثر ۳۰ کیلومتری حمل کند.در صورتی که 
پهپادهای یادشده فاقد بار باشند، این مسافت به ۸۰ کیلومتر افزایش می یابد. حرکت این پهپادها به طور خودکار یا با استفاده از سیستم کنترل از راه دور ممکن است. حداکثر سرعت این 

پهپادها به ۱۴۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

شــاید برای بســیاری از 
زوجیــن ســوال ایجــاد 
شــود که چرا بند تضمین 
حســاب یارانه افراد برای 
اخــذ وام ازدواج بالتکلیف 
مانده است؟به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
بانک مرکزی موظف اســت از محــل پس انداز و 
قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را با دوره بازپرداخت 10 ساله پرداخت کند 

که با توجه به سن مبلغ این وام تغییر می کند.
طبق قانون بودجه سال 1400 وام ازدواج برای هر 
یک از زوج هایی که مرد کمتر از ۲۵ سال و زن کمتر 
از ۲3 سال باشد، 100 میلیون تومان و در کل ۲00 
میلیون تومان ارائه می شود. بر اساس مصوبه بودجه 
1400 با هدف ترویج ازدواج در سنین پایین تر، این 
تصمیم گرفته شده است.حاال اگر یکی از زوجین، 
خارج از این رده سنی باشــد، طبیعتا عدد وام آنها 
متفاوت است. به عنوان مثال، اگر مرد  ۲۵ سال سن 
داشت و در محدوده وام قرض الحسنه ازدواج 100 
میلیونی بود ولی زن  ۲4 سال، در کل به  این زوج ، 

170 میلیون تومان وام ارائه می شود.
برای بقیه زوج ها که از فروردیــن 97 تا کنون وام 
ازدواج دریافت نکرده اند، هر کدام 70 میلیون تومان 
و در مجموع 140 میلیون تومان وام ارائه می شود. 
یعنی افزایش 40 درصدی نسبت به سال 99 برای 
آن هایی که بیشتر از ۲۵ و ۲3 سال سن دارند.طبق 
قانون برنامه و بودجه در ایــن زمینه، بانک ها باید 
برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، 
یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه 
هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند؛ اما ایراداتی 
هم به این بند در قانــون برنامه و بودجه 1400 که 
عبدالناصر همتــی، رئیس اســبق بانک مرکزی 

تصویب کرده، وارد اســت که در ایــن گزارش به 
بررسی این ایرادات پرداخته ایم.

بسیاری از افرادی که برای دریافت این وام به شعب 
بانکی مراجعه کرده بودند، ضمانت حساب یارانه را 
قبول نداشتند. برای بررسی این موضوع به عنوان 
متقاضــی وام ازدواج به برخــی از بانک ها مراجعه 
کردیم. هیچ یک از بانک ها ضمانت حساب یارانه ها را 
حتی به قید سهم هر فرد هم قبول نمی کنند.وجود 
این تناقض بین قانون و عملکرد بانک ها دلیلی شد 

تا به سراغ یکی از مسئوالن در این زمینه برویم.
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی ضمن اشاره به کافی نبودن مبلغ یارانه برای 
دریافت وام ازدواج، بیان کرد: برای دریافت یک وام 
70 میلیونی که مبلغ اقساط آن بیش از یک میلیون 
تومان اســت، ضمانت 4۵ هزار تومانی یارانه کافی 
نیســت و بانک ها نمی توانند این ضمانت را قبول 
کنند. اگر مبلغ وام ۲0 میلیون تومان بود، از حساب 
یارانه به عنوان ضمانت می شد استفاده کرد، اما برای 

این مبالغ باال این کار درست نیست.
او گفت: در سال گذشته به تمام یارانه بگیران)حدود 
۲0 میلیون نفر(، به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی تعلق گرفت 
که ضمانت آن 3۵ هــزار ۵00 تومان از مبلغ یارانه 
ها بود. در حال حاضر حساب یارانه ای  تمامی این 
افراد درگیر است.سید احسان قاضی زاده هاشمی 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
ارائه آمار جمعیت جوانان در سن ازدواج کشور بیان 
کرد: این عدد قریب به 10 میلیون نفر اســت؛ ما 9 
میلیون و 800 هزار نفر جوان در سن ازدواج داریم 
که ۵ میلیون و 373 هزار نفر از آنها را آقایان و بقیه 
آن یعنی حدود 4 میلیون و پانصدهزار نفر از آنان را 

خانم ها تشکیل می دهند.
این گفته ها و بررسی تخصصی تضامین وام ازدواج 
نشان می دهد که قرار دادن تبصره تضمین، سهم 
هر فرد از حســاب یارانه ها بــرای وام ازدواج عمال 

در هیچ یک از دوره ها عملیاتی نشده و گاها برای 
متقاضی نوعی توقع برای تضمین ایجاد کرده است. 
موضوعی که چه بسا نباید در قانون بودجه 1400 
درج می شد چه بسا که مخاطبان زیادی طی تماس 
و ارتباط های مردمی با باشــگاه خبرنگاران جوان 

پیگیر این موضوع شدند.
البته مشکالت وام ازدواج برای جوانان پایانی ندارد 
و صفوف ثبت نــام و انتظار بــرای دریافت این وام 
برای بســیاری از زوج ها دردسر ســاز شده است.

یکــی از متقاضیــان دریافــت وام ازدواج در باره 
هفت خان دریافت وام ازدواج مــی گوید: ابتدای 
ســال 1400 ازدواج کردیم و یک مــاه بعد یعنی 
اردیبهشــت ماه اقدام به دریافت وام کردیم. پس 
از ثبت نام به مــا قول اعطای وام در خــرداد ماه را 
دادند اما ایــن روند عملیاتی نشــد و طی آخرین 
 تماس گفته شــده که دی ماه ایــن وام به ما تعلق 

خواهد گرفت!
زوجی دیگر از بلوکه شدن قسمتی از وام ازدواجشان 
و اخذ جریمه دیرکرد برای پرداخت وام می گویند.

در نهایت باید به موضوع اصلی این گزارش بازگشت 

و گفت؛ بسیاری از بانک ها به دلیل کم بودن مقدار 
یارانه، مبلغ آن را به عنــوان ضامن برای وام ازدواج 
قبول نمی کنند. با یک حساب سرانگشتی هم می 
توان دلیل این قبول نکردن و ادعای کم بودن مبلغ 

یارانه را اثبات کرد.
به نظر می رســد کــه تصویب کردن ایــن قانون 
توســط رئیس ســابق بانک مرکزی  و قرار دادن 
آن در قانــون برنامه و بودجه ســال 1400، کاری 
اشــتباه و به دور از بررسی کارشناســی بود. امید 
می رود، در تنظیــم قانون برنامه و بودجه ســال 
1401 این بند و موارد مشابه به آن را حذف کنند  
 و به جای آن ها، قوانین کارشناســی شــده را قرار

 دهند.
اعطای تسهیالت ازدواج و همچنین حمایت از زوج 
های جوان از موارد مهم و نیازهای اصلی یک جامعه 
بوده و هست، بنابر این باشگاه خبرنگاران جوان به 
بررسی مشکالت ریز و درشت این موضوع به طور 
مداوم خواهد پرداخت چه بســا مخاطبان نیز می 
توانند مشکالت خود در این زمینه را با ما در میان 

بگذارند.

وام ازدواج و بندی كه در آن اجرایی نشد

هزار توی  دریافت  وام ازدواج
Newskasbokar@gmail.com

شرکت AT&T اعالم کرد گوشی جدید آیفون 
13 را به مشتریان جدید و فعلی که واجد شرایط 
بوده و طرحهای دیتای نامحدود دارند، به رایگان 

عرضه می کند.
شــرکت AT&T در بیانیــه ای اعــالم کــرد 
مشترکانی که خواستار دریافت آیفون 13 باشند، 
یک هزینــه ماهانه بــرای این گوشــی پرداخت 
می کنند که با اعتبار تخصیــص یافته برای آنها 
 جبران می شود و این گوشــی را برای آنها مجانی

 می کند.
قیمت مدل آیفون پرو 999 دالر است با این حال 

شرکت AT&T حاضر است برای کمک به رشد 
مشترکانش این هزینه را متحمل شود. این شرکت 
از زمانی کــه فعالیتهای ســرگرمی "وارنر مدیا" 
را واگذار کرد و به ریشــه های خود به عنوان یک 
شــرکت مخابراتی متمرکز به خدمات بی سیم و 
پهنای باند بازگشت، رشد مشــترکان را اولویت 

اصلی خود قرار داده است.
جنگ قیمت "طرح دیتا" سابق بر این خط اصلی 

رقابت میان اپراتورهای تلفن همراه بود اما اکنون 
جای خود را به تخفیف و عرضه رایگان گوشــی 
داده است. شرکت AT&T در این عرصه پیشتاز 
بوده و گوشیها را به رایگان یا با تخفیف سنگین به 
همه مشتریانی که مشترک طرح دیتای نامحدود 
هستند، عرضه می کند. شرکت تی موبایل یو اس 
برای مبارزه برای سهم بازار این اقدام را دنبال کرده 
است در حالی که شرکت وریزون گوشیهای رایگان 

و تخفیفهای چشــمگیر را در قالب پیشنهادهای 
محدود عرضه کرده است.

بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، دادن گوشــی 
مجانی تاثیر مســتقیمی روی رشــد مشترکان 
داشته و شرکت AT&T در ســه ماهه گذشته 
بزرگترین رشــد را در شــمار مشــترکان تلفن 
همراه داشت و 789 هزار مشــتری در سه ماهه 
دوم اضافه کرد کــه فراتر از 6۲7 هزار مشــتری 
جدید در تــی موبایل بــود. وریزون کــه اپراتور 
 تلفن همراه شــماره یک آمریکاست، کوچکترین

 رشد مشترکان را داشت.

آمار رسمی از افزایش حضور ایرانی ها در شبکه های 
اجتماعی حکایت دارد و در این بین رشد عضویت در 

واتس آپ به 88.۵ درصد قابل توجه است.
مرکز آمار ایران در ســال 1399، طرح آمارگیری از 
فرهنگ رفتاری خانوار را به منظور شناخت فعالیت ها 
و رفتارهای فرهنگی خانوارها و اســتفاده از آن برای 
برنامه ریزی های فرهنگی در دســتور کار قرار داد از 
جمله طرح های آمــاری جدید این مرکز به شــمار 
می رود.در این طرح آماری 43 هــزار و 700 خانوار 
شــهری و 18هزار و 860 خانوار روستایی مشارکت 
داشته اند و اطالعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، 
موسیقی، شبکه  های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، 
تغذیه، ســرمایه اجتماعی و ... افراد 1۵ ساله و بیشتر 

اخذ شده است.
بر اســاس نتایج این آمارگیری در سال 1399 بیش 
از 6۵ درصد افراد 1۵ ســاله و بیشتر حداقل در یک 
شــبکه اجتماعی عضو بوده اند و متوسط حضور این 
افراد بیش حدود یک ســاعت و 3۲ دقیقه و 18 ثانیه 

در روز بوده است.
در میان افرادی که عضو شــبکه های اجتماعی بوده 
اند واتس  آپ با 88.۵ درصد و پس از آن اینستاگرام با 
68 درصد بیشترین میزان عضویت را دارا بوده است.

در سال 1396 آمار کمتر بوده است؛ به طوری که  ۵3 
درصد عضو شبکه های اجتماعی بوده و متوسط حضور 
روزانه آنها یک ساعت و چهار دقیقه بوده است، بنابر این 
حضور ایرانی ها در شبکه های اجتماعی رو به افزایش 
بوده است.در سال 1396 میزان عضویت در واتس آپ  
۲4 درصد و در اینســتاگرام 43.1 درصد بوده که در 
مقایسه با سال گذشته ، روند حضور در این شبکه نیز 

افزایش دارد. 
اما از لحاظ میزان عضویت در استان های کشور استان 

البرز با 77.1 درصد، بوشهر 7۵.6 و تهران با 7۵ درصد 
بیشترین میزان عضویت را داراست.همچنین استان 
گلستان با ۵۵.1، خراسان جنوبی 48.7 و سیستان و 
بلوچستان با 4۲.7 درصد کمترین میزان عضویت در 

شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص دادند.
همچنین در سال گذشته از نظر میزان حضور افراد در 
شبکه های اجتماعی استان هرمزگان با 13۲ دقیقه و 
یک ثانیه، بوشهر 1۲3 دقیقه و ۵6 ثانیه و خوزستان با 
114 دقیقه و 14 ثانیه بیشترین و استان های خراسان 
شمالی با 6۵ دقیقه و ۵1 ثانیه، سیستان و بلوچستان 
با ۵4 دقیقه و 48 ثانیه و خراسان جنوبی با 48 دقیقه و 
۵6 ثانیه کمترین متوسط زمان حضور روزانه در شبکه 

های اجتماعی را داشته اند.

شرکت هواوی چین با وجود این که درآمدش را در 
پی تحریمهای آمریکا از دست داده اما در حال توسعه 
تیم دانشمندانش است.اکنون که دولت جو بایدن، 
رییس جمهور آمریــکا تمایل دارد بــا چین رقابت 
کند و محدودیتها علیه هواوی در زمینه دسترســی 
به فناوری نیمه رسانای آمریکا را حفظ کند، توسعه 
تحقیقات می تواند به چین برای ساخت فناوریهای 
بومی کمک کنــد.ِرن ژنگفی، مدیرعامل شــرکت 
هواوی در یک نشست داخلی در اوایل اوت مدعی شد 
که این شرکت با وجود فشارهایی که از سوی آمریکا 
وجود دارد، حقوق نیروی کار در حال توسعه خود را 
به موقع پرداخت کرده اســت. بسیاری از شرکتهای 
چینی اغلب پرداخت حقوق کارمنــدان را به تاخیر 
می اندازند یا آنها را وادار می کنند بدون دریافت بسته 

پایان خدمت، استعفا دهند.مدیرعامل هواوی گفت: 
با وجود محدودیتهای آمریکا در دو سال گذشته، این 
شرکت سیاستهای منابع انسانی خود را تغییر نداده 
و مواردی مانند حقوق، پاداش، ارتقای شغلی و توزیع 
سهام شرکت طبق معمول جریان داشته است. هیچ 
بی نظمی در این شرکت وجود نداشته بلکه هواوی 
بیش از گذشــته متحد شــده و حتی استعدادهای 
بیشــتری را جذب کرده اســت.هواوی مدعی است 
شمار کارمندانش را 3000 نفر در فاصله اواخر سال 
۲019 تا ۲0۲0 افزایش داده و بیش از نیمی از آنها 
معــادل ۵3.4 درصد در بخش تحقیقات و توســعه 

هســتند.دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق 
آمریکا در سال ۲019 با استناد به نگرانیهای امنیت 
ملی، شرکت هواوی را در لیست ســیاه قرار داد که 
فروش فناوری شــرکتهای آمریکایی به این شرکت 
را قدغن کــرد. افت فروش جهانی تلفن هوشــمند 
هم به کســب و کار هواوی صدمه زد. این شرکت در 
شش ماه نخست سال میالدی جاری 3۲0.4 میلیارد 
یوان )49.67 میلیــارد دالر( درآمد گزارش کرد که 
در مقایســه با 4۵4 میلیارد یوان در مدت مشــابه 
سال گذشته کاهش داشت. درآمد نیمه اول امسال 
هواوی حتی از نیمه اول ســالهای ۲019 و ۲018 

که همه گیری ویروس کرونا شــیوع پیــدا نکرده و 
تحریمهای آمریکا وضع نشده بود، کمتر بود. دو بخش 
بزرگ کسب و کار شامل مصرف کننده و اپراتورهای 
مخابراتی، بزرگترین کاهش سال به سال را در نیمه 
اول سال ۲0۲1 داشتند اما کسب و کار اینترپرایز که 
هواوی استراتژی رشد خود را روی آن متمرکز کرده 

است، 6.6 میلیارد یوان رشد کرد.
بر اساس گزارش شبکه ســی ان بی سی، اظهارات 
مدیرعامل هواوی در شــرایطی مطرح می شود که 
دولت مرکزی چین در تالش برای حل کمبود نیروی 
کار در صنایع پیشــرفته ای مانند تولید است. پکن 
طرحهای بلندپروازانه ای را برای ساخت فناوری خود 
در بخش نیمه رســانا و رایانش کوانتوم در یک دهه 

آینده تشریح کرده است.

معاون علمی و فناوری با تاکید بر اینکه چالش های 
کشاورزی با فناوری رفع می شود، گفت:البته که 
این حوزه چالــش هایی دارد اما نــوآوری در این 

زمینه راه گشاست.
به گــزارش معاونت علمی و فناوری، نمایشــگاه 
دائمــی محصــوالت صادراتــی ایران ســاخت 
میزبان ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری و 
 ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

 شد.
سورنا ســتاری در این بازدید گفت: نفوذ فناوری 
یکــی از بحث های جــدی در حوزه کشــاورزی 
اســت. چالش های این حــوزه فقط بــا فناوری 
حل می شــود. به عنــوان مثال مشــکالتی که 

در حوزه آب یا توســعه محصــوالت وجود دارد 
 را مــی توان با گســترش فنــاوری هــای نوین 

رفع کرد.
معــاون علمــی و فنــاوری بیــان کــرد: البته 
دیگر مشــکلی که در ایــن حوزه بــرای تمامی 
 کشــورها وجــود دارد چگونگی نفــوذ فناوری

 است.
چرا کــه حوزه کشــاورزی یکی از ســخت ترین 
حوزه ها بــرای پذیرش فناوری اســت و همگان 

به ســنتی بودن این زیســت بوم عادت کرده اند 
و بــا ورود نوآوری بــه آن مقابله مــی کنند.وی 
با اشــاره به برنامه های معاونت علمــی و جهاد 
کشــاورزی گفت: روش های موفقــی که در این 
 ســال ها برای نفوذ فناوری تست شــده است را 

توسعه می دهیم.
در ادامه نیز ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی بیان کرد: در این نمایشــگاه شاهد 
توســعه محصوالتــی فناورانه بودیم کــه با اتکا 

به توانمندی جوانان تولید شــده انــد و معاونت 
 علمــی و فناوری نیز از گســترش آنهــا حمایت

 کرده است.
وی همچنین گفت: در دوره جدید با اهتمام معاون 
علمی و فناوری فعالیت ها با سرعت بیشتری پیش 
می رود تا نفوذ علم و فناوری به حوزه کشــاورزی 

را شاهد باشیم.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکــه این اتفاق 
تولید ثروت و محصوالت با کیفیــت را به همراه 
دارد ، بیان کرد: همچنین با ایــن اتفاق صادرات 
محصوالت ایران ســاخت در حوزه کشــاورزی 
 افزایش می یابد و در نهایت تامین امنیت غذایی

 را باال می برد.

عرضهآیفون۱۳مجانیبرایمشترکانیکشرکتآمریکایی

اینستاگرام در رتبه دوم

عضویت۸۸.۵درصدیکاربرانایرانیدرواتسآپ

معاون علمی و فناوری؛

چالشهایکشاورزیبافناوریرفعمیشود

هواویدانشمندانبیشتریاستخداممیکند


