
معاون فنی گمرک ایران از لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنج چند روزی زودتر از موعد مقرر خبر داد.به گزارش 
ایسنا، طبق آنچه در قانون مقررات صادرات و واردات 
تاکید شــده اســت، ممنوعیت واردات برنج از ابتدای 
مرداد تا پایان آبان ماه جهــت حمایت از تولید داخل 
اعمال می شود که برای سال جاری نیز اجرایی شد.در 
حالی هنوز زمان چهار ماهه به پایان نرســیده که این 
ممنوعیت لغو  شــده اســت، آن طور که معاون فنی 
گمرک ایران در این رابطه به ایسنا توضیح داده است 
با توجه به زمان پایانی فصل برداشت برنج و همچنین 
نامطلوب بــودن فضای نگهــداری محموله های وارد 
شده در بنادر و جلوگیری از فســاد احتمالی کاال این 

ممنوعیت لغو شد.ارونقی گفت که در مذاکرات صورت 
گرفته جهت لغو ممنوعیت فصلی، ترخیص برنج جهت 
ورود به بازار و ایجاد تعادل و ثبات در بازار مورد توجه 
بوده اســت.وی  این  را هم گفت که با لغو ممنوعیت، 
تمامی برنج های دارای شــرایط می تواند فورا با ورود 
صاحب کاال ترخیص شــود، این در حالی است که در 
حال حاضر حدود ۸۵ هزار تن که بعد از ممنوعیت وارد 

بنادر شده است امکان ترخیص دارد.
گفتنی است که طبق ابالغیه وزارت صمت به گمرک 
ایران، مقرر شــد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از 
ابتدای مرداد ماه اعمال شــود، ولــی صرفا آن بخش 
از محموله های برنــج وارداتی که قبــل از ۳۱ تیرماه 

دارای اعالمیه ورود و قبض انبار هســتند مشروط به 
این که دارای ثبت ســفارش باشــند، امکان ترخیص 

داشته باشند.
اما در این مدت با توجه به روند افزایشی قیمت برنج در 
بازار، بارها پیگیری هایی جهت لغو ممنوعیت فصلی و 
ورود برنج جهت جلوگیــری از افزایش قیمت صورت 
گرفت تا اینکه در نهایــت در ۱۲ روز مانده پایان زمان 

تعیین شده ، لغو شد.
در ایــن فاصله، حــدود ۱۳ هزار تن برنج کــه قبل از 
اول مرداد به ایران رســیده ولی قبــض انبار آن بعد از 
ممنوعیت بود، طــی رایزنی هایی کــه بین گمرک و 

دستگاه های اجرایی صورت گرفت ترخیص شد.

شرکت توشیبای ژاپن به منظور بازسازی ارزش 
بازار خود و پاســخگویی به تقاضای سهامداران 
کنشــگر، قصد دارد به سه شــرکت تجزیه شود 
که به زیرساخت، دستگاهها و تراشه های حافظه 
متمرکز خواهند شد.به گزارش ایسنا، این گزینه 
یکی از پیشنهادهای مورد بحث در توشیبا بود که 
امسال پس از شورش سهامداران، ناچار شد کمیته 
ای برای اصالح استراتژی شرکت تشکیل دهد. 
این اقدام از فشار سهامداران کنشگری که اکنون 
بخش زیادی از سرمایه گذاران شرکت توشیبا را 

تشکیل می دهند، خواهد کاست.
ســخنگوی توشــیبا اعالم کرد تحت این برنامه 

توشیبا به سه شرکت تقســیم می شود و سهام 
هر کدام از این شرکتها در مدت چند سال آینده 
عرضه خواهد شد. این اقدام یک گزینه استراتژیک 
است که مورد بررســی قرار گرفته است.توشیبا 
در حال طراحی یــک برنامه میــان مدت برای 
تقویت ارزش شــرکت اســت. روزنامه نیک کی 
پیشتر گزارش کرده بود که توشــیبا قصد دارد 
تا ســال ۲۰۲۳ تجزیه شود.بر اســاس گزارش 
رویترز، توشیبا اعالم کرد هیچ تصمیم قطعی از 
سوی توشیبا گرفته نشــده است و اگر تصمیمی 
گرفته شــود که نیاز به افشا داشــته باشد، آن را 
اعالم می کند.توشیبا در ســالهای اخیر سرمایه 

گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی را قبول 
کرد تا با مشــکالت مالی که پس از ورشکستگی 
سال ۲۰۱۷ وستینگ هاوس الکتریک - شرکت 
تابعه نیروگاه هســته ای آمریکایــی خود - پیدا 
کــرد، مقابله کنــد. تحقیقات مســتقلی که در 
ژوئن انجام شد، نشــان داد توشیبا سال گذشته 
با دولت ژاپن تبانی کرده است تا مانع تاثیرگذاری 
ســرمایه گذاران خارجــی کنشــگر در هیات 
مدیره اش شــود. در نتیجــه در مجمع عمومی 
ســهامداران، رییس هیات مدیره برکنار شد که 
 پیروزی کم ســابقه ای برای سهامداران کنشگر 

بود.

در حالی که اخیــرا رئیس انجمن تولیدکننـــدگان، 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصــوالت دخانی از 
افزایش قیمت سیگار در ســه ماهه چهارم سال و در پی 
اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ســیگار و در 
نتیجه آن افزایش قاچاق خبر داده بود، جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات می گوید ایران کمترین مالیات را بر 
محصوالت دخانی دارد.به گزارش ایسنا، در پی مصاحبه 
ایسنا با رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان 
و واردکنندگان محصوالت دخانــی، جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات مالیات طی نامه ای با اشاره به اینکه 
دخانیات یکی از اجزای اصلــی معاهده جهانی کنترل 
دخانیات است و در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسالمی 
تصویب و جمهوری اسالمی ایران عضو رسمی این معاهده 
شده، تصریح کرده که بر اساس این دستور العمل کشورها 
باید به سویی حرکت کنند که حداکثر ۷۰ درصد قیمت 
خرده فروشی فرآورده های دخانی مالیات باشد. بر این 

اساس کشــور ایران طبق آخرین بررسی سازمان بین 
المللی در زمینه رسیدن به این اهداف، پایین ترین درجه و 
امتیاز در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و منطقه داشته 
است.بر اساس اعالم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، 
در حال حاضر مالیات دخانیات در ایران کمتر از ۳۰ درصد 
نرخ خرده فروشی است که در مقایسه با ترکیه )۸۱(، اردن 
)۸۴(، فلسطین )۹۸( و... رقم پایینی محسوب می شود.این 
جمعیت همچنین معتقدند که عمده قاچاق توسط عوامل 
و صاحبان اصلی صنعت و تجارت مواد دخانی در کشور، 
منطقه و جهان انجام می شود و همیشه بهانه و توجیهی 
برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ساختن دولت 
و مجلس برای عقب نشــینی از تصمیماتی که می تواند 
منجر به کاهش مصرف مواد دخانی از یک طرف و به کار 
گیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، عنوان 
می کنند.گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره 
مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به 

همراه داشــته؛ چرا که مجموعه وزارت بهداشت و ستاد 
کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار در ایران 
ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار مصرف کاهش 
می یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است. از طرف 
دیگر بر اساس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور، مصرف 
دخانیات ساالنه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور رقم 
می زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سالمت 
به دنبال دارد، اما در بین ۱۸۲ کشــور عضو کنوانسیون 
کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران حداقل 
میزان مالیات بر محصوالت دخانی را دارد و بر این اساس 
خواستار اصالح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه 
هستند. اما تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقدند 
سیگار به نسبت ســرانه درآمد در مقایسه با کشورهای 
دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات سیگار عموما منجر 
به افزایش قاچاق می شود؛ چرا که اساسا تولید در ایران 

گران تر از کشورهای همسایه تمام می شود.

دادگاهی در روسیه شــرکت گوگل را به دلیل عدم حذف 
محتوای غیرقانونی، دو میلیون روبــل )۲۸ هزار و ۸۵ دالر( 
جریمه کرد.به گزارش ایسنا، روسیه گوگل را تهدید کرده 
اســت به دلیل کوتاهی مکرر در حذف محتوای ممنوع در 
موتور جست و جوی گوگل و یوتیوب، این شرکت را معادل 

درصدی از گردش مالی ساالنه اش در روسیه جریمه خواهد 
کرد. چنین اقدامی شدیدترین اقدام مسکو در راستای کنترل 
شــرکتهای فناوری خارجی خواهد بود.گوگل این جریمه 
را تایید کرد اما اظهارنظر بیشتری نکرد. این شرکت و یک 
نماینده پارلمان روسیه ماه گذشته اعالم کردند گوگل بیش 

از ۳۲ میلیون روبل مربوط به جریمه های قبلی را پرداخت 
کرده است.روسیه همچنین برنامه پیام رسانی تلگرام را چهار 
میلیون روبل جریمه کرد.بر اساس گزارش رویترز، دو پرونده 
دیگر علیه گوگل تا ۲۹ نوامبر بــه تعویق افتادند تا نماینده 
گوگل فرصت بیشتری برای مطالعه محتوای آنها داشته باشد.

ایران با ثبت ۴.۷ میلیارد بشکه معادل نفت ذخیره هیدروکربوری قابل استحصال 
یعنی حدود یک چهارم مجموع اکتشاف های جهان در سال ۲۰۱۹، توانست در 
رتبه نخست دنیا قرار گیرد و تاکنون با مجموع اقدام های انجام شده، اهداف برنامه 
پنجساله ششم اکتشافی در حوزه کشف ذخایر نفت و گاز بیش از ۱۵۰ درصد 
تحقق یافته است.به گزارش ایسنا، از دستـاوردهای مدیریت اکتشاف در چند 
دهـه اخـیر می توان کشف ابر میادین نفت و گاز نظیر آزادگان و پارس جنوبی 
و همچنین عســلویه، یادآوران، تابناک، مدار، ســپهر، خیام، چنگوله، کیش، 
خارتنگ، نام آوران و ارم را ذکر کرد. در یک جمله می توان گفت مدیریت اکتشاف 
با کشف خود در حال حاضر دارای رتبه ۱ ذخایر گاز جهان و رتبه ۴ ذخایر نفت 

دنیا را به خود اختصاص داده است.
در این میان مدیریت اکتشاف با اولویت بندی توان اکتشافی هیدروکربنی سراسر 
ایران از اولویت ۱ تا ۷، تمرکز عملیات اکتشــاف که هزینه نسبتاً باالیی دارد را 
در اولویت ۱ تا ۳ گذاشته و همزمان در مناطق با اولویت ۴ تا ۷ مطالعات جامع 
و سیستماتیک خود را که شامل تهیه نقشه های زمین شناسی، ژئوشیمیایی و 

مطالعات ژئوفیزیکی است، دنبال می کند.

 در این راستا مطالعات جامعی در دشــت مغان، مکران، تایباد و طبس و بخش 
هایی از ایران مرکزی، در مراحـل اولـیه صـورت گـرفته است و تاکنون تعداد 
۶ مطالعه جامع در حوضه های رســوبی کشور و بیش از ۲۳۰ برگ نقشه زمین 
شناسی رقومی تهیه شده است. این نقشه ها می توانند عالوه بر تأمین و پشتیبانی 
مطالعات جامع، در تمامی کارهـای عـــمرانی و تحقـیقاتی سایر سازمان های 
کـشور به کـار گرفـته شوند.حجم نفت و گاز کشف شده در سال های ۱۳۹۲ تا 
۱۴۰۰ آن چنان بود که مقام نخست نفت و گاز در سال ۲۰۱۹ در میان تمامی 
کشورهای جهان به ایران تعلق گرفت؛ همچنین در مدت زمان مورد اشاره در 
مجموع ۱۹ میدان مشــتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید همچون نام آوران و یلدا 
و میادین گازی پازن و ارم کشف شــد که حجم نفت خام قابل استحصال این 
کشــفیات ۳۳۰۳ میلیون بشکه و حجم گاز خشــک قابل استحصال ۷۲۸۷۴ 
میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود.هم اکنون هفت دکل روی موقعیت های 
اکتشافی در حال حفاری هستند، چهار پروژه لرزه نگاری عملیاتی و چهار پروژه 
پردازش اطالعات در حال اجرا بوده و ۱۱ پــروژه مصوب ژئوفیزیکی در مرحله 
مناقصه است.همچنین در نیمه نخست ســال جاری ۳۶ حلقه چاه نفت و گاز 

تکمیل شــده و  طی این مدت ۲۰۵۳ عملیات فنی و تخصصــی در قالب ارائه 
خدمات یکپارچه صنعت حفاری محقق شده، از چاه های حفر شده در شش ماه 
گذشته پنج حلقه توسعه ای، یک حلقه اکتشافی و ۳۱ حلقه تعمیری تکمیلی 

بوده و متراژ ثبت شده در این دوره  ۳۲ هزار و ۴۵۸ متر بوده است.

ضرورت شناسایی ظرفیت های اکتشافی احصانشده
محسن خجسته مهر - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - در خصوص اهمیت 
مدیریت اکتشاف در شرکت ملی نفت ایران و نقش حاکمیتی این بخش گفت: 
با توجه به تجمیع داده های باالدست صنعت نفت در مدیریت اکتشاف، مدیریت 
بهینه اطالعات در این بخش بسیار حائز اهمیت و ضروری است.وی با بیان اینکه 
تحت هر شرایطی، حداکثرسازی نرخ جایگزینی ذخایر نفت و گاز باید در دستور 
کار باشد، بر ضرورت مشخص بودن سهم تولید از اکتشافات جدید و ارائه اطالعات 
اکتشافات جدید با قطعیت باال نیز تأکید کرد و گفت: هرچه اطالعات ارائه شده به 
شرکت های بهره بردار قطعیت بیشتری داشته باشند، زمینه تدوین طرح جامع 
توسعه به شکل انعطاف پذیرتر و بهینه تر فراهم می شود.مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران، تداوم فعالیت های اکتشافی را حتی در مناطق جنوبی، جنوب غرب 
و مرکزی ایران ضروری برشمرد و گفت: ظرفیت های اکتشافی احصانشده، چه 
در خشکی و چه در دریا وجود دارد و باید ضمن تالش برای شناسایی ظرفیت ها، 
افزایش ضریب موفقیت اکتشاف را با بهره مندی از تجهیزات فناورانه در دستور 

کار قرار داد.

تاکید بر صادرات خدمات اکتشافی
خجسته مهر با بیان اینکه اکتشافات جدید باید متناسب با شرایط و مقتضیات 
وارد زنجیره شــود، بر شناســایی ذخایر نامتعارف نفت و گاز نیز تأکید کرد و 
گفت: آمریکا برای اقتصادی کردن تولید ذخایر نامتعارف خود بود که نســبت 
به سیاســتگذاری برای مدیریت قیمت نفــت اقدام کرد و برای پیاده ســازی 
سیاست های خود از ابزارهایی مانند تحریم و ...  بهره جست.آنطور که روز گذشته 
مهدی فکور، مدیر جدید اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز اعالم کرده صادرات 
خدمات اکتشافی در دستور کار این شرکت قرار دارد و به نظر می رسد که قطار 

اکتشافات نفتی در این دوره نیز پر سرعت در حرکت باشد.

توشیبا سه تکه می شودممنوعیت واردات برنج لغو شد

جریمه مجدد گوگل در روسیهجدال بر سر مالیات سیگار باال گرفت

اکتشافات نفتی تا کجا پیش رفت؟
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سرمقاله

ناکارآمدی واردات 
خودرو 

حتی با آزادسازی واردات 
خودرو در بهترین شرایط 
باز هم زیر ۵ هزار خودرو 
به کشور وارد خواهد شد 

و این تعداد خودرو نخواهد...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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 قاليباف خطاب به دولت: بازار سرمایه
 ساماندهی شود

 چالش بورسی مجلس
 با دولت

 کام تلخ مردم
 از گرانی میوه 

شامخ مهرماه به ۵4,۷۶ واحد رسيد و رکورد 11ماهه افزایش  قيمت مواد اوليه توليد شکست

رکورد  شکنی   قیمت  مواد  اولیه  
صفحه2
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ابهامات  واردات  خودرو
واردات   خودرو   تغییری   در   قیمت   خودروهای   داخلی   ایجاد   خواهد  کرد؟

حضور وزیر اقتصاد در مجلس با حاشیه هایی همراه 
بود تا جایی که محمد حســین آصفری، نماینده 
مردم اراک، خانــدوزی را متهم به دروغگویی کرد. 
روز گذشته زنگ آغاز جلسه علنی مجلس در حالی 
به ریاســت قالیباف به صدا درآمد که سید احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که تا چندماه 
پیش خود جزوی از نمایندگان بود از جایگاه وزیر 
دولت به پارلمان آمده بود و در گزارشــی به شرایط 
بازار بورس و برنامه های این وزرات خانه پرداخت. 
سید احساس خاندوزی پشت تریبون رفت و با انتقاد 
از عملکرد دولت روحانی در بازار سهام، درباره شرایط 

بورس گفت: بازار سرمایه...

گرانی میوه و تره بار موضوعی است که گویا قرار 
نیست فروکش کند. قیمت ها همچنان در بازار 
میوه و تره بار می تازند و مردم توان خرید ندارند. 
قیمت برخی از میوه ها صیفی جات در بازار باال 
رفته است. افزایش قیمتی که فعاالن این بازار 
علت آن را گرانی در مبدا و جایگزینی محصوالت 
مناطق گرمســیری با سردســیری عنوان می 
کنند. قیمت ها حتی در میوه فروشی هایی که 
در مجاورت یکدیگر و در یک خیابان قرار دارند 
هم یکسان نیست. بسیاری از میوه های با یک 
کیفیت نیز با اختالف قیمت فراوان به دســت 
مصرف کنندگان می رســد ومــردم از کیفیت 

پایین میوه ها هم گالیه های...

قیمت
  اقالم  خوراکی
  روزانه اعالم شود

دستور   رئيسی   برای  قيمت   کاالهای اساسی:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
نقدینگی از ۴۰۰۰هزار  میلیارد  

گذشت 
آمارها نشان می دهد که در پایان شهریور ماه پایه 
پولی با رشــد ۳۹.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته به ۵۲۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنالین ،بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی: پایه پولی در پایان شهریور ماه با رشد ۳۹.۵ 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۵۲۱۹ 
هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی نیز در شهریور 
ماه با رشد ۴۰.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. این 
در حالی است که در مرداد ماه رشد نقطه به نقطه 
نقدینگی برابــر با ۳۹.۱ درصد بــود که حاکی از 

افزایش رشد آن در ماه پایانی تابستان است.

جهش تجارت خارجی در شهریور ماه
ارزش دالری واردات در شهریور امسال نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از دو برابری 

را نشان می دهد.
بر اساس اعالم بانک مرکزی: ارزش دالری واردات 
در شهریور امسال برابر با ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون 
دالر بوده که نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 

افزایش بیش از دو برابری را نشان می دهد.
ارزش دالری واردات نســبت به مرداد نیز رشــد 
۲۱۶ درصدی را تجربــه کرده و در مجموع بیش 
از ۲۸ درصد ارزش واردات در شــش ماه نخست 
سال مربوط به شهریور بوده اســت. به طور کلی 
ارزش واردات در شش ماه نخست امسال برابر با ۲۳ 
میلیارد و ۱۲۱ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.
 ارزش دالری صادرات نیز در شهریور برابر با چهار 
میلیارد و  ۱۴۵ میلیون دالر بوده که نســبت به 

مرداد افزایش ۲۴.۷ درصدی را نشان می  دهد.
بیش از ۲۴ درصد ارزش کل صادرات در شش ماه 
نخست سال مربوط به شهریور بوده است. همچنین 
ارزش صادرات در شــهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد را نشان می دهد. 
به طور کلی ارزش صادرات در شــش ماه نخست 
سال برابر با ۲۱ میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص بورس بر مدار صعود
شاخص کل بازار بورس روز گذشته )سه شنبه، 
۱۸ آبان ماه( با ۱۳ هــزار و ۲۹۸ واحد افزایش 
در جایگاه یک  میلیون و ۴۴۷ هزار واحدی قرار 
گرفت. در معامالت روز گذشته بیش از هشت 
میلیارد و ۸۰۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۸۳۰ واحد 
افزایش بــه ۳۸۵ هزار و ۷۵۹ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ۵۲۳ واحد رشد به ۲۴۳ هزار و 
۷۳ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۳ هزار و ۸۵۷ 
واحد و شــاخص بازار دوم ۱۳ هزار و ۸۳۱ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، گسترش نفت 
و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۵۶۰ واحد، 
ملی صنایع مــس ایران )فملی( بــا یک هزار و 
۲۵۱ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 
یک هزار و ۴۲ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و ۲۷ واحــد، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با یک هزار و هفت واحد، پاالیش 
نفت تهران )شتران( با ۹۴۰ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با ۹۳۶ واحد، پتروشیمی 
پردیس )شــپدیس( با ۷۹۷ واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۶۳۲ واحد و فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۵۱۳ واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
بــا ۵۰۲ واحد، گروه بهمن )خبهمــن( با ۲۴۹ 
واحد، سایپا )خساپا( با ۲۴۴ واحد، پارس خودرو 
)خپارس( با ۱۳۰ واحد، بانک پارسیان )وپارس( 
با ۱۰۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۷۵ واحد 
و تراکتورسازی ایران )تایرا( با ۵۱ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد ایران خودرو 
)خودرو(، سایپا )خساپا(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(،   پاالیش نفت اصفهان 
)شــپنا(، گروه دارویی برکــت )برکت(، بورس 
کاالی ایــران )کاال( و پاالیش نفت بندرعباس 

)شبندر( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خــودرو هــم در معامالت روز گذشــته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه چهار  میلیارد و چهــار میلیون برگه 
 ســهم به ارزش ۹  هزار و ۱۱۳ میلیــارد ریال 

داد و ستد شد.

اخبار

شامخ کل اقتصاد در مهرماه 
به ۴۵,۷۶ رسیده که ۰.۷۹ 
واحد کمتر از شهریور است. 
در این مــاه رکورد ۱۱ ماهه 
افزایش قیمت مــواد اولیه 

شکسته و این مسئله تولید را در تنگنا قرار داده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران، بیست و پنجمین دوره 
طرح شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد منتشر 
کرد. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در مهر ۵۴.۷۶ به دســت آمده 
اســت که گرچه باالی ۵۰ واحد ثبت شده؛ اما میزان 

رشد آن ۰,۷۹ واحد کمتر از ماه قبل است.
همچنین در این دوره، گزارش ســی و هفتمین دوره 
طرح شاخص مدیران خرید )PMI( بخش صنعت نیز 
منتشر شــده که از کاهش ۶,۸۳ واحدی این شاخص 
نسبت به شــهریورماه و رســیدن آن به ۵۰.۸۳ واحد 
حکایت دارد. بر اســاس این گــزارش، بخش صنعت 
در مهرماه با افت قابل توجه میزان سفارشــات جدید 
مشتریان مواجه بوده و موجودی مواد اولیه این بخش 
نیز برای پنجمین ماه پیاپی روند کاهشــی داشــته 
است. این در حالی است که در مهرماه میزان صادرات 
کاالی بخش صنعت به کمترین مقدار در ۶ ماه اخیر 
 رســیده و میزان فروش محصوالت نیز روند کاهشی 

پیدا کرده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
 بررسی داده های در این ماه به جز شاخص موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی، سایر مؤلفه های اصلی باالتر 
از ۵۰ ثبت شده اند. افزایش این شاخص در مهرماه به 
ترتیب ناشی از بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان 

بوده است.
شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار در مهرماه 
)۵۶,۱۶( با شدت کمتری نسبت به شهریور افزایش 
داشــته اســت. میزان افزایش این شاخص در بخش 

صنعت کمتر از سایر بخش هاست.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۵۵.۱۶( 
در مهرماه با شدت رشــد کمتری نسبت به شهریور 
افزایش داشته اســت. اگرچه این شاخص در بخش 
صنعت کاهشی بوده، اما در دو بخش دیگر با افزایش 

همراه بوده است.
سرعت انجام و تحویل سفارش )۶۴.۰۷( به بیشترین 
مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. افزایش 
این شــاخص به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و 

صنعت با شدت بیشتری بوده است.
شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۴۹,۹۸( در مهرماه اندکی کاهش داشــته است. این 

شــاخص به دلیل افزایش قیمت ها و نرخ ارز با شدت 
بیشــتری در دو بخش صنعت و ســاختمان کاهش 

داشته است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۴۷.۸۴( نســبت به شــهریورماه کاهش داشته و به 
کمترین مقدار خود طی ۱۱ ماهه اخیــر از آبان ۹۹ 
رسیده است. کاهش این شاخص علی رغم افزایش آن 
در بخش صنعت، ناشی از کاهش استخدام در بخش 

خدمات و کشاورزی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۸۳.۵۲( همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است 
و به بیشترین مقدار خود طی ۱۲ ماه اخیر از مهر ۹۹ 
رسیده است. بر اســاس آخرین آمار مرکز آمار ایران 
در مهرماه عدد شــاخص کل برای خانوارهای کشور 
به ۳۶۴,۱ رســید که نســبت به ماه قبل ۳.۷ درصد 
افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به مهرماه برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۴ درصد 

رسیده است.
شاخص قیمت محصوالت تولیدشــده یا خدمات در 
مهرماه )۶۳.۵۵( به بیشــترین مقدار خود طی ۶ ماه 
اخیر رسیده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه لوازم 
مورد نیاز طی ماه های اخیر به خصوص با باالرفتن نرخ 
ارز و همچنین افزایش هزینه های تولید و انجام فعالیت 
اقتصادی باعث افزایش بیشتر این شاخص در مهرماه 

شده است.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن 
اقتصادی در مهرماه در میان همه زیرشــاخص های 
شامخ کل اقتصاد مؤلفه های موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده، میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی و میزان صادرات کاال یا خدمات روند کاهشی 
داشته اند. بنا به گفته فعاالن اقتصادی همچنان افزایش 
شدید نرخ ارز و قیمت های مواد اولیه و لوازم موردنیاز و 

مشکل تأمین آن در این ماه نیز چالشی بزرگ در انجام 
فعالیت اقتصادی کسب وکارهاست.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه عدد 
۵۰.۸۳ به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش 
صنعت وضعیت تا حدودی مشابه ماه قبل است. در بین 
زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت، شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه 
عدد زیر ۵۰ را به ثبت رســانده و سایر زیرشاخص های 
اصلی باالی ۵۰ بوده اند. شاخص مقدار تولید محصوالت 
در مهرماه )۵۱.۳۱( نسبت به شهریور با کاهش در عدد 
شاخص همراه بوده و رونق بسیار اندکی روبرو بوده است. 
کاهش سفارشــات و موجودی مــواد اولیه در کاهش 

شاخص تأثیرگذار بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه 
)۴۵.۲۲( نسبت به ماه قبل روند بسیار کاهشی داشته 
و به اعتقاد فعاالن اقتصــادی افزایش نرخ ارز و قیمت 
مواد اولیه و همچنین کاهش قدرت خرید مشتریان در 

کاهش آن تأثیر داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه در مهرماه )۴۴.۵۲( برای 
پنجمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و با شدت 
بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. افزایش 
شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، دلیل اصلی کمبود 

مواد اولیه در بخش صنعت است.
شاخص میزان صادرات کاال )۴۳.۵۷( در مهرماه کاهش 
داشته و طی ۶ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده 
است. به اعتقاد فعاالن اقتصادی بسته شدن مرز ایران با 
ارمنستان و آذربایجان و افغانستان در کاهش صادرات 
بازارهای مرزی تأثیرگذار بوده است. اگرچه بنا به آمار 
گمرک، میزان صادرات مهرماه به ارزش پنج میلیارد و 

۲۶۸ میلیون دالر بوده است اما طبق ارزیابی فعاالن 
اقتصادی صادرات کاهش داشته و فقط در چند رشته 
فعالیت مانند چوب، کاغذ و مبلمان، صنایع نساجی و 
صنایع فراورده های نفت و گاز، شاخص صادرات افزایش 

داشته است.
شــاخص میزان فروش محصوالت در مهر )۴۶,۵۳( 
دوباره روند کاهشی پیدا کرده است. کاهش تقاضای 
مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از دالیل 
اصلی این کاهش در فروش اســت. اگرچه بر اساس 
انتظار فعــاالن اقتصادی پیش بینی می شــد پس از 
انتخابات و پیک پنجم کووید ۱۹ وضعیت فروش در این 
ماه بیشتر شود ولی رکود در تقاضا مجدداً آن را در مسیر 

کاهشی قرار داد.
به طورکلی در مهرمــاه برخالف انتظــارات فعاالن 
اقتصادی وضعیت بخش صنعت تا حدود زیادی مشابه 
ماه قبل بوده و به گفته اکثر صنایع دلیل اصلی آن کمبود 
شدید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز که همراه با کاهش 
نقدینگی بر کاهش شدید میزان سفارشات مشتریان 
است. همان طور که در ماه قبل پیش بینی شده بود این 
کمبود و گرانی ارز، در بازارهای صادراتی بخش صنعت 

نیز تأثیرگذار بوده است.

برخی از مشــکالت اصلی از دید فعاالن 
اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۰

- کمبود شدید مواد اولیه همراه با باال رفتن و نابسامانی 
نرخ ارز، در ادامه فعالیــت و برنامه ریزی بنگاه ها تأثیر 
بســیار منفی گذاشــته اســت. )صنایع الستیک و 

پالستیک(
- اکثر بنگاه ها با مشــکل کمبود شــدید مواد اولیه، 
نقدینگی و افزایش نرخ ارز برای واردات و تأمین مواد 
اولیه خود مواجه شده اند و قیمت مواد اولیه با افزایش 
شدید همراه بوده است. از سوی دیگر کاهش تقاضا، 
رکود و بالتکلیفــی در بازار و کاهش قــدرت خرید 
مشتریان بسیاری از صنایع را با مشکل کمبود نقدینگی 
روبرو کرده اســت. )صنایع شــیمیایی، مواد غذایی، 
پوشاک و چرم، ماشین سازی و لوازم خانگی، نساجی، 
الستیک و پالستیک، پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و 

قطعات وابسته(
-ممانعت از صــادرات تولیدکننــدگان محصوالت 
سیمانی، یکی از مشکالت تولیدکنندگان در این حوزه 

است. )صنایع کانی غیرفلزی(
- به گفته فعاالن بازار، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان 
محصوالت آرایشی، بهداشتی و دارویی را مکلف کرده تا 
محصوالت تولیدی خود را به چند شرکت خاص مورد 
تأیید این سازمان عرضه کنند که این شرکت ها محصول 
را در بازار به قیمت باالتر به فروش می رسانند. همین 
موضوع تعدادی از شرکت ها را در معرض تعطیلی قرار 

داده است. )صنایع شیمیایی(
- کمبود عرضه مواد اولیه مورد نیاز محصوالت فلزی در 

بورس کاال )صنایع فلزی(

شامخ مهرماه به ۵۴,۷۶ واحد رسید و رکورد 11ماهه افزایش  قیمت مواد اولیه شکست

رکورد  شکنی   قیمت  مواد  اولیه  

دستور   رئیسی   برای  قیمت   کاالهای اساسی:
قیمت  اقــام  خوراکی   روزانه 

اعام شود
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
بــه ریاســت رئیس جمهــور مقرر شــد وزارت 
جهادکشــاورزی به صورت روزانــه قیمت اقالم 
خوراکی را از طریق رســانه ها اعالم کند و مردم و 
مصرف کنندگان نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم 
شده راسا بر نرخ ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف 

برخورد شود.
به گزارش تجارت نیوز، جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست سید ابراهیم 
رئیســی برگزار و وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهادکشاورزی گزارش های جداگانه ای از 
تالش برای تنظیم بازار و قیمت کاالها ارائه کردند.

در این گزارش لزوم هماهنگی بیشــتر و تقسیم 
کار جدید بین دســتگاه های مســئول مطرح و 
مقرر شــد در امر نظارت بر قیمت اقالم خوراکی 
در بازار از همه ظرفیت های درون دولت، سازمان 
تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده 
شــود تا نظارت و کنتــرل قیمت ها بــه صورت 
 عینی و عملی توســط وزارت جهاد کشــاورزی 
تحقق یابــد. همچنین بر اســاس تصمیم امروز 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت 
جهادکشــاورزی به صورت روزانــه قیمت اقالم 
خوراکی را از طریق رســانه ها اعالم کند و مردم و 
مصرف کنندگان نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم 
 شده راسا بر نرخ ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف 

برخورد شود.
در جلسه امروز همچنین با توجه به سفر اخیر رئیس 
جمهور به استان بوشهر، موضوع تجارت ملوانی یا 
اصطالحاً » ته لنجی « بررسی و طرح جدیدی با 
هدف ساماندهی این نوع تجارت ارائه شد. پس از 
تبادل نظر درباره این طرح مقرر شد دستگاه های 
مربوطه این طرح را با مشارکت مراجع ذی صالح 

نهایی کنند.

رییس کل بانک مرکزی:
بانک ها پرداخت تسهیات ُخرد 

را روان کنند
- رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها 
خواست در پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای 

رتبه اعتباری مناسب تسهیلگری کنند.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، »علی صالح آبادی« 
در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها، افزود: 
یکی از مطالبات مردم از شــبکه بانکی، تسهیل 
در اعطای تسهیالت اســت و در این راستا انتظار 
می رود شــبکه بانکی با توجه به رتبــه اعتباری 
متقاضیان، شرایط ســهل تری را درباره سازوکار 
اعطای تســهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه 

اعتباری مناسب در نظر بگیرد.
وی در خصوص تدوین الیحه بودجه سال آینده، 
گفت: مفروضات طرح شــده برای تدوین قانون 
بودجه سال آینده توســط دولت، مطلوب است و 
پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد 

کالن کشور باشیم. 
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید این موضوع 
مورد توجه قرار گیرد که تکالیف قانونی که برای 
بانک ها در نظر گرفته می شود، قابلیت اجرا داشته 
و بانک ها بتوانند به طور کامل تکالیف مربوطه را 
اجرا کنند تا رضایت ذی نفعان از عملکرد شبکه 
بانکــی بهبود یابد و در این راستـــا، مشــارکت 
 فعاالنه شــبکه بانکــی در کنار بانــک مرکزی 

ضروری است.
وی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، تاکید کرد: 
بانک مرکزی نســبت به موضوع اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی، همواره حساسیت داشته و 
رفع این مشکل که درباره برخی بانک ها به ناترازی 
مزمن تبدیل شده است را در دســتور کار دارد و 
در این زمینــه، اهتمام ویــژه بانک های ذی ربط 

ضروری است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشــاره به ضرورت 
تقویت بازار پول و سرمایه و هم افزایی هرچه بیشتر 
بین این دو بازار در راســتای رفع نیاز بنگاه های 
اقتصادی به منابع مالی، تصریح کرد: بازار سرمایه 
در کنار شبکه بانکی، می تواند نقش قابل توجهی 
در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و از این 
رو، همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار ســرمایه 

باید تقویت شود.
وی با اشاره به شــرایط ارزی کشور، گفت: ارزش 
معامالت ارز در سامانه نیما در هفت ماهه امسال 
معادل کل سال ۹۹ بوده و در بازار متشکل ارزی نیز 
حجم معامالت تاکنون معادل ۱.۱ میلیارد دالر 
بوده که نشان از بهبود شرایط ارزی کشور است و 
پیش بینی می کنیم همین روند رو به رشد تا پایان 

سال نیز ادامه داشته باشد.
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حضور وزیر اقتصاد در مجلس با حاشیه هایی همراه 
بود تا جایی که محمد حسین آصفری، نماینده مردم 

اراک، خاندوزی را متهم به دروغگویی کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته زنگ آغاز جلسه 
علنی مجلس در حالی به ریاســت قالیباف به صدا 
درآمد که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت 
سیزدهم که تا چندماه پیش خود جزوی از نمایندگان 
بود از جایگاه وزیر دولت به پارلمــان آمده بود و در 
گزارشی به شرایط بازار بورس و برنامه های این وزرات 

خانه پرداخت. 
سید احساس خاندوزی پشت تریبون رفت و با انتقاد 
از عملکرد دولت روحانی در بازار سهام، درباره شرایط 
بورس گفت: بازار ســرمایه با توجه به ماهیت خود 
می تواند و باید نقش بی بدیل بر غلبه بر همین چالش 
تأمین مالی تولید ایفا کند، متأسفانه سوء مدیریت 
مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد 
بی منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 
۱۳۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شــاخص در 
نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد موجب زیان و بلکه ناراحتی 
و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به 
این بازار بود که جمعیت باالیی را هم شامل می شد 

فراهم کرد.
خاندوزی تأکید کرد: بازار سرمایه را که می توانست 
زمینه توسعه کشور باشد به چالشی طوالنی تبدیل 
کرد که روز گذشــته هم ادامه دارد. خوشبختانه با 
رأی ملت به دولت آقای رئیسی و بازگشت درجه ای 
از خوشبینی به بازارها، شاخص از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 
تا روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده و در 
بورس کاال که آن هم رکن مهمی از معامالت اقتصادی 
و شفافیت مالی و کاهش رانت ها دارد، طی سال جاری 
۳۸ میلیون تن انواع محصوالت مختلف معامله شده 
که نسبت به ۱۲ ماه کل سال گذشته که ۳۴ میلیون 
تن بوده است در همین ۷ ماه شاهد وضعیت بهتری در 

این خصوص بوده ایم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی افــزود: در مورد نحوه 
ارتباط تامین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه؛ اگر 
چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 

۱۴۰۰ که در زمان تصویب به دولت گذشته به طور 
مکرر تذکر دادیم، فشار کم سابقه ای را متوجه دولت و 
وزارت اقتصاد کرد. با این اوصاف بنده از زمان حضورم 
در وزارتخانه تالش کردم، مخارج دولت بدون استفاده 
از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای 
پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین 

مالی شود.
این عضو کابینه دولت ســیزدهم گفــت: به عنوان 
مثال در حالی که در طول ۲ ماه و نیم که از شروع به 
کار دولت گذشته است، نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد 
تومان اوراق نقدی به فروش رسیده، در همین مدت 
بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به 

دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.
پس از گزارش وزیر اقتصاد، نوبت به بهارســتانی ها 
رسید که تذکرات و پیشنهادهای خود را خطاب به 
خاندوزی که پیش از این نماینــده مردم تهران بود، 

بیان کنند. 

روایتی از ماموریت مهم سازمان بورس 
در این میان، نمایندگان روز گذشته میزبان، مجید 
عشقی، رئیس ســازمان بورس نیز بود. او زمانی که 
پشــت تریبون مجلس قرار گرفت، با تاکید بر اینکه 
سامانه های نظارتی بورس باید هوشمند و با مشارکت 
عامه سهامداران باشد، گفت: برنامه مدونی درخصوص 
بحث فضای مجازی و کمک گرفتن از عامه سرمایه 
گذاران برای نظارت بر معامالت و سایر فعالیت های 
سازمان خواهیم داشت. البته سازمان بورس به تنهایی 
فارغ از بخش های دیگر اقتصادی نیست و کوچکترین 
تصمیمی در دولت و مجلس به شکل نوسانات بورس 
خود را نشان می دهد و این موضوع در تمام دنیا وجود 
دارد و ما نمی توانیم تصمیمــی درخصوص قیمت 
گذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بازار بورس اثر 
نداشته باشد، البته در چند سال گذشته این روند به 
طو کامل بهبود پیدا کرده و توانستیم بحث های قیمت 
گذاری دستوری را در برخی صنایع حل کنیم، اما کما 
کان در برخی صنایع وجود دارد که در ســودآوری و 

اعتماد سرمایه گذاران اثر دارد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از کیفیت مسکن مهر 
ساخته شده در برخی از استان ها اعالم کرد که آقایان 
مجرد و خانم های باالی ۳۵ سال و سرپرست خانوار می 
توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند اما برای 
آقایان در زمان تحویل شرط تاهل وجود دارد. به گزارش 
ایسنا رستم قاسمی در همایش ملی و نمایشگاه قیر، 
آسفالت و ماشین آالت اظهار کرد: متاسفانه در حوزه 
ساخت و ساز کیفیت خوبی نداریم که ناشی از چند عامل 
از نظارت تا آموزش، ساخت، مواد و مصالح و غیره است اما 
در وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارتقا کیفتیت ساخت 
و ساز در حوزه مســکن و حوزه حمل و نقل جاده ای و 
ریلی هستیم. وی افزود: در سفر اخیری که به سمنان 
داشتم اصال از کیفیت مسکن مهر رضایت نداشتم چرا 
که با وجود گذشت حدود ۶ سال این مسکن های ساخته 
شده نیاز به استحکام بخشی و مقاوم سازی دارد البته 
بخشی از مسکن مهر توسط تعاونی ها ساخته شده که 
متاسفانه نظارتی روی آن ها نبوده اما ما موظفیم آن را 
اصالح کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به باقی ماندن 
۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکید کرد: مسلما 
همه مسکن های مهر تاکنون تحویل نشده را تکمیل 
خواهیم کرد و در هر سفر استانی که می رویم در این باره 

تصمیم می گیریم.

آخرین جزئیات طرح جهش مسکن و شرایط 
ثبت نام مجردها

قاســمی درباره آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و 
شرایط ثبت نام اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن 
فرصت خوبی در اختیار کسانی که صاحب خانه نیستند 
قرارداده اســت و در این طرح از همان ابتدا ایجاد بانک 
زمین را آغاز کردیم و امروز بانک زمین در ۹۰۰ شــهر 
کشور در قالب یک سامانه تشکیل شده و مشخص است 
که جانمایی و کاربری آن زمین چگونه است و تا یک ماه 
آینده بانک زمین برای همه ۴ میلیون مسکنی که تعهد 
دادیم در همه شهرها تشــکیل خواهد شد. وی افزود: 
سامانه ثبت نام برای ۵۰۰ شهر بازگشایی شده که تاکنون 
بر اســاس آخرین آمارها بیش از ۹۰۰ هزار نفر ثبت نام 
کرده اند و درآینده نزدیک با بازشدن این سامانه در همه 

شهرها به بیش از ۴ میلیون متقاضی خواهیم رسید البته 
نهضت ملی مسکن به گونه ای طراحی شده که متقاضی 
محور است و در همه شهرها به اندازه ای که تقاضا داشته 
باشیم مسکن می سازیم. به گفته وزیر راه و شهرسازی، 
در حال حاضر ساخت بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی 
آغاز شده اما از آنجا که ساخت خانه معموال بیش از یک 
سال و نیم طول می کشد مقرر شــده به جای این که 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم در گام نخست 
ساخت ۲ میلیون واحد را شروع کنیم و پس از این که آن 
را پشت سر گذاشتیم ۲ میلیون واحد مسکونی دیگر را 
آغاز کنیم در همین راستا به  همه استان ها اعالم کردیم 
که موظفند زمین مورد نیاز برای گام نخســت را پیش 
بینی کنند که البته در بسیاری از شهرها این کار انجام 

شده و بقیه شهرها نیز به سرعت انجام خواهد شد.

شرایط ثبت نام برای مجردها 
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ســوالی که آیا برای 
ثبت نام مجردها تصمیمی اتخاذ شــده یا خیر اظهار 
کرد: بر اساس قانون فعلی خانم های مجرد باالی ۳۵ 
سال و زنان سرپرست خانوار می توانند در نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کنند و بر اساس توافقی که با شخص 
رئیس جمهور انجام دادیم و جلسه ای که در دوشنبه 
آینده برگزار خواهد شــد این موضــوع را مصوب می 
کنیم که آقایان مجرد بتوانند ثبت کنند اما باید موقع 
تحویل باید متاهل شده باشند چرا که آقایان مسوول 
تامین مسکن هستند و بر همین اساس طرح ثبت نام 
مجردها شامل آقایان است. وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: برای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهایی مانند 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان تسهیالت با اقساط ۲۰ ساله 
پیش بینی شده که فرصت بسیار خوبی است که وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقرر شده 
تا به صورت پلکانی این اقســاط را براساس درآمدهای 
اشخاص تنظیم کند یعنی این که اگر به عنوان مثال اگر 
فردی امسال ۶ میلیون تومان حقوق بگیرد بخشی از آن 
را به عنوان قسط پرداخت خواهد کرد اما ۱۵ سال دیگر 
که این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان می رسد اقساطش به 

صورت پلکانی متفاوت باشد.

قالیباف خطاب به دولت: بازار سرمایه ساماندهی شود

چالش بورسی مجلس با دولت
وزیر راه و شهرسازی اعام کرد

نارضایتی از کیفیت مسکن مهر
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قیمت سکه ١٨ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۴٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ١٨ آبان ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۴٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١١ 

میلیون و ٨۵٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان ، ربع سکه ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز ١٨٢۴ دالر و ٢۶ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢٠٩ هزار و ۶۵٣ تومان است .
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ناکارآمدی واردات خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

حتی با آزادسازی واردات خودرو در بهترین شرایط باز هم زیر 5 هزار خودرو به کشور وارد خواهد شد و این تعداد خودرو نخواهد توانست تغییری در قیمت ها داشته باشد. وقتی تقاضای سالیانه برای خرید خودرو اعم از داخلی یا خارجی بین 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودروست، وارد کردن 5 هزار خودرو فقط اتالف ارز است و این موضوع کمترین کمکی به افزایش رقابت در صنعت خودرو نمی کند.

کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد و سال گذشته تنها 3 هزار خودرو آن هم به کشورهایی که روابط خوبی با ایران داشتند صادر شد. همچنین نمی توان ارز حاصل از فروش نفت و درآمدهای دیگر دولت را برای واردات خودرو اختصاص داد. 
چراکه امورات مهم تری در کشور چشم انتظار تخصیص ارز هستند. در ازای صادرات 3 هزار خودرو نیز می توانیم در نهایت 12۰۰ خودروی خارجی وارد کشور کنیم. با احتساب صادرات قطعات نیز ۸۰۰ عدد دیگر به 12۰۰ خودرو اضافه خواهد 
شد. همچنین با احتساب ارزهای ایرانیان خارج از کشور حداکثر هزار خودروی دیگر به این تعداد افزوده می شود که در مجموع زیر 5 هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. زمان اثرگذاری واردات خودرو بر قیمت خودرو واردات هدفمند با تعداد باال 
از 1۰۰ هزار تا 3۰۰ هزار خودرو به کشور است. از سوی دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود که به نظر نمایندگان مجلس کدام بازار ها منتظر واردات خودروی ایرانی خواهند بود یا اینکه آیا قطعه سازان ما توانایی رقابت با قطعه سازان خارجی 
و منطقه ای را دارند که امیدوار باشیم در ازای صادرات خودرو و قطعه ایرانی، خودروی خارجی حتی دست دوم وارد کنیم. خودرو هایی که در ایران ساخته می شود، عموما زیر استاندارد های سه تا چهار دهه قبل هستند. یعنی هیچ خودروی 

جدیدی با تکنولوژی جدید نداریم. حتی خودرو های جدیدی که تولید می شوند هم پلتفرم های قدیمی دارند بنابراین این موارد عمال دست ما را برای صادرات بسته است.
خودرویی که با شروط فعلی قرار است وارد بازار شود یک خودروی مدل باال با قیمت گزاف و نجومی است که خریداری هم ندارد. باز هم این خودروها نصیب خریداران خاص با شرایط مالی بسیار خوب خواهد شد. خب این افراد که در شرایط 
حاضر نیز همین خودروها را دارند. با واردات بی ام و و پورشه قرار است برای تیبا ایجاد مشتری کنیم. با واردات مازراتی قیمت پراید کنترل می شود. این در حالی است که حتی اگر واردات خودرو با تعداد بسیار باال هم تحقق پیدا کند باز هم قیمت 

خودروی داخلی وابسته به یک سری فاکتورهای دیگر هم هست. نرخ ارز اصلی ترین فاکتور تعیین کننده قیمت خودرو در ایران است و قیمت تمام شده خودرو در ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران از افزایش قیمت خودرو طي دو هفته گذشته 
به دلیل کاهش عرضه از ســوي شرکت هاي تولید 

کننده، خبر داد.
ســعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران از افزایش قیمت خودرو 
طي دو هفته گذشــته به دلیل کاهــش عرضه از 
سوي شــرکت هاي تولید کننده، خبر داد. با اشاره 
به اینکه افزایش قیمت روي کاغذ است و تقاضایي 
در بازار وجود ندارد افزود: کاهش عرضه از ســوي 
خودروسازان، سبب فراهم شدن زمینه سوء استفاده 
واسطه ها و دالالن شده و همین رویه افزایش کاذب 

قیمت را به دنبال دارد.
وي با بیان اینکه خودرو سازان تاکنون قیمت تمام 
شــده خودروهاي داخلي را اعالم نکرده اند گفت: 
شــرکتهاي خودرو ســاز با تاکید بر اینکه قیمت 
تمام شده خودرو با توجه به تورم موجود در کشور 
 از قیمت فروش کمتر اســت درخواســت افزایش 

قیمت را دارند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با بیان اینکه طبق اعالم سازمانهاي ناظر، هم 
اکنون حدود 15۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگها 
رسوب کرده است گفت: شرکت هاي خودرو ساز به 
بهانه کمبود قطعه، این خودروها را در پارکینگ نگه 
داشــته اند، اما دلیل اصلي آن انتظار خودرو سازان 
براي افزایش قیمت است. موتمني با بیان اینکه 15۰ 
هزار خودرو باید تا آبان ماه به مشتري تحویل داده 
مي شد افزود: اجراي طرح قرعه کشي براي عرضه 
خودرو هم یک رانت اســت و تغییري در شــرایط 

بازار ندارد.
وي با تاکید بر اینکه تولیــد کنندگان داخلي توان 
تامین بــازار را ندارند گفت: بایــد واردات خودرو 
براي تامین نیاز بازار آزاد شده تا بازار از بالتکلیفي 
فعلي خارج شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران با اشاره به تاثیر شبکه هاي 
اجتماعي در افزایش قیمت خودرو گفت: با کاهش 
عرضه، دالالن خودروهایشان را با قیمت مورد نظر 

خود عرضه مي کنند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان خشــکبار و آجیل تهران 
خشکسالي در دو سال اخیر را بزرگترین معضل در کمبود 
و گراني خشکبار و آجیل دانسته و بیان داشت: در دو سال 
اخیر بارش ها بسیار کم بوده و در حال حاضر هم که در آبان 
ماه قرار داریم میزان بارندگي ها کم بوده، بنابراین بر رشد 
محصوالت و فراواني آنها در بازار تاثیر بسزایي خواهد داشت.
مصطفي احمدي، رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و 
آجیل تهران گفت: چند مولفه در بازار این محصوالت نقش 
حیاتي دارد؛ کیفیت، قیمت و فراواني که کم آبي موجب 
کمبود این محصوالت شده و به یک سوم کاهش یافته است.

وي تاکید کرد: این کمبود مي توانست در شرایط باز شدن 
و سهولت ثبت سفارش ها جبران شود، بطور نمونه زماني 
که در محصول بریج دچار کمبود مي شــویم دولت اجازه 
واردات مي دهد ، خشکبار و آجیل هم بنا به شرایط باید در 
ثبت سفارش آن تجدید نظر شود و کمبود این محصوالت 
با واردات جبران گردد ، تا ره این صورت از گرانتر شــدن و 
کمبود آن براي مصرف کننده جلوگیري گردد اما متاسفانه 
بستن ثبت سفارش ها براي این محصوالت مورد نیازد ر 
کشــور که هر یک خاصیت دارویي براي سالمتي داردبه 

گران تر شدن و کمبود آن کمک مي کند.
احمدي درادامه تصریــح کرد: صنف آجیل از یک ســو 
ضمن تحمل شرایط و روزگار سخت و طاقت فرسا شیوع 
ویروس کرونا زیان هنگفتي دیدند و از ســوي دیگر گران 
شــدن برخي اقالم مورد نیاز براي فراوري بار سنگیني بر 
این صنف گذاشته است. اســتفاده از جوهر لیمو، روغن 
کرچک و نشاسته در فراوري برخي از محصوالت بشدت 
مورد نیاز است. جوهر لیمو در مدت زمان کمي از کیلویي 
2۸ هزارتومان تا 3۰ هزار تومان به کیلویي 125 هزار تومان 
رسیده است. این محصول که به مقدار کمي در داخل وجود 

دارد و به مقدار زیاد وارداتي و بسیار پر مصرف است؛ اما به 
دلیل تولید داخلي، ورود آن ممنوع شده است.

وي ادامه داد: از سوي دیگر عده مشخصي فقط مي توانند 
این محصول را با سهمیه از کارخانه تولیدکننده خریداري 
کنند که هر کیلو جوهر لیمو را ۷5 هزار تومان مي خرند 
و در بازار آزاد به صنف خشکبار که از عمده ترین مصرف 
کنندگان مي باشند به کیلویي 125 هزار تومان مي فروشند. 
احمدي تصریح کرد: تا به کي باید عده اي با رانت فروشي 
کاسبي کنند. برخي؛ مشاغل خود را کنار گذاشته و فقط 
سهمیه جوهرلیمو در بازار مي فروشند در حالي که اتحادیه 
خشکبار و آجیل و اعضاي این صنف اساساً سهمیه ندارند 
و در تصمیمات نیز از ایده ها و نظرات شــان استفاده نمي 
شود. این شــکل تصمیم گیري ها براي صنوف اصولي و 

درست نیست.
احمدي گفت: در تابستان خرید خشکبار و آجیل کم مي 
شود؛ اما با نزدیک شدن به شب چله و اعیاد تقاضا براي خرید 
آن افزایش مي یابد؛ اما مردم قدرت خریدشان کمتر شده، 
مراجعه مشــتریان به واحدهاي صنفي خود حاکي از این 
جریان است. استقبال از خرید آجیل کم و افزایش قیمت 

زیاد شده و این عامل رکود در خرید را ایجاد مي کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل تهران تاکید 
کرد: دولت ها براي راه اندازي شغل جدید میلیاردها خرج 
مي کنند؛ اما روز به روز شاهدیم که افراد شغل خود را کنار 
گذاشته و به مشاغل واسطه گري که شغل تولید نیست روي 
مي آورند. این معضل براي کشور بسیار گران تمام مي شود. 
دولت قبل در شرایط حمایت از مشاغل در دوران کرونا قول 
واگذاري 12 میلیون وام داده بود در حالي که تنها یک کیسه 
پسته در این صنف بیش از 2۰ میلیون تومان ارزش دارد. 12 

میلیون وام به چه کار این صنف مي آید؟

در شرایطی که نوســازی کامیون های فرسوده به 
اعتبار بسیار زیادی نیاز دارد، این مسئله با چالش های 
بسیاری از جمله منابع مالی هنگفت، محدودیت های 
اعتباری دولت و البته آمارهای متناقضی رو به روست.

نوسازی کامیون های فرسوده در کشور همواره در 
برنامه های دولت های مختلف قرار داشته اما هیچ گاه 
آن طور که باید به آن توجه نشــده است و با وجود 
برنامه های بســیار برای نوســازی ناوگان از طریق 
تولیدات مثال داخلــی و واردات تا کنون به نتیجه 

نرسیده است.
به عنوان مثال طی سال های گذشته قرار بود نوسازی 
کامیون های فرسوده از طریق واردات کامیون های 
دست دوم اروپایی محقق شود اما بر اساس آمارهای 
گمرک تاکنون حدود ۶۴۰۰ کامیــون وارداتی در 
گمرک های کشور بالتکلیف مانده و با وجود ورود 
دستگاه قضایی به این پرونده،  تعداد کمی از آن ها تا 

کنون ترخیص شده است.

از ســوی دیگر آمارهای موجود در این زمینه هم 
متناقض اســت و عددهای متفاوتی درباره تعداد 
کامیون های فرسوده مطرح می شود. رستم قاسمی- 
وزیر راه و شهرسازی- هفته گذشته در شورای اداری 
استان سمنان در این باره این گونه اظهار نظر کرد: 
نوسازی ناوگان جاده ای و ریلی در یک ماه آینده با 

مشارکت وزارتخانه های راه و صمت آغاز می شود.
وی افزود: در حمل و نقل جاده ای، حدود 3۶۰ هزار 
کامیون در کشور با عمر باالی 2۴ سال تردد می کنند 
که در این خصوص نیازمند نوسازی ناوگان هستیم. 
برای مساله حمل و نقل زمینی و ریلی، دستورکاری 
در حال تهیه است که ظرف یک ماه آینده در دولت و 
با مشارکت و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نوسازی در حوزه حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل 
ریلی در کشور شروع می شــود. در غیر این صورت 
این مسیر ما را به سمت کاهش تردد ریلی و حتی 

مشکالت تردد جاده ای پیش خواهد برد.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران از 
افزایش قیمت پارچه در روزهاي اخیر خبر داد و گفت: 
در حال حاضر حدود 5۰ درصــد پارچه هاي موجود 
در کشــور از طریق تولید داخل تامین مي شود، اما در 
صورت حمایت از تولیدکنندگان این امکان وجود دارد 
که این رقم به ۹۰ درصد برسد.محمد ولدخاني، رئیس 
اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با بیان 
اینکه ۴5 تا 5۰ درصد پارچهها در داخل تولید و مابقي 
از طریق واردات تأمین مي شود، تصریح کرد: بخشي از 
پارچه هاي رومبلي، مانتو و پرده که تولید داخل ندارد، 

وارد مي شوند.
وي همچنین با بیان اینکه کیفیت برخي پارچه هاي 
تولید داخل از جمله پارچه رومبلي و جین از پارچه هاي 
ترکیه اي هم بهتر اســت بر لزوم حمایت دولت از این 
واحدها تاکید کرد و گفت: اگر بدرستي از تولیدکنندگان 
حمایت شود این امکان وجود دارد که تولید داخل تا ۹۰ 
درصد نیاز کشور را تامین کند.ولدخاني با اشاره به تولید 

پارچه جین، نخي، کتان، ملحفه، مانتو و چادر مشکي در 
کشور تصریح کرد: در بخش چادر مشکي کمبودهایي 
وجود دارد و از نیــاز ۸۰ تا ۹۰ میلیون متري، فقط 1۰ 
میلیون متر آن در داخل تولید میشود . علت آن نبود 
تکنولوژي تولید و فقدان همت و حمایت مسئوالن بوده 
است. رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه 
تهران در ادامه گفت: نیاز ساالنه کشور به پنبه حدود 
13۰ تا 1۴۰ هزار تن، اما تولید کشور فقط ۴۰ هزار تن 
است و مابقي وارد میشود که باید تا میانه سال خریداري 
میشد، اما برخي تاجران با توجه به شرایط کرونا و کاهش 
فروش در کشور، خرید نکردند. همچنین به گفته وي 
شــنیدهها حاکي از وجود آفت در برخي از پنبه هاي 
وارداتي بوده و در مجموع این دو اتفاق باعث شده پنبه 
مورد نیاز ریسندگیها کم شود و قیمت باال رود. از طرف 
دیگر در پي کمبود پنبه برخي تولیدکنندگان سراغ نخ 
هاي مصنوعي مثل پلي استر مي روند. در نتیجه قیمت 

آن هم تا حدودي افزایش داشته است.

گرانــی میــوه و تــره بار 
موضوعی اســت که گویا 
قــرار نیســت فروکــش 
کند. قیمت هــا همچنان 
در بــازار میوه و تــره بار 
 می تازند و مردم توان خرید ندارند. قیمت برخی از
میوه ها صیفی جات در بازار باال رفته است. افزایش 
قیمتی که فعــاالن این بازار علــت آن را گرانی در 
مبدا و جایگزینی محصوالت مناطق گرمســیری 
با سردســیری عنوان می کنند. قیمت ها حتی در 
میوه فروشی هایی که در مجاورت یکدیگر و در یک 
خیابان قرار دارند هم یکســان نیست. بسیاری از 
میوه های با یک کیفیت نیز با اختالف قیمت فراوان 
به دست مصرف کنندگان می رسد ومردم از کیفیت 

پایین میوه ها هم گالیه های بسیاری دارند.
در حالی شکاف قیمت میوه و محصوالت کشاورزی 
در میادین و سطح شهر در برخی اقالم به ۷۰ تا 1۰۰  
درصد رسیده اســت که در برخی شهرهای کشور 
شاهد درو ریخته شــدن هزاران تن میوه از جمله 
سیب های پادرختی هستیم. گزارش های میدانی 
در هفته ها و روزهای اخیر از بازارها و میادین میوه و 
تره بار نشان می دهد اختالف قیمت برخی اقالم از 
3۰  درصد معمول فراتر رفته و به ویژه در برخی اقالم 

میوه به نزدیکی 1۰۰ درصد رسیده است.
به باور برخی میوه فروشــان دالل بازی در این بازار 
زیاد است. کرایه گران یا هزینه های باال دلیل گرانی 
میوه نیســت. یک دلیل دیگر گرانــی میوه، خرید 
میوه بازار از سوی دالالن است. قیمت محصوالت 
عرضه شده در میادین میوه و تره بار از ابتدای پاییز 
دستخوش تغییراتی شده و در میان مرکبات قیمت 
باالی لیموشــیرین با وجود کاهش قیمت پرتقال 
و نارنگی، عجیب به نظر می رســد. لیموشیرین در 
نرخنامه ســازمان میادین میــوه و تره بار 15 هزار 
و3۰۰ تومان قیمت خورده که در مقایســه با دیگر 

مرکبات، قیمت باالیی است.

بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز ایران در این رابطه 
می گوید: قیمت لیمو شــیرین در میــدان تره بار 
تهران تا کیلویی 15هزار تومــان افزایش یافته که 
اصال منطقی نیست. افزایش قیمت لیموشیرین در 
تهران معلول دخالت واسطه های بین راهی و افزایش 
قیمتی است که مافیای زنجیره میوه در میادین میوه 
و تره بار و مغازه های فروش میوه اعمال می کنند و 
گاهی محصوالت را پنج برابر گران تر از قیمت واقعی 
به مردم می فروشند. با وجود اینکه تولید مرکبات 
و سیب کشور نسبت به سال گذشته افزایش پیدا 
کرده است اما پیش بینی می کنیم با وجود مداخالت 
مافیای میوه و عدم نظــارت دولت در زمینه برخی 
محصوالت خصوصا در شب عید با معضل گرانی و 

کمبود مواجه شویم.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در 
همین رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
با شیوع کرونا تمام معادالت در بازار میوه و سبزی 
به هم ریخته اســت. البته شــاید در ماههای اخیر 
وضعیت بهتر شده باشد اما تاثیر این اتفاق همچنان 
پابرجاست. در دوران کرونا تقاضا برای میوه و سبزی 
افزایش پیدا کرد. همین اتفاق به گرانی ۶۰ درصدی 

برخی از اقالم در این بازار منجر شد.
اسداهلل کارگر اضافه کرد: هزینه های میوه فروشان 
در بازار افزایش یافت. از سوی دیگر با گرانی ناشی از 
افزایش تقاضا، فروش کمتر شد و کفاف هزینه ها را 
نمی داد. البته در گرانی های اخیر بازار میوه و تره 
بار باید به این نکته هم اشاره کرد که خشکسالی و 

کمبود آب نیز مزید بر علت شده است.

به گفته ایــن مقام صنفــی، برخی از مــردم فکر 
می کنند که عامل گرانی میوه و سبزی  فروشنده ها 
هستند درحالی که فروشنده تنها یک پل ارتباطی 
بوده و گرانی از مبدأ بار اســت. مغازه داران به هر 
قیمتی که میــوه و صیفی را از مبــدا یعنی میدان 
مرکزی میوه و تــره بار خریداری کننــد با اعمال 
سود قانونی به دست مصرف کنندگان می رسانند. 
بنابراین اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاده است علت آن 
را باید در مبدا جست و جو کرد. کارگر اظهار داشت: 
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که محصوالت 
مناطق سردسیر جمع شده و تا محصوالت مناطق 
گرمسیر به دست بیاید مدتی زمان می برد تا به انبوه 
برسد. طبیعتا در این فاصله شاهد نوسان قیمت در 

این محصوالت خواهیم بود.

شکاف قیمت میوه در میادین و سطح شهر به ۷0 تا 100  درصد رسید

کام تلخ مردم از گرانی میوه 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

پیشــروی قیمتهــا در بازار 
خودرو در هفتــه های اخیر 
بخصوص چند روز گذشــته 
به اوج خود رســیده است. بر 
اســاس گزارش های منتشر 
شــده از بازار خودرو، قیمت پرایــد در روزهای اخیر به 
مرز 1۷۰ میلیون تومان رســیده اســت. این اتفاق در 
حالی در بــازار خودرو افتاده که به گفته کارشناســان، 

 واردات خودرو می تواند تا حد زیادی ترمز رشد قیمتها را 
در این بازار بکشد. 

از سوی دیگر شــروط واردات خودرو که مجلس برای 
واردکنندگان دارد موجب خواهد شــد تا تحقق واردات 
در هاله ای از ابهــام قرار گیرد. واردات خــودرو در ازای 
صادرات خودرو و قطعــات و واردات در ازای ارز ایرانیان 
خارج از کشــور که منشا آن مشــخص باشد، شروطی 
است که تحقق واردات را زیر ســوال برده است. به باور 
فعاالن بازار خودرو، در چنین شرایطی حتی اگر تمامی 
مفاد این مصوبه مجلس با موافقت شورای نگهبان روبرو 

شود و هیچ مخالفتی در برابر این امر وجود نداشته باشد، 
باز هم واردات خودرو در ازای شروط تعیین شده موفق 

نخواهد بود. 
این در حالی اســت که شــرایط بازار خودرو کشور این 
روزها چندان روشن و مطمئن به پیش نمی رود. از طرفی 
وعده وزیر بــرای افزایش عرضه خودروهــای داخلی و 
حذف قرعه کشی باعث شــده تا امیدهای زیادی در دل 
مصرف کنندگان نهایی ماشــین های پرمصرف داخلی 
ایجاد شود. از ســمت دیگر نیز تالش های مجلس برای 
تصویب نهایی طرح واردات خودرو، رکودی نسبتا عمیق 

و وضعیت نامشــخصی برای بازار معامالت خودروهای 
خارجی پدید آورده است. در همین رابطه مهدی دادفر، 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: روند سفارش، 
خرید و وارد کردن خودرو حدودا پنج تا شش ماه زمان 
نیاز دارد. با توجه به همین موضوع اگر طرح واردات در آذر 
1۴۰۰ به تصویب و تایید نهایی برسد تا قبل از نوروز 1۴۰1 
واردات خودرو در بازار ایران امکان پذیر نیست. درصورتی 
که طرح واردات خودرو به طور رسمی در مجلس تصویب 
و به تایید شورای نگهبان نرســد، تا خرداد سال آینده 

واردات خودرو عملی نمی شود.

واردات خودرو تغییری در قیمت خودروهای داخلی ایجاد خواهد كرد؟

ابهامات  واردات  خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

۵۰ درصد پارچه هاي موجود، توليد داخل هستند

خشکسالي دو سال اخير دليل کمبود و گراني خشکبار و آجيل

رسوب 1۵0 هزار خودرو در پاركینگ خودروسازان

قيمت خودرو در ۲ هفته اخير چقدر افزايش داشت؟

از اعتبار 13 میلیارد دالری تا آمارهای ضد و نقیض

چالش های نوسازی سر راه کامیون های فرسوده
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سهم زنان از دريافت پروانه كسب وكارهای مجازی
اتحادیه کســب وکارهای مجازی در شش ماه اول ســال، اقدام به صدور 
۶۴۹ فقره پروانه کرده که ۹۰ پروانه توســط زنان و ۵۵۹ پروانه توســط 
مردان دریافت شده است.در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و 
تاکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، اتحادیه مذکور 
فعالیت خود را از آبان ماه ســال ۱۳۹۶ به طور رسمی در جهت حمایت از 
کسب وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه 

کسب وکارها آغاز کرده است.
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی گزارشــی را با هدف نشان دادن 
پراکندگی پروانه های صادرشده جهت شــناخت بهتر اکوسیستم آنالین 
درکل کشور و همین طور بررســی عالیق و میزان تمایل جمعیت در هر 
اقلیم به موضوعات مختلف کســب وکارها جمع آوری کرده است. اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی در شش ماه اول ســال، اقدام به صدور ۶۴۹ فقره 
پروانه کرده است. ۵۵۹ نفر از کسانی که از اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
پروانه دریافت کرده اند، مرد هستند که شامل ۸۶ درصد می شود و ۹۰ نفر 
از کســانی که از پروانه دریافت کرده اند، زن هستند که شامل ۱۴ درصد 

می شود. 
همچنین ۴۱ درصد از پروانه های کســب صادرشــده از طــرف اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی از نوع حقوقی هســتند و ۵۹ درصد از پروانه های 
کســب صادرشــده، از نوع حقیقی هســتند. در این موضوعات، خدمات 
هوشــمند شــامل خدمات مالی، خدمات منزل، خشکشــویی آنالین و 
گلفروشــی آنالین، جابه جایی هوشمند شامل تاکســی های هوشمند، 
حمل بار آنالین و پیک هوشمند، محصوالت دیجیتال و لوازم برقی شامل 
محصوالت دیجیتال، فروشگاه قطعات الکترونیکی و لوازم برقی و فروشگاه 
بزرگ شامل پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم خانگی، لوازم 
سفر، ورزشی و سرگرمی و بخش غیره نیز شامل مشاوره، مشاوره امالک و 

حیوانات خانگی می شود.

بيتكوين در آستانه 66 هزار دالری شدن
قیمت ارزهای دیجیتالی مهم از جمله بیتکویــن افزایش پیدا کرد. ایالن 
ماسک- ثروتمندترین فرد جهان و بنیانگذار گروه تسال- در یک نظرسنجی 
توییتری از کاربران خواسته اســت تا نظر خود را در خصوص فروش ۱۰ 
میلیارد دالر از سهام این شرکت توسط وی بیان کنند. اکثریت کاربران به 
این نظرســنجی رای مثبت داده اند و با توجه به سابقه فعالیت های وی در 
حوزه ارزهای دیجیتالی انتظار می رود که وی در صورت فروش سهام تسال 
بخش قابل مالحظه ای از مبلغ فوق را در بازار رمزارها سرمایه گذاری کند.

مجلس نمایندگان آمریکا الیحه بودجه پیشــنهادی یک تریلیون دالری 
دولت را برای تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها تصویب کرد که قرار 
است بخش بزرگی از بودجه این الیحه از طریق مالیات گرفتن از تراکنش 
های مربوط به رمزارزها تصویب شــود. به این ترتیب اگر چه معامله گران 
بابت پرداخت مالیات ناراحت خواهند بود اما نســبت به اینکه آمریکا قرار 

نیست راه چین را در پیش بگیرد مطمئن تر هستند. 
شهردار جدید شهر نیویورک اعالم کرد حقوق سه ماه ابتدایی کار خود را بر 
حسب بیتکوین دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه شهر نیویورک بزرگ 
ترین قطب مالی و بانکی جهان محسوب می شود روی کار آمدن اریک ادامز 
که در پیامی توییتری گفته است این شهر را به قطب ارزهای دیجیتالی دنیا 
نیز تبدیل خواهد کرد، خبری بسیار مثبت تلقی شده و باید منتظر روزهای 

سبزتری برای بازار در آینده بود. 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۸۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۷۷ درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.     

مخابرات ایران انحصاری ندارد؟
سهم بازار پهن باند FCPها و مخابرات برابر است

یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه سهم بازار 
شــرکت های FCP و مخابرات ایران در حوزه پهن باند تقریبا برابر است، 
گفت: قراردادی که با شرکت های FCP منعقد می شود مطابق با مقررات 
و مصوبات سازمان تنظیم و مقررات اســت، یعنی مخابرات امکاناتی را که 
اپراتورها و شرکت های FCP می خواهند، در اختیارشان قرار می دهد و این 

با اشاعه بحث انحصار منافات دارد.
امیرحســین شــکرانی با بیان اینکه شــرکت مخابرات ایران، بدون هیچ 
انحصاری، زیرســاخت های الزم برای ســرویس دهی به مشتریان را ارائه 
می کند، اظهار کرد: همواره، صحبت از انحصار مخابرات در حوزه زیرساخت 
می شود و برخی رسانه ها و یا اشخاص نیز بدون آگاهی کامل این مطلب را 
تکرار می کنند، اما اینکه انحصار زیرساخت ها دست مخابرات بوده، حرف 
دقیقی نیست، در این زمینه اعداد و ارقام و استدالل ها مشخص است. در 
مورد اصل واگذاری، نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل 
۴۴ قانون اساسی انجام و تمام فرآیندهای قانونی آن طی شده است، این 
فرآیند توسط مراجع ذی ربط بررسی و تائید شده و تاکنون گزارشی مبنی بر 
مشکل در خصوص این واگذاری دریافت نشده است و اگر مساله ای در این 
خصوص وجــود دارد، باید به قانون مراجعه شــود.وی ادامه داد: در حوزه 
فعالیت شرکت نیز به هیچ وجه انحصاری وجود ندارد، بلکه مخابرات عالوه 
بر در اختیار گذاشتن تمام زیرساخت ها، در جایی که هیچ شرکتی حاضر به 
کار و فعالیت نیست، کار می کند و در این صورت، باز هم یکی از مشکالت 
شــرکت مخابرات رخ می نماید که عالوه براینکه هیچ درآمد و سودی از 
فعالیت در مناطق محروم ندارد، این فعالیت را بر طبق مسئولیت اجتماعی 
خود انجام می دهد.این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه سهم بازار 
شــرکت های FCP و مخابرات ایران در حوزه پهن باند تقریبا برابر است، 
افزود: ضمن اینکه در بحث زیرساخت هم شرکت مخابرات طبق مصوبات و 
قوانین ابالغی سازمان تنظیم مقررات اقدام کرده و به شرکت ها زیرساخت 
 FCP و امکانات مورد نیاز را ارائه داده اســت. قراردادی که با شرکت های
منعقد می شود مطابق با مقررات و مصوبات سازمان تنظیم و مقررات است، 
یعنی مخابرات امکاناتی را که اپراتورها و شرکت های FCP می خواهند، در 
اختیارشان قرار می دهد و این با اشاعه بحث انحصار منافات دارد.شکرانی 
ادامه داد: مجموعه مخابرات در حال حاضر در حوزه بیت استریم بر طبق 
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات با پنج شرکت طبق مقررات قرارداد امضا 
کرده و بازار رقابتی و اشتراکی موجود در حوزه باند پهن بین همه اپراتورها 
نشان می دهد هیچ گونه انحصاری وجود ندارد. شرکت مخابرات ایران طبق 
مقررات و قوانین، تمامی زیرساخت های اپراتورهای ثابت و همراه را تامین 
می کند. همه شرکت های FCP و اپراتورهای همراه زیرساخت های مورد 
نیازشان را از مخابرات دریافت می کنند و در حوزه تامین ارتباطات روستایی 

هم فعالیت های شرکت مخابرات بسیار گسترده است.

اخبار

اطالعات ۷ میلیون مشتری موسسه مالی آمریکایی فاش شد
شرکت خدمات مالی آمریکایی رابین هود اعالم کرد هکری به اطالعات ۷ میلیون مشتری آن دست یافته است.به گفته این شرکت نشت اطالعات در تاریخ سوم نوامبر اتفاق افتاده و طی 
آن نام کامل حدود ۲ میلیونو آدرس ایمیل ۵ میلیون مشتری فاش شده است. همچنین اطالعات خصوصی ۳۱۰ نفر از جمله نام، تاریخ تولد و کد شهر محل سکونت سرقت شده است. 

البته رابین هود ادعا می کند شماره تأمین اجتماعی، شماره حساب یا شمارت کارت های نقدی مشتریان فاش نشده و عالوه برآن در نتیجه رویداد نشت اطالعات مذکور هیچ خسارت مالی به 
مشتریان وارد نشده است.

بسیاری از ســلبریتی های 
مجــازی بــرای جــذب 
فالوور دســت به هر اقدامی 
می زنند و محتواهای کذبی 
را بارگــذاری می کنند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این  روزها با پیشرفت 
علم و فناوری و رواج استفاده از شبکه های اجتماعی در 
میان مردم، می توان گفت که به نوعی طرز فکر و عقده 
انسان ها هم دستخوش تغییر شده و هر خبر دروغ یا 
درستی در این شبکه ها منتشر می شود، کاربران در 
همان لحظه اول آن را باور می کنند و شــاید همان 
خبر را دست به دست بچرخانند تا فکرهای دیگر هم 
به سمت درســت بودن این رویداد کشیده شود؛ اما 

واقعیت چیست؟ 
متاســفانه یا خوشــبختانه بیشــتر مردم در شبکه 
اجتماعی همچون اینســتاگرام کم یا بیش فعالیت 
دارند و از ایــن برنامه به خوبی ســر درمی آورند، در 
این میان افراد شاخصی در اینستاگرام هستند که از 
آنها به نام سلبریتی های مجازی یاد می شود، چنین 
شخصیت هایی کافی ست خبر یا عکسی را در صفحه 
خود بارگذاری کنند انگار حرفشان حجت است و بس! 
بســیاری از افراد بدون اینکه فکر کنند سریعا تحت 

تاثیر قرار می گیرند و از آن یک بت می سازند.
این افراد از اول که سلبریتی مجازی نبودند! در ابتدا 
با استفاده از اسم های عجیب و غریب صفحه ای برای 
خود ایجاد می کنند و بعد از هر طریقی فالوور جذب 
می کنند تا با این تعداد فالوور، تبلیغات زیادی انجام 
دهند و پول خوبی هم به جیب بزنند، برای مثال اگر در 
جامعه اتفاقی رخ دهد، آنها با یک نگاه دیگر این اتفاق 
را بررســی می کنند و محتوایی عجیب و غریب را در 

صفحه خود در قالب پُست یا اِستوری آپلود می کنند و 
اصال به عواقب آن هم تعجب نمی کنند! این اشخاص 
با پروبال دادن به آن موضوع برای کسب فالوور، درآمد 
یا شهرت، آن رفتار یا عمل را از تابو اجتماعی بودن به 
موضوعی دم دستی تبدیل می کنند و طبیعتا این امر 
باعث می شود که جامعه نسبت به اسیب ها  بی حس 
شود و در اتفاق ها ی بعدی که ممکن است رخ دهد، با 

بی تفاوتی جامعه روبرو شویم.
این تمام قصه نیست؛ سلبریتی های مجازی یا همان 
شــاخ های اینســتاگرامی برای جذب فالوور تنها به 
انتشار اخبار اجتماعی کذب روی نمی آورند و گاهی 
از خودشان هم مایه می گذارند، برای مثال یک شب 
تصمیم می گیرند که به دروغ با یکی از همین همکاران 
مجازی خود ازدواج کنند یا خودکشی کنند و یا حتی 
هر عیب و ننگی را به خود وارد کنند تا برای مردم این 
موضوع جالب شود و آن ها را فالو کنند! دقیقا اسم این 
کار کسب فالوور به هر قیمتی است! ین افراد برای این 
که بتوانند به هدف خود برسند یک سناریوی از پیش 

تعیین شده را بازی می کنند.
حالت و چگونگی کار آن ها متفاوت اســت، اما هدف 
همه آن ها یکی اســت. برخی ها از طریق راه اندازی 
گفتگو های اینترنتی این کار را انجام می دهند و از آن 
طریق ســعی می کنند تا نظر کاربران را جلب نمایند 
و برخی دیگر هم با کلیپ های از پیش ســاخته شده 
سعی در سرگرم کردم مخاطبان دارند. آن ها این کار ها 
را انجام می دهند تا تعداد فالوور های خود را افزایش 
دهند و در نهایت به هدف خود یعنی درآمد و افزایش 

مخاطب برسند.
حتی به تازگــی، فرد معتــادی که ســابقه حبس 
با جرم هــای مختلف دارد بــا راه انــدازی پیجی در 
اینستاگرام و ســاخت چند کلیپ نامناسب سعی در 
باال بردن فالوور داشت. این معتاد سابقه دار در آخرین 
کلیپ خود سعی داشت با خودکشی نمایشی فالوور 

بیشتری جذب کند که با حضور پلیس ارشاد تحویل 
اورژانس اجتماعی داده شــد، اما متاســفانه با افراد 
ایرانی ســاکن در کشــور های دیگر همچون ترکیه 
برخورد خاصی نمی شود. انجام چالش های مختلف 
برای جذب فالــوور هم یکی از راهــکار های فعاالن 
شبکه های اجتماعی است. از خوردن مواد غذایی نا 
متعارف و لوازم آرایش تا انجام کارهای خطرناک  از 
اقداماتی است که این روزها در اینستاگرام می توانید 

مشاهده کنید.
کارشناســان معتقدند که فضای مجازی خانه خاله 
نیست که هرکس هرچیزی بنویســد و منتشر کند 
وکسی کاری به کارش نداشته باشد. بر اساس ماده ۱۸ 
قانون جرایم رایانه ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و 
با استفاده از داده های رایانه ای جرم تلقی شده و قابل 
تعقیب و مجازات است. در این مورد هم اولویت اصلی 
با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی 
منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی 
می رسد. البته نشــر اکاذیب در فضای مجازی جزو 

جرایم قابل گذشت محســوب شده و فقط با شکایت 
شــاکی خصوصی رســیدگی به آن آغاز و با گذشت 

شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می رسد.
هایــده صابری، روانشــناس اظهار کــرد: در دنیای 
امروز، امکان دسترســی آســان همه افراد جامعه به 
رســانه های اجتماعی وجود دارد، این در حالی است 
که در دهه های گذشته، صرفا صاحبان قدرت امکان 
دسترسی به تمامی رســانه ها را داشــتند و همین 
موضوع باعث شده است که کنترل محتوا  باالخص در 

فضای مجازی دشوار شود.
وی گفت: چهره شــدن و کســب درآمدهای راحت 
و سرســام آور در فضای مجازی در این روزها باعث 
شده که بســیاری از نوجوانان و جوانان به راه اندازی 
صفحه ای برای خود و کســب و کارهایی این چنینی 
روی آورنــد، اما باید توجه داشــت کــه الگوپذیری 
نادرست می تواند آســیب های جبران ناپذیری برای 
آن ها و جامعه به همراه داشته باشد که این مستلزم 

نظارت دقیق خانواده ها و مسئوالن است.

جذب فالوور به قيمت انجام هر كاری

بازار داغ سلبریتی های مجازی در اینستاگرام
News kasbokar@gmail.com

شرکت توشــیبای ژاپن به منظور بازسازی ارزش 
بازار خود و پاســخگویی به تقاضای ســهامداران 
کنشگر، قصد دارد به سه شرکت تجزیه شود که به 
زیرساخت، دستگاهها و تراشه های حافظه متمرکز 

خواهند شد.
این گزینه یکی از پیشــنهادهای مــورد بحث در 
توشیبا بود که امسال پس از شورش سهامداران، 
ناچار شد کمیته ای برای اصالح استراتژی شرکت 
تشــکیل دهد. این اقدام از فشــار ســهامداران 
کنشــگری که اکنون بخش زیادی از ســرمایه 

گذاران شرکت توشــیبا را تشــکیل می دهند، 
خواهد کاست.ســخنگوی توشــیبا اعــالم کرد 
تحت این برنامه توشــیبا به ســه شرکت تقسیم 
می شود و ســهام هر کدام از این شرکتها در مدت 
چند ســال آینده عرضه خواهد شــد. این اقدام 
 یک گزینه اســتراتژیک اســت که مورد بررسی

 قرار گرفته است.
توشیبا در حال طراحی یک برنامه میان مدت برای 

تقویت ارزش شرکت است. روزنامه نیک کی پیشتر 
گزارش کرده بود که توشــیبا قصد دارد تا ســال 
۲۰۲۳ تجزیه شود.بر اساس گزارش رویترز، توشیبا 
اعالم کرد هیچ تصمیم قطعی از ســوی توشــیبا 
گرفته نشده است و اگر تصمیمی گرفته شود که 

نیاز به افشا داشته باشد، آن را اعالم می کند.
توشــیبا در ســالهای اخیر ســرمایه گذاری از 
ســوی ســرمایه گذاران خارجی را قبول کرد تا 

با مشــکالت مالی که پس از ورشکســتگی سال 
۲۰۱۷ وستینگ هاوس الکتریک - شرکت تابعه 
نیروگاه هســته ای آمریکایی خــود - پیدا کرد، 
مقابله کند. تحقیقات مستقلی که در ژوئن انجام 
شد، نشان داد توشیبا سال گذشته با دولت ژاپن 
تبانی کرده اســت تا مانع تاثیرگذاری ســرمایه 
گذاران خارجی کنشگر در هیات مدیره اش شود. 
در نتیجه در مجمع عمومی ســهامداران، رییس 
 هیات مدیره برکنار شد که پیروزی کم سابقه ای

 برای سهامداران کنشگر بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا نســبت به عدم دانلود اپلیکیشــن های 
نامعتبر هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی رئیس 
مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا اظهار کرد: مجرمان با انتشــار اپلیکیشن های 
مختلف با عناوین گوناگون اعم از عدالت همراه، سامانه 
ثنا، پیگیری شــکایت دادگاه، دوست یاب، همسریاب، 
اینترنت ارزان، چت دیوار یا دیگــر بازار های آنالین در 
کانال ها و گروه های شبکه اجتماعی و یا با ارسال پیامک 
با محتوای نگران کننده با مضامیــن مختلف از جمله 

توقیف خط یا اموال، شــکایت، تهدید به محرومیت یا 
قطع سرویس هایا خدمات و... که موجب ایجاد ترس در 
کاربر می شود؛ وی را ترغیب به مراجعه به لینک مندرج 
در پیامک و دانلود اپلیکیشن آلوده می کند و در نهایت 
اقدام به سرقت اطالعات افراد می کنند.وی افزود: عناوین 
مورد اســتفاده مجرمان برای ایجاد ترس و برهم زدن 
تعادل روحی و فکری مــواردی همچون عدالت همراه، 
سامانه ثنا، پیگیری شکایت، مرکز مبارزه با جرایم ملی و 

سازمان یافته پلیس فتا، مسدودی خط یا توقیف اموال و 
یا حذف آگهی است.سرهنگ رجبی تصریح کرد: هدف 
مجرمان از طراحی این قبیل اپلیکیشــن ها بابت اخذ 
دسترسی ها از گوشی تلفن همراه یا تبلت کاربران است 
تا با خواندن اطالعات شخصی و محرمانه آن ها از جمله 
پیام های دریافتی که بخش مهمی از آن ها پیامک های 
بانکی هستند، زمینه سوءاستفاده و دسترسی غیرمجاز 
به حریم خصوصی و حســاب های بانکــی را برای خود 

فراهــم کنند.وی افــزود: هرگونه پیامــک دریافتی از 
شماره های شخصی که حاوی لینک هستند و کاربر را به 
دانلود و نصب اپلیکیشن هدایت می کند، جعلی است و 
دانلود هر نوع برنامه ای از این طریق به دسترسی مجرمان 
به اطالعات شخصی و سرقت آن ها ختم می شود.به گفته 
رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا، کاربران به هیچ عنوان اپلیکیشــن های 
مورد نیاز خود را از منابع نامطمئن و شبکه های اجتماعی 
دانلود نکنند؛ چــرا که اکثر آن ها آلوده بــوده و با قصد 

دسترسی غیر مجاز و سرقت اطالعات است.

ســتاد توســعه فناوری نانــو اعالم کرد ســند 
راهبــری توســعه انــدازه شناســی کشــور در 
 فنــاوری نانو بــا همکاری ســازمان اســتاندارد 

تدوین شد.
به گزارش ســتاد توســعه فنــاوری نانو،ســند 
راهبــری توســعه انــدازه شناســی کشــور در 
فناوری نانــو )نانومترولوژی( بــا حضور تعدادی 
از اعضــای ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانو و 
 ســازمان ملــی اســتاندارد، در محل ســازمان

 ملی استاندارد ایران امضاء شد.

 این ســند، پوشــش دهنده یک افق برنامه ای ۵ 
ســاله) از ۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۴( بوده و دســتاورد 
مهم آن توسعه اندازه شناســی نانو و بهره مندی 
 از مزایــای آن برای توســعه کاربــردی فناوری 

نانو در کشور است.
این سند، با توجه به اهمیت و نقش بسزای توسعه 
اندازه شناسی نانو در پیشرفت و توسعه این فناوری 
در کشــور، دارای مباحث »زیرســاختهای الزم 

اندازه شناســی در فناوری نانــو«،» همکاریهای 
مؤثر و ســازنده با ســازمانهای ملی، منطقهای و 
بین المللی انــدازه شناســی«،»نظام ملی اندازه 
شناســی نانــو معتبــر در ســطوح منطقهای و 
بیــن المللی«،»مؤثــر در ایجــاد ارزش افزوده 
اقتصــادی برای تولیــد، صــادرات محصوالت و 
 خدمات در حــوزه فنــاوری نانــو از منظر ملی

 و بین المللی« است.

همچنیــن »ایجــاد و توســعه پویــا و پایــدار 
انــدازه شناســی نانــو در علــوم، فنــاوری و 
صنعــت نانــو در کشــور«،»ایجاد و توســعه 
 تعامالت بــا مراکز بیــن المللــی نانومترولوژی 
در راســتای پشــتیبانی و حمایــت از توســعه 
تولید و صــادرات محصوالت در حــوزه فناوری 
نانو«،»دســتیابی به ســهم مناســبی از ارزش 
افــزوده اقتصــادی بــا بهــره گیــری از نظام 
 انــدازه شناســی نانــو در کشــور« از اهــداف 

این سند است.

مقامات روسیه اعالم کرده اند استخراج ارزهای مجازی 
یک فعالیت تجاری است که باید به رسمیت شناخته 
شــده و مالیات پرداخت کند.مقامات روســیه اعالم 
کرده اند استخراج ارز مجازی باید رسماً به عنوان یک 
کسب و کار شناخته شده و مالیات برای آن وضع شود.

مقامات وزارت توسعه اقتصادی و وزارت اقتصاد روسیه 
عقیده دارند اســتخراج ارزهای مجازی با تعریف یک 
فعالیت تجاری مطابقت دارد و قبول کردن آن به عنوان 
یک کسب وکار به دولت اجازه می دهد برای آن مالیات 
وضع کند.طبق گفته ی الکســی مینائف، نایب رییس 

ســازمان توســعه اقتصاد دیجیتال در وزارت توسعه 
اقتصادی روسیه، به رسمیت شناختن صنعت استخراج 
ارز مجازی به عنوان یک کســب وکار هم به نفع دولت 
است و هم به نفع اســتخراج کنندگان.وی در حاشیه 
اجالس بالکچین گفت دولت می تواند با دریافت مالیات 
از استخراج ارز مجازی سود ببرد و استخراج کنندگان 
هم می توانند درآمد خود را قانونی کنند. وزارت انرژی 
روسیه هم با این اقدام موافق اســت. نمایندگان این 

وزارت عقیده دارند قانونی کردن استخراج ارز مجازی 
مستلزم این است که این فعالیت به شبکه برق متصل 
شود چون بار مصرف برق خانگی با استخراج ارز مجازی 
بسیار متفاوت است.اما بانک مرکزی روسیه با اشاره به 
خطر انتشار ارزهای مجازی در روسیه اعالم کرده با این 
عقیده موافق نیست. روسیه استخراج ارزهای مجازی 
را ممنوع نکرده اما آن را قانونی هم اعالم نکرده است. 
قانون ســرمایه های مالی دیجیتال که در ژانویه سال 

جاری میالدی اجرایی شده اشاره ای به مفهوم استخراج 
ارز مجازی نکرده اســت و تنها به انتشار ارز دیجیتال 
پرداخته است.این قانون ارز مجازی را به عنوان یک کاال 
می شناسد و به شهروندان روسی اجازه داده با ارزهای 
مجازی معامله کنند ولی نمی توانند از آن به عنوان یک 
شیوه پرداخت استفاده کنند. آن ها همچنین باید برای 
سرمایه های دیجیتال خود مالیات پرداخت کنند اما 
دراین بین نامی از استخراج کنندگان برده نشده است. 
بنابراین آن ها هیچ موقعیت قانونــی ندارند و فعالیت 

آن ها تحت قانون مالیات قرار نمی گیرد.

شــرکت مک آفی اعالم کرد کنسرسیومی که در 
راس آن شرکت اَدِونت اینترنشنال قرار دارد، این 
شرکت امنیت ســایبری را در قراردادی به ارزش 
۱۴ میلیارد دالر خصوصی خواهد کرد.این توافق 
در زمانی انجام می گیرد که شــیوع پاندمی باعث 
رواج دورکاری و رشد حمالت سایبری شده و در 
نتیجه تقاضا برای آنتی ویروس و نرم افزار امنیت 

دیجیتالی افزایش پیدا کرده است.
این شــرکت که در ســال ۱۹۸۷ توســط جان 
مک آفی، کارآفرین فناوری آمریکایی تاســیس 

شد، نخستین شرکتی بود که آنتی ویروس تجاری 
را به بازار عرضه کرد. اینتل مک آفی را در ســال 
۲۰۱۱ هنگامی که جان مک آفی دیگر در آن نبود 
خریداری کرد. مک آفی در چند سال اخیر کسب 
و کار نرم افزار امنیت سایبری خود را تقویت کرده 
که از طریق افزایش قیمت و برنامه های شرکای 
جدید، به مشتریان ُخرد متمرکز است. در راستای 
این معامله، این گروه ســرمایه گذاری همه سهام 

باقی مانده مک آفی را به قیمــت ۲۶ دالر به ازای 
هر سهم خریداری می کند که ارزش مک آفی را بر 
اساس سهام خریداری شده به حدود ۱۲ میلیارد 

دالر می رساند.
این قیمت خرید ۲۲.۶ درصد باالتر از قیمت نهایی 
۲۱ دالر و ۲۱ ســنت ســهام مک آفی در چهارم 
نوامبر، یک روز پیش از گزارش وال استریت ژورنال 
درباره مذاکرات این قرارداد اســت.ارزش ســهام 

مک آفی که سال گذشته عرضه آن به بازار آغاز شد، 
پیش از معامالت بازار بیش از ســه درصد کاهش 
یافت و به ۲۵ دالر و ۳۶ ســنت رسید که اندکی 

پایین قیمت پیشنهادی برای خرید بود.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، شــرکت امنیت 
ســایبری نورتون الیف الک در قرارداد مشابهی 
در اوت توافــق کــرد رقیــب خــود Avast را 
بــه مبلــغ ۸.۶ میلیــارد دالر خریــداری کرده 
 و پیشــروی جدید در نرم افزار امنیت مشــتری

 ایجاد کند.

توشیبا سه تکه می شود

کدام اپلیکیشن ها فیک و مجرمانه هستند؟

سند راهبری توسعه اندازه شناسی کشور در فناوری نانو تدوین شد

روسیه از استخراج کنندگان ارز مجازی مالیات می گیرد

مک آفی فروخته شد


