
در جریان دیدار اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بار دیگر بر لزوم نظارت 

جدی بر وضعیت بازارهای اقتصادی تاکید شد.
به گزارش ایسنا، در دیدار اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و 
بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران  دیدگاه های خود در 
زمینه قیمتگذاری دستوری، سلب اختیار اتاق ها در صدور کارت 
بازرگانی، تعدد سامانه ها، بی عدالتی در تامین مواد اولیه زنجیره 
تولید و غفلت از معادن کوچک مقیاس را مطرح و از عزت اله اکبری 
تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستند تا 

مجلس به این حوزه ها ورود کند.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار 
و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیحاتی در باب ضرورت تعامل 
کمیسیون های اتاق و کمیســیون های اقتصادی مجلس ارائه و 
عنوان کرد که برای تقویت این تعامل، شایسته است زمینه حضور 

نمایندگان کمیســیون های مشــورتی اتاق در کمیسیون های 
مجلس فراهم شود محمدرضا نجفی منش در ادامه با اشاره به اینکه 
فرآیند صدور کارت بازرگانی برای دهه ها در اختیار اتاق بازرگانی 
بوده اســت، افزود: این فرایند را اکنون از اتاق، به عنوان یک نهاد 
مردمی، گرفته اند و فرآیند آن را بسیار سخت کرده اند. درخواست 
ما این است که مجلس صدور کارت بازرگانی را به بخش خصوصی 
بازگرداند. او هم چنین عنوان کرد که خواسته مهم دیگر بخش 
خصوصی عدم دخالت دولت در قیمت گذاری است؛ سیاستی که 
تولیدکنندگان را دچار مشــکالت عمیق و جدی کرده و فعاالن 

اقتصادی را در تنگنا قرار داده است.
محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از 
اهمیت حضور کمیسیون های اتاق به عنوان یک بخش تخصصی 
در تصمیم سازی بخش صنعت در مجلس سخن گفت و درخواست 
کرد که در کمیســیون صنایع و معادن مجلس جایگاهی برای 

کمیسیون های مشورتی اتاق اختصاص پیدا کند. علیرضا کالهی 
صمدی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به 
ضرورت توجه به عدالت در زنجیره ارزش، تامین منابع مورد نیاز 
این زنجیره و لغو معافیت های مالیاتی صنایع باالدستی که ارزش 

افزوده ای ندارند، اشاره کرد.
عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از 
اینکه کسی در مورد مشکالت فضای کسب وکار پاسخگو نیست، 
گفت که وقت مردم برای پیگیری مشکالتی که در حوزه کسب وکار 
ایجاد شده، تلف می شود و از سوی دیگر به دلیل وجود موانعی که 
در این حوزه ایجاد شده، بخشــی از سرمایه های انسانی در حال 

خروج از کشور است.
او در ادامه از ضرورت بررســی و رفع مشکالت فضای کسب وکار 
و پرهیــز از اتالف وقت فعــاالن اقتصــادی در فرآیند پیچیده 
بوروکراسی های اداری ســخن گفت. علیرضا محمدی دانیالی، 

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به اهمیت تبیین 
بی کم وکاست مشکالت اقتصادی موجود گفت: مشکالت اصلی 
کشور درحال حاضر رکود و تورم است و باید این مشکالت که روی 

تمام بخش های اقتصادی سایه انداخته مرتفع شود.
دانیالی همچنین با اشاره به مشــکالت ناشی از قیمتگذاری در 
صنعت لوازم خانگی، از افزایش قاچاق این محصوالت ابراز نگرانی 
و اعالم کرد که 30 تا 40 درصد بازار در سیطره کاالهای قاچاق 
است. او در بخش دیگری از سخنانش نسبت به ایجاد هماهنگی 
بین کمیسیون های اتاق تهران و ایران و مشارکت بیشتر تشکل ها 

در این کمیسیون ها تاکید کرد.
در ادامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ابراز تمایل 
برای همکاری با فعاالن بخش خصوصی از طریق حضور نمایندگان 
اتاق تهران در کمیسیون های مرتبط در مجلس، پیشنهاد کرد که 

این موضوع طی انجام مکاتبه ای به رئیس مجلس اعالم شود.

عزت اله اکبری تاالرپشتی هم چنین با اشاره به برخی مشکالت 
مطرح شده، از جمله سلب اختیار اتاق ها در صدور کارت بازرگانی 
گفت که این موضوع را طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان 
توسعه تجارت بررسی خواهد کرد. او به عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: عضویت ایران در این سازمان، 
فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و الزم  است به 
منظور بهره گیری کارآمد از ظرفیت ایجاد شده، فعاالن اقتصادی، 
پیشنهادات خود را در این زمینه به نمایندگان در مجلس اعالم 
کنند. رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس همچنین به 
برخی طرح های در حال بررسی در مجلس نظیر طرح عدم پلمب 
واحدهای تولیدی و عدم زندانی فعاالن اقتصادی و دیپلماســی 
اقتصادی، اشاره کرد و خواستار آن شد که اعضای اتاق طرح های 
مذکور را بررسی و نظرات کارشناسی و اصالحات پیشنهادی خود 

را به مجلس منعکس کنند.

درپی افزایش قیمتهای انرژی و تالش دولتها برای 
عدم تحمیل هزینه بیشــتر برق و گاز به خانوارها، 
سران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست ماه آینده 

در این باره گفت و گو خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، پیش نویس برنامه نشست سران 
اتحادیه اروپا که توسط رویترز مشاهده شد، نشان 
می دهد سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره 
افزایش قیمتها در نشست روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر به 

بحث می پردازند.
کشورهای اتحادیه اروپا مسئول سیاستهای انرژی 
ملی خود هســتند و بعضی از دولتهــا پیش از این 
مداخله کرده اند. فرانسه به خانوارهای فقیر مبلغی 
پرداخت کرده است در حالی که یونان یارانه هایی را 
برای کمک به خانوارهایی که قبوض انرژی باالتری را 

متحمل می شوند، برنامه ریزی کرده است.
برخی خواســتار پاســخ هماهنگ تر اتحادیه اروپا 
شده اند و اسپانیا درصدد اصالحاتی در بازار برق این 

بلوک است و هشدار داده است که قبوض انرژی باال 
به حمایت عمومی از سیاستهای مبارزه با تغییرات 

اقلیمی آسیب خواهد زد.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: نیاز مبرمی برای 
مذاکره درباره تاثیر قیمتهــای باالتر بر جوامع کم 
درآمد در عالی تریــن رده مقامات این بلوک وجود 
دارد. این بلوک باید تضمین کند که اهداف تغییرات 

اقلیمی، قیمتها را باالتر نمی برد.
لوکزامبورگ از کمیسیون اروپا خواست از بازار انرژی 
داخلی اتحادیه اروپا حمایت کــرده و از آن در برابر 
دستکاری احتمالی توسط شرکتها محافظت کند. 
وزیر انرژی لوکزامبورگ در نامه ای به روسای انرژی 
و ضد انحصارطلبی خواســتار اقدامات فوری برای 
شناسایی عامالن افزایش قیمتها شد. در این نامه از 
شرکتهای خاصی نام برده نشد. با این حال گروهی از 
نمایندگان پارلمان اروپا ماه جاری از کمیسیون اروپا 
خواستند درباره نقش شــرکت گازپروم در افزایش 

قیمتهای گاز اروپایی تحقیق کنــد و اعالم کردند 
رفتار این شرکت روسی آنها را درباره دستکاری بازار 

مظنون کرده است.
بروکسل در حال تدوین مجموعه ای از تدابیر است 
که دولتهای ملی می تواننــد از آنها برای واکنش به 
افزایش قیمتها نظیر تغییر مالیات ارزش افزوده بر 
انرژی استفاده کنند. بر اساس گزارش رویترز، این 
کمیســیون اعالم کرد افزایش قیمت باید کشورها 
را تشویق کند از سوختهای فسیلی سریعتر فاصله 
بگیرند و دسترسی شــهروندان بیشــتر به انرژی 

تجدیدپذیر اقتصادی را تضمین کنند.
قیمت پایه گاز طبیعی در انگلیس و اروپا روز ســه 
شنبه ۱0 درصد دیگر افزایش یافت و به رکورد باالی 
جدیدی رسید. بهای معامالت گاز "داچ تی تی اف" 
ماه آتی که قیمت پایه گاز اروپایی است، از ۷۶.۸۷۵ 
یورو به ازای هر مگاوات ســاعت در بعدازظهر روز 

دوشنبه به ۸۵ یورو در روز سه شنبه صعود کرد.

بانک بارکلیز پیش بینی خود از قیمت نفت در سال 
۲0۲۲ را با اشاره به ادامه بهبود تقاضا و عمیق شدن 

کمبود عرضه، باال برد.
به گزارش ایســنا، این بانک بریتانیایی پیش بینی 
خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میالدی 
آینده را ۹ دالر افزایش داد و به ۷۷ دالر رساند که 
تا حدودی به دلیل اطمینان کمتر به احیای توافق 

هسته ای ایران و آمریکا بود.
انتظارات بــرای عرضه محدود به همــراه افزایش 
سرسام آور قیمتهای زغال سنگ و گاز، قیمتهای 
نفت را روز سه شنبه برای ششمین روز متوالی باال 
برد. بهای معامالت نفت برنت برای مدت کوتاهی 
به باالی ۸0 دالر در هر بشکه صعود کرد و شاخص 

نفت آمریکا هــم تا حــدود ۷۶ دالر پیش رفت اما 
آخرین بار نفت برنت با ۷۵ سنت معادل 0.۹ درصد 
کاهش، ۷۸ دالر و ۷۸ سنت بود و نفت آمریکا به ۷4 

دالر و ۸۵ سنت کاهش یافت.
تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی نوشتند: افزایش 
تولید اوپک پالس شــکاف به وجود آمده در عرضه 
نفت را تا سه ماهه اول سال ۲0۲۲ برطرف نمی کند 
زیرا در شرایطی که ظرفیت بعضی از تولیدکنندگان 
اوپک پالس برای افزایش تولید محدود شده است، 
احیای تقاضا احتماال از عرضه پیشی خواهد گرفت.

اوپک پالس ماه جاری موافقت کرد برنامه افزایش 
تولید تدریجی که در ژوییه تصویــب کرده بود را 
ادامه دهد. اما تحلیلگران بارکلیز خاطرنشان کردند 

محدود شدن تهدید سهم بازار از سوی نفت آمریکا 
به معنای آن است که تولیدکنندگان اوپک پالس 
هیچ فوریتی برای شــتاب بخشــیدن به افزایش 

تولیدشان ندارند.
بر اساس گزارش رویترز، مورگان استنلی هم پیش 
بینی کرده که کمبود عرضه نفت در ســال ۲0۲۲ 
ادامه پیدا می کند و قیمتها در یک سناریوی خوش 

بینانه به ۸۵ دالر می رسد.
گلدمن ساکس هم هفته جاری در پی بهبود سریع تر 
از حد انتظار تقاضا برای ســوخت از موج شــیوع 
واریانت دلتای ویروس کرونــا و اختالالت عرضه، 
پیش بینی خود از قیمت هر بشــکه نفت برنت تا 

پایان امسال را از ۸0 به ۹0 دالر افزایش داد.

سقف دریافت تسهیالت اوراق مسکن که تا پیش از 
این برای زوجین در تهران ۲40 میلیون تومان بود 
به 4۸0 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اقســاط 
ماهیانه آن حــدود ۸.۶ میلیون تومان اســت؛ وام 
گیرنده باید مدارکی به بانک ارائه کند که ثابت کند 

توانایی پرداخت اقساط را دارد.
به گزارش ایســنا، در هفته های اخیر شورای پول و 
اعتبار،  سقف تسهیالت مسکن حسابهای انفرادی 
و زوجین تهرانی از محل اوراق را با احتساب جعاله 
برای انفــرادی ۲۸0 و برای زوجیــن 4۸0 میلیون 

تومان تصویب کرد.
برای مراکز استان ها و شــهرهای باالی ۲00 هزار 
نفر جمعیت میزان تســهیالت انفرادی که معادل 
۸0 میلیون تومان بود به ۱۶0 میلیون تومان و برای 
حســاب های ۱۶0 میلیون تومانی زوجین به 3۲0 
میلیون تومان رســیده است. در ســایر شهرها نیز 
تسهیالت ۶0 میلیون تومانی حساب های انفرادی به 
۱۲0 میلیون تومان و تسهیالت ۱۲0 میلیون تومانی 

زوجین به ۲40 میلیون تومان افزایش یافته است.
نرخ ســود ایــن تســهیالت ۱۷.۵ درصد اســت. 
بازپرداخــت وام جعاله ۵ ســاله معــادل ۶0 ماه و 

بازپرداخت تســهیالت اوراق نیز حداکثر ۱۲ ساله 
معادل ۱44 ماه است.

محاسبات نشان می دهد اقساط ماهیانه وام جدید 
مسکن در شهر تهران ۸.۶ میلیون تومان است که 
بسیاری از خانوارها توانایی پرداخت چنین مبالغی 

را ندارند.
محمدحسن مرادی - مدیر امور طرح و برنامه بانک 
مسکن - در این باره گفته است: ملک در رهن بانک 
قرار می گیرد و تسهیالت گیرنده باید مدارکی ارائه 

کند که نشان دهنده توانایی پرداخت اقساط باشد.
در این خصوص محمد سرگزی - عضو کمیسیون 
عمران مجلــس - این وام را تنها برای قشــری که 
از اســتطاعت مالی خوبی برخوردار هستند و توان 
پرداخت اقساط ۸.۶ میلیون تومانی را دارند مناسب 
دانسته و گفته اســت: این وام برای خانه دار کردن 

جامعه هدف مناسب نیست.
به گفته ســرگزی، راه حل بهبود وضعیت مسکن 
تامین زمین ارزان قیمت برای انبوه سازان و نظارت بر 
قیمت مصالح ساختمانی بوده تا واحدهای مسکونی 

با قیمت مناسب ساخته و به بازار عرضه شود.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با 

بیان اینکه تســهیالت بانکی باید به حوزه ساخت 
مسکن سوق پیدا کند اظهار کرد: بی تردید اگر طرح 
جهش تولید و تامین مسکن به درستی اجرا شود و 
اراضی تحت اختیار دســتگاه های دولتی به وزارت 
راه منتقل و  به حوزه ساخت مسکن اختصاص پیدا 
کند در کنار نظارت بر مصالح ساختمانی و جانمایی 
مناســب زمین برای ســاخت خانه، در بازه زمانی 
مناسبی شــاهد کنترل بازار مسکن و جبران عقب 

ماندگی در این حوزه خواهیم بود.
از طرف دیگر دولت افزایش ساخت و ساز از طریق 
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف گذاری 
احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را دنبال 

می کند.
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - 
بیان کرده است: در نظر داریم تا بیشترین کمک را 
به دهک های اول تا سوم داشته باشیم. این کمک ها 
شــامل پایین بودن نرخ سود تســهیالت، تخفیف 
تا ۱00 درصدی هزینه صدور پروانه ســاختمانی، 
ارائه مصالح ارزان قیمت و خدمات مهندسی با نرخ 
مناسب خواهد بود. این پیشنهادات به شورای عالی 

مسکن ارائه شده است.

قاچاقدربازارلوازمخانگیبیدادمیکند

صعودقیمتانرژیسراناتحادیهاروپارابهتکاپوانداخت

بانکبایدمطمئنشودمیتوانیداقساطوام۴۸۰میلیونیمسکنرابپردازیدپیشبینیبارکلیزازقیمتباالترنفتدرسالآینده

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2309| پنج شنبه 8 مهرماه  1400 |  23 صفر  1442 |   29 سپتامبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

بیشترین تورم ماهانه خانوارهای 
کشور به یزد رسید 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

قم،کمترینتورم
ساالنهراثبتکرد

آژانسخواهاندسترسی
کاملبهسایتهای
هستهایایراناست

راهعالج
مشکالتکشور
رونقتولید
است

رئیس جمهوری:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

آینده 
نرخ دالر

نوســانات قیمت ارز و عبور 
دالر از کانال ۲۸ هزار تومان 
در چنــد روز اخیر خیلی 
 قابل استناد و دقیق نیست. 
کانال هایی که دالر بخصــوص در چند روز اخیر 
بــه آن ورود کرده مصنوعی اســت. مقاومتی که 
در هفته های اخیر در مانــدن در کانال ۲۷ هزار 
تومان مشاهده شد هم به نوعی حکایت از مقاومت 
مصنوعی ارز در بازار است. قیمت ارز در چند روز 
اخیر مشابه هفته های اخیر در حقیقت با برخی 
مطالب و اخبار باال و پایین می شود. بنابراین اساس 
کار بدین صورت نبوده و نخواهد بود که به عنوان 

مثال با عبور دالر از...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل د ر صفحه 3
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۴۰درصدبیکاران
فارغالتحصیالن
دانشگاهیهستند

کاهش5۰درصدی
سرانهمصرفگوشتقرمز

دالر با افزایش قیمت وارد کانال 28 هزار تومان در بازار آزاد شد 

نرخ  دالر در محدوده حساس
صفحه3
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قیمت خانه در تهران از ۳۱ میلیون گذشت 
افرایش   ۳0/5  درصدی   متوسط   قیمت   یک   متر مسکن   نسبت    به   سال    گذشته

نرخ بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا 3۵ سال کشور در 
تابستان ۱400 به ۱۷.۶ درصد رسید. نرخ بیکاری 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابســتان امسال به 
۹.۶ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال 
گذشته، افزایش 0.۱ واحد درصدی را نشان می دهد. 
همچنین نرخ بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا 3۵ سال 
کشــور با افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به تابستان 
سال گذشته به ۱۷.۶ درصد رسید. تعداد شاغلین 
نیز نسبت به تابستان سال گذشته کاهش بیش از 
۱3۶ هزار نفری را نشان می دهد. افزایش نرخ بیکاری 
در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش 
یافته است حاکی از شرایط نه چندان مناسب بازار 

کار است. نرخ مشارکت...

قیمت گوشت قرمز سر به فلک گذاشته و به کیلویی 
۱۷0 هزار برای ران و ۱۶۵ هزار تومان برای دســت 
گوسفندی رسیده اســت. افزایش تورم و تاثیر آن بر 
بازار کاالهای اساسی موجب شده تا مصرف گوشت 
قرمز در میان مردم به نصف کاهش پیدا کند. به گفته 
فعاالن حوزه کشاورزی سرانه مصرف گوشت کشور از 
۱۲ کیلو در سال به ۶ کیلو یعنی با ۵0 درصد کاهش 
مصرف مواجه شده است. به گفته رئیس هیأت  مدیره 
اتحادیه سراســری تعاونی های دامداران این روزها 
افزایش قیمت گوشت قرمز به مشکل بسیار بزرگی در 
بازار کاالهای اساسی تبدیل شده که معیشت مردم را 
تهدید می کند. فرهاد اکبری معتقد است که افزایش 
قیمت گوشت در چند سال اخیر موجب شده اکثر 

مردم که از طبقه...



اقتصاد2
ایران وجهان

موبایلــت بــا هــدف بهبود 
خدمات رســانی به کاربران، 
قابلیت های جدیدی را به این 

اپلیکیشن اضافه کرد
به گزارش سامان رســانه، موبایلت با عرضه 
نســخه 3.0.4.0 این اپلیکیشــن، فیچرها و 
قابلیت های جدیدی را در اختیار مشــتریان 

بانک سامان قرار داد.
بر این اساس در نسخه جدید موبایلت کاربران 
می توانند در بخش مدیریت مالی تب داشبورد، 
دسته بندی های جدید مانند خوراک، پوشاک، 
بهداشت و سالمت و ... را مشــاهده و میزان 
مصارف مالی مختلــف خود را مشــاهده و 

مدیریت کنند. 
همچنین در این نسخه، امکان دریافت اولیه 
کارت سامانی برای سپرده های بدون کارت از 

منوی هر سپرده فراهم شده است.
در کنار این، گزارش کامــل برگه های چک 
با طراحــی جدید در بخــش مدیریت چک 

گنجانده شده است.
ازایــن رو از همــه کاربــران موبایلت دعوت 
می شــود که برای بهره مندی از این امکانات 

جدید، اپلیکیشن خود را به روزرسانی کنند.
کاربران در صورت نیاز به راهنمایی می توانند 
با مرکز ســامان ارتباط به شماره 0216422 
 info@mobillet.ir تماس و یا با نشــانی

در ارتباط باشند.

اولویت های پژوهشــی بانک 
توسعه صادرات در سامانه ساتع 

قرار گرفت
بخشی از اولویت های پژوهشــی بانک توسعه 
صادرات ایران در سامانه اجرایی تقاضا وعرضه 

پژوهش و فناوری )ساتع( قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک 
عالقمندان می توانند تــا تاریخ 14/7/1400 
پروپوزال های خود را از طریــق بارگذاری در 
این ســامانه یا خارج از آن، بوســیله ارسال 
zahra.پروپوزال با فرمت پیوست به آدرس

akbarian@EDBI.IR ارسال نمایند .
در حال حاضر موضوعات پژوهشی در قالب دو 
موضوع "تدوین چارچوب و مدلسازی اشتهای 
ریسک بانک توســعه صادرات ایران براساس 
شــاخص های منتخب بانک" و "شناســایی 
صنایع با اولویت باالی صادراتی جهت حمایت 
از زنجیره ارزش و مطالعه موردی در خصوص 

یک زنجیره انتخاب" تعریف شده است.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن 
خبر داد:

ابالغ ســقف جدید تسهیالت 
خرید و ساخت خانه به شعب 

بانک مسکن
رییس اداره کل روابط عمومی بانک مســکن 
اعالم کرد، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره 
افزایش ســقف تســهیالت خرید و ساخت 
مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، به 
تمامی شعب بانک مســکن در سراسر کشور 

ابالغ شد.
مهدی احمدی در گفت و گو با پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا با بیان اینکه، این تصمیم 
با پیشنهاد بانک مسکن به اجرا درآمده است 
و هدف آن اثربخشی ســبد تسهیالت بانک 
مسکن در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و 
ساختمان و همچنین کمک به خانه دار شدن 
تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن 
اســت. از آنجا که قیمت مسکن در سال های 
اخیر در همه شهرهای کشور افزایش داشت، 
تسهیالت جدید خرید و ساخت مسکن می 
تواند قدرت مالی متقاضیان خرید خانه را به 

صورت نسبی تقویت کند.
احمدی درباره ســقف های جدید تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن افزود: این تسهیالت 
با خریــد اوراق گواهی حق تقــدم به عنوان 
امتیاز تســهیالت، قابل دریافت و اســتفاده 
است. در تهران، سقف تســهیالت اوراق که 
البته برای ســاخت نیز قابل اســتفاده است، 
به 200 میلیون تومان، در مراکز اســتان ها 
و شــهرهای با جمعیت باالی 200 هزار نفر 
به 160 میلیون تومان و در ســایر شهرها نیز 
به 120 میلیون تومان افزایش یافت. ســقف 
جدید تسهیالت اوراق مسکن برای واحدهای 
مسکونی با حداکثر قدمت 25 سال ساخت، 

قابل استفاده است.

بانک ها

طبق اعالم بانــک مرکزی، 
در شــهریور مــاه امســال 
متوســط قیمت یــک متر 
مربــع مســکن در شــهر 
تهران 31 میلیــون و 703 
هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه 
 ســال قبل به ترتیب 2.4 و 30.5 درصد افزایش یافته

 است.
به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در شهریورماه متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران 31 میلیون و 703 هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب 2.4 درصد و 30.5 درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعــداد معامالت انجام شــده در این ماه 
حدود 7.۸ هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل 41.6 
درصد افزایش و در مقایســه با ماه مشابه در سال قبل 

هشت کاهش را نشــان می دهد و بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده در شــهر تهران 
به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا 
 پنج سال ساخت با ســهم 33 درصد بیشترین سهم را

 به خود اختصاص داده اند.

گران ترین قیمت خانه در تهران چند؟ 
این در حالی است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران 

بیشــترین قیمت هر متر خانه 6۸ میلیون و ۹10 هزار 
تومان در منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 31 
هزار تومان در منطقه 1۸ بوده است که هر یک از آنها با 
افزایش 35.7 درصدی در منطقه یک و 44.3 درصدی 

در منطقه 1۸ مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده 
برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریورماه امسال نیز 
حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 

15 تا 20 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 
16.3 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 20 تا 25 و 25 تا 
30 میلیون تومان با 16 و 12.۹ درصد سهم در رتبه بعدی 
قرار دارد.   از سوی دیگر در شهریور امسال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با 
ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان با 
اختصاص سهم 1۸.2 درصد بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس 
مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 5 
با 14.2 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 

شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان 
دهنده رشدی معادل 42.۸ و 45.7 درصد نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته است.

افرایش 30/5 درصدی متوسط قیمت یک مترمسکن نسبت  به سال  گذشته

قیمت خانه در تهران از ۳۱ میلیون گذشت 

تمدید ثبت نام وام اجاره تا پایان پاییز
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بر اســاس 
تصمیم ستاد ملی کرونا ثبت نام تسهیالت ودیعه 
مسکن که قبال تا آخر شــهریورماه بود، تا پایان 
آذرماه تمدید شده است.محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ستاد ملی مقابله با 
کرونا در جلسه اخیر خود با پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی درخصوص تمدید مهلت تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن تا پایــان آذرماه 1400 
موافقت کرد. پیش از این زمان ثبت نام تا انتهای 
شهریورماه بود.بنابراین گزارش، سقف مبلغ این 
تســهیالت کمک ودیعه مسکن در سال 1400 
برای کالن شهر تهران 70 میلیون تومان، سایر 
کالن شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 
میلیون تومان تعیین می شــود و بر این اساس، 
شــرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در 
ســال 13۹۹، در ســال جاری نیز به قوت خود 
باقی است.یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن 
این اســت که متقاضیان دریافت این تسهیالت 
باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود 
این وام 13 درصد و مــدت بازپرداخت آن برای 
تهرانی ها پنج ســاله و برای ســایر شهرها سه 
ساله است و متقاضیان می تواند از طریق سایت 
https://www.tem.mrud.ir برای دریافت 

تسهیالت اجاره مسکن ثبت نام کنند.

چقدر از ارز ۴۲۰۰ به دارو رسید؟
در نیمه اول امســال حدود ۹33 میلیون دالر دارو 
و تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومان وارد ایران 
شــده که 14.5 درصد مجموع اقالم وارداتی با ارز 
ترجیحی است.به گزارش ایســنا، در سال جاری  
هشــت میلیارد دالر برای تامین ارز ترجیحی در 
راستای واردات هفت قلم کاالی اساسی در بودجه 
پیش بینی شده که سهم دارو، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی 1.5 میلیارد دالر  است.این در حالی است 
که بررسی جریان تجارت خارجی ایران در نیمه اول 
امســال از اوضاع واردات کاالهای اساسی و به طور 
ویژه اقالم وارداتی با ارز ترجیحی نشــان می دهد 
که در مجموع 14.3 میلیون تن کاالی اساسی در 
25 گروه و به ارزش ۸.۸ میلیارد دالر وارد ایران شده 
است که از این مبلغ 6.۹ میلیارد دالر به وزن 12.4 
میلیون تن به هفت قلمی اختصــاص دارد که ارز 
4200 تومان دریافت می کند.اما در بین این اقالم، 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۹33 میلیون 
دالر به وزن 7000 تن وارد ایران و ترخیص قطعی 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 
11 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 15 درصد رشد 
دارد.واردات این اقالم در نیمه اول پارسال 7.۸ هزار 
تن به ارزش ۸10.۹ میلیون دالر بوده است.  بر این 
اساس، سهم دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی از 
مجموع واردات ۸.۸ میلیارد دالری کاالهای اساسی 
در نیمه اول امسال 11.3 درصد و از کاالهای وارداتی 
با ارز 4200 تومان حدود 14.5 درصد است.این آمار 
از این حکایت دارد که ســهم حوزه بهداشت از ارز 
4200 در نیمه اول امســال به نحوی مصرف شده 
که از 1.5 میلیارد دالر پیش بینی شده حدود 560 

میلیون دالر دیگر باقی مانده است.

وزارت بهداشت اعالم کرد:
تصمیمی بــرای واردات فایزر 

نداریم
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
اعالم کرد که  وزیر بهداشــت به کمیته ملی کرونا 
دستوری داده  مبنی بر تداوم واکسیناسیون زنان باردار 
با واکسن سینوفارم.در اطالعیه مرکز روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت بهداشت آمده است:
با توجه به ارجاع موضوع واکسیناسیون زنان باردار 
توسط وزیر بهداشت به کمیته علمی کرونا، اعضای 
کمیته ملی واکســن کووید1۹ در جلسه اخیر خود 
با اجماع و تکیه بر شواهد معتبر علمی به این نتیجه 
رسیدند که واکسیناسیون این افراد کماکان با واکسن 
سینوفارم که یکی از معتبرترین واکسن های حال 
حاضر دنیا و دارای تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 
اســت، ادامه یابد.از آنجاکه بر اساس آخرین شواهد 
علمی معتبر کمیته علمی کرونا، واکسیناسیون زنان 
باردار در مراکز واکسیناسیون توسط شبکه بهداشتی 
با واکسن سینوفارم انجام می شود، تصمیمی برای 
واردات واکسن فایزر وجود ندارد.بنا بر توصیه سازمان 
جهانی بهداشــت، بهترین واکسن اولین واکسن در 
دسترس افراد می باشد که در همین راستا جمهوری 
اسالمی ایران از همان بدو واکسیناسیون، معتبرترین 
واکسن ها را تهیه کرده و در بخش تولید داخلی نیز 
ضمن تســهیل در امور تولید کنندگان، به منظور 
تامین سالمت مردم در این موضوع، سختگیری هایی 
لحاظ کرده اســت. لذا از هموطنان عزیز تقاضا شده 
است که نسبت به تزریق واکسن کرونا در اسرع وقت 

اقدام نمایند.
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خبر کشف چند دستگاه ماینر در شرکت بورس پس از 
چندین بار تایید و تکذیب تلویحی، .صبح امروز رســما 
تایید شــد.به گزارش اقتصادآنالین، مجری تامین برق 
مراکز استخراج رمز ارز توانیر در گفت و گو با اقتصاد آنالین 
می گوید:» این که بگوییم استخراج در حجم وسیع و در 
حد یک مزرعه بوده، درست نیســت چون مصرف برق 
ثبت شده توسط کنتورهای شرکت بورس چنین چیزی را 
نشان نمی دهد. اگر این اتفاق افتاده باشد تعداد ماینرها کم 
بوده و پیگیری آن از طریق الگوی مصرف برق کار راحتی 
نیست«.اخیرا صحبت هایی مبنی بر کشف چند دستگاه 
ماینر در شرکت بورس مطرح شد. مسئله ای که  مدیرعامل 
این شــرکت صراحتا آن را رد کرد اما معاون ســازمان 
بورس تلویحا تایید و اعالم کرد که چنین دستگاه هایی 
وجود داشته اند و شــخصی هم نبوده اند.معاون اجرایی 
سازمان بورس تهران همچنین توضیح داده بود که شخصا 
دستگاه ها را رؤیت نکرده  اما از آنجا که چند روزی است  
بحث آن مطرح است، این شرکت باید پاسخگو باشد.با 
وجود این روز گذشته سازمان بورس اوراق بهادار تهران در 
اطالعیه ای رسما موضوع را شایعه خواند و نوشت:» اگرچه 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگوالتوری 
رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه 
تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه ای مبنی بر 
وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات 
مطرح شــده در این زمینه را قویاً تکذیب می کند«البته 
فاصله این تکذیب با خبر بعدی که تایید موضوع بود، کمتر 
از 24 ساعت به طول انجامید. صبح امروز سازمان بورس 
در اطالعیه  تازه ای به عنوان نهاد ناظر بر شرکت بورس خبر 
کشف ماینرها را تایید کرد. این سازمان اعالم کرد که در 
ادامه بررسی نیز مشخص شده استخراج رمز ارز در گزارش 
ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده و 

از آنجا که چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس 
همخوانی ندارد، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال 
شده است.با وجود تمام این تایید و تکذیب ها اما تا زمان 
نگارش این گزارش سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار 
همچنان از اعالم جزئیاتی مثل تعداد دستگاه های ماینر 
و این که این دستگاه ها متعلق به کدام شخص یا سازمان 
بوده، طفره  رفتند و تالش های خبرنگاران اقتصادآنالین 
برای پیگیری این موضوع از شــرکت و سازمان بورس 

بی نتیجه ماند.

خبری از مزرعه بیت کوین نبوده
با این حال حاال که خبر تایید شده باید دید وزارت نیرو 
چرا تاکنون موفق به کشف و برخورد با آن نشده بوده و 
حاال موضع توانیر در مواجهه با این اتفاق چیست؟محمد 
خدادادی بهلولی، مجری تامین برق مراکز استخراج رمز 
ارز تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، درگفت وگو 
با اقتصادآنالین در این باره ایــن خبر را از منظر توانیر 
همچنان رد یا تایید نمی کند و می گوید: با بررسی مصرف 
برق ساختمان سعادت آباد شرکت بورس چیزی قابل 
تشخیص نیست و نیاز به انجام بررسی های بیشتری 
است که موارد در حال پیگیری است. چرا که انشعاب 
ساختمان شرکت بورس نزدیک به  500 کیلووات است. 
با فرض این که مثال دو ماینر در چنین ساختمانی فعال 
باشــند حدود نیم درصد ظرفیت آن انشعاب را در بر 
می گیرند. ضمن این که الگوی مصرف برق ماینرها هم 
به الگوی مصرف سرورهای این شرکت شباهت زیادی 
دارد.او عنوان می کند: این که بگوییم استخراج در حجم 
وســیع و در حد یک مزرعه بوده، درست نیست چون 
مصرف برق ثبت شده توسط کنتورهای شرکت بورس 

چنین چیزی را نشان نمی دهد.

نرخ بیکاری گروه ســنی 1۸ تا 35 ســال کشور در 
تابســتان 1400 به 17.6 درصد رسید.نرخ بیکاری 
جمعیت 15 ساله و بیشتر در تابســتان امسال به ۹.6 
درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته، 
افزایش 0.1 واحد درصدی را نشان می دهد. همچنین 
نرخ بیکاری گروه سنی 1۸ تا 35 سال کشور با افزایش 
2.6 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به 17.6 
درصد رسید. تعداد شاغلین نیز نسبت به تابستان سال 

گذشته کاهش بیش از 136 هزار نفری را نشان می دهد. 
افزایش نرخ بیکاری در شــرایطی که نرخ مشــارکت 
اقتصادی نیز کاهش یافته اســت حاکی از شــرایط نه 
چندان مناسب بازار کار است.نرخ مشارکت اقتصادی 

در تابستان امسال با کاهش 0.7 واحد درصدی نسبت 
به فصل مشابه سال گذشــته برابر با 41.1 درصد بود. 
این موضوع حاکــی از ناامیدی افراد از یافتن شــغل و 
خارج شــدن از بازار کار اســت.نرخ بیکاری جمعیت 

فارغ اتحصیان دانشگاهی در تابستان برابر با 14.4 درصد 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش 0.5 
واحد درصدی داشته اســت. به طور کلی 40.6 درصد 
جمعیت بیکار کشــور را فارغ التحصیالن دانشگاهی 
تشکیل می دهند.بخش خدمات با سهم 4۸.۸ درصدی 
باالترین اشتغال را در کشور دارد. بخش های صنعت و 
کشاورزی نیز به ترتیب سهم 33.۸ و 17.4 درصدی از 

اشتغال کشور دارد.

در شهریور ماه 1400 بیشترین تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به یزد با 5.3درصد بوده  است.در شهریور 
1400، نرخ تورم دوازده ماهه برای خانوارهای کل کشور 
به 45.۸ درصد رســید. در این ماه بیشترین تورم ماهانه 
خانوارهای کشــور مربوط به یزد با 5.3درصد و کمترین 

مربوط به سیستان و بلوچستان با 2.1درصد بوده است.
بیشــترین نرخ تورم برای خانوارهای شهری نیز مربوط 

به اســتان یزد با 5.5درصد بود و استان های سیستان  و 
بلوچستان و خراسان جنوبی با 2.3درصد کم ترین تورم 
ماهانه را تجربه کردند. همچنین در شهریور، بیشترین نرخ 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به قم با 5.۸درصد 
و کمترین مربوط به اســتان سیســتان و بلوچستان با 
1.6درصد بود. آذربایجان غربی با 53.1درصد، بیشترین 

و همدان بــا 3۸.۹درصد کم ترین تــورم نقطه به نقطه 
خانوارهای کشــور را ثبت کردند. کم ترین تورم نقطه به 
نقطه خانوارهای شهری را همدان با 3۸.۹ درصد ثبت کرد 
و آذربایجان غربی با 53.1 درصد از این حیث رکورددار 
است.در خانواده های روستایی نیز بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان  آذربایجان غربی 55.1 درصد و 

کمترین آن مربوط به استان همدان 3۸.5 درصد بود.

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی ابــراز امیدواری کرد 
که بــه زودی با بازگشــت به ایران بــا رئیس جمهــور و وزیر 
خارجه جمهوری اســالمی دیدار کند و خواســتار دسترسی 
کامل آژانس به ســایت های هســته ای ایران شــد.به گزارش 
 فــارس، »رافائل گروســی« مدیــرکل آژانــس بین المللی
 انرژی اتمــی در گفت وگو با برنامــه »هاردتاک« )گفت وگوی 
صریح( شبکه انگلیســی »بی بی ســی« خواهان دسترسی 
کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیســات هســته ای 
ایران شــد.وی در بخشــی از این مصاحبه درباره گزارش اخیر 
در خصوص تجهیزات آژانس در ســایت »تسا« در کرج گفت: 
»شما قباًل گفتید که این درخواســت آمریکایی هاست، خیر، 
این درخواســت آمریکایی ها نیســت این درخواست آژانس 
بین المللی انرژی اتمی )IAEA( است. آمریکایی ها درخواست 
نمی کنند، من درخواســت می کنم. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از ایران درخواست می کند تا به آن چه که با آن ها در روز 
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بگذارند. 

محدود شدن توانمندی های بازرسی آژانس، 
بازگشت به توافق را دشوار می کند

وی در بخشی از این گفت وگو با تأکید بر لزوم گسترش دسترسی 
بازرسان آژانس به تأسیسات هســته ای ایران گفت: »احتمال 
بازگشت به توافق در صورت محدود شدن توانمندی های بازرسی 
آژانس بسیار دشوار خواهد بود بنابراین ما تالش می کنیم که آن ها 
 )بازرسان( را در آن جا حفظ کنیم، ما آن ها )بازرسان( را در آن جا

 داریم«.

 برای دسترسی کامل به تأسیسات هسته ای 
ایران فشار می آوریم

گروسی همچنین در خصوص سفر اخیر خود به ایران و  دیدار 
با »محمد اسالمی« رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: 

»ما برای دسترسی کامل )به تأسیسات هسته ای ایران( فشار 
می آوریم. بعنوان بخشی از این سفر با ایران توافق کردیم که به 
زودی برای دیدار احتمالی با )ابراهیم رئیسی( رئیس جمهور 

ایران و وزیر خارجه به ایران بازگردم«.

امیدوارم به زودی با رئیسی و امیرعبداللهیان در 
ایران دیدار کنم

وی در ارتبــاط با مواضع دولت جدید جمهوری اســالمی در 
خصوص مسائل هسته ای گفت: »همانطور که گفتید این یک 
دولت جدید اســت که نظرات قاطعانه ای در خصوص مسائل 
هســته ای، همکاری با آژانس و به طور کلی جامعه بین الملل 
دارد و بنابراین من به آن ها گفتم و آن ها موافقت کردند که به 
زودی مالقاتی با آن ها داشته باشم. ما نیاز داریم که یکدیگر را 

بشناسیم. نیاز داریم که گفت وگویی را آغاز کنیم«.مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در خصوص تمایل خود برای 
دیدار با مقام های فعلی دولت ایران گفت: »من با دولت قبلی 
ایران کار کردم و هم اکنون یک دولت جدیــد روی کار آمده 
است...می خواهم با آن ها نشســت برگزار کنم و به حرف های 

آن ها گوش کنم و ببینم که چه نظراتی دارند. 

قرار نیست سانتریفیوژهای ایران متوقف شود
مجری شــبکه »بی بی سی« در ســؤالی به اظهارات اخیر 
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرده بود 
که گفته بود، جامعه جهانی، سانتریفیوژهای ایران را متوقف 
نکرده است، که گروسی در پاسخ به این سؤال گفت: »قرار 
نیست سانتریفیوژها متوقف شــوند زیرا جامعه بین المللی 
موافقت کردند که ایران بتواند تا یک سطح خاص غنی سازی 
اورانیوم انجام دهد. برخی کشورها )رژیم صهیونیستی( نظرات 
متفاوتی دارند و آن ها می خواهند که ایران هیچ اقدامی انجام 

ندهد اما چنین چیزی موضوع بحث من نیست«.

رئیس جمهور با بیان اینکــه آمادگی و تمایل 
خوبی در کشــورهای مختلف برای گســترش 
همــکاری ها بــا جمهــوری اســالمی ایران 
به چشــم می خورد،گفت: صــادرات خدمات 
فنی و مهندســی زمینه بســیار مناسبی برای 
گسترش همکاری ها با کشــورهای همسایه و 
دیگر کشورها اســت.به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم  ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور 
چهارشنبه در جلســه هیات دولت با قدردانی 
از تالش های انجام شــده برای تامین واکسن و 
رشد قابل توجه واکسیناســیون گفت: اولویت 
امروز، حمایــت از موسســات و مراکز داخلی 
فعال در ساخت واکسن اســت،چراکه بهرحال 
اســتفاده از واکســن خارجی محدودیت هایی 
دارد و نمــی تواند دائمــی باشد.رئیســی در 
ادامه ســخنان خود با ابراز خرســندی از آغاز 
 فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی گفت: 
اگر چه ســال تحصیلی به شــکل غیرحضوری 
آغاز شــده اســت که بــه تدریج با گســترش 
واکسیناسیون و تامین نظر خانواده ها، شرایط 
برقــراری حضــوری کالس ها در مــدارس و 
دانشگاه ها فراهم  خواهد شد.رئیس جمهور در 
ادامه با بیان اینکــه اصلی ترین ماموریت دولت 
رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال 
است، گفت: همزمان با گسترش واکسیناسیون 
ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و 
حساب شــده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و 
کارها به حالت عادی بازگشــته و در مدار رونق 
قرار گیرد.رئیســی گفت: راه عالج مشــکالت 
کشــور رونق تولید اســت. باید نقدینگی ها در 

کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که 
رونق تولید و اشتغالزایی، مساله محوری دولت 

سیزدهم است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در مالقات ها 
و دیدارهای اخیر وزیر امــور خارجه، آمادگی 
و تمایل قابــل توجهی در همســایگان و دیگر 
کشورها برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران 
به چشم می خورد، گفت: صدور خدمات فنی و 
مهندسی، با توجه به توانمندی های متخصصان 
ایرانی، می توانــد یکی از بهتریــن زمینه های 
گسترش همکاری  منطقه ای و بین المللی باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی 
و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: 
معاونت امور زنان و خانواده باید برنامه ای جامع 
درباره راهکارهای موثر در کنترل آســیب های 
اجتماعی حوزه زنان و خانــواده تدارک ببیند 
و برای بررســی و تصویب به هیات دولت ارائه 
کند.رئیسی گفت: از نظر دولت هرچه موقعیت 
زن و خانواده در جامعه ارتقا یابد، شاهد کاهش 
آســیب های اجتماعی خواهیم بود و لذا دولت 
از هیچ حمایتــی در این زمینــه دریغ نخواهد 
کرد.رئیس جمهــور همچنین بــا تبریک روز 
آتش نشــانی به همه آتش نشانان خدوم کشور، 
گفت: فداکاری هــای آتش نشــانان عزیز؛ چه 
آنهایی که در راه خدمت به مردم به شــهادت 
رســیدند یا به جانبازی نائل  شدند، و چه دیگر 
آتش نشانان تالشــگر، برای ما مسئولیت ایجاد 
می کند و دولت از این قشــر فــداکار حمایت 

می کند.

جزییات ماجرای کشف ماینرها در شرکت بورس 

 شرکت بورس به مراجع قضایی معرفی می شود؟

نرخ بیکاری در تابستان 1400 به 9.۶ درصد رسید 

 ۴۰ درصد بیکاران فارغ التحصیالن دانشگاهی  هستند

بیشترین تورم ماهانه خانوارهای کشور به یزد رسید 

قم، کمترین تورم ساالنه را ثبت کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

آژانس خواهان دسترسی کامل به سایت های هسته ای ایران است

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

راه عالج  مشکالت کشور  رونق تولید  است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2309|   پنج شنبه 8 مهرماه

آینده نرخ دالر
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

نوسانات قیمت ارز و عبور دالر از کانال 28 هزار تومان در چند روز اخیر خیلی قابل استناد و دقیق نیست. کانال هایی که دالر بخصوص در چند روز اخیر به آن ورود کرده مصنوعی است. مقاومتی که در هفته های اخیر در ماندن 
در کانال 27 هزار تومان مشاهده شد هم به نوعی حکایت از مقاومت مصنوعی ارز در بازار است. قیمت ارز در چند روز اخیر مشابه هفته های اخیر در حقیقت با برخی مطالب و اخبار باال و پایین می شود. بنابراین اساس کار بدین 

صورت نبوده و نخواهد بود که به عنوان مثال با عبور دالر از کانال 28 هزار تومان، این ارز به افزایش قیمت ادامه خواهد داد.
سیاست های دولت برای دالر از قاعده پیروی نمی کند. دولت دالر را مسئله حیثیتی و سیاسی تلقی نمی کند چراکه تاثیر رشد آن بر قیمت سایر کاالها نیز باید لحاظ شود. با عبور ارز از هر کانال بازگرداندن آن و خنثی کردن آثار 

آن بر قیمت دیگر کاالها بسیار سخت است. بنابراین با افزایش قیمت ارز و کانال شکنی آن، دولت تمام تالش خود را خواهد کرد تا به وسیله راهکارهای موجود رشد قیمت را متوقف کند. 
کانال شکنی که در قیمت ارز طی روزهای اخیر اتفاق افتاده به دلیل تعطیلی بازارهای کشورهای همسایه طرف معامله ایران است. در حال حاضر بازارهای دبی فعال نیستند و در ایران نیز تعطیلی هفته اخیر و تعطیالت هفته 
آینده موجب شده تا نوسان قیمت ارز باثبات نباشــد. در چند روزه اخیر امورات ارزی در پایین ترین حد خود قرار داشته و تعطیالت بازارهای همسایه و تعطیلی هفته آینده، عمال بازار را از تعادل خود خارج کرده است. بنابراین 
با توجه به اینکه اتفاق خاص و مهمی نیفتاده است نیم توان به کانال شکنی دالر استناد کرد.  دستور رئیس جمهور نیز برای بازگرداندن ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر تاثیری در بازار ارز نخواهد داشت. این تالش ها در 
دوره های قبل نیز وجود داشته و مکانیزمی برای بازگرداندن ارزهای بلوکه شده تعریف نشده است. یعنی تغییری در سازوکار بازگرداندن این پول ها از خارج از ایران ایجاد نشده است. مهم ترین سوال برای تحقق بازگشت منابع 
این است که چه مکانیزم جدیدی برای برگرداندن پول های بلوکه شده داریم. در دوره های قبل هم این دستورات داده شد اما دالیل عدم موفقیت در بازگرداندن پول ها سر جای خودش است. به دلیل تحریم ها و به دلیل وجود 

دالیل بنیادی مشکل بازگرداندن پول ها همچنان ادامه دارد. 
برای تحقق بازگشت پولهای ایران از دیگر کشورها باید به مذاکرات وین بازگردیم. در صورت عدم بازگشت به این مذاکرات، باید مذاکرات جدیدی غیر از برجام باید شکل بگیرد. بازگشت منابع به نتیجه مذاکرات و بازگشت ایران 
به گفتگوها بستگی دارد. در صورت تحقق آزادسازی منابع ارزی و با ورود این پول ها به بازار، نیاز ها را از این طریق تامین می شود. اینجا عرضه دالر بیشتر از تقاضا می شود پس قیمت دالر کاهش پیدا می کند. ولی به نظر می رسد 

در شرایط فعلی این امر قابلیت اجرایی ندارد. پول های بلوکه شده به محض ورود به کشور نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و باید ابتدا به ذخایر بانک مرکزی برود، در نتیجه برای کاهش نرخ زمان الزم است. 

دالر با افزایــش قیمت وارد 
کانال 28 هزار و 2۵۰ تومان 
در بازار آزاد شــد. قیمت ارز 
نســبت به روزهای گذشته 
۱۵۰ تومــان افزایش پیدا 

کرد. نرخ ارز در صرافی ملی هم 27 هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم شد. این در حالی اســت که فعاالن اقتصادی بر 
این باورند با شکست مقامت دالر برای عبور از کانال 
28 هزار تومان، زمینه برای رشــد بیشتر قیمت این 
ارز هموار شده اســت.  البته برخی از فعاالن بازار ارز 
معتقدند رشد قیمت ارز در روزهای اخیر تصنعی بوده 
و تعطیلی بازارهای ارزی کشــورهای همسایه مانند 
دبی اصلی ترین دلیل آن است. در حال حاضر بازارهای 

دبی فعال نیستند و در ایران نیز تعطیلی هفته اخیر و 
تعطیالت هفته آینده موجب شده تا نوسان قیمت ارز 
باثبات نباشد. این در حالی است که تحلیل گران فنی 
عنوان می کنند با افزایش قیمت ها جسارت خریداران 
در بازار بیشتر خواهد شد و اسکناس آمریکایی با خیال 
راحت تــری در کانال 28 هزار تومانــی خواهد ماند. 
دالر در ســال ۱۴۰۰ تنها موفق به شکست کانال 28 
هزار و ۱۰۰ تومانی نشده اســت و با شکست آن، راه 

برای صعودی های بازار ارز هموارتر نیز خواهد شد. از 
سوی دیگر تالش دولت نیز برای ساماندهی بازار ارز 
ادامه دارد. رییس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات 
در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، 
بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازو کار های 
بانکی و اقتصادی، ارز های موجود در خارج از کشــور 
را به داخل بازگرداند. بنابراین ریسک خرید ارز برای 

خریداران در بازار ارز افزایش پیدا کرده است.

دالر با افزایش قیمت وارد كانال 28 هزار تومان در بازار آزاد شد 

نرخ  دالر در محدوده حساس
شایلی قرائی
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قیمت گوشــت قرمز سر به 
فلک گذاشــته و به کیلویی 
۱7۰ هزار بــرای ران و ۱۶۵ 
هزار تومــان برای دســت 
گوسفندی رســیده است. 
افزایش تورم و تاثیر آن بر بازار کاالهای اساسی موجب 
شــده تا مصرف گوشــت قرمز در میان مردم به نصف 
کاهش پیدا کند. به گفته فعاالن حوزه کشاورزی سرانه 
مصرف گوشت کشور از ۱2 کیلو در سال به ۶ کیلو یعنی 

با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است.
به گفته رئیس هیأت  مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های 
دامداران این روزها افزایش قیمت گوشت قرمز به مشکل 
بسیار بزرگی در بازار کاالهای اساسی تبدیل شده که 
معیشت مردم را تهدید می کند. فرهاد اکبری معتقد 
است که افزایش قیمت گوشت در چند سال اخیر موجب 
شده اکثر مردم که از طبقه آسیب پذیر کشور هستند 
توان خرید خود را از دست بدهند. قیمت گوشت قرمز 
دام سبک و سنگین نسبت به ســال گذشته 2۰ تا ۳۰ 
درصد افزایش داشته است، اما آن طور که رئیس اتحادیه 
صنف فروشندگان گوشت دامی مشهد می گوید باید 
 در ماه هــای آینده منتظر افزایش چشــمگیر قیمت 

گوشت قرمز باشیم.
این در حالی است که مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: قیمت دام سبک در سال گذشته 
۳۰ درصد افزایش یافته که کمتر از نرخ تورم ۴۵ درصدی 
اســت. ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت 
جهاد کشاورزی افزایش قیمت دام سبک را  ۳۰ درصد 
اعالم کرد و گفت:  قیمت گوشت گوسفند نسبت به نرخ 
تورم کمتر اســت، این در حالی است که  خشکسالی 
هزینه های تولید دام را افزایش داده است. به گفته این 
مسئول نرخ تورم ۴۵ درصد بوده اما قیمت گوشت کمتر 

از این میزان رشد کرده است.
زارع  با بیان اینکه آمار کشتار دام نسبت به سال گذشته 

بیشتر شده است، گفت: پیش بینی می کنیم مصرف 
گوشت قرمز در کشور به یک میلیون و 2۰ هزار تن در 

سال جاری برسد.
افشــین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام 
سبک کشور هم افزود: سرانه مصرف گوشت کشور از ۱2 
کیلو در سال به ۶ کیلو یعنی با ۵۰ درصد کاهش مصرف 
مواجه شده است. وی افزود: علت اینکه دامدار دام های 
مولد را کشتار می کند بخاطر کاهش توان نگهداری دام 
اســت و به دلیل هزینه های باال و کمبود نهاده مجبور 
می شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور 
در عین حال تاکید کرد: نظام توزیع در کشــور دالل 

محور است.
پوریان، رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور با 
بیان اینکه 7 میلیون راس دام روی دست دامدار مانده 
است، گفت: علت کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز، 
تعطیلی های کرونایی بوده کــه باعث توقف یا کاهش 

فعالیت هتل ها، رســتوران ها و تاالر ها شده است.وی 
ادامه داد: صادرات گوشت تنها راه نجات دامدار است. 
امروز دامدار اقدام به کشتار دام مولد می کند، چون توان 
نگهداری و پرداخت هزینه ها را ندارد.رئیس شــورای 
تامین کنندگان دام کشور اظهار داشت: واردات گوشت 
برزیلی نه تنها مشکل گوشت کشور را حل نکرد، بلکه 

باعت افزایش قیمت گوشت در بازار شد.
اما رئیس هیأت  مدیره اتحادیه سراســری تعاونی های 
دامداران در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: دولت 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی درستی در زمینه تأمین 
علوفه و خوراک دام نداشــته و بــه همین دلیل موفق 
به مدیریت بازار این محصوالت نشــده اســت. فرهاد 
اکبری ادامه داد: تنها اقدام دولــت در زمینه مدیریت 
بازار خوراک دام، توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه 
بوده که ایرادات این ســامانه نیز چالش های زیادی را 
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.  این فعال صنفی 

اظهار داشت: این روزها افزایش قیمت گوشت قرمز به 
مشکل بســیار بزرگی در بازار کاالهای اساسی تبدیل 
شده که معیشت مردم را تهدید می کند. افزایش قیمت 
گوشت در چند سال اخیر موجب شده اکثر مردم که از 
طبقه آسیب پذیر کشور هستند توان خرید خود را از 

دست بدهند.
وی تاکید کرد: اینکه واحدهای بزرگ دامداری کشور 
تنها به اندازه مصرف یکروز یا یک هفته خود غله دارند، 
ریسک بسیار بزرگی است، کشور ما سالیانه به حدود 
۱2 میلیون تن غله نیاز دارد و دستگاه های متولی باید 
فکری برای این مســاله می کردند و چاره ای برای آن 
می اندیشیدند، دامدار و مرغدار که نمی توانند به دام ها و 
مرغ ها بگویند مدتی خوراک نخورید تا نهاده تأمین شود 
ضمن اینکه حاکمیت باید به گونه ای برنامه ریزی کند 
تا واحدهای تولیدی برای سه تا چهار ماه ذخایر غله و 

خوراک داشته باشند.

هفت میلیون راس دام روی دست دامداران مانده است

کاهش 50 درصدی سرانه مصرف گوشت قرمز 
گرانتر شدن گوشت قرمز در ماه های آینده قطعی است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالي شهري تهران 
ضمن اشاره به مشــکالت صنف خود از دولت 
جدید خواست تا توجه بیشتري به اصناف داشته 
باشد.حســین زندي در ادامه با اشــاره به روند 
فعالیت شرکت هاي باربري در تابستان امسال 
عنوان کرد: فصل تابستان پیک کاري این صنف 
است که تابستان ســال گذشته به واسطه کرونا 
تنها 2۰ درصد از صنف ما فعال بود اما امســال 
نسبت به سال گذشــته وضعیت بهتري داریم و 
حدود ۵۰ درصد کار در جریان است و ۵۰ درصد 

شرکت ها بیکار هستند.
رئیــس اتحادیه حمــل و نقل کاالي شــهري 
تهران اظهــار داشــت: عواملي نظیــر کرونا و 
 مشکالت اقتصادي موجب شــده با توافق میان

 صاحب خانه ها و مستاجرین جا به جایي کمتري 
صورت بگیرد و به تبع صنف ما را با رکود مواجه 
کرده است.زندي تاکید کرد: از مسئولین دولت 
جدید انتظار داریم بیش از گذشــته به اصناف 

توجه کنند چرا که اصناف بخش تولید، توزیع و 
مصرف در جامعه را پوشش مي دهند. لذا دولت 
باید توجه خاصي به اصناف داشــته باشــند تا 
بتوانیم همانند گذشته در پیشبرد امور به دولت 

کمک کنیم.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالي شهري تهران در 
خصوص نحوه استعالم شرکت هاي باربري مجاز 
و نرخ هاي اتحادیه خاطرنشــان کرد: مردم مي 
توانند از طریق تماس با شماره هاي ۶۶۹882۰۰ 
و ۶۶۹88۳۰۰ و از طریق سایت ایرانیان اصناف 
اســامي اعضاي مجاز و نرخ هاي اتحادیه را جویا 
شوند تا با آسودگي خاطر نسبت به حمل بار خود 
اقدام کنند. . همچنین مردم در صورت شــکایت 
از شــرکت هاي باربري مي توانند بــا مراجعه به 
اتحادیه و یا شماره تماس هاي فوق مشکل خود را 
با شوراي حل اختالف مستقر در اتحادیه در میان 
گذاشــته و در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگي 

خواهد شد.

رئیس اتحادیــه نانوایان فانتزي تهــران اظهار 
داشت: در حال حال حاضر ۹۹ هزار واحد صنفي 
در کشــور فعالیت دارند که بیش از نیمي از این 
تعداد در بحــث تولید نان تبحــر الزم را ندارند.
محمدجواد کرمــي، رییس اتحادیــه نانوایان 
فانتزي تهــران دربــاره دالیل گرانــي نان در 
برخي از واحدهاي صنفي، گفــت: هزینه هاي 
تولید در ســالهاي اخیر افزایش نرخ داشــتند 
 از اینــرو طبیعي اســت کــه شــاهد افزایش 

نرخ نان باشیم.
وي با بیان اینکه ابتداي هر ســال دولت درآمد 
کارگر، بیمه و مالیات را مشخص میکند، افزود: 
هر ساله ما شاهد افزایش ۱۰ درصدي هزینه ها 
هستیم اما تمامي دولتها در ایران تالش دارند که 
با ثابت نگه داشتن نرخ آرد قیمت نان را ثابت نگه 
دارند. این در حالي است که 7۵ درصد از دالیل 
گراني نان به هزینه هاي تولیــد برمي گردد نه 

قیمت آرد.
این فعال صنفي در ادامه با اشــاره به نرخ فروش 
آرد، افزود: دولت گنــدم را 7 هزار و ۵۰۰ تومان 
از کشــاورزان خریداري مي کند امــا کیلویي 
۶۶۵ هــزار به نانوایــي ها یارانــه بگیرهاي نوع 
یک«، 2 هــزار و 7۰۰ تومان بــه بخش صنف 
 و صنعت، و کیلویــي ۹۰۰ تومان بــه آزاد پزها 

عرضه مي کند. 
تجربــه ثابت کــرده اســت همین عــدم نرخ 

 ثابــت باعــث بینظمــي در بــازار آرد و نــان 
شده است. وي در ادامه با اشاره به لزوم تک نرخي 
شدن نرخ گندم و آرد، گفت: قیمت گندم و آرد 
در تمام دنیا ثابت اســت ما هم باید با تصمیمات 
درســت قیمت آرد را واقعي کنیم.کرمي، سال 
۱۳8۹ را سال شــکوفایي صنعت نانوایي خواند 
و افزود: در این ســال پول به حساب مردم واریز 
 شــد و اصالح قیمت به بهترین شــکل ممکن

 انجام گرفت.
وي در ادامه با اشــاره به تعداد واحدهاي صنفي 
فعال در کشــور، گفــت: در حال حــال حاضر 
۹۹ هــزار واحد صنفي در کشــور فعالیت دارند 
که بیش از نیمــي از این تعــداد در بحث تولید 
نــان تبحــرالزم را ندارنــد. دولت هــم اکنون 
۵۰ هزار میلیــارد تومان، یارانه بــه بخش آرد و 
گندم پرداخــت مي کند کــه اگر ایــن یارانه 
درست هزینه شود نه تنها شــاهد ثبات قیمت 
 خواهیــم بود بلکــه درجه کیفي نــان نیز بهتر 

خواهد شد. 
رییس اتحادیه نانوایان فانتــزي تهران در پایان 
خاطر نشــان کرد: مواد اولیه مرغوب، ماشــین 
آالت به روز و نیروي انســاني مهارت دیده سه 
عامل مهم در بــاال رفتن کیفیت نان هســتند 
که اگراین ۳ به خوبي کنار هم قــرار بگیرند در 
 محصول نهایي باکیفیت در بهدســت مشتریان 

میرسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تصمیم 
ستاد ملی کرونا ثبت نام تسهیالت ودیعه مسکن که 
قبال تا آخر شهریورماه بود، تا پایان آذرماه تمدید 
شده اســت.محمود محمودزاده اظهار کرد: ستاد 
ملی مقابله با کرونا در جلسه اخیر خود با پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی درخصوص تمدید مهلت 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن تا پایان آذرماه 
۱۴۰۰ موافقت کرد. پیش از این زمان ثبت نام تا 

انتهای شهریورماه بود.
بنابراین گزارش، سقف مبلغ این تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کالن شهر تهران 
7۰ میلیون تومان، سایر کالن شهرها ۴۰ میلیون 

تومان و سایر شــهرها 2۵ میلیون تومان تعیین 
می شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر 
این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به 

قوت خود باقی است.
یکــی از شــرایط دریافــت ودیعــه مســکن این 
اســت که متقاضیــان دریافــت این تســهیالت 
بایــد متاهــل یا سرپرســت خانــوار باشــند. نرخ 
ســود این وام ۱۳ درصــد و مــدت بازپرداخت آن 
بــرای تهرانی ها پنج ســاله و برای ســایر شــهرها 
 ســه ســاله اســت و متقاضیان می توانــد از طریق 
سایت https://www.tem.mrud.ir برای دریافت 

تسهیالت اجاره مسکن  ثبت نام کنند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشیني و موکت 
تهران اظهار داشت: میزان تقاضاي فرش ماشیني نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 2۰ درصد کاهش 
داشته است، در همین مدت زمان هیچ افزایش قیمتي 
نبوده و حتي برخي برندهــا تغییرات جزیي در جهت 

کاهش قیمت محصوالت خود داشته اند.
محمدهادي کمالیان در مورد آخرین وضعیت بازار فرش 
ماشیني در کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود 
و با وجود بیماري کرونا، بازار فرش ماشیني در حاضر در 
رکود شدید به سر میبرد. قیمتها نیز تثبیت شده و حتي 
در مورد بعضي برندها کاهش نیز داشته است. تعطیالت 
تابستاني، تغییرات فصل، بازگشایي مدارس و ... نیز مزید 

بر علت رکود بودهاند.
وي افزود: میزان تقاضاي فرش ماشیني نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته حدود 2۰ درصد کاهش داشته است، 
در همین مدت زمان هیچ افزایش قیمتي نبوده و حتي 
برخي برندها تغییرات جزیي در جهت کاهش قیمت 
محصوالت خود داشته اند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش ماشیني و موکت تهران در ادامه خاطرنشان کرد: 
از آنجا که فرش ماشیني در داخل کشور بافته میشود 
و تعداد کارخانهها هم زیاد اســت، بازار از این محصول 

اشباع و بنابراین کمبودي هم وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضعیت صادرات گفت: به 
خاطر قیمت دالر در ایران، خرید فرش ماشیني از ایران 

براي دیگر کشورها صرفه دارد و بنابراین صادرات این 
کاال در جریان است. البته این صادرات به صورت منظم 
و مدیریت شده توسط دولت یا دیگر ارگانهاي ذیربط 
نیست تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه کاالي خود 
را صادر کنند، هر کدام جداگانه به دنبال مشتري هستند 
یا اینکه ممکن است مشتریان براي خرید به شهرکهاي 
صنعتي فرش ماشیني مراجعه کنند.کمالیان اضافه کرد: 
چین، اروپا، کشورهاي آسیانه میانه و همسایگان مانند 
عراق و افغانستان از مقاصد صادراتي ما در فرش ماشیني 
هستند که سهم کشــورهاي همســایه از آن بیشتر 
است. اما شکل این صادرات سازمانیافته نیست و خود 
تولیدکنندگان با رایزنیهایي که انجام میدهند میتوانند 

صادرات انجام دهند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشیني و موکت 
تهران خاطرنشان ساخت: بعد از شیوع کرونا وعدههاي 
زیادي مبني بر حمایت از تولیدکنندگان و اصناف داده 
شد که این اتفاق نیافتاد؛ تامین اجتماعي و اداره دارایي 
هم وعدههاي زیادي دادند که هیچ یک محقق نشد، 
االن بیشتر مشــکالت فعاالن اقتصادي شاغل در این 
بخش مربوط به نقدینگي اســت. عالوه بر این قطعي 
برق، کارخانجات تولیدي را با مشکل جدي مواجه کرده، 
امیدواریم دولت جدید در جهت رفع این مشــکالت 
تدابیري بیاندیشند تا تســهیلي در فضاي کسبوکار 

کشور ایجاد شود.

تمدید ثبت نام وام اجاره تا پایان پاییز

بازار در ركود شدید است

افت ۲۰ درصدي تقاضاي فرش ماشیني

دولت توجه بیشتري به اصناف داشته باشد

۵۰ درصد شرکت هاي باربري فاقد فعاليت هستند

یارانه آرد درست تقسیم نمي شود

قيمت آرد سه نرخي است
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ارز ديجيتال ملی امكان جبران كسری بودجه را دارد
میرعلمی گفت: دولت با راه اندازی یک ارز دیجیتــال ملی از طریق نقدینگی جمع 
آوری شده در کشور، می تواند بخشی از کســری بودجه به وجود آمده را جبران کند.

سپهر میر علمی کارشــناس مالی درباره ارائه یک رمز ارز ملی با پشتوانه غیر ارزی، 
گفت:  اگر این رمز ارز دیجیتال بدون پشــتوانه ارزی باشد، مشکالت متعددی را در 
پی دارد. به عنوان یکی از مشکالت، می توان به غیر شرعی بودن آن اشاره کرد؛ زیرا راه 
اندازی یک ارز دیجیتال بدون پشتوانه، موهوم است و از نظر مراجع دینی مشکل دارد.
او  یکی از راه های مفید برای تعیین پروژه ارائه یک رمز ارز ملی با پشتوانه غیر ارزی را 
اینگونه بیان کرد: باید برای ارز های دیجیتال ملی کشور، یک پشتوانه تعریف کنیم. این 
پشتوانه می تواند نفت یا چیز های دیگری باشد. اگر بتوانیم پروژه ای را طراحی کنیم که 
ارز های دیجیتال را به صورت ملی درون کشور تولید کنیم و یک پشتوانه داشته باشد، 
مردم عادی نیز در آن حضور پیدا خواهند کرد که می توان این کار را برای جمع آوری 
نقدینگی در سطح کشور، مورد استفاده قرار داد.میرعلمی ادامه داد: فردی که روی ارز 
دیجیتال ملی با پشتوانه مثال نفت سرمایه گذاری کند، از سود آن استفاده خواهد کرد 
و دولتمردان نیز با راه اندازی ارز دیجیتال ملی، می توانند از طریق نقدینگی جمع شده 
در کشور، کسری بودجه خود را جبران کنند.او درباره دور زدن تحریم ها با راه اندازی 
یک ارز دیجیتال ملی، گفت: ما به دلیل تحریم ها و مسئله FATF، مشکالت زیادی 
داریم. یکی از آن ها مبادالت بانکی و ارزی است، اما از طریق بازار رمز ارز ها این شرایط 
فراهم شد تا بدون درگیر بودن در مسائل تحریم، منابع دالری را انتقال دهیم. استفاده از 
ارز دیجیتال، راهی است که می توانیم از طریق آن، با جهان ارتباط بگیریم. از این جنبه 
ایجاد یک ارز دیجیتال ملی برای کشور می تواند اتفاق خوبی باشد.این کارشناس مالی 
ادامه داد: از آن جا که دولت ها بر بازار کریپتو و بالک چین نظارتی ندارند، تحریم ها روی 
آن ها اثر نمی کند و اگر هدف، دور زدن تحرم ها باشد، با استیبل کوین ها، بیت کوین 
و اتریوم ها نیز می توان این هدف را دنبال کرد.  میرعلمی در پایان گفت: دولتمردان 
کشــور باید دید دشــمنی خود را از ارز های دیجیتال بردارند و آن ها را فرصتی برای 
درآمد و جبران کسری بودجه حساب کنند.گفتنی است؛ اخیرا سید حسن هاشمی 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، درباره ارائه یک رمز ارز ملی با پشتوانه غیر ارزی، 
گفته است: با طراحی این پلتفرم، سرمایه گذاران بین المللی بدون نگرانی از تحریم ها 
و موانع موجود، قادر خواهند بود تا با شرکت های فناور ایرانی همکاری داشته باشند 
و از آنجا که تمام قرارداد ها و پلتفرم بر پایه بســتر شفاف بالک چین است، هیچ گونه 
 شک و شبهه ای درباره عملکرد شرکت ها وجود نخواهد داشت و تمام اعضا می توانند، 

به راحتی نقل و انتقاالت مالی و تجاری را مشاهده کنند.

پیچ و مهره دکل های مخابراتی وارداتی است
مشكلی برای توليد داخلی دكل مخابراتی وجود ندارد 
دبیر ســندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: پیــچ و مهره هایی که در دکل های 
مخابراتی استفاده می شوند، چون باید گالوانیزه گرم باشند، وارداتی است. فرامرز 
رســتگار، دبیر ســندیکای صنعت مخابرات ایران درباره تولید داخلی دکل های 
مخابراتی، گفت: اگر دکل را به مفهوم سازه فلزی در نظر بگیریم، انواع خودایستا، 
ســتونی و مهاری آن، در ایران طراحی و تولید می شــود و همچنیــن مواد اولیه 
نبشــی و ورق فوالدی آن نیز تولید داخل اســت.او ادامه داد: پیچ و مهره هایی که 
در دکل های مخابراتی استفاده می شوند، چون باید گالوانیزه گرم باشند، وارداتی 
است اما سهم ارزشــی آن در تمام قیمت دکل، کمتر از یک درصد است.رستگار 
اظهار کرد: هیچ مشکلی برای تولید داخلی دکل مخابراتی نیست و تمام بخش ها 
غیر از پیچ و مهره گالوانیزه، داخلی است.دبیر سندیکای صنعت مخابرات، توضیح 
داد: در جامعه گاهی منظور از دکل، تمام ایستگاه فرســتنده و گیرنده موبایل در 
سطح شهر و جاده ها و غیره اســت که در این صورت، نمی توان گفت که تولید آن 
کامال داخلی است.رستگار درباره تولید آنتن های موبایل نیز، گفت: دانش طراحی 
آنتن های موبایل تا ۸ باندی در داخل ایجاد شــده و از سال گذشته با حمایت یک 
اپراتور داخلی، قرارداد هــای بزرگی با چندین تولید کننده داخلی مبادله شــده 
است.او ادامه داد: فرستنده و گیرنده ایســتگاه های موبایل، وارداتی است و عمدتا 
از شرکت های هوآوی چین، نوکیا از فنالند و اریکسون از سوئد وارد می شود.دبیر 
ســندیکای صنعت مخابرات ادامه داد: فیدر یا موج بر نیز تاکنــون وارداتی بوده، 
ولی سال گذشــته یک شــرکت ایرانی از وزارت صنعت پروانه بهره برداری تولید 
آن را دریافت کرده که باید برای اســتفاده از محصوالت آن فرهنگ سازی شود، 
چون از نظر اپراتور ها، باور چندانی برای اســتفاده محصــول داخلی فیدر وجود 
ندارد.او درباره باتری های مورد اســتفاده در دکل های مخابراتی، بیان کرد: اکثر 
باتری های مورد استفاده ساخت داخل است.رســتگار درباره تولید رکتیفایر نیز، 
توضیح داد: رکتیفایر ها تولید داخلی دارند و برای ایستگاه های داخل ساختمان، 
از رکتیفایر های ایرانی استفاده می شود، ولی گاهی برای ایستگاه های بی تی اس 
فضای باز )اوت دور(، رکتیفایر به همراه بی تی اس وارداتی اســت.وی در رابطه با 
تولیدات سیستم های خنک کننده به کار رفته در دکل های مخابرتی، توضیح داد: 
اکثر سیستم های خنک کننده ساخت داخل است، برخی با طراحی ایرانی و برخی 
مونتاژی از طریق انتقال دانش فنی از خارج کشور هستند.دبیرسندیکای صنعت 
مخابرات همچنین درباره تولید انواع کابل برق و مخابراتی، گفت: اکثر این کابل ها 
در کارخانه های داخلی ساخته می شود.رستگار درباره سیستم های انتقال رادیویی 
یا نوری هم بیان کرد: تجهیزات انتقال نوری در داخل تولید می شــود، ولی انتقال 
رادیویی وارداتی است. سال گذشته بخش تحقیق و توسعه یک اپراتور داخلی برای 
تولید رادیو مایکروویو تالش خوبی انجام داد و قرارداد هایی هم امضا شد. در واقع 
برای توسعه این فناوری نیاز به حمایت های جدی از طرف وزارت ارتباطات و وزارت 
صنعت است.دبیرسندیکای صنعت مخابرات اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات 
جامپر های رادیویی در داخل قابل ساخت است، ولی به دلیل کم حجم بودن آن، 
 متاسفانه به صورت قاچاق یا به همراه تجهیزات ســنگین وارد کشور می شود که 

نیاز به کنترل بیشتر دارد.

تتر پیشروِی معامالت در روز های سقوط بیت کوین
تسال خواستار عدم دخالت دولت ها در رمزارز شد

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی امروز در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.ایالن ماســک، مدیرعامل تســال در 
کنفرانسی در بورلی هیلز کالیفرنیا گفت: به نظر من دولت ایاالت متحده باید از تالش 
برای تنظیم بازار ارز های دیجیتال خودداری کند.ماسک در کنفرانس بورلی هیلز، 
کالیفرنیا گفت: »من فکر نمی کنم رمز ارز را از بین ببرند، اما ممکن است دولت ها 

پیشرفت آن را کند کنند.«
تسال اوایل امسال اعالم کرد که ۱.۵ میلیارد دالر بیت کوین خریداری کرده است. 
ارزش این دارایی ها در ســه ماهه دوم به دلیل افزایش قیمت بیت کوین به حدود 
۲.۵ میلیارد دالر رســید. از آن زمان بیت کوین به همراه دیگر ارز های رمزنگاری 

شده کاهش یافته است.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
است که با ارزش بازار حدود7۹4.۱  میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم 
4۰.7۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 34۱.۸ میلیارد 
دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱7.۵4 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود 6۸.4۹ میلیارد دالر، در رتبه 3 بازار قرار داشته و سهم 3.۵۰ 

درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

اخبار

آمازون از ربات خانگی هزار دالری رونمایی کرد
آمازون از یک ربات خانگی رونمایی کرده که مجهز به دوربین و میکروفون است و می تواند عالوه بر گشت زنی در خانه بر حیوانات اهلی نظارت و به سالمندان کمک کند.آمازون از محصول جدیدش به 
نام آسترو رونمایی کرد. این محصول یک ربات خانگی است که فناوری دستیار هوشمند آلکسا نیز در آن به کار رفته است.به گفته این شرکت، آسترو از راه دور قابل کنترل است و کاربر می تواند با 
کمک آن بر حیوانات اهلی افراد خانه یا بر امنیت آن نظارت کند.ربات آمازون همچنین به طور خودکار در خانه گشت زنی می کند و در صورت رصد هر مورد غیر معمول به صاحب خانه هشدار می دهد.

به گفته آمازون آسترو در حقیقت دستیار هوشمند صوتی آلکسا است که با چرخ حرکت می کند. عالوه بر آن ربات طوری برنامه ریزی شده تا حرکت های مختلفی انجام دهد.

کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس یازدهــم قصد دارد 
برای دومین بــار اصالحیه 
طــرح واردات خــودروی 
خارجــی را تغییــر دهــد 
و به شــورای نگهبان بفرســتد. طرحی که در اولین 
اصالحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط 
شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. 
شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می دانند و عده ای 
آن را صرفا یک مورد تشــویقی برای صادرکنندگان 
قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشــوق 

صادراتی را شفاف خواهد کرد؟
مجلس شورای اسالمی ۲4 شهریورماه ۱4۰۰ اصالحیه 
طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی 
به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق این مصوبه مجلس، 
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعــات خودرو یا ســایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی 
به کشــور وارد کند.البته نه هــر خودرویی. خودرو 
تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریــدی( و یا خودروهای 
بنزینی یا گاز سوز با بر چســب انرژی ب)b( و باالتر و 
یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر بر اساس 
گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی 

خود اقدام کند.
شاید قوی ترین شــرط مجلس برای واردات خودرو 
نداشــتن تعهد ارزی بود. یعنی واردات خودرو نباید 
برای دولت هزینه ارزی داشــته باشد. به عنوان مثال 
اگر قطعه ســازی، قطعه صادر کند می تواند در قبال 
ارز خودرو وارد کند.در این طرح واردات خودروهای 

کارکرده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید 
آنها نگذشته باشد، مجاز اعالم شده؛ سقف مجاز تعداد 
خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش ماه یک بار 
توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای 

سال گذشته تعیین  شود.
حاال هیات عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های 
کلی نظام کــه در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مستقر اســت، طی نامه ای ماده 4 این طرح را مغایر 
سیاست های تولید ملی، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و سیاست های نظام 
اداری دانسته و حتی نســبت به ماده ۱۰ این مصوبه 
هم که قبال ایرادی وجود نداشت، اشکال گرفته است.

شورای نگهبان پس از بررسی ایراداتی را به این طرح 
وارد کرده اســت؛ ایراداتی شــبیه آنچه که به مصوبه 
مجلس دهم وارد کرده بود. این شــورا معتقد اســت 
که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی دارد و از مجلس 
خواسته  که موضوع را مقداری دقیق تر و شفاف تر کند.
پرسش اینجاســت که کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در ســومین 
تالش خــود می تواند نظر شــورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را بــرای واردات خودروی 
خارجی جلب کند؟ شاید پرســش مهم تر از این قرار 
باشد که ایران به کدام کشــورها قطعه یا لوازم صادر 
می کند و معــادل ارزی و دالری آن چه قدر اســت؟ 
آیا میزان صادرات ما بگونه ای اســت که بتوانیم ما به 
تفاوت آن خودرو خارجی وارد کنیم تا به »تنظیم بازار 

خودروی خارجی« کمک کند؟
سه عضو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم 
شرط واردات خودرو از خارج را صرفا یک مورد تشویقی 
برای صادرات عنوان کردند. رضا تقی پور انوری، بهزاد 
رحیمی و سید علی موسوی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کردند که کمیسیون صنایع صرفا یک مورد تشویقی را 

برای صادرکنندگان قطعات خودرو ایجاد کرده است 
تا ضمن اســتفاده نکردن از خزانــه ارزی دولت برای 
واردات خودرو، باعث ارتقا بخش ســاخت و صادرات 

قطعات کشور شوند.
نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس هم به آینده این 
طرح خوشبین نیســت. این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس می گوید: به نظرم قرار نیســت با این 
مصوبه اتفاق خاصی بیفتد. چرا که ما صادرات خاصی 
نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد 
ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و 
این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است 
که تصور کنیم. سابقا می توانستیم بعضی از قطعات پژو 
را به فرانســه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی 
صادرات قطعــات ما کاهش یافته اســت. بنابراین به 
نظر من قرار نیســت خودرو وارد شود یا حتی قیمت 

خودروی خارجی کاهش یابد.
مصطفی طاهری، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس ضمن اعالم مخالفتش با طرح واردات 
مشــروط خودروی خارجی گفت: اســتداللم  برای 
مخالفتم، استدالل ارزی و اقتصادی است. چرا که در 
طرح آمده اســت واردات خودرو نباید بار ارزی برای 
کشور داشته باشــد. به نظرم ابزارهای کنترل ارز در 
کشــور ما وجود ندارد و این موضوع عملیاتی نخواهد 

شد.
آخرین اظهار نظر از کمیسیون صنایع هم به رئیس این 
کمیســیون بازمی گردد که از بررسی ایرادات شورای 
نگهبان به طرح واردات خودرو در جلسات هفته آینده 
این کمیسیون خبر داده است. اکنون همه نگاه های به 
سوی کمیسیون صنایع مجلس است.  از یک طرف این 
طرح مخالفان جدی در خود کمیسیون دارد و از طرف 
دیگر نداشتن تعهد ارزی، صرفا مشوقی برای واردات 
است. مشوقی که البته به عقیده شورای نگهبان، شفاف 
نیست و باید شفاف شــود. باید منتظر ماند و دید که 

سرانجام طرح واردات مشروط خودروی چه می شود.

شورای نگهبان چه ايراداتی به طرح واردات خودرو گرفت؟

»اما و اگر«های واردات خودروی خارجی
News kasbokar@gmail.com

شرکت ژاپنی شارپ، اخیراً از یک گوشی هوشمند 
با نــام SHARP AQUOS zero6 رونمایی 
کرده است که ســبک ترین گوشی ۵G جهان به 
شمار می رود.شــرکت ژاپنی شارپ، اخیراً گوشی 
 SHARP AQUOS هوشمند جدیدی با نام
zero6 را معرفی کرده کــه علی رغم بهره مندی 
از یک باتری قدرتمنــد و صفحه نمایش بزرگ، با 
۱46 گرم وزن، سبک ترین گوشی ۵G جهان به 
شمار می رود.ما شرکت مشهور شارپ را همیشه 
با عنوان یک سازنده پیشگام در جهان فناوری می 
شناسیم و این غول فناوری ژاپن همچنان در تالش 
است تا هر از گاهی در بســیاری از زمینه ها اول 
باشد. روز سه شنبه ۲۸ سپتامبر )6 مهر ماه( این 
شرکت، گوشی SHARP AQUOS zero6 را 
به عنوان سبک ترین تلفن هوشمند ۵G جهان با 
باتری و صفحه نمایش بزرگ معرفی کرد تا باز هم 
نشان دهد همیشه می تواند خود در ردیف اولین ها 

قرار دهد.طبق گزارش های منتشر شده، گوشی 
جدیــد SHARP AQUOS zero6، دارای 
ابعاد ۱۵۸ در 73 در 7.۹ میلی متر است که وزنی 
معادل ۱46 گرم را برای آن در بــر دارد. اما نکته 
جالب توجه آن اســت که این کاهش وزن به هیچ 
عنوان به معنای کوچک بودن اجزای داخلی اصلی 
این دستگاه نبوده و این گوشی همچنان از باتری 
4۰۱۰ میلی آمپر ساعتی پشتیبانی می کند. برای 
مقایسه، آیفون ۱۲ مینی تنها ۱3۵ گرم وزن دارد 
اما دارای یک باتری کوچــک ۲۲۲۲ میلی آمپر 
ساعتی اســت. به همین ترتیب، آیفون ۱3 مینی 
جدیدتر نیز از باتری کمی بزرگتر ۲43۸ میلی آمپر 
ساعتی استفاده می کند و وزن آن ۱4۱ گرم است.
 SHARP AQUOS ،از نظر صفحه نمایــش

 OLED دارای صفحه نمایش 6.4 اینچی zero6
با رزولوشــن ۲34۰ در ۱۰۸۰ پیکســل فول اچ 
دی پالس، نرخ تازه ســازی ۲4۰ هرتز و محافظ 
Gorilla Glass Victus اســت. از ســوی 
دیگر، مدل های مینی آیفــون از صفحه نمایش 
۵.4 اینچی +FHD کوچکتر )۲34۰ در ۱۰۸۰ 
پیکســل( OLED با نرخ تازه سازی 6۰ هرتز و 
محافظ ســرامیکی، اســتفاده می کنند.عالوه بر 
 Qualcomm مجهز به چیپســت zero6 ،این
7۵۰G Snapdragon است که با ۸ گیگابایت 
 UFS و ۱۲۸ گیگابایت حافظه LPDDR4x رم
۲.۲ همراه شده است. این گوشی هوشمند دارای 
یک ماژول دوربین چهارگانه در پشــت است که 
شامل یک سنســور اصلی 4۸ مگاپیکسلی، یک 

واحد فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، یک دوربین تله 
فوتو ۸ مگاپیکسلی و یک سنسور ToF است. در 
قسمت جلویی، این گوشــی از یک اسنپتر ۱۲.6 
مگاپیکســلی داخل شــکاف قطره ای، به عنوان 
دوربین ســلفی بهره می برد.در بخش اتصاالت، 
این گوشی از ۵G ، WiFi دو بانده، بلوتوث ۵.۱، 
Osaifu- با پشتیبانی از NFC ،دو بانده GNSS

Keitai و پورت USB Type-C پشتیبانی می 
کند. سایر ویژگی ها شــامل اندروید ۱۱، شکاف 
کارت MicroSD )قابــل ارتقا تــا ۱ ترابایت(، 
 IP6۸ حسگر اثر انگشــت روی صفحه و گواهی
برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب اســت. به 
گزارش فرارو، هنوز هیچ اطالعات رسمی در مورد 
قیمت این گوشی جدید شــارپ وجود ندارد اما 
پیش فروش این دستگاه از تاریخ ۲۹ سپتامبر )7 
 ،Soft Bank مهر ماه( و از طریق وبسایت ژاپنی

در سه رنگ مشکی، سفید و بنفش آغاز می شود.

وزیر ارتباطات با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت 
و همراه در کشور گفت: باید در دوره جدید هم توسعه 
دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد 
و در عین حال نگاه و توجه ویژه ای به توسعه دسترسی 
ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاهها صورت گیرد.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
در جمع مدیران و معاونان ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی گفت: اکنون زندگی ها بدون استفاده 
از ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات دشوار 
شــده و این بخش همه عرصه های زندگی بشر را تحت 
تأثیر قرار داده است. وی افزود: در چنین شرایطی، دولت 
می بایســت خود را به روز کرده و ابزارهای حفاظت از 
حقوق مردم در این فضا را فراهم کند. زارع پور در ادامه 
با تأکید بر اهمیت نقش رگوالتــوری گفت: با افزایش 
کاربردهــای ارتباطات و خدمات فناورانــه پایه، نقش 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل 

نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیشتر می شود؛ 
بنابراین باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی 
و حوزه فناوری اطالعات را تقویت کنیم.وی با تأکید بر 
اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، 
گفت: اگر می خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای 
مجازی باشیم باید پرقدرت تر از گذشته و در عمل ظاهر 
شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه اســت.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ضرورت تجهیز 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای 
جدید برای اســتیفای حقوق مردم در فضای مجازی 
گفت: در اعمال حاکمیت ســازمان تنظیــم مقررات، 
به روزرســانی در تنظیم گری ضروری است تا هر جا که 

احساس شــد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت 
و قدرت ورود کند.وی با اشاره به بررسی طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون 
ویژه مجلس بــر حضور فعال ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات کارشناســی در 
جلسات این کمیســیون تاکید کرد و گفت: ابزار اعمال 
حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه 
شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: بنابراین 
ضروری است که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات حضور فعال داشــته باشــد و همه 
جوانب با تمرکز بر دیدگاه های کارشناسی مورد توجه 
قرار گیرد.زارع پور در ادامه بار دیگر با انتقاد از توســعه 

نامتــوازن اینترنت ثابت و همراه در کشــور گفت: باید 
در دوره جدید هم توســعه دسترسی همراه و هم ثابت 
مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه 
ویژه ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به 
منازل و بنگاهها صورت گیرد بــه گونه ای که مردم در 
دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در خاتمه با اشــاره به سامانه هایی 
که ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی به 
منظور الکترونیکی کردن خدمــات راه اندازی کرده یا 
در دست راه اندازی دارد، گفت: آنچه واضح است در این 
سازمان کارهای خوبی انجام گرفته اما پیوست مناسب 
اطالع رسانی برای معرفی سامانه های کاربردی طراحی 
نشده است و هنوز بسیاری از این سامانه ها برای مردم 
ناشناخته اند؛ بنابراین باید ســامانه های خدمات رسان 
 را با طراحی پیوســت رســانه ای مناســب ســریع تر 

تکمیل و در دسترس مردم قرار گیرد.

صندوق نوآوری و شــکوفایی از اعزام ۲۰ شرکت 
دانش بنیان فعــال در حوزه فنــاوری اطالعات و 
 GITEX FUTURE ارتباطات بــه رویــداد
STARS ۲۰۲۱ خبــر داد.به گــزارش صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، نمایشــگاه جیتکس دبی، 
بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فناوری اطالعات 
در منطقه خاورمیانه است که هر ساله در فصل پاییز 

برگزار می شــود و متخصصان این حوزه را دور هم 
جمع می کند.قرار اســت ۲۰ شرکت دانش بنیان 
برگزیده توســط صندوق نوآوری و شکوفایی در 
بخش فیوچر استارز این نمایشگاه که در تاریخ های 

۲۵ الی ۲۸ مهر ۱4۰۰ در مرکز تجارت جهانی شهر 
دبی برپا می شود، شرکت کنند.نمایشگاه جیتکس 
فرصتی اســتثنائی برای آشــنایی با جدیدترین 
فناوری ها، ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان مطرح دنیا 

و جذب سرمایه بین المللی را برای استارت آپ های 
ایرانی فراهــم خواهــد کرد.بخش هــای اصلی 
نمایشگاه جیتکس شــامل » هوش مصنوعی«،» 
 «،»Big Data فناوری های مدیریت و بهره وری از
راهکارهای مرتبط با فضای ابری«،» شبکه و امنیت 
ســایبری«،»فناوری های مرتبط با بالکچین«،» 

فین تک، راهکارهای مالی و ...« می شود.

چند سالی می شود که موضوع تماس شماره های خارجی و 
ناشناس، بویژه با پیش شماره کشورهای کوچک آفریقایی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفته است. به تازگی نیز تعداد 
این تماس ها افزایش یافته و گزارش هــا حاکی از نگرانی 
مشــترکان تلفن همراه از این موضوع اســت.این روش و 
شیوه های مشابه آن با هماهنگی برخی اپراتورهای خارجی 
و با هدف کسب درآمد غیرقانونی یا همان کالهبرداری از 
مشترکان اپراتورهای سایر کشورها با استفاده از سرویس های 
مخابراتی صورت می گیرد. جدای این شماره های خارجی، 
شماره های هوشمند یا به اصطالح  bb هم که مدت هاست 
در کشــور راه اندازی شـــده و در صورت تماس، دقیقه ای 
مبلغ قبض تلفن را باال می برند، باعث ایجاد مشکالتی برای 
کاربران تلفن های ثابت یا همراه در کشور شده است. امروز 
در باره چگونگی جذب و خالی کردن جیب شما توسط این 

شماره ها مطالبی نوشته ایم که می تواند در کاهش هزینه های 
مخابراتی به شما کمک کند.

نگران تماس ازدست رفته خارجی نباشید
۱- هرچند همان طور که پیش از این نوشــتیم، موضوع 
تماس های هزینه دار چند سال است که مطرح شده اما به 
تازگی دوباره افراد زیادی در کشورمان با تماس های تلفنی از 
شماره های خارجی با پیش شماره هایی نظیر67۸ +، ۹6۰+  
و ... که متعلق به کشورهایی مانند وانواتو، مالدیو، ماداگاسکار 
و ... هستند مواجه شده اند. مجموع این روش و روش های 
مشابه که به قصد کســب درآمد غیرقانونی از مشترکان 

اپراتورهای مختلف با اســتفاده از سرویس های مخابراتی 
صورت می گیرد، معموال با عنوان »تقلب مخابراتی« شناخته 
می شود. این اتفاق اصوال از طریق روبات های تماس گیرنده  
خودکار و به صورت نرم افــزاری رخ می دهد. آنها از طریق 
روبات ها با تعداد زیادی از شماره هایی که به طور تصادفی 
ذخیره شــده اند، یک یا دو تماس کوتاه برقرار  می کنند و 
فرد وقتی این تماس های ازدست رفته را می بیند به  احتمال 
زیاد از سر کنجکاوی با آنها تماس می گیرد و همین جاست 
که مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد.۲- در بهترین حالت 
کالهبرداران خارجی با اپراتورها قراردادی نوشــته اند که 
با افزایش سهم و درآمد اپراتورهای خارجی از تماس های 

بین المللی درصــدی را به خود اختصــاص دهند. به طور 
مثال تماس با کشــورهای خارجی بویــژه آفریقا، هزینه 
نســبتا زیادی دارد و به ازای هر یک دقیقه تماس، بیش از 
۱۰ هزار تومان از اعتبار فرد کاسته می شود و این اعتبارهای 
ازدست رفته، به جیب اپراتورهای خارجی می رود که با آن 
تماس برقرار کردید و این اپراتورها بخشی از این درآمد را 
به این کالهبرداران خارجی می دهند.3- اما حالت دیگری 
هم وجود دارد که کالهبرداران خارجی شما را برای تماس 
با شماره های ویژه  )Premium( وسوسه می کنند و در این 
حالت برقراری تماس با این شماره ها، برای شما هزینه نسبتا 
زیادی خواهد داشــت و هر چه طول مکالمه بیشتر شود، 
هزینه نیز افزایش می یابد. البته این هزینه، اضافه بر هزینه 
تماس بین المللی است که یا از شارژ اعتبار شما کم می کند 
یا آخر ماه شما را با یک قبض با مبلغ نجومی مواجه می کند.

رونمایی از سبک ترین گوشی 5G جهان

انتقاد وزیر ارتباطات از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه 

اعزام ۲۰ شرکت دانش بنیان به نمایشگاه »جیتکس«

مراقب این تماس های مشکوک باشید


