
نــرخ تــورم گرجســتان بــاز هــم بــاالی ۱۲ درصــد باقــی ماند.بــه 
 گــزارش ایســنا بــه نقــل از تریدینــگ اکونومیکــس، نــرخ تــورم در

 گرجســتان کاهشــی بــوده اســت. تــا پایــان ۱۲ مــاه منتهــی بــه 
ســپتامبر، نرخ تــورم در این کشــور بــا ۰.۵ درصــد کاهش نســبت به 
 ماه قبل به ۱۲.۳ درصد رســیده اســت کــه این نــرخ، یکــی از باالترین

 نرخ های تورم در ۱۰ سال اخیر محسوب می شود.حمل و نقل با ۲۰.۳ درصد 
افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت ها در این کشــور بوده است و پس از 

این بخش، مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۱۵.۹ درصد در رده بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به پوشاک با تورم منفی ۱.۱ درصدی 
و تنباکو با تورم ۶.۳ درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ 
تورم گرجستان در این ماه ۰.۲ درصد اندازه گیری شده که ۰.۷ درصد کمتر از 

تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است. 
متوســط نرخ تورم در گرجســتان در بــازه زمانی ۱۹۹۶ تــا ۲۰۲۱ معادل 
۷.۳۷ درصد بوده اســت که باالترین تورم مربوط به آوریل ۱۹۹۶ با ۵۹.۳۱ 

درصد و پایین ترین نــرخ تورم نیز مربوط به می ۲۰۱۲ بــا منفی ۳.۳ درصد 
 بوده است.از ســوی دیگر متوســط نرخ تورم پاکســتان در ۱۲ ماه منتهی

 به ســپتامبر با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشــابه منتهی به ماه قبل 
به ۹.۰ درصد رســید که این نرخ، بیشــترین تورم ثبت شــده در پاکستان 
طی پنج ماه اخیر محســوب می شــود.در بین بخش های مختلف، تورم در 
بخش مواد غذایی و نوشــیدنی ۱۰.۲ درصد، حمل و نقل ۹.۱ درصد و آب و 
برق ۹.۷ درصد بوده اســت.  از ســوی دیگر کمترین تورم در بخش فناوری 

ارتباطات با ۲. درصد بوده اســت. بــر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکســتان در 
 این ماه ۲.۱ درصد اندازه گیری شــده که ۰.۷ درصد بیشتر از تورم ثبت شده 

در ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۷.۵۸ درصد 
بوده است که باالترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۳ با ۳۷.۸۱ 
درصد و کمترین تورم ثبت شــده نیز مربوط به فوریه ۱۹۵۹ با منفی ۱۰.۳۲ 

درصد بوده است.

وزارت نفت عراق در راستای تالش برای خودکفایی 
در تامیــن انرژی و قطع وابســتگی بــه واردات، 
مذاکرات با یک شرکت انرژی جهانی را برای انجام 
اکتشاف گاز در صحرای غربی در استان انبار آغاز 
کرده است.به گزارش ایسنا، احسان اسماعیل، وزیر 
نفت عراق در بیانیه ای اعالم کرد زمانی که وزارت 
نفت به توافق رسید، نام این شرکت خارجی را اعالم 
خواهد کرد. وی گفت: وزارت نفت کار اکتشاف دو 
بعدی و سه بعدی در انبار و استان شمالی نینوا را 
آغاز کرده است.عراق از ســوی آمریکا برای قطع 
وابســتگی به واردات برق و گاز از ایران که از سال 
۲۰۱۸ تحت تحریمهای واشنگتن قرار دارد، تحت 
فشار زیادی قرار دارد. دولت آمریکا از سال ۲۰۱۸ 
به عراق معافیتهایی را برای ادامه واردات انرژی از 
ایران داده است. عرضه متناوب گاز و برق از سوی 
ایران تابستان امســال به کمبود گسترده برق در 

عراق منجر شد که دما در جنوب آن به ۵۰ درجه 
می رسد. مشکل دیگر، میلیاردها دالر بدهی معوق 
عراق به ایران است که به دلیل تحریمها پرداخت 
آن دشوار شده است.عراق درصدد کمک گرفتن از 
شرکتهای نفتی بین المللی برای جمع آوری گاز 
همراه نفت است. عمده تولید گاز عراق مربوط به 
گازی است که به همراه نفت استخراج می شود و 
عمدتا می سوزد. طبق گزارش بانک جهانی، عراق 
در سال ۲۰۲۰ پس از روســیه دومین رکورددار 
مشعل سوزی در جهان بود.وزیر نفت عراق در ۱۹ 
سپتامبر اعالم کرد شــرکت دولتی "گاز جنوب" 
عراق و شــرکت بیکرهیوز قصد دارند یک پروژه 
بازیابی گاز به ظرفیــت ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
در روز را در جنوب این کشــور اجــرا کنند. این 
پروژه گاز تولید شده در میادین نصیریه و الغراف 
در استان ذی قار را تصفیه خواهد کرد.این کشور 

همچنین با توتال قراردادی به ارزش ۲۷ میلیارد 
دالر برای پروژه هایی شامل یک پروژه دو میلیارد 
دالری جمع آوری گاز امضا کرده است.واحدهای 
تصفیه و شــبکه جمع آوری گاز ارطاوی ظرفیت 
جمع آوری ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز را 
خواهند داشت. این پروژه همچنین ۱۲ هزار بشکه 
در روز میعانات و ۳۰۰۰ تــن در روز LPG برای 
استفاده در بازار داخلی تولید خواهد کرد.بر اساس 
گزارش پالتس، این پروژه گاز به کاهش وابستگی 
به واردات ایران و کاهش مصرف سوختهای مایع 
برای تولید نیرو که به ۲۰۰ هزار بشکه در روز بالغ 
می شــود، کمک می کند. عــراق در حال حاضر 
هشت دالر به ازای هر واحد mmBtu برای گاز به 
ایران پرداخت می کند در حالی که پروژه ارطاوی، 
گاز به قیمت یک دالر و ۵۰ سنت تا دو دالر به ازای 

هر واحد mmBtu را تولید خواهد کرد.

مدیرعامل آرامکو در کنفرانس انرژی اینتلیجنس اعالم 
کرد کمبود گاز طبیعی تقاضــای جهانی برای نفت را 

۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از امین ناصر وشت: 
تقاضای باالتر برای نفت وجود دارد. تغییراتی در تقاضا 

و سوئیچ از گاز به سمت سوختهای مایع به خصوص در 
بعضی از بازارهای آسیا وجود داشته است.مدیرعامل 
آرامکو پیش بینــی کرد تقاضای برای نفــت تا پایان 
امسال به ۹۹ میلیون بشــکه در روز و در سال ۲۰۲۲ 
 به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز می رسد. به نظر 

می رســد عزم آرامکو برای افزایش حداکثر ظرفیت 
تولید پایدار به ۱۳ میلیون بشــکه در روز راسخ شده 
اســت. با این حال رویترز به نقل از ناصر گزارش کرد 
افزایش حداکثر ظرفیــت تولید پایــدار از ۱۲ به ۱۳ 

میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ محقق نمی شود.

تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی 
کشــور در ششــمین ماه ســال جاری به بیش از 
۶۴۰ هزار میلیارد تومان رســید که از نظر تعداد و 
ارزش رشد داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس 
تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشــده از سوی 
شــاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده 
شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون 
عدد رســیده و ارزش این تراکنش ها در مجموع به 
بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت 
به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ 

درصدی در ارزش ریالی داشته است.
بر این اســاس، رشد اســمی ماهانه تراکنش های 
شــاپرک در شهریور ســال جاری نســبت به ماه 
گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش های 
شهریور سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی 
۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.در شهریور امسال 
ســهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های 
انجام شــده معادل هفت درصد و ابــزار پذیرش 
موبایلــی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی اســت 

کــه کارت خوان های فروشــگاهی ۸۹.۶ درصد از 
کل تراکنش های انجام شــده را به خود اختصاص 
داده انــد.از تعداد تراکنش های انجام شــده ۸۸.۳ 
درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، ۷.۴۹ درصد 
مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و 
معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده در 
شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد 
ناموفق بوده است. البته تراکنش هایی که با سوئیچ 
شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شــده در 
این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیــل خطای پذیرندگی، 
۰.۵۰ درصد بــه دلیل خطای شــاپرکی، ۱۶.۱۴ 
درصد به دلیــل خطای صادرکنندگــی، ۸۲.۳۱ 
درصد به دلیل خطای کاربــری و ۰.۴۱ درصد به 
علت خطای کسب وکار بوده اســت.بر اساس این 
گزارش، نســبت ارزش تراکنش های شــاپرک به 
نقدینگی در شهریورماه ســال جاری نیز ۱۴.۹۲ 
درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس 
و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه 

تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.بنا بر تحلیل آمارهای 
رسمی در شهریورماه سال جاری، ابزار کارت خوان 
فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت خوان 
در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی 
با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی 
با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابــزار فعال به ترتیب در 
مکان های بعدی قــرار می گیرند.افــزون بر این، 
متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه 
مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش اســت که این تعداد 
نسبت به مقدار مشــابه در ماه گذشــته افزایش 
۲۶.۹۹ واحــدی )۱۰.۹۲ درصدی( را تجربه کرده 
است.همچنین بیشــترین افزایش متوسط تعداد 
تراکنش مربوط بــه ابزار پذیــرش اینترنتی بوده 
است.شاخص مهم دیگر، شــاخص متوسط مبلغ 
تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش اســت که بنا بر 
آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار 
پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این 
عدد برای کارت خوان های فروشگاهی ۵۸ میلیون 
و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ 

هزار تومان بوده است.

 رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار می گوید 
قیمت تمام شده هر عدد تخم مرغ با در نظر گرفتن 
سود متعارف مرغدار، درب مرغداری ۱۲۲۷ تومان و 
قیمت هر شانه آن ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان است. اینکه 
تخم مرغ دانه ای ۲۰۰۰ تومان به دست مصرف کننده 
می رســد نتیجه دالل بازی و شفاف نبودن سیستم 
توزیع است.حمید کاشــانی در گفت و گو با ایسنا با 
بیان اینکه قیمت هر دانــه تخم مرغ درب مرغداری 
برای مرغداران ۱۰۹۶ تومان تمام می شــود، گفت: 
با ۱۲ درصد ســود متعارف مرغدار قیمت آن ۱۲۲۷ 
تومان و با ۲۵ درصد ســودی که ســازمان حمایت 
برای شبکه توزیع و حمل و نقل در نظر گرفته است 
قیمت تمام شده تخم مرغ درب مغازه ۱۵۳۵ تومان 
است. همچنین هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی هم برای 
مرغداران ۳۸ تا ۳۹ هزارتومان تمام می شود.وی ادامه 
داد: قیمت مصوب تخم مرغ همچنان قیمت ســال 
قبل اســت و با وجود نامه های بسیاری که به وزارت 
جهاد کشاورزی و ســتادتنظیم بازار ارسال و در آنها 
درخواست کردیم که قیمت تخم مرغ اصالح شود و 
به قیمت های واقعی برسد اما همچنان قیمت مصوب 

هرکیلو تخم مرغ همــان ۱۴ هزارتومان باقی مانده 
است.رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران 
میهن اضافــه کرد: با وجود اینکــه اعالم کردیم می 
توانیم به مقدار نیاز تخم مرغ با قیمت هر شــانه ۴۳ 
تا ۴۵ هزارتومان توزیع کنیــم اما میادین میوه و تره 
بار، فروشگاه های زنجیره ای و غرفه ها این قیمت را 
نپذیرفتند و اجازه توزیع داده نشــد و در نهایت بازار 
دســت عده ای دالل افتــاد.وی در بخش دیگری از 
سخنانش قیمت مولفه های تولید را جز به جز تشریح 
کرد و گفت: خرید پولت تخم گذار)مرغ نیمچه تخم 
گذار یا جوجه از یک ماهگی تا ســه ماهگی( اولین 
قدم در این بخش اســت. قیمت هر عدد از این پولت 
ها ۷۰ هزارتومان است. هر مرغ نیز در هر دوره ۳۶۸ 
عدد تخم می گذارد که اگر تقسیم بر۷۰ هزار تومان 
هزینه هر عدد پولت شود یعنی هر دانه تخم مرغ ۱۹۰ 
تومان می شود. از طرفی این پولت ها باید دوماه در 
قفس باشند که سه و نیم کیلو دان مصرف دارند. اگر 
در دان ۴۰۰۰ تومانی ضــرب کنیم تقریبا ماهی ۱۴ 
هزارتومان هزینه دان می شــود و با تقسیم این ۱۴ 
هزارتومان به تعــداد ۳۶۸ عدد تخم مرغ به عدد ۳۸ 

می رسیم. یعنی ۳۸ تومان به قیمت پولت اضافه می 
شود.کاشانی افزود:هزینه آب و برق و گاز و کارگر نیز 
۵۰ درصد هزینه تولید است که حدود ۱۹ تومان به 
قیمت هر عدد تخم مرغ اضافه می کند. این یعنی از 
هنگام خرید جوجه تا تخم گذاری ۲۴۷ تومان هزینه 
می شــود.وی در ادامه به هزینه های دوره پرورش 
مرغ تخم گذار اشــاره کرد و گفت:استاندارد جهانی 
مصرف دان در دنیا ۲کیلو و ۳۰۰ گرم اســت. یعنی 
مرغ باید ۲کیلو.  ۳۰۰ گرم دان مصرف کند که یک 
کیلو تخم مرغ دهد. که اگر این عدد در دان کیلویی 
۴۰۰۰ تومان ضرب شود یعنی هزینه دان مرغ ۹۲۰۰ 
تومان می شود. این عدد ۹۲۰۰ تومان اگر تقسیم بر 
۱۶)هر کیلو تخم مرغ حدود ۱۶ عدد است( شود هر 
دانه تخم مرغ ۵۷۵ تومان فقط نهاده نیاز دارد. هزینه 
واکســن و درمان نیز ۳۴ تومان، آب، برق و سوخت 
۶تومان، پرســنلی ۹۹ تومان، آماده سازی سالن ۹ 
تومان و ۴ ریال تعمیرو نگهداری ۲۸ تومان، استهالک 
مرغداری ۵۶ تومان، هزینه های متفرقه ۴۴تومان و 
کارمزد سرمایه در گردش  یک تومان و ۱۳ ریال است 

که سرجمع به عدد ۸۴۹ تومان می رسیم.

باال ماندن تورم گرجستان و پاکستان

آرامکو: کمبود گاز تقاضا برای نفت را ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دادمذاکرات جدید عراق برای اکتشاف گاز

تولید یک عدد تخم مرغ برای مرغدار چقدر هزینه دارد؟در شهریور امسال؛تراکنش های الکترونیکی بیشتر شد
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رئیس کل جدید بانک مرکزی:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

۳.۸ میلیون تن کاالی 
اساسی در بنادر

مذاکرات برجامی 
به زودی آغاز می شود

 آرامش به بازار ارز 
 در روزها و ماه های آینده

 بر می گردد

رئیس جمهوری:

سرمقاله

 سایه رکود
بر سر کسب و کارها

شــرایط کرونایی در کل 
جهان تاثیرات زیادی را در 
اقتصاد گذاشته است.تولید 
ناخالص داخلی کشورهای 

جهان در مقاطعی افت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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قیمت  دالر 
در بالتکلیفی

 شکاف  عمیق
 دستمزد   و  تورم

ارزش چک های برگشتی در مردادماه نسبت به سال گذشته، ۶0درصد زیاد شد

رشد چشمگیر چک های برگشتی
صفحه3
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تورم مصالح ساختمانی
الزامات ساخت یک میلیون مسکن در سال چیست؟

ارزی  گــران  معاملــه  بیشــتر  اعتقــاد 
ایــن اســت کــه در صــورت ادامــه وضــع 
 موجــود و بالتکلیفــی وضعیــت مذاکــرات 
هسته ای، روند افزایشی دالر ادامه خواهد یافت. 
به گزارش اقتصادنیوز مرز ۲۸هزار تومانی در بازار 
ارز از دست نرفت. حفظ قیمت دالر باالی این مرز 
موجب شده است که انتظارات افزایشی در میان 
بازیگران دالر تقویت شــود. در کنــار این، از نگاه 
فعاالن، اتفاقات سیاســی- امنیتی که در روزهای 
اخیر رخ داده اســت، زمینه ســاز ورود تقاضای 
احتیاطی بیشتر به بازار شده اســت. جدا از این، 
برخی از خبرگزاری ها نوشــته اند کــه آمریکا به 
 دنبال این است که نقشه دومی برای مقابله با برنامه 

هسته ای ایران پیاده کند...

منابعی در بانــک مرکزی گــزارش داده اند بر 
اساس محاســبات این بانک، نرخ تورم ساالنه 
در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸ درصد رسیده که 
باالترین رقم پس از سال ۱۳۲۲ است. مرکز آمار 
ایران پیش تر نرخ تورم مرداد امســال را ۴۵/۲ 
درصد اعالم کرده بود. این در حالی اســت که 
طی روزهای گذشته موضوعی با عنوان ارتباط 
افزایش حقوق ها با رشد تورم مطرح شده است. 
این موضوع متاسفانه در هفته ها و  روزهای اخیر 
موجب نگرانی در محافل کارگری شــده است. 
اما براستی مقصران رشد تورم و کاهش رفاه در 
کشور چه کسانی هستند.به گفته کارشناسان 
و فعاالن بازار کار، ارتباطی میان رشد حقوق و 

افزایش دستمزدها با پیشروی...

 پس از موفقیت
 اولیه در واکسیناسیون، 
 اولویت بعدی
 تنظیم بازار است
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kasbokarnews paper 
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اقتصاد2
ایران وجهان

قول رئیس کل جدید بانک مرکزی برای بازار ارز
آرامش بــه بــازار ارز در روزها و 

ماه های آینده بر می گردد
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، 
»علی صالح آبادی« به عنوان رئیس جدید بانک 
مرکزی معرفی شد و از اعضای دولت رأی اعتماد 
گرفت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به 
ریاست حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی برگزار 
شد و در این جلســه آقای علی صالح آبادی که از 
سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس 
جدید بانک مرکزی معرفی شده بود، از دولت رأی 
اعتماد گرفت. رئیس جمهور پس از انتخاب رئیس 
کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک 
مرکزی درحفظ ارزش پول ملــی و کنترل تورم 
بسیار اساسی اســت، گفت: بانک مرکزی باید به 
صورت جدی بر عملکرد بانک ها نظارت دقیق و نه 

نظارت توصیه ای داشته باشد.
رئیسی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سالمت 
در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول 
زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر 
بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل آفرین خواهد 
بود. اینکه در هر فسادی اقتصادی ردی از بانک 
و شبکه بانکی به چشم می خورد، گواه آن است 
که در نظام بانکی کشــور اشکاالتی وجود دارد. 
رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست 
با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشــور، 
حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و 
به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، 
کشــور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه 
نیایید. رئیسی با اشاره به اینکه یکی از وعده های 
دولت هماهنگی تیم اقتصادی بوده است، گفت: 
الحمدهلل هماهنگی خوبــی بین تیم اقتصادی 
دولت ایجاد شده است و شاید فلسفه اینکه رئیس 
کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد معرفی می کند، 
همین لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. 
وی با بیان اینکه قباًل هم اعــالم کردم و در این 
جلســه نیز تأکید می کنم که مسئولیت ایجاد 
هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون 
اول قرار دارد، گفت: مجموعه تیم اقتصادی دولت 
باید برای برون رفت از مشکالت کنونی اقتصادی، 
با معاون اول هماهنگ باشند. رئیس جمهور گفت: 
همواره تأکید کرده ام که الزم است با استفاده از 
نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی 
فارغ از نگاه سیاسی آنها، و با هماهنگی همه جانبه 
ان شاء اهلل تصمیمات محکم و مؤثری برای بهبود 

اوضاع اقتصادی کشور گرفته شود.
رئیس جدید بانک مرکزی گفت: کنترل تورم، 
ثبات در بــازار ارز، نظارت بر شــبکه بانکی، 
جلوگیری از افزایش پایه پولی، هدایت منابع 
بانکی به بخش های مولد، ارائه مشوق ها برای 
توسعه صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای 
همکار در حــوزه مبــادالت ارزی مهم ترین 

برنامه های بانک مرکزی در آینده است.

رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس:
 بورس تهــران از طریق ماینرها 

۳ بیت کوین استخراج کرد!
رئیس کمیته بازار ســرمایه مجلس درباره نصب 
ماینر در بورس تهران و مقصران آن، گفت: ماینرها 
از خرداد ۱۳۹۹ به مدت چند ماه در بورس نصب و 

حدود ۳ بیت کوین نیز استخراج شده است.
به گزارش خانه ملت، محسن علیزاده، عضو ناظر 
مجلس در شورای عالی بورس درباره کشف ماینر 
از ساختمان شــرکت بورس اوراق بهادار تهران، 
گفت: کشف تعدادی ماینر برای استخراج غیرمجاز 
رمزارز در شــرکت بورس اوراق بهادار تهران در 
هفته گذشته، بازار سرمایه را شوکه کرد؛ پس از 
بررسی های انجام گرفته مشخص شد که ماینرها 
از خرداد ۱۳۹۹ به مدت چند ماه در بورس نصب و 

حدود ۳ بیت کوین نیز استخراج شده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ماینرها با مصوبه هیات مدیره شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران، نصب شده بود، افزود: باید به این نکته 
توجه کرد که تمامی جلســات هیات مدیره های 
شرکت های بورسی با حضور یک ناظر از سازمان 
بورس اوراق بهادار برگزار می شــود، این در حالی 
است که سازمان بورس در ابتدای امر از نصب ماینر 

اظهار بی اطالعی کرده و معترض شده بود.
وی اضافه کرد: ســازمان بورس باید پاسخگوی 
سهامداران در این موضوع باشد، زیرا این سازمان 
ناظر بر بازار سرمایه و فعالیت شرکت ها بورس اوراق 
بهادار است و با این وجود نتوانسته نظارت دقیقی 

بر عملکرد آن ها داشته باشد.
به گفته رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس محل 
هزینه کرد بیت کوین استخراج شده و افراد متنفع 

از آن مشخص نشده است.

اخبار

اعتقاد بیشــتر معامله گران 
ارزی ایــن اســت کــه در 
صورت ادامه وضع موجود و 
 بالتکلیفی وضعیت مذاکرات 
هسته ای، روند افزایشی دالر 

ادامه خواهد یافت. 
به گزارش اقتصادنیوز مرز 28هزار تومانی در بازار ارز 
از دست نرفت. حفظ قیمت دالر باالی این مرز موجب 
شده است که انتظارات افزایشی در میان بازیگران دالر 
تقویت شود. در کنار این، از نگاه فعاالن، اتفاقات سیاسی- 
امنیتی که در روزهای اخیر رخ داده است، زمینه ساز 
ورود تقاضای احتیاطی بیشتر به بازار شده است. جدا 
از این، برخی از خبرگزاری ها نوشته اند که آمریکا به 
 دنبال این است که نقشــه دومی برای مقابله با برنامه 
هســته ای ایران پیاده کند. قبل تر گفته می شد که 
اولویت ایالت متحده برگشــت دوباره به توافق برجام 

اســت. چنین خبرهایی تا حدی فضای انتظاری را 
به سود افزایشــی ها بازار تغییر داده است و حداقل 
مانع از آن شده اســت که اســکناس آمریکایی به 
زیر مرز 28 هــزار تومانی برود. با این حال، دیشــب 

خبری در میــان معامله گران ارزی پخش شــد که 
می تواند زمینه ســاز افزایش فروش ها در بازار دالر 
شود. شایعه انتشــار یافته در بازار این بود که در این 
هفته ایران اعالم می کند که نهایتا تا ده روز دیگر به 

مذاکرات وین می پیوندد. این خبر ممکن اســت به 
طور موقت دست کاهشی ها را در بازار تقویت کند. 
ولی رصد شرایط کنونی نشان می دهد که مذاکرات 
 ســختی در پیش رو خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه 
آمریکایی ها در مواضع گذشته خود تغییری ایجاد 
نکرده اند و همین مســاله رســیدن به یک توافق را 
دشوار می کند. اعتقاد بیشتر معامله گران ارزی این 
اســت که در صورت ادامه وضع موجود و بالتکلیفی 
وضعیت مذاکرات هسته ای، روند افزایشی دالر ادامه 
خواهد یافت. با این حال، شــروع مذاکرات می تواند 
تا حدی قدرت نیروهای افزایشی را به صورت موقت 
تعدیل کند. انتظار می رود با توجه به تعطیالت، حجم 
معامالت ارزی زیاد نباشد و قیمت دالر نوسان زیادی 
را تجربه نکند. با این حال ماندن باالی مرز 28 هزار 
تومان برای بازیگران ارزی، معنای افزایشــی زیادی 
خواهد داشت، همانطور که برگشــت به زیر مرز یاد 
 شده، می تواند نمایانگر قدرت گیری کاهشی های

 بازار باشد.

مرز 28هزار تومانی در بازار ارز از دست نرفت

قیمت دالر در بالتکلیفی

رئیسی در جلسه هیات دولت:
پــس از موفقیــت اولیــه در 
واکسیناســیون، اولویت بعدی 

تنظیم بازار است
رئیس جمهور با تســلیت سالگرد شــهادت امام 
رضا)ع( گفت: در تاریخ اسالم پس از هجرت پیامبر 
از مکه به مدینه که تمدن اسالمی را با سیره نبوی 
پایه گذاری کرد، هیچ هجرتــی مهم تر از هجرت 
امام رضا)ع( از مدینه به توس نیســت که سیره و 
نهضت رضوی را رقم زد. به گزارش ایســنا، حجت 
االسالم و المســلمین ســید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشنبه در جلســه هیات دولت با بیان اینکه 
هجرت گسترده امام زادگان عظیم الشأن ازحضرت 
احمد بن موسی)ع( و حضرت معصومه)س( تا دیگر 
امام زادگان به نقاط مختلف کشورمان از پیوست های 
سفر امام هشــتم به ایران بود،گفت: مجموعه این 
هجرت و حضور امام رضا)ع( تمدنی را برای منطقه 
رقم زد که جلوه های آن همچنان زنده است. رئیس 
جمهور گفت: محوری ترین نکته در سیره و فرهنگ 
رضوی، تاکید بر والیت است که آن را عمود خیمه 
جامعه توصیف می کند، و از طرفی، شخصیت ایشان، 

الگوی دشمن شناسی و مبارزه با دشمن است.
رئیسی با بیان اینکه توجه حقیقی به مردم و به ویژه 
نیازمندان دیگر نکته مهم در زندگی و سیره امام 
رضا)ع( است، گفت: می خواهم از این نکته استفاده 
کنم و از اعضای دولت و همه کسانی که به نام دولت 
جمهوری اسالمی ایران خدمت می کنند بخواهم 

که در این زمینه به امام رئوف تأسی کنند.
رئیسی با تأکید بر اینکه امروز باید در این سرزمین 
جلوه های فرهنگ رضوی به هرطریق ممکن و بیش از 
پیش برجسته شود،گفت: توجه به روستائیان و عشایر 
از جمله راهکارهای بروز جلوه های مردمی سیره امام 
رضا)ع( اســت. رئیس جمهور گفت: روستایی اگر 
احساس کند حضورش در روستا منشأ تولید و کار 
نیست، از روستا به حاشیه شهرها مهاجرت می کند، 
لذا باید تــالش کنیم اقتصاد روســتا رونق بگیرد و 
روستائیان در روستا ماندگار شوند و رمز موفقیت در 

این مسیر، فعال کردن اقتصاد روستاست.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه پس از موفقیت اولیه 
در واکسیناسیون گسترده، این روزها اولویت اول 
بنده تنظیم بازار کاالهای اساسی است، افزود: خود 
مردم، اتحادیه ها و اصناف، نخستین بخش هایی 
هستند که باید در زمینه نظارت بر بازار کاالهای 
اساسی فعال شوند تا اجحافی در این زمینه اتفاق 
نیفتد. رئیس جمهور گفت: از معاون اول خواسته ام 
جلسات ســتاد تنظیم بازار را به صورت منظم و 
مستمر تشکیل دهد و اگر الزم بود خودم نیز در 
جلســات حضور خواهم یافت تــا بتوانیم هرچه 

سریع تر در بازار ثبات ایجاد کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاالهای مورد نیاز 
مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت 
مناسب به دست مردم برسد، گفت: ستاد تنظیم 
بازار به طور مستمر تا رسیدن بازار به ثبات جلسه 
خواهد داشت، چرا که فلسفه حضور ما همین است 
که مردم احساس آرامش کنند. رئیسی با تأکید بر 
اینکه همه بخش های دولت، تنظیم بازار را اولویت 
اول خود بدانند،گفت: همــه باید تالش کنیم تا 
همانگونه که در واکسیناسیون به موفقیت نسبی 

رسیده ایم، در ایجاد ثبات در بازار هم موفق شویم.

در دوازدهمین جلسه ستاد بودجه؛
میرکاظمی: راهبرد توسعه در بودجه 

۱۴۰۱ جایگاه مهم و اساسی دارد
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه گفــت: قبال 
سرمایه گذاری هایی در کشور شده اما رشد به دلیل 
نداشتن راهبرد توســعه اتفاق نیفتاده است، لذا در 
قانون بودجه ۱۴۰۱، راهبردهای توسعه باید مهم در 
نظر گرفته شود. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
دوازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور مسعود میر کاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، آبرومند مشــاور 
عالی رئیس مجلس شورای اسالمی، اعضای ستاد، 
مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان ها و سرپرســت مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری با موضوع ظرفیت های منابع مالیاتی در 
گمرک و توسعه صادرات کشورهای منتخب و جهت 
گیری اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. 
سید مسعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در این جلسه، تصریح کرد: سازمان برنامه و 
بودجه همکاری های خوب و کارشناسی با مجلس 
شورای اسالمی در زمینه بودجه ۱۴۰۱ خواهد داشت 
تا گام های مؤثر و مثبت تر برای جبران مشکالت و 
تغییرات اساسی در ساختار بودجه برداشته شود. وی 
از سرپرست جدید مرکز پژوهش های توسعه و آینده 
نگری خواست تا آمادگی های الزم را جهت تدوین 
برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۱ در زمینه هایی 

که نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد، فراهم نماید.
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 ســید محمد مرتضوی اظهار کرد:  رونق نســبی 
بازار مسکن در شــهریورماه از چند عامل نشأت 
گرفته بود. اولیــن علت به پیــک جابه جایی در 
شهریورماه مربوط می شــود که همه ساله وجود 
دارد. در ماه های آینده چنین حجمی از جابه جایی 
نخواهیم داشت و معامالت در این بخش کاهش 
می یابد. به گزارش ایســنا وی افزود: مساله دیگر 
به تورم عمومی مربوط می شود. به هر حال مردم 
در جامعه به عینه شاهد رشد همه کاالها از مواد 
غذایی گرفته تا پوشــاک، لــوازم خانگی و غیره 
هســتند. این تورم نگران کننده است و ترس از 
افزایش قیمت باعث شد کســانی که تصمیم به 

خرید خانه داشتند این تصمیم را عملی کنند.

مــردم اعتماد چندانی بــه طرحهای 
مسکن دولتی ندارند

عضو هیات مدیره  کانون انبوه ســازان با بیان اینکه 
همچنین تجربه شکســت طرحهای مسکن دولتی 
در اقدام برای خرید مسکن در شهریورماه موثر بوده 
اســت گفت: بی اعتمادی مردم بــه پروژه هایی که 
جنبه حمایتی دارد مثل مســکن مهر و طرح اقدام 
ملی که طرحهای شکست خورده ای هستند باعث 
شــد تا به توفیق طرح جهش تولید و تامین مسکن 

نیز چندان امیدوار نباشــند. به همین دلیل بخشی 
از مردم با منابع فعلی در اختیار خود اقدام به خرید 
مسکن کردند. مرتضوی ادامه داد:  متقاضیان مسکن 
نمی توانند به راحتی باور کنند که دولت قادر باشد 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. البته 
گفته شده که قرار است واحدها از طریق بسترهای 
قانونی و حمایتی مثل صندوق ملی مسکن ساخته 

شود که امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.

وام یک میلیاردی مسکن با شکست 
مواجه می شود

وی درباره میزان اثرگذاری وامهای مســکن که به 
تازگی مصوب شده اســت گفت: وام یک میلیارد 
تومانی مســکن جوانان به دلیل مدت ۱۵ ســاله 
ســپرده گذاری در صندوق آن هیچ نوع استقبالی 
را در پی نداشــت و به شکســت منجر می شود اما 
تســهیالت ۴8۰ میلیون تومانی ساخت یا خرید 
می تواند موثر باشــد. درخصوص مسکن جوانان، 
تجربه ثابت کرده در بازه زمانی ۱۵ ساله کلیه کاالها 

در ایران می تواند چند بار دچــار تالطم و جهش 
قیمت شود و نمی توان بعد از ۱۵ سال با یک میلیارد 
تومان اقدام موثری انجام داد. این کارشناس بازار 
مسکن تاکید کرد: وام ساخت مسکن که تا سقف 
۴8۰ میلیون تومان و قابل انتقال به خریدار است 
اثرگذاری بهتری در بازار خواهد داشت؛ چرا که با 
قیمتهای فعلی تا حدودی تناسب دارد. مرتضوی 
درخصوص پیش بینی بازار مســکن در نیمه دوم 
ســال ۱۴۰۰ گفت: به دلیل ناتوانی بخش تقاضا و 
قیمتهای باالی پیشــنهادی مالــکان اعتقاد دارم 
که در ماههای آینده شیب افزایش معامالت کمتر 
خواهد شــد. بنابراین فکر نمی کنم میزان رشــد 
حــدود ۴۰ درصدی معامالت که در شــهریورماه 
داشتیم ادامه پیدا کند. وی تصریح کرد: درخصوص  
قیمت نیز اگر دولت بتواند تورم مصالح ساختمانی 
را کنترل کند رشد قابل توجهی نخواهیم داشت و 
احتماال میزان افزایش آن کمتــر از تورم عمومی 
خواهد بود. اما در ماههای گذشــته بجز ســیمان 
که قیمت آن بعــد از جهش تا حــدودی کاهش 

 پیدا کرد، رشد قیمت دیگر نهاده های ساختمانی 
تعدیل نشد.

احتمال رشد دستمزدها وجود دارد
به گفته مرتضوی، نکته نگــران کننده برای بازار 
مسکن این اســت که اگر برنامه دولت در ساخت 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی عملیاتی شود 
اولین تاثیر منفی که می گــذارد افزایش بی رویه 
دستمزدها است؛ زیرا از سال ۱۳۹۰ که حدود ۷۶۰ 
هزار واحد مسکونی احداث شد تا کنون با تحولی 
در ساخت و ساز مواجه نبوده ایم. ما نیروی ماهر به 
اندازه یک میلیون مسکن نداریم و افزایش تقاضای 

کار در این بخش به رشد دستمزدها می انجامد.

هر متر خانه در تهران ۳۱.۷ میلیون تومان
بنابراین گزارش، در شهریورماه متوسط قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳۱ میلیون 
و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 2.۴ درصد و ۳۰.۵ درصد 
افزایش دارد.   تعداد معامالت انجام شده نیز در ماه 
مذکور حدود ۷.8 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 
۴۱.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال 

قبل 8 درصد کاهش نشان می دهد.

سخنگوی کمیســیون امنیت  ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از آغاز مذاکرات برجامی ایران و 

طرف های غربی در روزهای آینده خبر داد. 
محمود عباس زاده مشکینی ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با تسنیم، با اشاره به زمان آغاز مذاکرات برجامی 

ایران و طرف های غربی، گفــت: مذاکرات به زودی و در 
روزهای آینده آغاز می شود.

وی با بیان اینکه پیغام ها و عالئمی که از طرف های غربی 
دریافت شده است نشان می دهد که دور جدید مذاکرات 
در روزهای آینده از سر گرفته می شود، ادامه داد: البته 
زمان دقیقی برای آغاز مذاکرات تعیین نشــده است و 

براساس مذاکراتی که انجام خواهد شد تیم مذاکره کننده 
نیز شــکل می گیرد. نماینده مشکین شهر در مجلس 
درباره اینکه مذاکرات از طریــق وزارت امور خارجه و یا 
شورای عالی امنیت ملی دنبال خواهد شد، اظهار داشت: 
به طور معمول خطوط راهبردی کشور در شورای عالی 
امنیت ملی ترسیم می شود و تحقق اهداف و استراتژی ها 

از طریق وزارت امور خارجه است. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه 
مذاکرات وین هم با نظارت شــورای عالی امنیت ملی 
انجام شد، عنوان کرد: در دور جدید مذاکرات نیز قطعاً 
استراتژی ها از سوی شورای عالی امنیت  ملی تدوین و از 

سوی وزارت امور خارجه اجرا می شود.

با توجه به ضرورت تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی، 
برآورد قیمت تمام شده یک متر مربع زمین آماده سازی 
شــده با قیمت روز حدود ۶.۷ میلیون تومان برای هر 

مترمربع مسکن است. 
به گزارش تســنیم-  بــا عنایت به اصــل )۳۱( قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران که اشــعار می دارد 
"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده 
ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای 
آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران 
زمینه اجرایی این اصل را فراهم کنــد" و نظر به مفاد 
قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و 
همچنین قانون جهش تولید  و تامین مســکن، وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان متولی امر تولید مسکن در دو 
قالب "ملکی و استیجاری" و در دو سطح تولید مسکن 
"تجاری" )برای سه دهک باالی جامعه هدف( و تولید 
مســکن حمایتی )برای چهار دهک میانی و سه دهک 
پایینی جامعه هدف( موظف اســت با محوریت مفاد 
اصل و قوانین مذکور و با استفاده از تجربیات حاصل از 
اقدامات گذشته با اعمال رویکرد رگوالتوری )تنظیم گری 
سیاستی( و سوپروایزری )نظارت فرایندی( به صورت 
"متمرکز" و اجرا به صورت "غیر متمرکز"، نسبت به 

تدوین سازوکارهای عملیاتی در این حوزه اقدام نماید.
در کنار سیاستگذاری دولت به منظور مدیریت بهینه 
واحدهای موجود در بازار مسکن، برای ساخت واحدهای 
مسکونی جدید نیازمند وجود متقاضیان موثر )که توان 
ایجاد تقاضــای واقعی و مصرفی برای تولیــد را دارند( 

هستیم.
در کنار عامل فوق که سمت تقاضا را تعیین تکلیف می 
کنند، در حوزه عرضه نیز تامین دو عامل زمین و منابع 
مالی به همراه وجود سازندگان و مصالح ساختمانی از 
پارامترهای تعیین کننده برای پیشبرد سیاستهای دولت 
در این حوزه است.تامین تاسیسات زیربنایی شامل آب و 
برق و اینترنت و شبکه تلفن همراه نیازهای مهم دوره 

بهره برداری است.
ایجاد تاسیسات زیربنایی شامل آب، برق، اینترنت و شبکه 
تلفن همراه در کنار سایر نیازهای ضروری چون تامین 
تاسیسات روبنایی همچون مسجد، درمانگاه، مدرسه، 
مراکز تجاری، مراکز فرهنگی، مراکز تفریحی، پارک ها و 
پاسگاه پلیس نیازهای مهم دوره بهره برداری از واحدهای 

مسکونی جدید است.

با توجه به وجــود متغیرهای مختلف درگیــر در این 
زمینه، قطعاً وجود سیســتمهای اطالعات مدیریتی 
)MIS( در حوزه تعیین و جانمایــی "اراضی، تعریف 
پروژه، ســاماندهی متقاضیان و مدیریت منابع مالی و 
تسهیالت" برای سیاســتگذاری هوشمندانه و نظارت 
هدفمند فرایند کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت که 
این امر با تقســیم کار بهینه میان ستاد وزارت متبوع و 
سایر دستگاههای اجرایی مرتبط – با رعایت "اصل تالزم 
اختیار و مسئولیت" -  می تواند بستر مناسب راهبری 

اجرایی کار را فراهم کند.
الزامات اجرایی در حوزه تامیــن زمین، تعداد طبقات 

ساختمان و تعداد واحد موردنیاز در شهرهای  مختلف
از آنجا که متولی شهرســازی در کشــور، وزارت راه و 
شهرسازی می باشد، لذا موضوع تامین زمین و جانمایی 
محل های مناسب برای توسعه شهرها و یا ایجاد شهرهای 
جدید بر عهده این وزارتخانه اســت. بــا توجه به اینکه 
ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی شهری در 
چهار سال آینده حداقل نیاز تولید مسکن در کشور است؛ 
لذا جانمایی این واحدها در شهرهای مختلف و تعیین 
تعداد واحدهایی که در هر شهر می بایستی ساخته شود 
مهمترین موضوعی است که ضرورت دارد با دقت کافی 

مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.
تعداد طبقات عامل مهمی در تعیین مقدار زمین مورد 
نیاز در هر منطقه است، از این رو توجه به شرایط اقلیمی 
و فرهنگی هر منطقه و تعیین تعداد طبقات مناسب برای 
ساخت در هر محل نکته مهم دیگری است که توصیه می 
شود رویکرد ساخت و ساز در شهرهای با جمعیت کمتر 
از 2۰۰.۰۰۰ نفر، ساخت واحدهای مسکونی ویالیی و دو 
طبقه و در شهرهای با جمعیت بین 2۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر 
از ساختمان های ۵ و ۶ طبقه و در شهرهای با جمعیت 
بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تلفیقی از ساختمان های ۵ و ۶ 
طبقه و ساختمان های بلندمرتبه تعیین و در دستور کار 
قرار گیرد. طبیعتا رعایت سیاست های مورد نظر در قالب 
پهنه بندی ها و تراکم های مجاز در طرح های تفصیلی 
بایستی مالک عمل بوده، لیکن در مواردیکه اراضی جدید 
به شــهرها الحاق و یا مجوز ساخت شهرک های جدید 

متصل و یا منفصل صادر می گردد، توجه به کاهش تعداد 
طبقات ضروری است.

در پنج سال اخیر در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ، 
ساخت حدود ۴۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی شهری در هر 
سال، توسط بخش خصوصی پایان یافته است، از این رو 
برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال، تامین زمین برای ۶۰۰.۰۰۰ واحد بایستی به نوعی 
از ســوی دولت صورت پذیرد که در این برنامه احتیاطاً 

۶۵۰.۰۰۰ واحد در دستور کار قرار گرفته است.
آمارها بیانگر ضرورت تمرکز تامین مسکن در سکونتگاه 
های غیررسمی و بافت های فرسوده  به دلیل استقرار 
حدود 2۵درصد جمعیت کشــور در آن ها می باشــد. 
براساس این آمار حدود ۱۴۱.۰۰۰ هکتار بافت ناکارآمد 
در محدوده و حاشیه شهرهای کشور شناسایی شده است 

که پذیرای 2۱ میلیون نفر از مردم کشور است.
تعداد خانوار ســاکن در این مناطق حدود ۵.8 میلیون 
خانوار با بعد حدود ۳.۶ نفر برآورد می گردد. از طرفی با 
وسعت ۱۴۱.۰۰۰ هکتاری این مناطق و با فرض امکان 
احداث ۶۰ واحد مســکونی در هر هکتار از این اراضی، 
ظرفیت ساخت مســکن در این محدوده ها حدود 8.۴ 

میلیون واحد مسکونی برآورد می گردد.
به عبارت دیگر، با رســمیت بخشــی به این مناطق و 
بهسازی آن ها، امکان استقرار 2.۶ میلیون خانوار جدید 
در این مناطق وجود داشته و به این موضوع به عنوان یکی 
از ظرفیت های تامین زمین می توان توجه جدی داشت. 
یکی از پیشنهادات اساسی برای ساخت مسکن در دولت 
سیزدهم، توجه به ساکنین این محدوده هاست که عمدتا 
از اقشار ضعیف و نیازمند حمایت بوده و از طرفی بخشی از 
اراضی کشور را نیز در هر صورت در تصرف خود دارند، لذا 
با پذیرش محدوده های سکونتی آنان به عنوان محدوده 
های رسمی شهری، عالوه بر امکان ساماندهی و کمک به 
بهبود استقرار ساکنین این محدوده ها، بخشی از موضوع 

تامین زمین قابل چاره اندیشی است.
در این راســتا برنامه ذیل با هدف تحقق شــعار دولت 
سیزدهم جهت تولید ۶۵۰.۰۰۰ واحد مسکونی )عالوه 
بر ۳۵۰.۰۰۰ واحدی که توسط بخش خصوصی ساالنه 

احداث می گردد( و ساالنه نیازمند ۱۶.۹ میلیارد دالر 
و در طول چهار ســال دوره اجرای طرح نیازمند ۶۷.8 
میلیارد دالر منابع مالی )با فرض ارائه تسهیالت 2۰.۰۰۰ 
دالری به ازاء هر واحد مســکونی( است. با الهام از موراد 
فوق تدوین گردیده است. بر این اساس دولت از طریق 
تامین اراضی مورد نیاز و واگــذاری اراضی به واجدین 
شرایط بویژه در شهرهای کوچک و متوسط که ساخت 
واحدهای یک و دوطبقه مدنظر اســت و انعقاد قرارداد 
طراحی و ساخت با سازندگان واجد شرایط در چارچوب 
تسهیالت قانونی قابل ارائه و پرداخت در حوزه ساخت 
)برای واحدهای استیجاری و ساختمان های بیش از دو 
طبقه( از کانال شبکه بانکی و همچنین تضمین پرداخت 
کمک و یارانه های قانونی از محل صندوق ملی مسکن 
نسبت به مدیریت، نظارت و راهبری فرایند اجرایی )اعم 

از ساخت و واگذاری( اقدام می کند.
از آنجا که تامین زمین برای ســاخت حدود 2۹درصد 
از واحدهای مسکونی پیش بینی شــده در شهرهای 
با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر، به شــهرهای جدید 
اختصاص یافته اســت، لذا برنامه ریزی بــرای ارتباط 
ریلی ســریع )مترو(، تامین و آماده سازی این اراضی و 
اجرای تاسیســات زیربنایی در آن ها مستلزم توجه به 
زمان موردنیاز و نیز هزینه های سنگین مربوطه به عالوه 
هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین آب و برق و اجرای 
زیرساخت های الزم می باشــد و به جرات و بر اساس 
تجربیات قبلی می توان گفت که پاشــنه آشیل اجرای 
این طرح ساخت ســالیانه ۹۰.۰۰۰ واحد مسکونی در 
شهرهای جدید می باشــد که می بایست مورد توجه 

بنیادین قرار گیرد.
با توجه به ضرورت تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی 
در این محدوده ها، برآورد قیمت تمام شده یک متر مربع 
زمین آماده سازی شده که دارای تاسیسات زیربنایی و 
روبنایی اجرا شده باشد، با قیمت های روز )تیرماه ۱۴۰۰( 
حدود ۶.۷ میلیون تومان برآورد می گردد که از این مبلغ 
۱.۴ میلیون تومان مربوط به آماده سازی شامل عملیات 
خاکی، اجرای معابر و جوی و جدول و پیاده روســازی، 
2.۹ میلیون تومان مربوط به اجرای تاسیسات زیربنایی 
شامل شبکه های آب و برق و گاز و روشنایی معابر و 2.۴ 
میلیون تومان مربوط به اجرای تاسیسات روبنایی شامل 
فضاهای فرهنگی )ازجمله مسجد(، آموزشی، انتظامی و 

فضای سبز است.

الزامات ساخت یک میلیون مسکن در سال چیست؟

تورم مصالح ساختمانی

مذاکرات برجامی به زودی آغاز می شود

الزامات ساخت ساالنه یک میلیون مسکن

 ۱۶.۷ میلیارد دالر اعتبار نیاز است 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است.
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سایه رکود بر سر کسب و کارها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

شرایط کرونایی در کل جهان تاثیرات زیادی را در اقتصاد گذاشته است. تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در مقاطعی افت شدیدی را تجربه کردند. در کشور ما نیز هم به لحاظ محدودیت در صادرات، محدویدت در شرایط 
قرنطینه و نهایتا به جهت کاهش درآمدها، کسب و کارها دچار وقفه شده و چرخه اقتصادی با افت و خیزهای مختلف، موجبات عدم تحقق پیش بینی ها و افزایش چک های برگشتی شد.

البته مشکل در کشور ما مضاعف بوده و آن نیز به جهت افزایش تورم، شدت تحریم ها، کاهش صادرات غیرنفتی و افت شدید صادرات نفتی بود. تحریم و کرونا، تورم و رکود را تشدید کرد و در سایه افت معنادار تولید ناخالص داخلی، 
قدرت خرید کاهش معناداری پیدا کرد. البته بخشی از فعاالن اقتصادی که دارایی های زیادی داشتند ثروتمندتر شدند. اما سایه رکود، زنجیره اختالل را طوالنی و طوالنی تر کرد. از سوی دیگر مطلوب نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و 
تورم همراه با رکود صاحبان کسب وکار را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است. با وجود کاهش مراودات اقتصادی، کاهش تجارت و کاهش فعالیت کسب و کارها این حجم از چک های برگشتی بسیار نگران کننده است. در پی این 

وضعیت، بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی رفته رفته بیش از پیش نمایان تر خواهد شد. 
به نظر می رسد مسئوالن بایستی این زنگ خطر را جدی تر گرفته و بخشی از ناترازی ها و مشکالت را با تشکیل نظام مدیریتی شایسته، پویا و توانمند اصالح کنند. با کاهش رویکردهای جناحی و سیاسی از یک سو و تعامالت سیاسی 
و اقتصادی بین المللی با رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها از سوی دیگر، سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. بی تردید هر ثانیه تاخیر در ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد، برگشت پذیری در شرایط طبیعی را سخت تر و پیچیده 

تر خواهد کرد. رشد 60 درصدی چک های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات الزم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می دهد.

رقــم چک های برگشــتی 
خالی بــودن  به دلیــل 
حســاب های بانکــی افراد 
همچنــان باالســت. رکود 
اقتصادی کشور یکی از اصلی 
ترین دالیل رشد میزان چک های برگشتی عنوان شده 
است. براساس آمارهای بانک مرکزی در مردادماه امسال 
از6 میلیون و ۹0۸ هزار فقــره چک به ارزش ۲0۲ هزار 
میلیارد تومان، به لحاظ تعداد ۷/۱0 درصد از چک ها و 

بلحاظ مبلغ حدود ۸/۱۴ درصد از چک های صادر شده 
برگشت خورده اند. این درحالی است که در مرداد سال 
۱۳۹۹ از ۵/۸ میلیون فقره چک بــه ارزش ۱۹۴ هزار 
میلیارد تومان، بلحاظ تعداد ۳/۹ درصد و بلحاظ مبلغ 
۸/۹ درصد از چک ها برگشت خورده بودند.  به عبارتی 
طی مرداد سال جاری از ۲0۲ هزار میلیارد تومان چک، 
حدود ۳0 هزار میلیارد تومان و در مرداد سال ۹۹ از ۱۹۴ 
هزار میلیارد تومان چک حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان آن 
برگشت خورده بود. قابل ذکر است برگشت تعداد زیادی 
از چک ها در مرداد امسال درحالی است که چندین ماه 
از اجرای قانون جدید چک می گذرد. به نظر می رسد این 
شرایط اقتصادی دشــوار و رکود حاکم بر بازار است که 

باعث افزایش چک های برگشتی شده است. دکتر قدرت 
اهلل امام وردی، تحلیلگر مســائل اقتصادی درباره رشد 
میزان چک های برگشتی می گوید: رشد 60 درصدی 
چک های برگشتی در مردادماه نشان دهنده وضعیت 
بد زندگی مردم اســت و بالتکلیفی اقتصادی در کشور 
را نشــان می دهد. البته افزایش 60 درصدی چک های 
برگشتی نتیجه تعمیق رکود بوده و به نوسانات قیمت 
ارز نیز مربوط است.  به گفته وی، عالوه بر آمار چک های 
برگشتی در مورد اختالس ها هم آماری منتشر شد که 
نشــان می دهد تخلفات اقتصادی رو به افزایش است و 
برخی از مردم برای رهایی از شرایط بد اقتصادی دست به 
اقدامات خالف می زنند. دو نتیجه مهم افزایش بی سابقه 

میزان چک های برگشتی، تعمیق رکود و تاثیرات نوسات 
ارزی بر بازار است. به دلیل تعمیق رکود، فعاالن اقتصادی 
عمدتا نمی توانند به تعهدات خودشان عمل کنند. قانون 
جدید چک از ابتدای سال جاری اجرا شده است و هدف 
از آن افزایش اعتبار و کاهش ریسک معامالت با این پول 
کاغذی عنوان شده اســت. هرچند قوانین جدید چک 
بســیاری از خألهایی که در گذشــته در زمینه مبادله 
چک در فضای اقتصادی کشــور وجود داشت، برطرف 
شده است اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان 
چک های برگشتی در مرداد ســال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ ارزش افزایش 60 

درصدی داشته است. 

ارزش چک های برگشتی در مردادماه نسبت به سال گذشته، ۶0درصد زیاد شد

رشد چشمگیر چک های برگشتی
شایلی قرائی
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منابعــی در بانک مرکزی 
گزارش داده اند بر اســاس 
محاسبات این بانک، نرخ 
تورم ساالنه در پایان مرداد 
۱۴00 به ۵۸ درصد رسیده 
که باالترین رقم پس از سال ۱۳۲۲ است. مرکز آمار 
ایران پیش تر نرخ تورم مرداد امسال را ۴۵/۲ درصد 
اعالم کرده بود. این در حالی است که طی روزهای 
گذشته موضوعی با عنوان ارتباط افزایش حقوق ها 
با رشد تورم مطرح شده است. این موضوع متاسفانه 
در هفته ها و  روزهای اخیر موجب نگرانی در محافل 
کارگری شده است. اما براستی مقصران رشد تورم و 

کاهش رفاه در کشور چه کسانی هستند.
به گفته کارشناســان و فعاالن بازار کار، ارتباطی 
میان رشد حقوق و افزایش دستمزدها با پیشروی 
نرخ تورم وجود ندارد. دولت می بایســت با کنترل 
رشد قیمت ها در بازارها قدم اصلی را در کنترل تورم 
بردارد. در قردم بعدی دولت باید به مقابله با نوسانات 
نرخ ارز برود. اینکه کل بدنه اقتصاد ایران با نوسانات 
نرخ ارز تغییر می کند اتفاق خوبی نبوده و در طول 
سالهای اخیر رشد تورم همزمان با افزایش نرخ ارز 
خسارات زیادی بر قشر آسیب پذیر وارد کرده است. 
کاهش حقــوق کارگران، کارمندان و مســتمری 
بگیران از ســوی برخــی از مســئولین دولتی و 
نمایندگان مجلس با توجیه جبران کسری بودجه 
مطرح شــده اســت. در حالی که در وهله اول این 
کار غیر ممکن است، ضمن اینکه حامییان چنین 
مواردی باید بدانند دولت مسئول جبران تورم ایجاد 
شده در کشــور اســت، نه اینکه حقوق و دستمزد 
کارگران و مســتمری بگیران که قــادر به تامین 

حداقل های معیشتی نیستند را کاهش دهند.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: رشد تورم ارتباطی با افزایش دستمزدها 
ندارد و دولت می بایست با کنترل قیمت ها به مقابله 
با تورم برود. کاهش حقــوق کارگران، کارمندان و 

مستمری بگیران از سوی برخی از مسئولین دولتی 
و نمایندگان مجلس با توجیه جبران کسری بودجه 

مطرح شده راهکار درستی نیست. 
حمید حاج اســماعیلی افزود: در وهله اول این کار 
غیر ممکن اســت. ضمن اینکه حامیان این طرح 
باید بدانند دولت مسئول جبران تورم ایجاد شده در 
کشور است. حقوق و دستمزد کارگران و مستمری 
بگیرانی که قادر به تامین حداقل های معیشتی خود 
نیستند دلیل رشــد تورم نیست و کاهش حقوق و 
دستمزدها فقر را گسترش خواهد داد. ضمن اینکه 
مجموعه حقوق بگیران شامل کارگران و کارمندان و 
بازنشستگان امروزه به سختی نیازهای زندگی خود 
و خانواده را تامین می کنند. کســانی که خواستار 
اجرای چنین طرح هایی هستند همان افرادی به 

شــمار می روند که پیش از این بــه دنبال ایجاد و 
احیای روابط سنتی و  قرارداد های غلط دو جانبه 
بین کارگــر و کارفرما بدون رعایــت حداقل های 
قانونی هستند، موضوعی که کارگران به هیچ وجه 

اجازه اجرای آن را در کشور نخواهند داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، جلوگیری از رشد 
قیمت کاالها می تواند به کاهــش نرخ تورم منجر 
شود. بعد از آن ثبات ارز و شــرایط رونق اقتصادی 
در کشور باید اجرایی شــود. این اقدامات می تواند 
آثاری باشد که ظرف سه ماه آینده باید منتظر آن 
باشیم. اگر این اتفاق نیفتد واقعاً مایوس کننده است 
چون اگر رشد قیمت کاالهای اساسی و بقیه کاالها 
در کشور مهار نشــود دولت هیچ کار خاصی نمی 
تواند انجام دهد چون ساختارهای کشور به لحاظ 

تحریمی دچار مشکل شده و بخشی به لحاظ فنی و 
تخصصی از قبل دچار مشکل بوده است.

این فعــال کارگری درباره مشــکالت معیشــتی 
کارگران اظهار داشــت: از آنجا که افزایش قیمت 
ها هر ســال چند بار اتقاق می افتــد, کارگران نیز 
خواســتار افزایش دســتمزد به صورت چند باره 
هســتند. اما کنترل نرخ تورم و کنتــرل افزایش 
قیمت ها می تواند به تقویت قدرت خرید کارگران 
کمک کنــد. هر ســال تأکید می کنیــم که برای 
کمک به معیشــت خانوارهای کارگری، پرداخت 
وام هــای ودیعــه مســکن و تســهیالت ارزان به 
کارگران در دســتور کار قرار گیرد ولی متأسفانه 
 به دلیل عدم رایزنی قوی در شــورای عالی کار این 

اتفاق نمی افتد. 

نگرانی در محافل كارگری؛

شکاف  عمیق دستمزد  و  تورم
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفت: کل 
موجــودی کاالهای اساســی در انبارها، ســیلو و 
مخازن موجــود در بنادر کشــور ۳ میلیون و ۸6۸ 
هزار تن اســت. فرهاد منتصر کوهســاری اظهار 
کــرد: کل موجــودی کاالی اساســی در انبارها، 
ســیلو و مخازن موجود در بنادر کشور ۳ میلیون و 
۸6۸ هزار تن اســت. ۱6 فروند کشتی پای اسکله 
 داریم کــه در حال تخلیــه حــدود ۴۴۳ هزار تن 

کاال هستند.
معاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی افزود: حدود ۴0 فروند کشتی با موجودی 
۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تن کاال نیز در لنگرگاه هستند؛ 
مجموع کاال در انبار، اســکله و لنگــرگاه حدود 6 

میلیون و ۵60 هزار تن است.

وی ادامه داد: بیشترین موجودی کاال در بندر امام 
خمینی )ره( بــا ۲ میلیون و ۸۷0 هزار تن اســت. 
رتبه دوم هم بندر شــهید رجایی با ۳۳۵ هزار تن 
کاال است.کوهســاری در مورد بیشــترین کاالی 
تخلیه شــده، گفت: بیشــترین کاالی تخلیه شده 
مربوط به ذرت با یک میلیون و ۱۹۸ هزار تن است؛ 
 همچنین ســویا بــا ۸۵۲ هزار تــن در رتبه بعدی 

قرار دارد.
معاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی در خصــوص وضعیت تخلیه و بارگیری 
در بنادر چابهار، تصریح کــرد: در حال حاضر بندر 
چابهار مشکل خاصی ندارد و شرایط عادی است و در 
این بندر انبارداری کاال بسیار محدود است و در حال 

حاضر ۷0 هزار تن کاال موجود است.

ســخنگوی صنعت برق گفت: هنوز شــرکت بیمه 
پیمانکار برای پرداخت خسارت به مشترکان خسارت 
دیده مشخص نشده است اما مشترکان می توانند در 
خواستشان را در وب سایت بیمه توانیر ثبت و پس از 

مشخص شدن پیمانکار حق خود را مطالبه کنند.
مصطفی رجبی مشــهدی درباره آخرین وضعیت 
بیمه برق، اظهار کرد: تاکنون دو مرتبه مناقصه برای 
مشخص شدن تکلیف شــرکت بیمه پیمانکار برای 
پرداخت خسارت به مشترکان خسارت دیده ناشی از 
نوسانات و قطعی های برق برگزار شده، اما هیچکدام به 
نتیجه نرسیده است. وی با بیان اینکه باتوجه به افزایش 
قیمت لوازم خانگی و اطالع مردم و مراجعه بیشتر آنها 
برای دریافت خسارت شرکت های بیمه اعالم کردند 
که حضور آن ها سودآور نیست و تمایلی برای انجام 
این کار ندارند، ادامه داد: در سال گذشته بیش از 6۵ 
میلیارد تومان برای خسارت مشترکان پرداخت شد و 
تمام کسانی که شکایت خود را ثبت کرده بودند مورد 

بررسی قرار گرفتند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه اکنون نیز هر 
مشترکی که نسبت به این موضوع شکایتی دارد می 
تواند اطالعات و شکایت خود را به طور کامل در وب 

سایت بیمه توانیر ثبت کند و مطمئن باشد که قطعا 
به آن رسیدگی خواهد شــد، اظهار کرد: زمانی که 
مشترکان وارد سایت bimetavanir.org.ir شدند 
باید شناسه قبض خود را وارد و اگر مستنداتی دارند 
الزم است که اطالعات آن را وارد کنند، عالوه بر این اگر 
هزینه ای پرداخت کردند، فاکتور آن را به درخواست 
خود اضافه کنند که پس از آن وارد مراحل رسیدگی، 
بررسی کارشناس، تعیین خسارت، گرفتن شماره شبا 

و نهایتا پرداخت می شوند.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه چنانچه این خسارات 
در حوزه وسایل خانگی نباشــد و آتش سوزی اتفاق 
افتاده باشد، اگر تایید شود که منشاء آن به دلیل برق 
بوده، پس از تعیین برآورد و انجام اقدامات کارشناسی، 
مراحل کار پیش می رود، گفت: اگر حادثه منجر به 
قطع عضو شــود، مجددا بر اساس قوانینی که وجود 
دارد، هزینه ها برآورد و پرداخــت صورت می گیرد، 
همچنین اگر حادثه منجر به فوت نیز شده باشد، بر 
اساس مستندات پزشک قانونی مراحل کار پیش می 
رود و هزینه ها پرداخت می شود، در واقع در پنج گروه 
لوازم خانگی، آتش سوزی، پزشکی، نقص عضو و فوت 

هزینه ها پرداخت می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات 
سیماني و لوازم فلزي ســاختماني تهران در خصوص 
ساخت یک میلیون مسکن در ســال گفت: راه اندازي 
این پروژه عظیم اگر با برنامه ریزي باشد مي تواند از تورم 
جلوگیري و اقتصاد را متحول کند؛ اما بدون برنامه ریزي 
در روند کار به مشکالت عدیده اي برخورد کرده و نه تنها 
تورم را از بین نمي برد؛ بلکه باعث ایجاد تورم خواهد شد.

مرتضي قدیري، رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیماني و لوازم فلزي ساختماني 
تهران با بیان مطلب فوق گفت: پروژه هاي ناتمام مانده بر 
دست دولت و ملت، آسیبي قابل جبران نیست؛ لذا باید 
مواد اولیه، نیروي انساني و دیگر اداوات فراهم باشد. نباید 
با راه اندازي این پروژه، براي دالالن و سود جویان فرصت 
ایجاد شود و خداي نکرده فاجعه اي به مانند مشکالت 
ایجاد شده در عرصه میوه و سیمان و.... به بار آید که نه 
تولیدکننده نه توزیع کننده و نه مصرف کننده، هیچکدام 
نقشي در گراني ها نداشتند؛ اما دالالن خوب منفعت 
بردند و دودش به چشم همه جز فرصت طلبان رفت. 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات 
سیماني و لوازم فلزي ساختماني تهران ایجاد بسترهاي 
الزم براي عملیاتي شــدن وعده ریاست جمهوري در 
ساخت یک میلیون مسکن در ســال را ضروري ترین 
موضوع براي این امر دانست و گفت: دولت باید نظارت 

اصولي و لحظه به لحظه را فراموش نکند.
وي با اشاره به عوامل موفقیت پروژه ساخت یک میلیون 
مسکن در سال گفت: نباید این نکته مغفول بماند که 
دولت از پیمانکاراني اســتفاده کند که سابقه درست و 
درخشاني در ساخت وساز داشته باشند و در طول ساخت 
لحظه به لحظه بر پروژه ها نظارت داشته باشد تا در طول 
ساخت از متریال مناسب ساخت استفاده کنند نه اینکه 
سازه با مواد و مصالح غیر استاندارد ساخته شود و پس 

از مدتي دوامم نیاورده و بر سر خریدارهزینه هاي گزافي 
را خراب کند، مشــکالتي که در مسکن مهر کما بیش 
دیدیم . رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات سیماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: 
اصوالً ساخت مسکن به دلیل مشارکت تعداد بیشماري 
از مشاغل مختلف در روند پروژه هاي ساخت و ساز مي 
تواند اشتغال زایي بسیار خوبي را ایجاد کند. پروژهاي 
عظیمي مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال منجر 
به ایجاد مامن و مسکن براي جوانان خواهد شد؛ اما اینکه 
بسترسازي هاي الزم انجام شده یا خیر موضوعي قابل 
تامل خواهد بود. مهمترین موضوع، ایجاد بســترهاي 

مورد نیاز، الزم و ضروري است.
قدیري در ادامه بیان داشت: فراهم آوردن منابع انساني، 
مواد اولیه، تثبیت نرخ ارز از بدیهي ترین نکاتي است که 
قبل از ساخت و ساز باید پي ریزي و برنامه ریزي گردد. 
تثبیت نرخ ارز در تثبیت عرضه و تقاضا بسیار تاثیر دارد. 
مي توان با برنامه ریزي بهتر و طوالني تر نسبت به تولید 
اقدام کرد و همین عمل در تولیــدات کاالها و تامین 

مصالح براي ساخت نقشي بي بدیل دارد.
وي افزود: تولیدکنندگان این صنف آمادگي کامل در 
عرضه کاالها و مواد مورد نیاز ساخت دارند و مي توانند به 
طور گسترده تولید کنند. مسئله اصلي دسترسي آسان 
و گسترده به مواد اولیه با قیمت مناسب است. ساز وکار 
بازار را عرضه و تقاضا مي سازد، معلوم است که اگر در بازار 
تقاضا بیش از عرضه باشد، روند قیمت ها افزایش مي یابد 
و بالعکس. در حال حاضر اکثر واحدهاي تولیدي با توان 
و ظرفیت کمتر از پتانسیل خود فعال هستند؛ بنابراین 
در رکود بســر مي بریم؛ اما اگر ساخت و ساز به جریان 
بیفتد و مواد اولیه نیز در دسترس باشــد، بازار رونقي 
خواهیم داشت و مي توانیم از تمام توان خود براي این 

کار استفاده کنیم.

روند رو به رشد قیمت برنج در ماه های اخیر با شدت 
بیشــتری ادامه پیدا کرده اســت؛ به طوری که در 
شهریورماه برنج ایرانی ۵۵.۷ درصد و برنج خارجی 
بیش از ۳۷ درصد گران شــده است.مدت هاست که 
روند قیمت برنج در بازار ایران افزایشی پیش می رود و 
هر دو نوع ایرانی و خارجی را در برگرفته است.این در 
حالی است که بررســی گزارشی که اخیرا مرکز آمار 
ایران در رابطه با متوسط اقالم خوراکی اعالم کرد نشان 
می دهد که در رابطه با وضعیت برنج، تورم با شــدت 
بیشتری رشد کرده است؛ به طوری که برنج ایرانی که 
در شهریورماه سال گذشته به طور متوسط هر کیلو ۲۷ 
هزار و ۵00 تومان قیمت داشته در مرداد ماه امسال به 
بیش از ۳۸ هزار و 600 تومان رسیده و در شهریورماه 
نیز متوسط قیمت تا حدود ۴۳ هزار تومان بوده است.

برنج ایرانی تا ۴۷ هزار و ۷00 تومان نیز فروش رفته 

است که نشان می دهد نسبت به مرداد ماه امسال ۱۱.۲ 
درصد و در مقایسه با شهریورماه پارسال ۵۵.۷ درصد 
گران شده است.برنج ایرانی در مرداد ماه امسال تورم 
نقطه به نقطه )میزان افزایش قیمت نسبت به مرداد 
ماه سال گذشته( ۴۲.۹ درصد را پشت سر گذاشته بود 
که این تورم در شهریورماه رشد بیش از ۱۲ درصدی 

داشته است.
در رابطه با برنــج وارداتی نیــز هر کیلــو از آن در 
شهریورماه پارسال به طور متوسط ۱۸ هزار و ۸00 
تومان قیمت داشــته که در مرداد ماه امسال به ۲۵ 
هزار و ۱00 و در شهریورماه بیش از ۲۵ هزار و ۹00 
تومان رسیده است.براساس این گزارش برنج وارداتی 
تا بیش از ۳0 هزار تومان هم در ماه گذشته فروش رفته 
که نشان دهنده رشد ۳۷.۵ درصدی قیمت آن نسبت 

به پارسال است.

تکلیف پرداخت خسارات برقی چه شد؟

تورم زایي پروژه ساخت یک میلیون مسکن در صورت نبود برنامه ریزي

شرایط عادی در بندر چابهار

۳.۸ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر

وارداتی در راه بازار

افزایش قیمت برنج شدت گرفت
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كشف و جمع آوری 162 مزرعه ارز ديجيتال در تهران
سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفــت: ۱۶۲ مزرعه 
غیرمجاز ارز دیجیتــال از ابتدای امســال تاکنون در پایتخت کشــف و 

جمع آوری شده است.
کامبیز ناظریان با بیان این که یکی از مهم ترین وظایف بازرسان این شرکت، 
شناسایی و برخورد قانونی با سوءاســتفاده کنندگان از شبکه توزیع برق 
شهری است، از عزم جدی به منظور برخورد با متخلفان حوزه برق به ویژه 
بهره برداران مزارع غیرمجــاز ارز دیجیتال خبــر داد و گفت: با همکاری 
شهروندان و تالش نیروهای بازرسی این شــرکت، از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۱۶۲ مزرعه غیرمجاز در پایتخت، کشف و با همراهی مراجع قضایی 

و انتظامی جمع آوری شده است.
وی تاکید کرد: در برخورد با مــزارع غیرمجاز رمــز ارز هیچ تفاوتی بین 
مشــترکان وجود ندارد و هر شــخص حقیقی و حقوقی کــه بدون اخذ 
مجوزهای تعیین شده اقدام به بهره برداری از شــبکه توزیع برق شهری 

به منظور استخراج ارز دیجیتال کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
همچنین کاظم دهقان پور - مدیر دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت 
نیز در حاشیه نشست مشترک با رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران که 
به منظور توسعه همکاری های طرفین در راستای برخورد با متخلفان این 
حوزه برگزار شد، ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی 
تهران، از برگزاری ۶ مرحله مانــور ضربتی جمع آوری ماینرهای غیرمجاز 
توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال ۱۴۰۰ با مشارکت 
دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی، کالنتری های پایتخت و پلیس امنیت 
اقتصادی خبر داد و گفت:در این زمینه همکاری مناسبی بین شرکت توزیع 

نیروی برق تهران بزرگ و مراجع قضایی و انتظامی وجود دارد.
وی اظهار کرد: از شهروندان تهرانی درخواست داریم که در صورت اطالع از 
وجود مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، موضوع را از طریق شماره تلفن 
۸۸۰۵۷۰۴۴ و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی توانیر، در بخش سمات ثبت 
کرده و در صورت صحت اطالعات از پاداش های تعیین شده بهره مند شوند.

تغییرات جدید در ویدیوهای اینستاگرام
IGTV جای خود را به اينستاگرام ويديو داد

اگرچه اینستاگرام دوشنبه هفته جاری برای ساعاتی از دسترس کاربران 
خارج شــد اما با تغییرات جدید در بخش ویدیوها بازگشت.آدام موسری، 
مدیر اینستاگرام اخیرا گفته بود اینستاگرام دیگر یک اپلیکیشن اشتراک 
گذاری عکس نیست و این شــرکت در بحبوحه رقابت قابل توجه از سوی 
تیک تاک و یوتیوب، توجه بیشــتر به ویدیو را در اولویت قرار داده است. 
اکنون فیس بوک – شــرکت مادر اینســتاگرام – فرمــت IGTV را با 
ویدیوهای معمولی دیگری که در فید صفحه کاربران ارســال می شــود، 
ادغام کرده و همه ویدیوها را  در فرمت جدیدی به نام "اینستاگرام ویدیو" 

عرضه کرده است.
این اقدام به تولیدکنندگان محتوا در اینستاگرام کمک خواهد کرد. اگرچه 
برای این که واجد نمایش تبلیغات باشند، همچنان باید ویدیوهای طوالنی 
تولید کنند اما راحت تر به مخاطبان دسترسی خواهند داشت. اینستاگرام 
هم متریک "پست اینسایت" و "ویدیو اینســایت" را یکی کرده است. بر 
اساس گزارش انگجت، اینستاگرام چندین قابلیت ویرایش متداول شامل 
فیلتر، برچسب مکان و برچسب افراد را به ویدیوها اضافه کرده است. این 
ادغام ممکن است به رشــد ویدیوهای اینستاگرام کمک کند. تقاضا برای 
ویدیوهای IGTV مطابق انتظار اینســتاگرام نبود و این به روزرســانی 
فورمت ویدیویی طوالنی تر را قابل دســترس تر خواهد کرد. با این تغییر، 
تولیدکنندگان محتوا ممکن اســت تمایل بیشتری برای اشتراک گذاری 
ویدیو داشته باشند و این امر به اینستاگرام کمک خواهد کرد با رقیبانش 

نظیر تیک تاک، یوتیوب و سایر سرویسهای ویدیویی بهتر رقابت کند.

تلگرام در قطعی فيس بوک 70 ميليون كاربر جديد 
جذب كرد

پاول دوروف، موسس تلگرام اعالم کرد این سرویس پیام رسان در جریان قطعی روز 
دوشنبه فیس بوک بیش از ۷۰ میلیون کاربر جدید جذب کرد.

پاول دوروف در کانال تلگرام خود نوشت: نرخ رشد روزانه تلگرام از حد معمول فراتر 
رفت و ما در یک روز به بیش از ۷۰ میلیون پناهنده از پلتفرمهای دیگر خوشــامد 
گفتیم. دوروف گفت: بعضی از کاربران در آمریکا ممکن اســت سرعت کندتری را 
تجربه کرده باشند زیرا میلیونها نفر همزمان برای عضویت در تلگرام هجوم آوردند 

اما این سرویس برای اکثر کاربران طبق معمول کار کرد.
فیس بوک "تغییر پیکربندی معیوب" را عامل قطعی شــش ساعته ای اعالم کرد 
که روز دوشنبه دسترسی ۳.۵ میلیارد کاربر به شبکه های اجتماعی و سرویس های 
پیام رسان این شرکت شامل واتساپ، اینستاگرام و مسنجر را قطع کرد. این شرکت 
شبکه اجتماعی اعالم کرد هیچ فعالیت مخربی عامل تغییر پیکربندی خطایی که 
باعث قطع دسترسی شش ساعته به سرویس های این شرکت در روز دوشنبه شد، 
نبوده است. فیس بوک پیشتر مشخص نکرده بود آیا این تغییر پیکربندی از قبل 
برنامه ریزی شده بود یا فردی عامدانه در سرورهای این شرکت اختالل ایجاد کرده 
بود. مارگرت وستاگر، رییس ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا اعالم کرد قطعی شش 
ساعته فیس بوک در روز دوشــنبه تبعات اتکا به چند بازیگر بزرگ را نشان داد و 

ضرورت رقیبان بیشتر را بارز کرد.
این قطعی طوالنی ترین قطعی رصد شده از ســوی گروه مونیتورینگ وب داون 
دتکتور اعالم شده است. شمار زیادی از کاربران روز دوشنبه به اپلیکیشنهای رقیبی 
مانند توییتر و تیک تاک وارد شــدند. چندین کارمند فیس بوک که مایل نبودند 
نامشان فاش شود، به رویترز گفتند معتقدند علت این قطعی یک اشتباه داخلی در 
نحوه هدایت ترافیک اینترنت به سیستمهای فیس بوک بوده است. وستاگر در توییتر 
نوشت: این واقعه ضرورت رقابت بیشتر را نشان داد. ما به جایگزینها و انتخابهایی در 
بازار فناوری نیاز داریم و نباید به چند بازیگر بزرگ وابسته باشیم و این هدف قانون 

بازارهای دیجیتالی است.
وستاگر ســال گذشــته الیحه مقرراتی معروف به "قانون بازارهای دیجیتالی" را 
پیشنهاد کرد که بایدها و نبایدهایی را برای آمازون، فیس بوک و گوگل تعیین می 
کنند و در واقع آنها را مجبور خواهند کرد مدل کســب و کار خود را تغییر دهند تا 

امکان رقابت بیشتر فراهم شود.
مقامات روسیه هم در پی قطعی ســرویس های فیس بوک اعالم کردند این اتفاق 
نشان داد روسیه حق داشته است پلتفرمهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی بومی 
را طراحی کند. ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه در طول قطعی 
حدود شش ساعته سرویس های فیس بوک در بعدازظهر روز دوشنبه اظهار کرد: 
این پاسخی به پرسش "آیا ما به شــبکه های اجتماعی و پلتفرمهای اینترنتی نیاز 

داریم"، است.
بر اساس گزارش رویترز، شبکه اجتماعی روســی Vkontakte کاربران روزانه 
بیشتری در روسیه نســبت به فیس بوک دارد و افزایش پیامها و کاربرانش در پی 
قطعی فیس بوک را گزارش کرد. طبق گزارش خبرگزاری ریا، شــبکه اجتماعی 
محبوب اودنوکالسنیکی هم با افزایش شــمار کاربرانش در پی قطعی فیس بوک 

روبرو شد.

اخبار

تسال باید ۱۳۰ میلیون دالر غرامت به کارمند سیاهپوست  بپردازد
هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا به تسال دستور داد بیش از ۱۳۰ میلیون دالر غرامت به یک کارمند سیاهپوست سابق خود بپردازد.این رأی پس از آن اعالم شد که تحقیقات نشان داد در محیط کاری وی خشونت 
نژادی وجود داشته است.این فرد اوئن دیاز نام دارد و بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میالدی به عنوان اپراتور آسانسور در کارخانه فرمونت تسال مشغول به کار بوده است. وال استریت ژورنال در گزارشی فاش 

کرد هیئت منصفه دادگاه اعالم کردند این شرکت نتوانسته از آزار نژادی دیاز جلوگیری کند.تسال در وب سایت خود پیامی برای کارمندانش منتشر کرد. این خودروساز اشاره کرد دادگاه مذکور مربوط به توهین های 
نژادی است که دیاز در کارخانه شنیده و همچنین برخی گرافیتی های نژاد پرستانه در دستشویی هایی این کارخانه وجود داشته اند.

صنعت هوافضا دارای گردش 
مالی بیــش از ۴۰۰ میلیارد 
دالری است که در سال های 
اخیر مورد توجه قرار گرفته، 
بر این اساس، ایران عالوه بر 
پرتاب ماهواره به فضا، آماده ســازی و ارسال کپسول 
زیســتی را نیز در دســتور کار دارد به طوری که قرار 
است اعزام انسان به فضا توســط ایران تا سال ۱۴۰۴ 

انجام شود.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، قطعنامه ای 
را تصویب کرد که به موجــب آن، چهارم تا دهم اکتبر 
هر ســال )۱۳ تا ۱۹ مهر(، به عنوان هفته جهانی فضا، 
انتخاب شد. هدف از این کار نیز ترویج و توسعه دانش 
فضایی و آشــناکردن مردم و جوانان با نقش فناوری 
فضایی در زندگی انســان ها روی زمین اعالم شد. این 
هفته حدفاصل دو رویــداد تاریخی اســت.  ۴ اکتبر 
۱۹۵۷، اسپتونیک - ۱، نخستین ماهواره جهان توسط 
اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد و در ۱۰ 
اکتبر ۱۹۶۷، نخســتین معاهده استفاده صلح آمیز از 

فضای ماوراء جو در سازمان ملل به امضا رسید.
حدود ۲ ســال قبل در گردهمایی فنــاوران فضایی، 
خبری اعالم شد که برای حوزه فضایی ایران از اهمیت 
باالیی برخوردار بود. خبری که حکایت از آماده سازی ۵ 
کپسول زیستی حمل انسان توسط پژوهشگاه هوافضا 
برای قرار گرفتن در مدار ۱۹۰ کیلومتری زمین داشت. 
قرار شد با ساخت کپسول های فضایی، ابتدا ربات هایی 
به فضا اعزام شوند، تا آمادگی انتقال انسان به فضا مورد 
بررسی بهتری قرار بگیرد.  اکنون و در هفته جهانی فضا،  
رئیس پژوهشگاه هوافضا از تالش این پژوهشگاه برای 

ساخت کپسول های زیستی خبر داده است.

ضرورت اجرایی شدن سند جامع توسعه 
هوافضای کشور

»فتح اهلل امی« رئیس پژوهشــگاه هوافضا با اشاره به 
کارهای مهم انجام شــده در حوزه هوافضــا در ایران 
تصریح کرد: ایران برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ ماهواره 
»امید« را به فضا پرتاب کرد. پــس از آن ماهواره های 
رصد، نوید، فجــر و پیام از جملــه پرتاب های موفقی 
بودن که تاکنون انجام شده البته پرتاب های ناموفقی 
مانند »شریف ســت« هم داشتیم که به دلیل افزایش 
وزن و ارتفاع به طور هم زمان این پرتاب ها ناموفق بود. 

ولی تست های مورد انتظار با موفقیت انجام شد مثاًل 
تست ســکو پرتاب برای حامل های فضایی با تراست 
باال، تست جدایش و اســتارت مرحله دوم پیشرانش 

به خوبی انجام شد.
وی ادامــه داد: در حقیقت ما انتظــار داریم که ۵ گام 
اساسی را دولت در حوزه هوافضا بردارد اول اینکه سند 
جامع توسعه هوافضای کشور که بخشی از نقشه جامع 
علمی کشور و نتیجه بیش از ۳ هزار ساعت کار علمی 
کارشناسان و مصوب جلسه ۷۲۸ شورای عالی انقالب 

فرهنگی در سال ۱۳۹۱ است، اجرا شود.
امی با تاکید بر این که اجرایی شدن این سند منوط به 
تصویب در مجلس شورای اسالمی است، تاکید کرد: 
در این سند طرح های بسیار مهمی در حوزه هوا و فضا 
دیده شده اســت. مثاًل بند یک، فصل ۵ سند، تاکید 
بر اکتشــافات فضایی دارد که این بند اساساً بر عهده 
پژوهشگاه هوافضا اســت در همین راستا پژوهشگاه 
راکت های کاوش را به فضا فرستاده است و هم اکنون 
اگر حمایت های الزم صورت بگیرد آمادگی فرستادن 
راکت های کاوش به مدار زمین، ماه و ســایر کرات را 

هم دارد.
رئیس پژوهشگاه خاطرنشان کرد: طبق بند دوم سند 
هوافضا، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه اول منطقه 
در حوزه تســخیر فضا و تســلط بر آن از طریق علوم 
و فناوری هــای مربوطه با اســتفاده از توانمندی های 
دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشــی کشور دست 
پیدا کند، البته در منطقه در بین ۲۶ کشــور جایگاه 

خوبی را دارد.

اعزام انســان به فضا، نشان دهنده اقتدار 
ملی است

امی افزود: طبق بند سوم ســند جامع، موضوع طرح 
اعزام انسان به فضا است که این امر نشان دهنده اقتدار 
ملی ایران و موجب توســعه تکنولوژی های وابسته به 
این حوزه خواهد بود. این وظیفه از طرف وزارت علوم به 
بر عهده پژوهشگاه هوافضا قرار گرفته است. در همین 
راستا پژوهشــگاه هوافضا در حال آماده کردن اولین 
کپسول حامل انسان برای اعزام انسان تا سال ۱۴۰۴ 

به فضا است.
وی درباره انتظار بخش فضایی از دولت سیزدهم افزود: 
امیدواریم شــورای عالی فضایی باهدف تعیین راهبرد 
پروژه هــا و مجریان این بندهای مصوب که در ســند 

توسعه فضایی کشور ذکر شده، تشکیل شود.  
امــی خاطرنشــان کــرد: دولــت دبیرخانــه 
شــورای عالی فضایــی را در جهــت هدایــت و 

راهبــری نهادهــای فضایی کشــور کــه نهادهای 
پرقدرتی هســتند را فعال کند البته الزمــه این امر 
 این اســت که در ابتدای امــر شــورای عالی فضایی 
فعال شود.رئیس پژوهشــگاه تصریح کرد: طبق آمار 
جهانی گردش مالی فضایی جهــان در بخش ماهواره 
حدود ۴۰۰ میلیارد دالر اســت که قرار است تا سال 
۲۰۴۰ به حدود دو هــزار و ۷۰۰ میلیارد دالر افزایش 
یابد، ما باید برای فعال شــدن در بازار جهانی و تبیین 
سهم کشــور از طرف دولت حمایت بشویم تا بتوانیم 

قراردادهای بین المللی امضا کنیم.

طراحی اولیه هواپیمای فوق سبک به پایان 
رسید

امی با بیان این که امیدواریم دولت از بخش خصوصی 
هوافضای کشــور حمایت کند، گفت: هم اکنون بیش 
از ۲۵۰ شــرکت در بخش خصوصی فعال هستند که 
عموماً فارغ التحصیل دانشــگاه ها هستند. هم اکنون 
ظرفیت پذیرش ۱۶ دانشگاه کشور، در حال حاضر در 
مقطع کارشناســی حدود ۵۲۰ نفر در سال، در مقطع 
ارشــد ۳۷۰ نفر و در مقطع دکتری ۷۲ نفر ســاالنه 

پذیرش می شوند.
وی تصریح کرد: تعداد هیات علمی  این دانشــگاه ها 
۲۵۰ نفر است و تعداد دانشجویان جاری آنها در مقطع 
کارشناسی دو هزار نفر، در مقطع ارشد یک هزار نفر و 
در مقطع دکتری ۵۰۰ نفر هستند. پس از سال ۷۵ تا 
کنون تعداد فارغ التحصیالن این دانشگاه ها در سطح 
کارشناســی حدود دو هزار نفر، در مقطع ارشد حدود 
دو هزار و ۵۰۰ نفر و در مقطع دکتری حدود ۳۰۰ نفر 
هستند. این آمار نشــان دهنده توان باالی تخصصی 

کشور ما در حوزه هوافضا است.
امی در ادامه با تاکید بر رعایت استانداردهای رایج در 
اجرای طرح های کالن دنیا مانند ناسا، ایسا و گوست 
گفت: به دلیل گســتردگی ایران و فرسودگی ناوگان 
هوایی کشور، نیاز به هواپیماهای نو، سبک و فوق سبک 
در کشور احساس می شــود به همین علت و باتوجه به 
سند هوافضای کشور، پژوهشگاه هوافضا طراحی اولین 
هواپیما »آریا ۱۰« را آغاز کرد که طراحی اولیه آن به 

پایان رسید و االن در مرحله طراحی مقدماتی است.
امی افزود: برای استفاده از این هواپیما در فرودگاه های 
کشور، از ســازمان هواپیمایی کشــوری گواهینامه 
طراحی هواپیمــا DOA را دریافت کردیم. امیدواریم 
به زودی طراحــی این هواپیمــا به اتمام برســد و از 
این هواپیما به عنوان ایر تاکســی به صورت روزانه به 
اقصی نقاط کشــور و حتی کشــورهای همسایه برای 

خدمات مهندسی، تجاری و علمی استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به شعار امسال هفته جهانی فضا 
که موضوع حضور زنان در فضا اســت گفت: ما از این 
شعار اســتقبال می کنیم. خانم های داوطلب با سابقه 
خلبانی، جزو کسانی هســتند که ثبت نام اولیه برای 
اعزام به فضــا انجام داده اند و در حــال حاضر در حال 
طی دوره آموزش های الزم هستند. سرپرست قسمت 
گزینش و آموزش فضانوردان خانم هست. سرپرست 
و کل گــروه فیزیولــوژی حیوانی، گیاهی و انســانی 
پژوهشگاه هوافضا که آزمایش های بسیار مهمی را در 
شرایط بی وزنی مانند ایستگاه بین المللی در فضا انجام 
می دهند، همه از زنان هیات علمی هســتند. امیدوارم 
پس از انجام تست های موردنیاز، اولین فضانورد ایرانی 

از بین خانم ها باشد.

توسعه صنعت فضايی شتاب می گيرد

اعزام انسان به فضا توسط ایران تا سال۱۴۰۴
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

فعاالن فناور صنعت آبزی پروری دور هم جمع شدند تا برای 
رفع نیارها و چالش های این صنعــت راهکارهای فناورانه و 
دانش بنیان ارائه شود. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
با هدف رفع نیاز های شرکت های فعال در حوزه آبزیان اقدام 
به برگزاری رویدادی با عنوان ارائه نیازهــای فناورانه حوزه 
آبزیان کرد. این رویداد از سلسله رویدادهای ارتقای تاب آوری 
و رقابت پذیری زنجیره های ارزش و  با هدف شبکه ســازی 
میان شرکت های دانش بنیان و صنایع راهبردی کشور است 
تا در نهایت به کمک فناوری های نوین شاهد تامین امنیت 

موادغذایی و افزایش تولیدات در این حوزه باشیم.
در این رویداد ۷ شــرکت از صنایع مختلف از جمله شرکت 
های نیکسا، کشــت و صنعت مکران، آبزیان آسیا، اتحادیه 
تولید و تجارت آبزیان، پرورش ماهی عباســی دلوئی، تکثیر 
میگو سندرف جاسک وآرمان جنوب )تحفه(، در حوزه آبزیان 

نیازهای فناورانه خود را ارائه دادند و ۲۰۰شرکت دانش بنیان 
نیز این نیازها را دریافت کردند.

عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 
بازار آبزیان سازمان شیالت ایران در این برنامه گفت: برای قرار 
گرفتن تمام فرایند های مرتبط با تولید در طول زنجیره ارزش 
نیازمند تلفیق فرایند تولیدات با فناوری های نوین در اکثر حوزه 
ها مانند کشاورزی سنتی و شیالت خواهیم بود. زیرا در صورت 
نبود پردازش های فناورانه در عرصه تولید امکان قرار گرفتن در 

مسیر توسعه و افزایش تولیدات را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در حوزه آبزی پــروری باید به چند موضوع از 

جمله صید و صیادی و همچنین آب های داخلی و فراهم بودن 
زیرساخت ها برای تولید هرچه بیشتر توجه داشت. گلشاهی با 
اشاره به این که باید نگاه ویژه ای برای افزایش تولیدات در حوزه 
آبزیان داشت، گفت: هرچند آب های شور ولمیزرع ساحلی هم 
بخشی از منابع آبی کشور هستند اما امکان استفاده از آن ها 
برای پرورش آبزیان امکان پذیر نیست بنابراین الزم است  تا 
قبل از شروع تولید، بسترسازی و زیرساخت های الزم برای 

استفاده از چنین منابعی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بیان کرد: طی چند ســال گذشته در معاونت 
علمی،الویت بندی های برای توجه به برخی حوزه های خاص 

و گلوگاهی کشــور از جمله حوزه های صنعت و کشاورزی 
صورت گرفته است تا براساس این الویت ها به رفع مشکالت 
شــرکت های دانش بنیان و همچنین چالش های کشور در 
هریک از  این حوزه ها بپردازیم، که با ایجاد مشکالت ارزی و 
مواجه شدن کشور با چالش واردات نهاد های کشاورزی اجرای 
این طرح با قوت بیشتری پیگیری شد.به گفته این فعال فناور، 
ارتقای تاب آوری برای شناسایی و  رفع نیاز های گلوگاهی و 
استراتژی جامعه و همچین ارتقای رقابت پذیری بین المللی 
از طریق توسعه صادرات کاالها و خدمات دارای ارزش افزوده 
از جمله دستاوردهای موفق الویت بندی برای رفع نیاز های 
جامعه است. تا به امروز، به ۴۰ حوزه درصنایع مختلف برای رفع 
چالش ها و نقاط گلوگاهی براساس زنجیره ارزش ورود کرده 
ایم. در تالشیم تا از این طریق نقش علم و فناوری را در حوزه 

های صنعتی کشاورزی پررنگ تر کنیم.

با اتکا به توانایی شــرکت های دانش بنیان، نرم افزاری 
برای جلوگیری از حمالت بد افزارهایی چون استاکس 
نت پیاده ســازی شده اســت؛ ضمن آنکه محققان این 
شــرکت ها موفق شــدند از گازهای آالینده مجموعه 
مس خاتون آباد، ماده شــیمیایی بــا ارزش افزوده باال 
تولید کنند."اســتاکس نت" )Stuxnet( یک بدافزار 
رایانه ای اســت که اولین بار در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۰ توسط 
ضد ویروس وی بی ای۳۲ شناســایی شد. این بدافزار با 
استفاده از نقص امنیتی موجود در میانبرهای ویندوز، 
با آلوده کردن رایانه های کاربــران صنعتی، فایل های 
با قالب اســکادا که مربوط به نرم افزارهای WinCC و 
PCS۷ شرکت زیمنس  اســت را جمع آوری کرده و به 
یک سرور خاص ارسال می کند.این بدافزار سیستم هایی 
را هدف قرار می دهــد که دارای یک مبــدل فرکانس 
هستند و نوعی دســتگاه برای کنترل ســرعت موتور 
است. اســتاکس نت، کدی بلند و پیچیده، برای کشف 
آسیب پذیری ویندوزهای ماکروسافت برنامه ریزی کرد. 

این ویروس از طریق اتصال USB پخش شد و هدف  آن 
یکی از نیروگاه های هسته ای ایران بود. استاکس نت در 
این تاسیسات هسته ای متوقف نشد؛ اگرچه قرار نبود تا 
فراتر از این نیروگاه هسته ای برود، اما تا پیش از این که 
تحلیل گر بدافزار آن را در ماه ژوئن ۲۰۱۰ کشف کند، 
به کامپیوترهای سراسر آسیا نفوذ کرد.ظاهرا این کرم 
کامپیوتری برای ضربه زدن به مراکز کنترل برنامه های 
هسته ای ایران طراحی و پخش شد ولی اکنون خود به 
خطری بدل شده که پیچیدگی های جنگ سایبری را 
به خوبی نشان می دهد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، 
این ویروس توســط دولت یا دولت هایی بــا امکانات و 
فناوری پیشرفته تولید شده اســت و برای اولین بار در 
تاریخ، توان یک کشــور برای تخریب زیر ساخت ها در 

کشــور دیگری را به نمایش می گذارد. به منظور مقابله 
با چنین حمالت بد افزاری، محققان شرکت های دانش 
بنیان اقدام به پیاده ســازی نرم افزاری کردند.مجتبی 
زارع مهرجردی- مدیر طرح های کالن صندوق نوآوری 
و شکوفایی با اشاره به بحث های صورت گرفته در زمینه 
بد افزار اســتاکی نت در کشــور، گفت: از سوی یکی از 
شرکت های دانش بنیان نرم افزاری به سفارش وزارت 
نفت، به منظور جلوگیــری از چنین حمالت بد افزاری 
پیاده شــده اســت. این نرم افزار کامال بومی است.وی 
خاطر نشان کرد: این نرم افزار بومی قادر به جلوگیری 
از حمالت بد افزارها اســت و این نرم افزار برای ســایر 
حوزه ها در حال توســعه اســت. مهرجردی با تاکید بر 
اینکه ظرفیت شرکت های دانش بنیان بسیار زیاد است، 

مشروط به آنکه مسووالن این ظرفیت ها را درک کنند، 
اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان از مزیت های کشور 
محســوب می شــوند؛ ولی از آنجایی که این شرکت ها 
نیاز به پول و ســرمایه زیادی ندارند، تصور می شود که 
اثرگذاری شــرکت های دانش بنیان کم اســت شاهد 
هســتیم که پول های کالن در جاهایی سرمایه گذاری 
می شود که اثرگذاری کمی دارند.مدیر طرح های کالن 
صندوق نوآوری و شــکوفایی خاطر نشان کرد: سرمایه 
هنگفت چند ۱۰ میلیارد دالری در حوزه هایی با راندمان 
۲۰ تا ۳۰ درصدی رفته اســت، در حالی که با سرمایه 
گذاری ۱۰۰ میلیون دالری برای تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان موجب جلوگیری از خروج ۵ میلیارد دالری 
ارز از کشور شــده اســت.وی با تاکید بر اینکه سرمایه 
گذاری در حوزه های دانش بنیان ها بهره وری ۵۰ برابری 
در پی دارد، ادامه داد: ولی از آنجایی که این حوزه سرمایه 
گذاری کمی در حد  ۱۰۰ میلیــون دالری می طلبد به 

اهمیت آن پی برده نشده است.

یک شــرکت دانش بنیان انواع مشــاوره هــای مربوط به 
فرآیندهــای صادراتــی و گمرکی را به دیگر شــرکت های 

دانش بنیان و خالق تازه تاسیس ارائه می کند.
محسن مختاری مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژرفاپژوهان 
علوم نو که این خدمات را ارائه می کند، با اشاره به ارائه تجربه به 
دیگر شرکت ها گفت: غالب شرکت های دانش بنیان در راستای 
صادرات محصوالت خود به علت این که تجربه زیادی در این 
عرصه ندارند از شرکت های کارگزاری و تجارب آن ها بهره مند 
می شوند. این مجموعه نیز با تجمیع خدمات به شرکت های 
دانش بنیان و خالق کمک می کند تا به راحتی محصوالت و 

خدماتشان را صادر کنند.تاسیس پایگاه صادراتی در کشورهای 
همسایه یکی از اقداماتی است که این شرکت دانش بنیان انجام 
داده و توانسته محصوالت دانش بنیان  ایران ساخت مرتبط 
با صنعت ساختمان را در کشورهای همسایه عرضه کند. به 
واسطه تاســیس این پایگاه های صادراتی، ۶ فرصت شغلی 
جدید ایجاد شده و با تســهیل امر صادرات، صدها شغل نیز 
در مجموعه های دانش بنیان حفظ می شود.ارزآوری حاصل 
از فروش محصوالت ایران ساخت یکی دیگر از دستاوردهای 
فعاالن فناور بوده و اگرچه فروش کاالی دانش بنیان و صادرات 
آن کاری دشوار است اما در یک برهه زمانی کوتاه توانسته اند 

۴۰۰ هزار دالر ارزآوری برای کشور داشته باشند.دیگر کشورها 
شناخت کافی از محصوالت دانش بنیان ایران ساخت ندارند و 
مشتریان خارجی بیش تر به دنبال محصوالت نفتی و صنایع 
دستی ایرانی هستند. شناســاندن محصوالت دانش بنیان 
ایران ساخت یک امر زمان بر است و باید به آن توجه ویژه شود 
که در شرکت دانش بنیان ژرفا پژوهان علم نو به آن توجه شده 
است.اما تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های دانش بنیان 
راستای تولید محصوالت و تجهیزات باکیفیت داخلی، یکی 
دیگر از الزام های فعالیت شــرکت های دانش بنیان است که 
برای تولیدکنندگان بســیار اهمیت دارد  است این شرکت 

دانش بنیان سعی کرده اســت چشم انداز روشنی از وضعیت 
تامین مواد اولیه موردنیاز را به کسب و کارها ارائه دهد

مختاری، عدم آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی یکی دیگر 
از چالش های صنایع دانش بنیان دانســت و گفت: صنایعی 
مانند تجهیزات پزشکی، محصوالت ساختمانی، دستگاه های 
مربوط به اکتشاف و اســتخراج معادن و منابع زیرزمینی با 
موانعی در تامین قطعات و تجهیزات یدکی وارداتی رو به رو 
هستند و این شرکت برای رفع چالش های یاد شده و تسهیل 
و تسریع امور مرتبط با تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 

گام برداشته است.

افزايش امنيت غذايی؛

200 شرکت دانش بنیان برای رفع نیازهای صنعت آبزی پروری 

ارزش افزوده از باران های اسيدی خاتون آباد

مقابله با حمالت مشابه استاکس نت با نرم افزار بومی

خدمات تجاری به شرکت های دانش بنیان رسید و صادرات محصوالت ایران ساخت تسهیل شد


