
ژاپن نســبت به وضعیت بیماری کووید در چین 
هشدار داد و دیدگاه تولید کارخانه را کاهش داد.

به گزارش ایسنا، ژاپن بر اساس گزارش ماهانه ماه 
دسامبر، عالوه بر خطرات ناشی از کندی اقتصاد 
جهانی، افزایش قیمت ها و محدودیت های عرضه، 
به وضعیت کووید-۱۹ در چین بسیار توجه خواهد 
کرد. گزارش اقتصادی در حالی منتشر می شود که 
ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، با رشد ضعیف 
جهانی و هزینه های باالی واردات مقابله می کند 
که بر صادرات و فعالیت های تولیدی این کشور 

تاثیر گذاشته است.

دولت این کشــور نظر خــود را در مــورد تولید 
کارخانه برای اولین بار در ۶ ماه گذشــته با توقف 
تقاضای جهانی برای نیمه هادی ها کاهش داد اما 
ارزیابی خود را در مورد کل اقتصاد با بیان اینکه به 

طور متوسط بهبود می یابد، تغییر نداد.
یکی از مقامات گفت: اگر وضعیت شیوع بیماری 
کووید چین بر زنجیره های تأمین یا تجارت تأثیر 
بگذارد، همان طور که اوایل سال جاری شاهد آن 
بودیم، می تواند بر اقتصاد ژاپن نیز تأثیر داشــته 
باشد. در همین حال، توکیو برای اولین بار در یک 
سال گذشته دیدگاه خود را در مورد احساسات 

تجاری ارتقاء داد و گفت که نشانه هایی از بهبود 
را نشان می دهد. پیش از این، دولت گفته بود که 

بهبود احساسات تجاری در حال توقف است.
بر اســاس گزارش رویترز، این گزارش بار دیگر 
تاکید کرد که دولت این کشور انتظار دارد بانک 
ژاپن به هدف قیمتی دو درصدی خود بر اساس 
اقتصاد، قیمت ها و وضعیت مالی پایدار دست یابد.  
بانک مرکزی این کشور روز سه شنبه بازارها را با 
یک تغییر غیرمنتظره در کنترل بازده اوراق قرضه 
که اجازه می دهد نرخ های بهره بلندمدت افزایش 

بیشتری پیدا کند، به لرزه درآورد.

فرایند پرداخت بخش نخست سود سهام عدالت 
سال ۱۴۰۰ درحالی ازروز گذشته آغاز شده است 
که میزان سودی که هر مشمول دریافت می کند 

متفاوت است.
به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ 
قرار اســت طی دو مرحله به حساب مشموالن 
واریز شود. بر این اساس مرحله نخست آن ازروز 
گذشته، چهارشنبه ۳۰ آذر به واریزی می شود و 
مرحله دوم آن نیز طبق وعده مسئوالن به پایان 

سال جاری موکول شده است.
البته میزان سودی که مشموالن دریافت خواهند 

کرد متفاوت خواهد بود. ایــن مبلغ به عواملی از 
جمله ارزش اولیه سهام هر فرد و اینکه آیا سهامدار 
در زمانی که فروش سهام عدالت امکان پذیر بود، 

سهام خود را فروخته بود یا خیر، بستگی دارد.
در این راستا، سود علی الحســاب به حساب هر 
دو گروه مســتقیم و غیرمســتقیم مشــموالن 
سهام عدالت واریز می شــود و در مرحله نخست 
ســهامدارانی که در پرتفوی ســهام خود ۴۵۲، 
۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارنــد به ترتیب ۵۱۰، 
۵۵۵ و ۶۰۰ هــزار تومان و افــرادی که پرتفوی 
یک میلیون تومانی در اختیــار دارند، مبلغ یک 

میلیون و ۱۲۸ هزار تومان ســود علی الحســاب 
دریافت می کنند. مشموالن ســهام عدالت باید 
توجه داشته باشــند که برای دریافت سود باید 
حتما در ســامانه ســجام ثبت نام کرده باشند. 
حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفر از سهامداران 
عدالت همچنان با مشکل شــبای بانکی معتبر 
روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام و 
 احراز هویت در سامانه جامع اطالعات مشتریان 
)sejam.ir( یا درج شماره شبای معتبر خود در 
ســایت sahamedalat.ir در فرایند دریافت 

سود سهام در مراحل بعدی قرار بگیرند.

دبیر کل کانون صرافان گفت: برخی اخباری که 
در فضای مجازی مبنی بر خارج شدن دالرهای 
سفید از چرخه معامالتی و فاقد ارزش بودن این 
نوع اسکناس گفته شده یک شــایعه بی اساس 
است که برای ایجاد دغدغه برای خریداران ارز از 

صرافی ها می باشد.
بــه گــزارش ایلنــا از کانــون صرافــان ایران، 
»کامران ســلطانی زاده« اظهار داشــت:  برخی 
اخباری کــه در فضای مجازی مبنــی بر خارج 

شــدن دالرهای ســفید از چرخــه معامالتی 
و فاقــد ارزش بودن ایــن نوع اســکناس گفته 
شــده یک شــایعه بی اســاس اســت که برای 
 ایجاد دغدغه بــرای خریــداران ارز از صرافی ها 

می باشد.
وی افزود: این اخبار بر اســاس گزارش جعلی از 
خبرگزاری های رســمی  به نقل از بانک مرکزی 
آمریکا پخش شده بود. هرگاه هر ارزی بخواهد از 
چرخه معامالتی خارج گردد بازده زمانی حدود 

یک دهه یا بیشــتر برای جمع آوری آن ارز داده 
می شود.

کامران زاده افزود: به کلیــه هموطنان اطمینان 
می دهیــم تمامی ارزهــای خریداری شــده از 
صرافی های مجاز تحت نظر بانک مرکزی دارای 
صحت و ضمانت کامل می باشد وهیچ دغدغه ای 
از این لحاظ نداشته باشند. هموطنان می توانند 
هرگونه ســوالی در این مورد را با کانون صرافان 

مطرح نمایند.

به گفته ســخنگوی وزارت صمت،روز گذشــته 
)چهارشــنبه( با رعایت ضوابط وزارت صمت، دو 
خودروی شاهین و هایما هر کدام به تعداد ۲۰۰۰ 
دستگاه در بورس کاال عرضه شدند که شاهین ۱۴ 
درصد و هایما ۹ درصد نسبت به قیمت کارخانه 

کشف قیمت شدند. 
به گزارش ایسنا، امید قالیباف گفت: در حالی در 
معامالتروز گذشته )چهارشنبه ۳۰ آذر( خودرو 
شــاهین ۳۴۶ میلیون تومان به فروش رسید که 

قیمت سازان بازار آزاد تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز 
برای این خودرو در بازار قیمت گذاری می کنند.

ســخنگوی وزارت صمت ادامــه داد: در رابطه 
با خــودروی هایما S۷ نیزروز گذشــته  قیمت 
۸۱۴ میلیون تومان کشف شد که قیمت کاذب 
بیش از یک میلیارد تومان در بــازار آزاد برایش 
اعالم می شود.مشاور وزیر صمت ضمن اشاره به 
تعامل سازنده وزارت صمت با بورس، خاطرنشان 
کرد: نتیجه این تعامل پذیرش قواعد کف عرضه 

)۲۰۰۰ دســتگاه برای پرتیراژ و ۵۰۰ دســتگاه 
برای کم تیراژ( و عرضه همگن)از نظر مشخصات 
فنی و رنگ یکسان( توسط بورس و اعمال آن در 
عرضهروز گذشته بود که نتیجه مطلوبی به همراه 
داشــت. قالیباف بر ادامه عرضه هــای متراکم و 
پرتعداد خودرو در بورس کاال در آینده تاکید کرد 
و گفت: این درحالیســت که به زودی با واردات 
و افزایش تولید داخلی ها، بــازار خودرو به نقطه 

اشباع عرضه خواهد رسید.

بانک مرکــزی ژاپن نــرخ بهــره را بــدون تغییر نگه مــی دارد. 
به گزارش ایســنا بــه نقــل از اکونومیــک، بانک مرکــزی ژاپن 
)BoJ( اعــالم کــرد کــه سیاســت پولی خــود را بــدون تغییر 
 نگــه مــی دارد و نــرخ بهــره کوتاه مــدت منفــی ۰.۱ درصــد 

خواهد بود.
 JGB این موسســه همچنین گفت که هــدف بازدهی ۱۰ ســاله

 خود را حدود صفــر درصد حفظ خواهد کــرد، همانطور که در ماه 
نوامبر بود.

هیــات سیاســت گذاری بانــک مرکــزی ژاپــن همچنیــن در 
نشســت سیاســت پولی تصمیم گرفــت روند کنتــرل منحنی 
بازدهــی را بــه منظور بهبــود عملکرد بازار و تشــویق تشــکیل 
 نرم تــر کل منحنی و در عین حال حفظ شــرایط مالــی انطباقی، 

اصــالح کنــد. در نهایت، ایــن بانــک در گزارش خــود خطرات 
احتمالــی کاهشــی ناشــی از فعالیت هــای اقتصادی خــارج از 
کشــور، قیمت کاالها، ویروس کرونــا و جنــگ در اوکراین را رد 
نکــرد. از ایــن رو، الزم اســت بــه تحــوالت بازارهــای مالی و 
 ارزی و تأثیر آن بــر فعالیت هــای اقتصادی و قیمت هــا در  ژاپن

 توجه شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران با بیان اینکه 
سرانه مصرف ماءالشعیر کم شده و این محصول از سبد خانوار 
فاصله گرفته، گفت که طی پنج ســال اخیر تولید ساالنه این 
محصول از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  لیتر به ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون 

لیتر رسیده است.

حمید رضا کمال علوی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه به 
دلیل مشکالت معیشتی، مردم بیشتر به دنبال تامین نیازهای 
اساسی خود هستند، گفت: بنابراین سرانه مصرف ماءالشعیر کم 

شده و این محصول از سبد خانوار فاصله گرفته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران با بیان اینکه 

مشکالتی معیشتی تاثیر خود را گذاشته، تصریح کرد: معموال 
در فصل سرما شــرکت های تولیدکننده نوشــیدنی از جمله 
ماءالشعیر ضعیف تر هستند. کمال علوی درباره میزان کاهش 
تقاضا گفت: طی پنج سال اخیر تولید از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  
لیتر در سال به ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون لیتر در حال حاضر رسیده 

است. وی همچنین با اشــاره به اهمیت ثبات نرخ ارز در بحث 
تولید، گفت: تامین نقدینگی یکی از مشکالت واحدهای تولیدی 
است. مشکالتی در زمینه تامین مواد اولیه نیز وجود دارد. برای 
مثال مالت، عصاره مالت و گیاه رازک مواد اصلی تشکیل دهنده 
ماءالشعیر هستند که در این زمینه وابستگی هایی به واردات 

وجــود دارد. همچنین به گفته دبیر انجمــن تولیدکنندگان 
ماءالشعیر و مالت ایران در بخش بسته بندی، یعنی قوطی های 
آلومینیومی، چند شرکت در کشور تولید می کنند، اما ظرفیت 
تولید آن ها جوابگوی نیاز کشــور نیست. مشکالتی در تامین 

اسانس هم وجود دارد که در مراحل بعدی است.

شــرکت خط لولــه نفتــی دولتی ترانــس نفت 
روسیه، به شــبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ اعالم کرد 
درخواستهایی از لهستان و آلمان برای ارسال نفت 

در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده است.
به گزارش ایســنا، اتحادیه اروپا متعهد شده است 
از پنجم دســامبر، خریــد نفت روســیه از طریق 
مســیرهای دریایــی را متوقــف کنــد. همزمان 
کشــورهای غربی مکانیزم ســقف قیمــت برای 
صادرات نفت روســیه از طریق دریا را فعال کرده 
 اند. اما خط لولــه نفتی دروژبــا از تحریم ها معاف 

مانده است.
اظهارات شــرکت ترانــس نفت، در تضــاد با این 
اظهارات است که لهستان ماه گذشته در خصوص 
توقف خرید نفت روسیه داشــت. منابع آگاه از این 
مذاکرات به رویترز گفته بودند لهســتان به دنبال 
جلب حمایت آلمــان برای تصویــب تحریم های 

اتحادیه اروپا علیه بخش لهستانی-آلمانی خط لوله 
دروژبا است تا بتواند توافق برای خرید نفت روسیه 
 در ســال میالدی آینده را بدون پرداخت جریمه 

متوقف کند.
خبرگــزاری تاس به نقــل از نیکــوالی توکارف، 
مدیر ترانس نفت گزارش کرد: آلمان و لهســتان 
اعالم کردند از اول ژانویه نفت روسیه را خریداری 
نخواهند کرد و اکنون ما درخواست هایی از مصرف 
کنندگان لهستانی دریافت کرده ایم که سال آینده 
ســه میلیون تن نفت و ۳۶۰ هزار تــن نفت برای 
دســامبر به ما بدهید و آلمان هم درخواستی برای 

سه ماهه نخست سال میالدی آینده داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، مدیر ترانس نفت همچنین 
گفت: ظرفیت صادرات نفت حاوی ســولفور کم از 
بندر نووراسییسک در دریای سیاه، به ۴۰ میلیون 

تن در سال افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر صمت در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم 
کرد که ثبت سفارش و واردات کانتینرهای یخچال دار به جهت امکان 

تولید آن به حالت دائم ممنوع است.
به گزارش ایلنا، در نامه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت به علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آمده 
است: پیرو صورتجلسه محرمانه در خصوص شرایط و ضوابط واردات 

تریلی یا کانتینر یخچال دار که تنها در راســتای انجام بند ک تبصره 
۷ بودجه سال ۱۴۰۱ و بدون تخصیص و انتقال ارز و با محدودیت در 
تعداد آنها منعقد شده است به استحضار می رساند متأسفانه نامه ۲۱ 
آبان ۱۴۰۱ دفتر مقررات صادرات و واردات منضــم به نامه ۱۰ آبان 
۱۴۰۱ ســازمان ملی استاندارد ایران که حاوی شــرایط احراز مجوز 
استانداردی کانتینرهای یخچال دار مستعمل بوده، در خبرهای منتشر 

شده از ســوی خبرگزاری های متعدد به عنوان »شــرایط آزاد شدن 
واردات کانتینرهای یخچالی« منعکس شده است.

خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت تمهیدات الزم جهت 
اصالح مطلب صورت پذیرد. بدیهی اســت که ثبت سفارش و واردات 
کانتینرهای یخچال دار به جهت امکان تولید آن به حالت دائم ممنوع 

است.

هر مشمول سهام عدالت چقدر سود دریافت می کند؟کرونا گریبان سومین اقتصاد بزرگ جهان را خواهد گرفت؟

هایما  تنها ٩ درصد نسبت به قیمت کارخانه رقابت خوردحذف دالرهای سفید از چرخه معامالتی کذب است

نرخ بهره ژاپن تغییر نکرد

تقاضای ماءالشعیر پایین آمد

واردات کانتینرهای یخچال دار همچنان ممنوع استدرخواست آلمان و لهستان برای دریافت نفت روسیه
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سرمقاله

دالیل افزایش جمعیت
در  بافت فرسوده

طرح نوســازی بافت های 
فرسوده که از ســالها قبل 
در دســتور کار قرار گرفت، 
مطابق برنامه پیش نرفت. 
متاسفانه جمعیت بیشتری حتی فرای تصور و پیش 
بینی ها ساکن این بافت ها شدند. دالیل متعددی در 
رابطه با افزایش جمعیت بافت های فرسوده وجود 
دارد. عدم توانای مالی مردم در پرداخت مبالغ کالن 
رهن و اجاره در بافت شهری منجر به موج مهاجرت 
به بافت های فرسوده، خانه های بسیار قدیمی و 
کلنگی و حاشیه شهرها شده است. از برنامه سوم 

توسعه قرار بود...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3
2

2

یک خواسته گمرکی جدید 
از سوی بخش خصوصی

وابستگی  سکه 
به  نوسانات دالری

گاز حدود 500 سازمان و مرکز دولتی و عمومی قطع شد

زنگ خطر افزایش مصرف گاز
صفحه2

صفحه3

سکونت 22 میلیون  نفر 
در  بافت  فرسوده

سازندگان   تمایلی   به   نوسازی   بافت   فرسوده   ندارند

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از او خواســت فهرســت کاالهای 
مشمول قانون »تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، 
واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات 
به یک درصد« به روزرسانی شود. به گزارش ایسنا، 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پیرو درخواست 
اتحادیه ملی کارگــزاران گمرکی مبنی بر محدود 
شدن اطالق قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 
۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشــور به فهرستی از 
کاالهای خاص، از وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
خواست تا ضمن بررسی ماجرا، دستور به روزرسانی 
فهرست کاالهای مشمول »تقلیل نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آالت و 

تجهیزات به یک درصد«...

فعاالن بازار ســکه معتقدند ت روز گذشته توئیت 
بورل در کنار کاهش قیمــت دالر در هرات زمینه 
ســاز عقبگرد قیمت دالر در تهران شد و به تبع آن 
قیمت سکه مسیر کاهش را دنبال کرد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، روز گذشته یک توئیت بازار ارز و سکه در 
ایران را وارد فاز کاهشی کرد و معامله گران که در چند 
روز گذشته در  موقعیت خرید قرار گرفته بودند دیروز 
از خرید دست کشیدند و حجم فروش ها باال رفت. 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در پیامی در توئیتر پس از دیدار با وزیر امور خارجه 
ایران نوشت: توافق کردیم که باید ارتباطات را باز نگه 
داریم و برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا کنیم. 
فعاالن بازار ســکه معتقدند توئیت مذکور در کنار 

کاهش قیمت دالر در هرات...



اقتصاد2
ایران

بانک ها در صدر بورس
پایان صعودی هفته

روز گذشــته قیمت ســهام تمامی نمادهای 
بانکــی رشــد کــرد و گــروه »بانک هــا و 
 مؤسســات اعتبــاری« ســبزترین گــروه 

بازار بود.
بــه گــزارش اکوایــران، در معامــات روز 
چهارشــنبه ســی اُم آذر ماه، شــاخص 
کل بورس پایتخت نســبت بــه روز کاری 
قبل 4 هــزار و 104 واحد صعــود کرد و به 
 رقم یک میلیون و 496 هــزار و 199 واحد

 رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز بــا افزایش 3 
هــزار و 322 واحدی در ســطح 445 هزار و 
720 واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
واحــد   109 کل فرابورس )آیفکــس( 
 باال آمد و در ســطح 19 هــزار و 172 واحد

 قرار گرفت. 
 

خروج پول از بورس
در مجمــوع معامــات چهارشــنبه، ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
منفی شد و 13 میلیارد تومان پول حقیقی 

از بورس خارج شد. 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام آریان 
)شــرکت پارس آریان( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیــت حقیقی به حقوقی آن 
33 میلیارد تومان بود. پس از آریان، نمادهای 
رفاه )شرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه( 
و وغدیر )شــرکت ســرمایه گــذاری غدیر( 
بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در 
ســوی دیگــر نمادهــای وبانک، وپاســار، 
 وبصادر، وســدید و ونوین بیشــترین ورود 

پول را داشتند. 
روز گذشــته قیمت ســهام تمامی نمادهای 
بانکــی رشــد کــرد و گــروه »بانک هــا و 
 مؤسســات اعتبــاری« ســبزترین گــروه 

بازار بود. 
نماد »وبانک« بیشــترین اثــر مثبت را بر 
شــاخص داشــت و پــس از آن، نمادهای 
»وبملت« و »وپاســار« بیشــترین تأثیر را 
در رشد شــاخص کل  بورس  داشــتند و در 
مقابــل نمادهای »میدکــو«، »فــوالد« و 
»شتران« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 

کل داشتند.  
در فرابورس نیــز نمادهــای »فجهــان«، 
»ومهان« و »غصینو« بیشترین تأثیر افزایشی 
را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، 
»زاگرس« و »وسپهر« بیشترین تأثیر کاهنده 

را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
شتران صدرنشــین است و خگستر و شستا 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 
کرمــان  و  فرابــورس  نمادهــای دی، 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام 
به رقم 15 هزار و 204 میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــات اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 311 میلیارد تومــان بود که 2 درصد 
از ارزش کل معامات بازار سرمایه را تشکیل 

می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامات خرد ســهام با 
کاهش 11 درصدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقم 4 هــزار و 462 میلیــارد تومان 

رسید. 

صف های خرید و فروش بازار سهام
در معامــات چهارشــنبه 130 نمــاد صف 
خریــد داشــتند و 15 نماد با صــف فروش 
مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید 
با افت 0.3 درصدی بــه 355 میلیارد تومان 
رســید و مجموع ارزش صف هــای فروش 3 
درصد افزایش یافــت و 243 میلیارد تومان 
بــود. در پایان معامات روز گذشــته ارزش 
صف هــای خریــد در رقــم 215 میلیــارد 
 تومان ایســتاد و بازار با مازاد تقاضا بســته 

شد. 
در پایــان معامــات نماد خفنر )شــرکت 
فنرســازی خاور(  بــا صــف  خریــد 25 
میلیارد تومانــی در صدر جــدول تقاضای 
پایانــی بــازار قرار گرفــت. پــس از خفنر، 
نمادهای کپشــیر )شــرکت پشــم شیشه 
ایران( و گدنا )شــرکت تهیه و توزیع غذای 
 دنا آفریــن فدک( بیشــترین صــف خرید 

را داشتند. 

خبر

وزارت صمت به دنبال انعقاد 
موافقــت نامه هــای تعرفه 
تجاری با کشورهای مختلف 
اســت، اما هنوز مشــخص 
نیست که وضعیت همکاری 
با کشــورهای دیگر چگونه خواهد بود؛ آیا مســئوالن 
وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار 
می دهند یا تعرفه های تجاری مقدمه ای خواهد شد برای 
کاهش محدودیت های واردات که از سال 1397 اعمال 
شده و تاکنون ادامه داشته است. به گزارش ایسنا، از سال 
1397 و در پی مشکات ارزی در کشور، واردات بیش 
از 2000 قلم کاال تحت عنــوان کاالهای غیرضروری و 
لوکس ممنوع شد. از جمله مهم ترین این کاالها می توان 
به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود 
که حذف ممنوعیت واردات 4 یا 5 قلــم کاال به دولت 
پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار 
ممنوعیت واردات 2000 قلم کاال که از ســال 1397 
تصویب شده، حفظ می شود؛ اما هنوز این چند قلم کاال که 
جزئیات آن ها هم مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده 
است. هر چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری 
خود در سال 1400 اعام کرده بود که با واردات در همه 
حوزه ها به میزان حداکثر 20 درصد و با برنامه ریزی برای 
نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون 

به نتیجه نرسیده است. اما اخیرا اخباری از از سرگیری 
اجرای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان 
منتشر شد. این موافت نامه در سال 13۸2 منعقد شده 
بود، اما همانطور که اشاره شد از سال 1397 واردات بیش 
از 2000 قلم کاال ممنوع شد و خیلی از کاالهای موجود 
در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکســتان نیز در 
این لیست قرار گرفتند. در نهایت دو هفته پیش تصمیم 
گرفته شد که واردات تمام کاالهای مرتبط با نظام تعرفه 
ترجیحی با پاکستان که در سال 1397 ممنوع شده بود، 

رفع ممنوعیت شود.
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
توســعه تجارت، مرداد ماه نیز درباره آخرین اقدامات 

سازمان توسعه تجارت در جهت توسعه روابط تجاری 
با روســیه، گفته بود که در کمیته اقدام ارزی مصوب 
شده تا هر شــرکت و تاجری که به کشورهای اتحادیه 
اوراســیا و روســیه صادرات دارد، می تواند در ازای این 
صادرات، هر نوع کاالیی را وارد کند و همچنین 25 درصد 
مشــوق های صادراتی به کاالهایی که به روسیه صادر 

می شود اختصاص یابد.
وزارت صمت قصــد دارد از نظام تعرفــه ترجیحی با 
کشورهای دیگر هم استفاده کند و بارها این موضوع را 
اعام کرده است. یکی از مهم ترین این نظم های تعرفه ای 
نیز با کشورهای اوراسیا است که به نظر می رسد بخشی 
از تولیدکنندگان هم روی آن حســاب باز کرده اند. اما 

مشخص نیست که ســاختار ممنوعیت واردات با این 
کشورها تا چه حد پایدار خواهد بود.

برای مثال در پی ازســرگیری تجارت آزاد با پاکستان، 
رئیس سازمان توســعه تجارت درباره واردات کاالهای 
ممنوعه از پاکســتان  گفته بود که پاکستان در بخش 
صنعتی و تولیدی نقطه قوتی ندارند که بتواند بازار ایران 
را بگیرد. اما در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی 
یک جریان کاال به پاکســتان که یک بازار خوب است، 
وجود دارد. یعنی می توان گفت مســئوالن معتقدند با 
توجه به اینکه پاکســتان نمی تواند ساختار ممنوعیت 
واردات را دچار تغییرات جدی کند، تجارت آزاد با آن ها 
آغاز شده اســت. اما هنوز مشخص نیست که وضعیت 
همکاری با کشــورهای دیگر چگونه خواهــد بود. آیا 
مسئوالن وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را 
اولویت قرار می دهند یــا تعرفه های تجاری مقدمه ای 
خواهد شــد برای کاهش محدودیت های واردات که از 

سال 1397 اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.
گفتنی است ممنوعیت های واردات موافقان و مخالفانی 
دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه 
با هزینه های باالی تولید در ایران و سایر محدودیت ها، 
امکان رقابت با محصوالت خارجی را ندارند و باید شرایط 
برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آن ها 
فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال 
و سرمایه گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل 
مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق 

انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می برد.

آیا مسئوالن وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار می دهند؟

ممنوعیت واردات و یک پرسش

در نامه رییس اتاق بازرگانی به وزیر صمت مطرح شد
یک خواسته گمرکی جدید از 

سوی بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از او خواســت فهرست کاالهای 
مشــمول قانون »تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد 
اولیه، واســطه ای، اجزاء، قطعات، ماشــین آالت و 
تجهیزات به یک درصد« به روزرســانی شــود. به 
گزارش ایسنا، غامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
پیرو درخواســت اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی 
مبنی بر محدود شدن اطاق قانون الحاق یک جزء 
به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور به 
فهرستی از کاالهای خاص، از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خواست تا ضمن بررســی ماجرا، دستور 
به روزرسانی فهرست کاالهای مشمول »تقلیل نرخ 
حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، 
ماشین آالت و تجهیزات به یک درصد« صادر کند. 
اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه ای به رئیس 
اتاق ایران اعام کرده اســت: قانون الحاق یک جزء 
به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور 
مبنی بر »تقلیل نرخ حقوق گمرکــی مواد اولیه، 
واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات به 
یک درصد«، اطاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت 
نمی تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت 
را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه 
معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت 
در تاریخ 7 آذر 1401، فهرست محدودی از کاالها 
به عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است. 
این اتحادیه با استناد به متن قانون اباغی در تاریخ 
سوم آبان 1401 از ســوی رئیس جمهور و با توجه 
به اینکه محدود شــدن فهرست کاالهای مشمول 
این قانون موجب ســردرگمی و نارضایتی فعاالن 
بخش خصوصی شــده و هزینه گزافی به آن دسته 
از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشــین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرســت معاونت 
هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت وجود 
ندارد، تحمیل کرده اســت، از ریاســت اتاق ایران 
درخواست کرده است این موضوع را به اطاع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری 
در این فهرست شود. بر اساس اعام سایت اتاق ایران، 
غامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز پیرو این 
درخواست، در نامه ای به ســید رضا فاطمی امین، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار صدور دستور 
وزیر برای بررسی درخواست اتحادیه ملی کارگزاران 
گمرکی و به روزرســانی فهرست کاالهای مشمول 
قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 

سال 1401 کشور شده است.

پارازیت برجامی در بازار سکه
پیش بینی قیمت سکه آخر پاییز

فعاالن بازار ســکه معتقدند ت روز گذشته توئیت 
بورل در کنار کاهش قیمت دالر در هرات زمینه ساز 
عقبگرد قیمت دالر در تهران شد و به تبع آن قیمت 
سکه مسیر کاهش را دنبال کرد. به گزارش اقتصادنیوز 
، روز گذشته یک توئیت بازار ارز و سکه در ایران را وارد 
فاز کاهشی کرد و معامله گران که در چند روز گذشته 
در  موقعیت خرید قرار گرفته بودند دیروز از خرید 

دست کشیدند و حجم فروش ها باال رفت.

یک توئیت قیمت دالر و سکه را کاهشی کرد 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در پیامی در توئیتر پس از دیدار با وزیر امور خارجه 
ایران نوشت: توافق کردیم که باید ارتباطات را باز 
نگه داریم و برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا 
کنیم. فعاالن بازار سکه معتقدند توئیت مذکور در 
کنار کاهش قیمت دالر در هرات زمینه ساز عقبگرد 
قیمت دالر در تهران شد و به تبع آن قیمت سکه 
مسیر کاهش را دنبال کرد. البته با پایان معامات 
نقدی دیروز، شب گذشــته سیگنال های منفی 
برجامی از سوی مقامات آمریکایی باعث شد  اثر 
توئیت بورل کم رنگ شود و عده ای از معامله گران 
توئیت بورل را پارازیت برجامی نامیدند. گفته می 
شــود نرخ دالر دیشــب بار دیگر به مسیر صعود 
برگشت.  برخی از تحلیلگران بازار سکه باور دارند 
در صورتی که نرخ دالر در بازار روز گذشته برخاف 
مسیر روز گذشته حرکت کند این امر ممکن است 
زمینه ساز افزایش قیمت سکه هم شود. از سوی 
دیگر قیمت اونس طا دیروز وارد کانال 1۸00 دالر 
شد و تا 1۸20 دالر باال رفت. عده ای از سکه بازان با 
اشاره به افزایش قیمت اونس طا می گفتند این امر 
ممکن است جسارت خریداران سکه را بیشتر کند.

کاهش مجدد قیمت سکه؟
البته عده ای از معامله گران با  اشاره به فاصله ارزش 
ذاتی و نقدی سکه می گفتند در صورت تداوم عقب 
نشینی نرخ دالر احتمال کاهش مجدد قیمت سکه 

وجود خواهد داشت.

اخبار
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مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در زمان 
حاضر حدود 100 تا 104 میلیون لیتر در روز بنزین تولید می کنیم و همین 

میزان هم مصرف بنزین داریم، یعنی تولید و مصرف سربه سر است.
به گزارش تسنیم، جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمان حاضر حدود 
100 تا 104 میلیون لیتر در روز بنزین تولید می کنیم و همین میزان هم 

مصرف بنزین داریم، یعنی تولید و مصرف سربه سر است.
وی افــزود: هم اکنون ناترازی در بخــش بنزین نداریم امــا باید مصرف 
افسارگسیخته بنزین مدیریت شود، درحالی که خودروها در جهان به طور 
متوســط به ازای پیمایش هر صد کیلومتر، 4 لیتر بنزین می ســوزانند، 

خودروهای ما به طور متوســط 10 لیتر مصرف بنزین دارند، که این رویه 
باید اصاح شود.

معاون وزیر نفت در خصوص میزان تخصیص گاز و سوخت مایع به نیروگاه ها 
و صنایع، اذعان داشت: اگر میزان مصرف با توجه به شرایط دمایی کشور 
تغییر کند میزان تخصیص متفاوت خواهد بود، هرچه میزان مصرف در 

حوزه خانگی کاهش یابد به حوزه نیروگاه ها تخصیص می یابد.
وی اضافه کرد: تحویل گاز به نیروگاه ها بین 100 تا 220 میلین متر مکعب 
در روز متغیر بوده اســت؛ با این حال نسبت به پارسال سوخت گاز و مایع 

بیشتر به نیروگاه ها تحویل شده است.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: تقریباً گاز نسبت به سال گذشته معادل بود و 

در برخی مواقع نیم تا یک درصد رشد داشته است، در بخش سوخت مایع 
نیز نزدیک 1۸ تا 20 درصد افزایش تخصیص داشتیم، در حوزه صنایع نیز 

شرایط به همین روال بوده است.
ساالری در پاسخ به اینکه کیفیت بنزین در چه سطحی است و آیا می توان 
آن را عامل آلودگی دانست، گفت: خیر، کیفیت همه محموله هایی که وجود 

دارند از نظر استاندارد و مجموعه های دیگر مطلوب است.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتــی افزود: در 
حوزه بنزین اعم از آنچه معمولی تولید می شود و بنزین یورو تقریباً همه 
استانداردهای زیست محیطی را دارند و تنها یک انحراف روی اکتان بنزین 

معمولی و بنزین یورو است که آن هم اصاح خواهد شد.

تولید و مصرف بنزین کشور سربه سر شد
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وزیر صنعت،معدن و تجارت خاطر نشان کرد: افزایش 
قیمت خودرو متاثر از افزایش قیمت تمام شده تولید آن 
در کارخانه نیست، بلکه متاثر از نگاه مردم به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای به خودرو بوده که با افزایش نرخ ارز به 
دنبال خرید خودرو و حفظ ارزش سرمایه خود هستند.

به گزارش ایسنا، ســیدرضا فاطمی امین در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: 
سال گذشته 5/3 درصد و امسال 9/4 درصد رشدتولید 
و اقتصادی در بخش صنعت داشته ایم که خیلی امیدوار 
کننده اســت. بهترین راه ایجاد  اشتغال در کشور و به 
نوعی توزیع درآمد از طریق بخش صنعت است. همین 
طور آمار تولید شرکت های صنعتی و معدنی بورسی در 
آبان ماه امسال 5/6 درصد نسبت به آبان سال گذشته 

بیشتر بوده است.
وی افزود: بحمداهلل  حدود 5 ماه است که شرکت های 
صنعتی و معدنی بورسی که نیمی از تولید را عهده دار 
هستند رشد 6 درصد و بیشتر را ثبت کرده اند.در آبان 
ماه نیز این رشد تکرار شد. در مجموع داده ها نشان می 

دهند که بخش تولید و صنعت در حال حرکت است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص 
طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا برای ممانعت از 
ورود فرزندان و مقامات ایرانی به این کشور، بیان کرد: ما 
نیز آنها را تحریم خواهیم کرد که نتوانند به ایران بیایند. 

این تحریم خیلی باموضوع است.
 وزیر صمت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در 
خصوص علت افزایش قیمت خودرو در دو هفته گذشته، 
بیان کرد: نرخ ارز از پنج مسیر بر بازارهای کشور تاثیر می 
گذارد. یکی بر روی مواد اولیه است. مثا در خصوص 
محصولی مانند خودرو حدود 10 الــی 20 درصد از 
قطعات آن را متناســب با نوع خودرو وارد کشور می 

کنیم. وقتی که قیمت دالر افزایش می یابد قیمت تمام 
شده خودرو نیز باال می رود. ولی این قیمت تمام شده با 

قیمتی که اکنون در بازار است متفاوت است.
وی اضافه کرد: نکته مهم این اســت که از این مسیر 
قیمت خودرو در بازار در حال افزایش نیست. ما امروز 
یک قیمت تولید کننده داریم و یک قیمت بازار داریم. 
قیمت بازار بعضا تا 200 الی 300 میلیون باالتر از قیمت 
تولید کننده است. آنچه که در این دو ماه خیلی در این 
بازار آشفتگی ایجاد کرده قیمت های بازار است. قیمت 
های بازار به دنبال افزایش قیمت قطعات باال نرفته است، 
بلکه از آنجا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار متوازن 
نیست، خودرو به نادرستی تبدیل به یک کاالی سرمایه 
ای شــده و افرادی که می خواهند ارزش پول خود را 

حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می روند.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: پس وقتی قیمت دالر 
افزایش پیدا می کند قیمت خودرو نیز باال می رود. اگر 
دالر نیز پایین بیاید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می 
کند. در سال های گذشته نیز دقیقا قیمت های بازار با 

قیمت ارز باال رفته و با قیمت ارز نیز پایین آمده است.
وی در ادامه تاکید کرد: راه حل این است که ما در درجه 
اول بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل برقرار کنیم. 
خوشبختانه میزان تولید خودرو بسیار خوب در حال 
پیشرفت است. در آبان ماه 122 هزار دستگاه خودرو 
سواری، وانت و کامیون تولید شده است که در  پنج سال 
گذشته بی نظیر بوده است. اکنون تولید خودروسازان 
هرکدام ماهانه به بیش از 60 هزارتا افزایش یافته است. 

تقریبا تا آخر آذرماه خودروسازان توانسته اند به اندازه کل 
تولید سال قبل، خودرو تولید کنند. پس تولید خودرو 
اکنون روند خوبی را طی می کند. بحث واردات خودرو 
نیز از دو ماه پیش کلید خورده اســت. ما چهار سال 
ساالنه حدود 500 هزار خودرو در بازار کسری داشتیم. 
یعنی تقاضا حدود 5/1 میلیون است، اما از سال 97 تا 
قبل از امسال ساالنه زیر یک میلیون خودرو تولید شده 

است. پس ما در این بازار تقاضای انباشته داریم.
وی افزود: طبیعی اســت که رفع این تقاضای انباشته 
زمان بر اســت. دو راهکار بیشتر نیست؛ یکی افزایش 
تولید و دیگری واردات خودرو اســت. در حوزه تولید 
که رشــد زیادی داریم. واردات نیــز از آبان ماه نهایی 
شد. دولت در شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو را 
مصوب کرد. یکســری ایراد را مجلس به آن وارد کرد. 
نهایتا سوم آبان ماه آئین نامه نهایی شد. همین روزها 
است که اولین گروه خودروهای وارداتی وارد گمرک 
شوند. ما برنامه عرضه گسترده خودروهای وارداتی را 

پیش بینی کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطر نشان کرد: 
تا دو هفته پیش شرکت هایی که واردات را عهده دار 
بودند کار را جدی نمی گرفتند و فکر می کردند اجرایی 
نمی شود. چون سابقه آن را داشتند. مثا سال ۸2 که 
واردات خودرو آزاد شد تا سال ۸4 قریب به دوسال طول 
کشید تا واردات عملیاتی شود. ولی امسال در عرض دو 
ماه واردات خودرو انجام شد. در حالی که االن پیچیدگی 
واردات خیلی بیشتر شده است. طبق قانون الزام شده تا 

وارد کنندگان باید انتقال فناوری نیز داشته باشند که 
این مقداری کار را کند تر می کند. خوشبختانه کار در 

حال پیشرفت است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برآورد ما این است که با 
تولید زیادی که در حال انجام است و در ماه های آتی نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد و با حجم گسترده ای که برای 
واردات پیش بینی شده است، بازار می تواند به تعادل 
برسد. اما نکته مهم این است که ما هم در بازار مسکن 
و هم در بازار خودرو یکسری قواعد را کم داریم. مانند 
قانون  مالیات بر عایدی سرمایه که در خیلی از کشورها 
وجود داشته و بازار را تنظیم می کند. از یک طرف ما 
باید با قواعدی که می گذاریم تقاضا را تنظیم کنیم و 
از طرف دیگر عرضه را افزایش دهیم. وی افزود: شــما 
دیدید برای یک نوع خــودرو که 10 هزار تا عرضه می 
شد حدود دو میلیون تقاضا می آمد. آیا واقعا دو میلیون 
متقاضی خودرو داریم که پاسخ خیر است. این نشان می 
دهد طرف تقاضا، یک هیجانی دارد. ما آشفتگی در بازار 
داریم که بخشی از آن با عرضه بیشتر خودرو و بخشی 

دیگر با انتظام بخشی و قواعد مالیاتی قابل حل است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت 
برنامه جامع توسعه صنعت خودرو ، بیان کرد: این برنامه 
در حال اجرا است. این برنامه تدوین شده  و در حال اجرا 
است. ما یک برنامه 4 ساله تدوین کردیم که دارای سه 
مرحله است. مرحله اول آن تا آخر امسال می باشد. در 
مرحله اول چند اولویت داریم. یکی از آنها ثبات دهی 
به تولید بود که اتفاق افتــاد. دومین اولویت نیز تغییر 
محصوالت تولیدی بود. امسال سه محصول از رده تولید 
خارج شد و سال بعد نیز چند محصول دیگر خارج می 
شود. امسال و سال بعد 12 محصول جدید به بازار عرضه 

خواهد شد. یکی دیگر از اولویت ها سرمایه گذاری بود.

جوالیی اعام کرد که با ورود یک جبهه هوای ســرد و 
سامانه بارشی به کشور از روز پنجشنبه )یکم دی ماه(، 
پیش بینی می شود مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 

به بیش از 670 میلیون متر مکعب در روز برسد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی گاز ایــران، محمدرضا 
جوالیی با اعــام این خبر گفــت: با توجه بــه اینکه 
موج ســرمای جدیدی از هفته آینــده داریم، افزایش 
مصــرف خانگــی نگران کننــده اســت، از ایــن رو 
 امیدواریم کنترل هــای بیشــتری در مصرف خانگی
 انجام شود. وی ادامه داد: بر اساس پایش انجام شده اکنون 
مصارف گاز در اســتان های تهران، اصفهان، مازندران، 
گلســتان، خراسان شــمالی، جنوبی و رضوی به دلیل 

برودت بیش از حد هوا همچنان باالست.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران درباره ورود 
یک جبهه هوای سرد به کشور و کاهش 3 تا 6 درجه ای 
دما اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود احتمال می رود 
100 تا 170 میلیون مترمکعب دیگــر در روز افزایش 
مصرف در بخش خانگی و تجاری را شــاهد باشیم که 
 البته ماندگاری آن نیز سبب تشدید افزایش مصارف گاز 
خواهد شد. جوالیی در پایان بار دیگر با توصیه به مردم 

برای رعایت الگوی مصرف بهینه به منظور پایداری انتقال 
گاز در شبکه سراسری گفت: با توجه به ورود این جبهه 
هوای سرد، ممکن است در مناطق شمالی و غرب کشور، 
هم وطنان شاهد کاهش دمای بیشتری باشند و در نتیجه، 
مصرف گاز بیشتری نیز داشته باشند، بنابراین شایسته 
است با رعایت الگوی مصرف گاز و انرژی و رعایت دمای 
رفاه )21 - 1۸ درجه سانتیگراد(، امکان تأمین پایدار و 
مستمر گاز در همه نقاط کشور را برای شرکت ملی گاز 

ایران فراهم کنند.

گاز حدود ۵۰۰ ســازمان و مرکز دولتی و 
عمومی قطع شد

مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
از اجرای طرح پایش مصرف گاز دستگاه های اجرایی و 
اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف مدیریت انرژی و 
رعایت الگوی مصرف خبر داد و اعام کرد که از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون جریان گاز حدود 500 سازمان 

و نهاد دولتی و عمومی در پی چند بار اخطار، قطع شده 
اســت. به گزارش ایسنا، مســلم رحمانی با بیان اینکه 
با فرارســیدن روزهای سرد ســال و لزوم صرفه جویی 
مشترکان در مصرف گاز طبیعی، شرکت های گاز استانی 
از ابتدای آذرماه، اقدام به پایش مصرف همه سازمان ها، 
ادارات و مراکــز دولتی، عمومی و... کردنــد که در این 
ارتباط، از حدود 60 هزار پایش انجام شده تاکنون، 629 
سازمان از ورود به داخل سازمان ممانعت کردند که در 
صورت ادامه این روند، ضمن برخورد با دســتگاه مورد 
نظر، اسامی این دســتگاه ها نیز اعام خواهد شد، ادامه 
داد: این طرح همسو با اجرایی کردن بخشنامه صادرشده 
از سوی نهادهای حاکمیتی باالدســت، وزارت نفت و 
دستورعمل های اباغی از سوی شرکت ملی گاز ایران 

انجام شده است.
وی با اشاره به انجام بازدیدهای ادواری توسط تیم های 
کارشناسی این شرکت، از رعایت دمای 21 - 1۸ درجه 
در فضای داخلی و دمای 1۸ درجه در راهروها و فضاهای 

عمومی و سرپوشیده نام برد که در فرآیند بازدیدها مورد 
توجه و تأکید قرار می گیرد. رحمانــی تصریح کرد: در 
صورت مشاهده رعایت نکردن موارد مندرج در بخشنامه، 
اخطاریه برای اماکن زیر پوشش صادر خواهد شد که بر 
این اساس، تاکنون به بیش از 4940 ســازمان یا اداره 
اخطار قطع برای کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه در 

ساختمان )21 - 1۸( داده شده است.
وی بــا بیــان اینکــه گاز حــدود 500 ســازمان در 
پی اخطارهای صادرشــده و به دلیــل رعایت نکردن 
بخشنامه های اباغی درباره مصرف بهینه گاز و تنظیم 
دمای اداره با دمای رفاه قطع شده است، از همه اداره ها، 
ســازمان ها و مراکز دولتی و عمومی خواست با روشن 
کردن وسایل گرمایشی یک ســاعت پیش از آغاز کار 
و خاموش کردن آنها یک ســاعت پیــش از پایان کار، 
خاموش کردن وسایل گرمایشــی در روزهای تعطیل 
برای ساختمان هایی که سیستم حرارت مرکزی ندارند، 
همچنین انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی و 
دیگر اقدام های الزم به منظور افزایش بازدهی وســایل 
گازسوز مانند نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه ها، 

نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز اهتمام ورزند.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از بازار است

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

زنگ خطر افزایش مصرف گاز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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دالیل افزایش جمعیت در  بافت فرسوده
حسن محتشم، کارشناس مسکن

طرح نوسازی بافت های فرسوده که از سالها قبل در دستور کار قرار گرفت، مطابق برنامه پیش نرفت. متاسفانه جمعیت بیشتری 
حتی فرای تصور و پیش بینی ها ساکن این بافت ها شدند. دالیل متعددی در رابطه با افزایش جمعیت بافت های فرسوده وجود 
دارد. عدم توانای مالی مردم در پرداخت مبالغ کالن رهن و اجاره در بافت شهری منجر به موج مهاجرت به بافت های فرسوده، 

خانه های بسیار قدیمی و کلنگی و حاشیه شهرها شده است. 
از برنامه سوم توسعه قرار بود ساالنه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود. اما از ۶۳ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور به 
۷۰ هزار هکتار رسیدیم. این موضوع نشان می دهد اقدامات ناکافی بوده است. بنابراین دولت باید جذابیت سرمایه گذاری در 
مناطق ناکارآمد را در مقایسه با دیگر مناطق شهری افزایش دهد. به عبارتی در برنامه سوم توسعه، مجلس مصوب کرد بافتهای 
فرسوده باید سالیانه ۱۰ درصد نوسازی شود. در حال حاضر بیش از ۱۵ سال از آن مصوبه می گذرد و بیش از آنچه در بافتهای 
فرسوده نوسازی شده به فرسودگی اضافه شده است. مشکل بافت های فرسوده در عدم ورود انبوه سازان به این حوزه نیست، 

مشکل بافت های فرسوده عدم تصمیم گیری دولت در این بخش طی ۱۰ سال اخیر است.
تجربه  ای شکست خورده قبلی در زمینه نوسازی یکی از محالت جنوب غرب تهران وجود دارد. در این طرح که در سال های 
گذشته اجرا شد تعداد زیادی از ساکنان آن خانه ها بی خانمان شدند. بنابراین ضرورت اجرای درست طرح در این مناطق بیش 
از پیش آشکار است. نوسازی بافت فرســوده یک عزم ملی می خواهد. وزارت راه و شهرسازی هم علی رغم آنکه سازمان های 
مختلف را در ستاد ملی بازآفرینی جمع کرد و شرکت بازآفرینی شهری را تجهیز کرد. اما در عمل نتوانستند آنگونه که باید 

نسبت به نوسازی بافت فرسوده یک اقدام عملی انجام دهند.
دولت و مجلس باید دو اقدام را درباره مناطق ناکارآمد انجام دهند. اول اینکه قوانین را تسهیل کنند. موانع و مقررات دست و 
پاگیر باید از جلوی پای بخش خصوصی برداشته شود. مالکان معموال حاضر نمی شوند برای حدود دو سال بالتکلیف بمانند. 
اقدام دوم باید این باشــد که دولت یک محله را به طول کامل نوسازی کند و از ســاکنان بافت بخواهد تا خانه های خود را با 
واحدهای جدید تهاتر کنند. در این خصوص نیاز به قانون هم داریم. مثال دولت بگوید منطقه فرسوده زمینه ساز بالیای طبیعی 
و آسیبهای اجتماعی است و مالکان باید نسبت به نوسازی اقدام کنند. تجربه نشان داده بسیاری از سرمایه گذاران حوصله اینکه 
وارد بافت شوند ندارند. چرا که در ســایر مناطق می توانند بدون دردسر سرمایه گذاری کنند. خود را وارد دردسر بافتها نمی 

کنند. بنابراین دولت باید کاری کند که سرمایه گذاری در بافت از دیگر مناطق جذابتر شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفــت: برخی افراد 
ســودجو با سوء اســتفاده از ســلیقه و ناآگاهی 
مصرف کنندگان، با جعل نشان تجاری شرکت های 
خارجی، اقدام به فــروش کاال هایی می کنند که 
برخالف کیفیت، از نظر ظاهر، همگن با محصوالت 

مشابه خارجی است.
اکبر پازوکی گفــت: تا زمانی که در بــازار لوازم 
خانگی، کاالی قاچاق و تمایل برای خرید وسایل 
خارجی وجود داشــته باشــد، عرضــه این نوع 
محصوالت از سوی قاچاقچیان نیز ادامه خواهد 

یافت.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران 
افزود: برخی افراد ســودجو با ســوء اســتفاده 
از ســلیقه و ناآگاهی مصرف کننــدگان، با جعل 
نشــان تجاری شــرکت های خارجــی، اقدام به 
فروش کاال هایی می کنند کــه برخالف کیفیت، 
 از نظــر ظاهــر، همگن بــا محصوالت مشــابه 

خارجی است.
او گفــت: در حــال حاضر فروش لــوازم خانگی 
تقلبی به دو شــکل عرضه کاال هــای درجه دو و 
سه ایرانی با نشــان کاال های خارجی و همچنین 
جا زدن محصوالت قاچاق چینی به عنوان کاالی 

ایرانی انجام می شــود. پازوکی همچنین با انتقاد 
از ضعف دســتگاه های اجرایی در اطالع رسانی 
صحیح ســامانه جامع گرانتی و آمــوزش آن به 
مردم، گفت: یکــی از دالیل گســترش فروش 
کاالی تقلبی در بازار لــوازم خانگی، عدم آگاهی 
خریداران از گارانتی یک محصول است. تا زمانی 
که مصرف کننده نســبت به چگونگی سنجش 
اصالت گارانتی یک کاال بی اطالع باشــد، عرضه 
محصــوالت تقلبی مشــابه آن نه تنهــا در بازار 
 لوازم خانگی بلکــه در همه حوزه هــا نیز ادامه

 خواهد یافت.

قیمت های جدید میوه اعالم شده در این میان مکانی 
وجود دارد که می توان میوه با کیفیت را حداقل ۳۵ 
درصد و تا ۱۰۰ درصد زیر قیمت خریداری کرد. شب 
یلدا و طوالنی ترین شب سال است و بازار دورهمی ها 
داغ خواهد بود، میوه مخصوصا هندوانه و انار گل سر 
سبد این میهمانی ها است و بســیاری از خانواده ها 
می خواهند بدانند که میوه با قیمت مناسب و در عین 

حال با کیفیت را از کجا خریداری کنند.
میدان مرکزی میوه و تره بار بهترین جایی است که 
دنبالش می گردید در این مکان میوه های دســت 
اول، با کیفیت حداقل ۳۵ درصد و تا ۱۰۰ درصد زیر 
قیمت بازار به فروش می روند زیرا میوه ها مســتقیم 
از شهرســتان های محل تولید به این مکان سرازیر 

می شود و هنوز دست به دست نشده است.
در این مکان میوه ها با فاکتور به مغازه داران فروخته 
شــود و آنها مجاز هســتند تنها ۳۵ درصد بیش از 
قیمت های خریدشان طبق فاکتور بفروشند اما در 
عمل تا ۱۰۰ درصد هم فروخته می شود پس عمال 
قیمتها در این مکان ۳۵ تــا ۱۰۰ درصد زیر قیمت 

است.البته فروش میوه برای عموم به صورت عمده و 
خرده وجود دارد. این میدان انتهای خانی آباد نو، ضلع 
شمالی بزرگراه آزادگان، میدان مرکزی میوه و تره بار 
شهرداری تهران واقع شــده و ساعت کار این میدان 
در روزهای معمولی تا ســاعت 2۰ و در روز جمعه تا 

ساعت ۱۳ است.
میوه ها هر چه از این میدان مرکزی به میادین عرضه 
در داخل شــهر و یا مغازه های سطح شهر می رسند 
قیمت هــای گرانتری پیدا می کننــد که به صورت 
قانونی آنها تا ۳۵ درصد روی این قیمت ها می کشند اما 
مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است که بعضی موقع 

این قیمت ها تا ۱۰۰ درصد تفاوت دارد.
جدیدترین قیمت های میوه در این میدان اعالم شده 
و عالقه مندان می توانند میوه شب عید خود را ارزانتر 
تهیه کنند.انار ساوه از ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان و انار شیراز 
از ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده است، هندوانه 
هم از ۵ تا ۱2 هزا رتومان به فــروش می رود.قیمت 
سیب از ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان و قیمت پرتقال از ۶ هزار 

تا ۳۵ هزار تومان فروخته می شود.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: امسال فروش 
فوق العاده صنوف ویژه ایام شب یلدا از 2۶ آذر الی ۵ دی 
۱۴۰۱ و به طور منسجم و گسترده برگزار می شود. این 
طرح که به نوعی جایگزین برگزاری نمایشــگاه ها و در 
راستای تکریم ارباب رجوع و حمایت از واحدهای صنفی 
است را می توان رو به پیشرفت و اولین سال برگزاری آن 
را اقدامی نوین و موثر در مدیریت بازار دانست.  مجتبی 
صفایی با اعالم این خبر اظهار کرد: هر ساله در آستانه شب 
یلدا، واحدهای صنفی مرتبط با کاالهای پر مصرف یلدا 
و گاها کاالهای دیگر، فروش فوق العاده برگزار می کنند و 
بعضا در برخی از شهرستان ها، کسبه نمایشگاه هایی را 
هم دائر می کنند تا اقالم پر مصرف با قیمت پایین تری به 
دست مصرف کننده رسیده و اقشار بیشتری بتوانند این 

آیین باستانی را در کنار خانواده جشن بگیرند. 
وی افزود: فروش فوق العاده در سال های گذشته به صورت 
پراکنده و خودجوش شکل می گرفت و در نهایت تاثیر آن 
بر رفاه عمومی، قابل ارزیابی و اندازه گیری نبود. اما امسال 
با هدایت اتاق اصناف ایران، فروش فوق العاده به صورت 
طرحی گسترده و منسجم اجرا خواهد شد. نائب رئیس 

اول اتاق اصنــاف ایران مطرح کــرد: واحدهای صنفی 
عالقمند به شرکت در این طرح با مراجعه به اتحادیه های 
صادرکننده پروانه کسب، مجوز الزم را دریافت کرده و 
سپس برای آگاهی بخشی به مشتریان از ارائه تخفیف، 
پوستر متحدالشــکلی که طراحی شده اســت را بر در 
واحدهای صنفی خود نصب می کنند. به این ترتیب مردم 
از تخفیف های واقعی مطمئن خواهند بود.  وی گفت: 
با این فروش فوق العاده دسترســی افراد به قیمت های 
تخفیفی ممکن شده و تالش بر این است که همه مردم 
از هر قشری بتوانند حداقل هایی را برای سفره یلدا تامین 
کنند.  صفایی خاطر نشان کرد: پیشتر در نمایشگاه های 
مناسبتی، مصرف کننده برای تامین نیاز خود مجبور 
بود به یک نقطه شــهر مراجعه کرده و معموال کاالهای 
کم کیفیت را در غرفه های غیراستاندارد دریافت کند. 
تمام تالش اتاق اصناف ایران در اجرای طرح های ملی 
فروش فوق العاده این است که مصرف کنندگان بتوانند، 
کاالهای با کیفیت تولید ملی را با تخفیف های واقعی و 
در محیط هایی بهداشتی و استاندارد و در نزدیکی محل 

زندگی خود دریافت کنند. 

رئیس اتحادیه عکاســان و فیلمبرداران مجالس 
تهران لزوم تبعیت پلیس به عالوه ۱۰ از تصمیمات 
مراکز ذیربط را امري اجتناب ناپذیر خواند و بیان 
داشت: متاسفانه مراکز پلیس به عالوه ۱۰ بدون 
توجه به تصمیمات و تذکرات مســئوالن مرتبط 
هنوز عکس هاي با کیفیت مراجعین که در عکاسي 
هاي بیرون از این مراکز گرفته مي شــود را قبول 
نمي کنند، این در حالي است که از دو سال پیش 
بر اساس تصمیمات اخذ شده پلیس به عالوه ۱۰ 
باید براي صدور کارت ملي، شناسنامه و گذرنامه از 
عکس هاي با کیفیتي که مراجعین با خود به همراه 

دارند استفاده کنند.
زعفر یاوري، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران 
مجالس تهران گفت: جاي تاسف است که این مراکز 
تنها به دلیل منافع مالي، حتي به شخصیت افراد 
و صاحبان مدارک، بي توجه هستند که چگونه و 
چطور یک عکس با کیفیت و بي کیفیت مي تواند 
شخصیت و اعتماد به نفس افراد را زیر سوال ببرد؛ 
ضمن اینکه در برخي از مواقع تصاویر افراد حتي 

شبیه به صاحب عکس نیســت. وي اظهار کرد: 
اعضاي اتحادیه عکاسان تمامي دوره هاي عکاسي 
را با متدهاي پیشرفته و دوربین هاي حرفه اي مي 
گذرانند؛ ضمن اینکه از کمیسیون فني اتحادیه 
براي صدور پروانه صنفي خــود تایید مي گیرند؛ 
اما پلیس به عالوه ۱۰ براي صدور شناســنامه و 
کارت ملي فقط از عکاس مســتقر در این جایگاه 
استفاده مي کند. عکس هاي الصاقي به این اسناد 
هویتي مهم، بقدري بي کیفیت است که در جایگاه 
هاي مهم داخل و خارج از کشور به هیچ وجه قابل 

شناسایي و قبول نیست.
یاوري در ادامه گفت: عکاسان متبحر این اتحادیه 
هزینه هاي شهرداري، مالیات، اجاره بها و مسئولیت 
اشتغال زایي در کشــور را بر عهده ؛اما درآمدشان 
براي دیگــر مراکزي چون پلیس بــه عالوه ۱۰ و 
مدارس و... است. مضاف بر اینکه رئیس اداره کل 
آموزش و پرورش نیز به تمامي مدارس بخشنامه 
داده که به هیچ وجه اجازه ندارند در مدارس عکس 

پرسنلي از دانش آموزان بگیرند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران 
با بیان اینکه سرانه مصرف ماءالشعیر کم شده و 
این محصول از سبد خانوار فاصله گرفته، گفت که 
طی پنج ســال اخیر تولید ساالنه این محصول از 
۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  لیتر به ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون 

لیتر رسیده است.
حمید رضا کمــال علوی با بیــان اینکه به دلیل 
مشکالت معیشتی، مردم بیشتر به دنبال تامین 
نیازهای اساســی خود هســتند، گفت: بنابراین 
سرانه مصرف ماءالشعیر کم شده و این محصول 
از ســبد خانوار فاصله گرفته اســت.دبیر انجمن 

تولیدکنندگان ماءالشــعیر و مالت ایران با بیان 
اینکه مشکالتی معیشتی تاثیر خود را گذاشته، 
تصریح کرد: معموال در فصل ســرما شرکت های 
تولیدکننده نوشیدنی از جمله ماءالشعیر ضعیف تر 

هستند.
کمال علوی درباره میزان کاهش تقاضا گفت: طی 
پنج سال اخیر تولید از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون  لیتر 
در سال به ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون لیتر در حال حاضر 

رسیده است.
وی همچنین با اشــاره به اهمیــت ثبات نرخ ارز 
در بحــث تولید، گفت: تامیــن نقدینگی یکی از 

مشــکالت واحدهای تولیدی اســت. مشکالتی 
در زمینه تامین مواد اولیه نیــز وجود دارد. برای 
مثال مالت، عصاره مالت و گیاه رازک مواد اصلی 
تشکیل دهنده ماءالشعیر هستند که در این زمینه 

وابستگی هایی به واردات وجود دارد.
همچنین به گفته دبیر انجمــن تولیدکنندگان 
ماءالشعیر و مالت ایران در بخش بسته بندی، یعنی 
قوطی های آلومینیومی، چند شــرکت در کشور 
تولید می کنند، اما ظرفیت تولید آن ها جوابگوی 
نیاز کشور نیست. مشکالتی در تامین اسانس هم 

وجود دارد که در مراحل بعدی است.

بافت های فرســوده هر سال بیشتر از 
ســال قبل میزبان مردم می شود. در 
حالی همواره تاکید شده نوسازی این 
بافت ها می تواند جمعیت بیشتری را 
در خود جای داده و نمای شهر را عوض 
کند، اما عدم وجود بسته های تشــویقی و گرانی ساخت و ساز 
انگیزه سازندگان و صاحبان این خانه ها را برای نوسازی از بین 
برده است. حتی اعطای تراکم تشویقی نیز نتوانست انگیزه را برای 
نوسازی این بافت ها به انبوه سازان بازگرداند. گرانی اجاره بها و 
هزینه کرد ۷۰ صدری درآمدها برای رهن و اجاره مسکن، چاره 
ای برای مردم جز حاشیه نشینی و انتخاب بافت های فرسوده 

برای زندگی تشویق باقی نگذاشته است. 
در همین رابطه معــاون وزیر راه و شهرســازی در جدیدترین 
اظهارات خود گفته است براساس آمار سال ٩۵ جمعیت ۵.۱٩ 
میلیون نفر در بافت فرسوده مستقر هستند که برآورد می شود 
این آمار در سال ۱۴۰۱ به 22 میلیون نفر برسد. محمد آیینی با 
اشاره به گسترده بافت فرسوده در کشور اظهار داشت: براساس 

آمار سال ٩۵ جمعیت ۱٩.۵ میلیون نفر  در بافت فرسوده مستقر 
هستند که برآورد می شود این آمار در سال ۱۴۰۱ به 22 میلیون 

نفر برسد.  
چندی پیش نیز یک نماینده مجلس اظهار داشت: بیش از 2۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت های فرسوده زندگی می 
کنند. محمدرضا رضایی کوچی افــزود: در موضوع باز آفرینی 
شهری در کشــور ضعیف عمل کرده ایم، یعنی در برنامه ششم 
گفته ایم که سالی ۱۰ درصد از بافت های فرسوده باید احیا شوند، 

که از زمان بندی عقب هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: برنامه هایی برای احیا این بافت ها در دستور کار 
داریم که زندگی مردم راحت و بهتر شود، اما کار خاصی صورت 
نگرفته است و من یکی از عملکردهای ضعیف وزارت راه و شهر 
سازی را در بحث باز آفرینی می بینم. رییس کمیسیون عمران 
مجلس توضیح داد: در بحث مسکن در روستاها شرایط ما بهتر 
است، اعتبارات مقاوم سازی و نوسازی در منازل روستایی در حال 

انجام است، ولی در شهرها متاسفانه این کار انجام نشده است.
رضایی کوچی اضافه کرد: حتی در بحــث قانون جهش تولید 
مسکن هم تاکید کرده ایم که ساخت این واحدهای مسکن در 
داخل بافت های فرسوده انجام شــود، منتهی چون بحث های 

حقوق دارد و یک کمی هم کار ساخت اســت، دوستان ما این 
کار را نکرده اند و رفته اند زمین های حاشیه شهرها را گرفتند و 

الحاق کرده اند.
به هر ترتیب معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۳۰ درصد 
جمعیت شــهری در بافت فرسوده ساکن هســتند، ادامه داد: 
یک سوم جمعیت شهری در بافت فرسوده حاضر هستند و در 
حال حاضر 2 میلیون و ۶٨۰ هزار واحد هیچ ســازه ای ندارند و 
این ســقف های لرزان در معرض خطرات بالیای طبیعی مانند 
زلزله قرار دارند و بسیار خطر پذیر هستند.  مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شــهری تاکید کرد: واحدها در بافت های فرسوده از 
لحاظ ویژگی های نفوذناپذیری و ریزدانگی مستعد بحرانی ترین 
خطرات هستند.  آیینی افزود: از زمان آغاز نوسازی بافت های 
فرسوده یعنی از سال ٨۴ تا به ســال ۱۴۰۰ حدود 22۰ هزار از 
واحدها در بافت فرسوده تخریب شده اند و به جای آن ۷2۰ هزار 

واحد جدید ساخته شده است. 
محمد آیینی با بیان اینکه با حجم باالیــی از واحد ها در بافت 
فرسوده مواجه هستم و برای بهبود شرایط چاره ای جز مردمی 
 سازی اجرای نوسازی بافت فرسوده نداریم، گفت: باید به جریان 
که اقشار ساکن این بافت، از اقشــار کم درآمد جامعه هستند نوسازی سقف های لرزان شتاب ببخشــیم و موضوع این است 

و از سوی دیگر به دلیل شــرایط این بافت، ورود انبوه سازان و 
سرمایه گذاران به این بافت ها و مناطق به صرفه نیست و نسبت 
به ســایر مناطق مرغوبیت الزم را ندارند و از این رو انبوهسازان 
رغبتی به سرمایه گذاری در این مناطق را ندارند، از این یک بسته 
تشویقی برای نوسازی بافت های فرسوده تدوین و ابالغ کرده ایم. 

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به جزییات طرح تشویقی 
گفت: اولین موضوع کاهش هزینه های غیر ساختمانی بوده و در 
این اقدام تخفیفات ۵۰ درصدی برای صدور پروانه، انشــعابات 
و... در نظر گرفته شد و این تخفیفات به طور میانگین در سطح 
کشور هزینه تمام شده ســاخت را در هر مترمربع تا ۵۰۰ هزار 
تومان کاهش می دهد.  وی ادامه داد: از دیگر مشوقات تسهیالت 
بانکی است به طوریکه هر واحدی که سرمایه گذاری به تامین 
مالی اضافه کند به همان اندازه بانک هم آورده خواهد داشت و 

تسهیالت هم ارزان قیمت خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری گفت: مشوق سوم بحث 
اسکان موقت برای متقاضیان نوسازی بافت فرسوده هستم و از 
دیگر برنامه های در نظر گرفته شده اجرای طرح کلید به کلید 
است. بسته پنجم هم مشوق های شهرسازانه و کالبدی بوده به 

این معنا که وابسته به اعتبارات نبودیم و مشوق هایی از جنس 
تراکم و سطح اشغال در نظر گرفته ایم. 

آیینی در توضیح هر یک از مشــوق ها تاکید کــرد: واحد های 
کمتر از ۵۰ متر نباید در طرح نوسازی بافت فرسوده رها شوند 
و مشوق هایی برای واحد های تجمیعی که به بیشتر از ۵۰ متر 
می رسد ابالغ شده همچنین به واحد های ۱۵۰ متر و 2۰۰ متر 
یک پارکینگ رایگان داده می شود و همچنین با پارکینگ کامل 
امکان نصب درب دوم را هم خواهند داشــت. وی افزود: از دیگر 
مشوق ها برای تجمیع واحدها این است که یک تراکم تشویقی 
خواهند داشت و در بحث نفوذ ناپذیری به معابر ۱2 متری باالتر 
یک طبقه تراکم تشویقی و امکان یک طبقه همکف غیرمسکونی 
و تجاری مشوق داده شده اســت.  معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت: همچنین برای تجمیع بلوکی دو طبقه تراکم تشویقی و 
دو طبقه همکف غیر واحدی به عنوان مشوق در نظر گرفته شده 
است. همچنین این واحدها امکان پارکینگ رو باز هم خواهند 
داشــت. وی با بیان اینکه در دو ماه گذشــته از ابالغ این طرح 
تشویقی روند نوسازی بافت فرسوده سرعت پیدا کرده، گفت: در 
۳۰ آذر امسال نسبت به ۳۰ آذر پارسال صدور پروانه ۵۷ درصد و 

تعداد واحد ۴۶ درصد افزایش یافته است.

شایلی قرایی
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سازندگان تمایلی به نوسازی بافت فرسوده ندارند

سکونت 22 میلیون نفر در بافت فرسوده

فروش لوازم خانگی چینی قاچاق با جعل نشان تجاری ایرانی

ریزش اعضاي اتحادیه عکاسان تهران فروش یلدایی، اقدامی موثر در مدیریت بازارقیمت های جدید میوه اعالم شد

ماءالشعیر از سبد خانوار فاصله گرفت

به اعتقاد عضو هیات علمی مؤسسه علوم و صنایع غذایی هر ساله حدود ۳۰ درصد 
از محصوالت زراعی و باغی کشور در نتیجه عدم رعایت شرایط صحیح نگهداری و 
انبارداری در اثر فساد میکروبی و آلودگی کپکی به صورت ضایعات از دست می روند، 
ضمن آنکه حد مجاز باقیمانده سموم و آالینده ها و بارمیکروبی در استانداردهای ملی 
موادغذایی گاه باالتر از استانداردهای بین المللی در نظر گرفته می شود که این امر 
صادرات محصوالتی چون پسته و زعفران را به کشورهای پیشرفته با مشکل مواجه 

کرده است.
به گزارش ایسنا، تأمین غذای سالم و ایمن از گذشته های دور به عنوان یک مساله 
اساسی برای حفظ سالمت انسان مطرح بوده است، ولی علی رغم تالش دولت ها 
برای بهبود ایمنی محصوالت غذایی، بروز بیماری های ناشی از مصرف غذای غیر 
ایمن همچنان به عنوان یک مسأله مهم، سالمت کشورهای پیشرفته و درحال توسعه 

را به خطر می اندازد.
بر اساس آمارها، مرگ و میر ساالنه ۱.٨ میلیون نفر در نتیجه بیماری های گوارشی 
با مصرف آب یا غذای آلوده، گویای اهمیت توجه به این موضوع اســت. از ســوی 

دیگر از آنجا که بیش از 2۰۰ بیماری شناخته شده از طریق غذا انتقال پیدا می کنند، 
آماده سازی غذا به شکل مطلوب می تواند از بســیاری از بیماری های ناشی از غذا 
جلوگیری کند. دینا شهرام پور، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذایی ایمنی غذایی را به کلیه ساز و کارها و اقدامات نظارتی به منظور تولید غذای 
عاری از هرگونه آلودگی بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و رادیولوژیکی در زنجیره 
تولید غذا از مزرعه تا سفره دانست. وی افزود: در ماده غذایی ایمن عوامل مخاطره 
آمیز برای ســالمت مانند میکروارگانیسم های بیماری زا، ســموم و آالینده های 
شیمیایی و غیره حضور ندارند، بنابراین مصرف کننده می تواند با اطمینان خاطر و 

بدون ترس از ایجاد بیماری، ماده غذایی را مصرف کند.
شهرام پور خاطر نشان کرد: این در حالی است که متاسفانه در برخی موارد در بین 
عموم افراد، "امنیت غذایی" به جای "ایمنی غذایــی" به کار می رود، حال آن که 
این دو مفهوم، معانی جداگانه ای دارند. امنیت غذایی به فراهمی، دسترسی پایدار 
و همیشگی آحاد مردم به منابع غذایی اشــاره دارد، در حالی که ایمنی غذایی به 
دسترسی به غذای فاقد آلودگی توجه داشته و از آن جایی که با سالمت افراد جامعه 

در ارتباط است، اهمیت ویژه ای دارد. عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی ادامه داد: از این رو سیاست های کلی سالمت به کاهش مخاطرات 
و آلودگی های تهدیدکننده سالمت و اصالح الگوی سبک زندگی مردم در عرصه 
تغذیه نگاه ویژه ای دارد؛ هرچند دستیابی به اهداف سیاست های مطرح شده مستلزم 

اجرای صحیح آن است که همکاری دستگاه ها و سازمان های مرتبط را می طلبد.
وی به نحوه رسیدگی به اجرای استانداردها در صنایع غذایی اشاره کرد و یادآور شد: 
در هر کشوری نهادهای نظارتی متفاوتی در حوزه غذا وجود دارند که بر اجرای صحیح 
استانداردهای ایمنی وضع شده در آن کشور نظارت می کنند. در کشور ما سازمان  
ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را برعهده دارند و مقرارت ایمنی غذا 
براساس دو مفهوم تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی )HACCP( و اصول ساخت 
خوب )GMP( نوشته شده اند، ولی متاسفانه با وجود نظارت های دوره ای توسط 
سازمان های ذکر شده از مراکز تولید موادغذایی باز هم شاهد وجود سهل انگاری هایی 
هستیم که شاید دلیل آنها بکارگیری افراد غیر مجرب و آموزش ندیده در بخش 

مدیریت تولید و کنترل کیفیت موادغذایی باشد.

وی تاکید کرد: عالوه بر آن نظارت در بخش عرضه و ورود به بازار محصوالت غذایی 
نیز به نظر می رسد مغفول مانده و متاسفانه گاهی ایمنی مواد غذایی در اثر عدم رعایت 
زنجیره سرد و یا شرایط نگهداری خاص به خطر می افتد که بعضا در ظاهر موادغذایی 
تغییر خاصی را نشان نمی دهد. این محقق حوزه صنایع غذایی یادآور شد: حد مجاز 
باقیمانده سموم، آالینده ها و بارمیکروبی در استانداردهای ملی موادغذایی گاه باالتر از 
استانداردهای بین المللی در نظر گرفته شده است که این موضوع صادرات محصوالت 
بومی ایران مانند پسته، زعفران و غیره به کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای 
اروپایی را که قوانین سختگیرانه تری دارند، با مشکل مواجه کرده و صادرات اغلب 

موادغذایی ما تنها به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس محدود شده است.
شهرام پور اضافه کرد: همچنین، در خصوص بیماری های منتقل شده از موادغذایی 
آمارهای دقیقی در دســترس نیســت؛ ثبت دقیق این بیماری ها توسط مراکز 
بهداشت و درمان صورت می گیرد؛ شفاف سازی و ارائه آمارهای دقیق ساالنه توسط 
دستگاه های نظارتی مربوط می تواند از اپیدمی و گسترش این گونه بیماری ها در 

کشور جلوگیری کند و زمینه سالمت عمومی را فراهم آورد.  

ضایعات ۳۰ درصدی ساالنه محصوالت کشاورزی به دلیل آلودگی
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واکنش وزیر ارتباطات به وضعیت اینترنت:
اختالل های جزئی بود كه رفع شده است

زارع پور می گوید اختالل های جزئی موجب کاهش سرعت اخیر اینترنت شده بود 
و اکنون مشکلی نیز وجود ندارد. وزیر ارتباطات کاهش سرعت اینترنت در روزهای 
اخیر را ناشی از اختالل های جزئی دانست. زارع پور اعالم کرد این اختالل ها اکنون 
رفع شده و مشکل خاصی وجود ندارد. طی روزهای اخیر کاهش سرعت و کیفیت 
اینترنت شدت گرفته و بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی از کندی اینترنت 
گالیه کرده اند. حال وزیر ارتباطات می گوید این موضوع ناشی از اختاللی بوده که 
اکنون حل شده. »عیسی زارع پور« در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به 
کاهش کیفیت و ســرعت اخیر اینترنت گفت: »اختالل های جزئی داشتیم، اما 
برطرف شده است. االن می توانید تست کنید و خواهید دید مشکل خاصی وجود 
ندارد.« وزیر ارتباطات طی یک سال گذشته بارها از افزایش سرعت اینترنت در ایران 
به استناد آمارهای اسپید تست خبر داده است در حالی که مردم معموالً چنین 
سرعتی را در زمان استفاده از ســرویس های مورد عالقه خود تجربه نمی کنند. 
فیلترینگ در ماه های اخیر و مبارزه دولت با فیلترشکن ها نیز در این مدت مزید بر 
علت شده است تا کیفیت اینترنت کاهش یابد. استارتاپ  حوزه خدمات ابری »ابر 
دراک« اواسط مهر ماه گزارشی از وضعیت اینترنت کشور منتشر کرد که نشان 
می داد روش فیلترینگ مورد استفاده در ماه اخیر بر سایر سرویس ها و وب سایت ها 

تأثیر منفی گذاشته و دسترسی کاربران را با اختالل مواجه کرده است.
زارع پور همچنین در واکنش به فراخوان وزارت ارتباطات برای تولید رقیب ایرانی 
اندروید، گفت بومی سازی تنها مختص به وزارت ارتباطات نیست: اولویت های 
بومی سازی تجهیزات، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کشور 
را ما، وزارت صمت و معاونت علمی اعالم کرده ایم تا همه ظرفیت های کشور برای 
بومی سازی به کار گرفته شــوند. او با بیان اینکه در بخش سخت افزار مخصوصاً 
تجهیزات شبکه اتفاقات خیلی خوبی افتاده اســت، اظهار داشت: »نه تنها نیاز 
خودمان رفع شده است، بلکه بخشی از آن ها به خارج از کشور صادر می شود. بخش 
زیرساخت های نرم افزاری مثل سیستم عامل و سایر بخش های مورد نیاز نیز در صف 
ارزیابی و بومی سازی قرار دارند.« به گفته زارع پور فراخوان منتشر شده برای تولید 
سیستم عامل بومی تلفن همراه در راستای شناسایی ظرفیت هاست تا نیازهای 

کشور در این بخش را رفع کنند.

يك پيام رسان مرز ۱0 ميليون كاربر فعال روزانه را 
پشت سر گذاشت

طبق گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت یک پیام رسان ایرانی، 
مرز ۱۰ میلیون کاربر روزارنه را پشت ســر گذاشت. موضوع لزوم حمایت از 
پلت فرم های داخلی طی ســال های گذشــته هم مطرح بود اما این موضوع 
زمانی شــدت گرفت که چند سال پیش یکی از پیام رســان های خارجی با 
محدودیت هایی روبه رو شد و همین موضوع لزوم حمایت از پیام رسان های 

داخلی را پررنگ تر کرد.  
حمایت دولت برای ارتقاء و حمایت از پلت فرم های داخلی ادامه داشت اما این 
روند طی دو ماه گذشته به دلیل ایجاد محدودیت برای دو پیام رسان خارجی 
از سوی مراجع ذی صالح شتاب بیشتری به خود گرفت، به گونه ای که طرح 
حمایت از کســب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۰ آبان سال جاری با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد. البته وزیر ارتباطات پیش از 
رونمایی از آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی  بارها بر حمایت و 
تقویت از پیام رسان های داخلی تأکید و اعالم کرده بود تمرکزشان حمایت از 
پیام رسان هایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان داده اند و با آماده 
شدن زیرساخت هایشان کیفیت آنها هم به شکل قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا کرده است.
در همین رابطه  شرکت ارتباطات زیر ساخت به  تازگی اعالم کرده است ایتا 
دومین سکوی اجتماعی ایرانی است که شب گذشته مرز ۱۰ میلیون کاربر 

روزانه را پشت سر گذاشت.
امیر محمدزاده الجوردی، مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
طبق تکلیف وزیر محترم ارتباطات، بخشی از وظیفه ی ما در شرکت ارتباطات 
زیرساخت، تامین نیازمندی پیام رسان ها از جمله سرورها، خدمات هم مکانی،   

و پهنای باند بر اساس میزان استقبال کاربران است.
پیش از این هم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از آخرین آمار کاربران فعال 
ماهانه تا ۱۵ آذر سال جاری خبر داده بود.  طبق این گزارش کاربران فعال روزانه 
پیام رسان روبیکا ۱۵.۲، ایتا ۹.۲ میلیون، پیام رسان بله ۳.۳ و سروش پالس ۳.۵ 
میلیون کاربر اعالم شده است. همچنین کاربر فعال ماهانه پیام رسان روبیکا، 

۳۵، ایتا ۱۵.۲، بله ۹.۸ و سروش پالس ۸.۱ میلیون کاربر است.

شرط ايالن ماسك برای واگذاری مديرعاملی توييتر
ایالن ماسک اعالم کرد به محض این که جانشینی پیدا کند، از سمت خود به 
عنوان مدیرعامل توییتر کناره گیری می کند اما همچنان بعضی از واحدهای 

مهم این پلتفرم شبکه اجتماعی را اداره خواهد کرد.
مالک میلیاردر توییتر در توییتی نوشت: به محض این که فردی را پیدا کنم 
که به حد کافی احمق باشد تا این شغل را قبول کند، به عنوان مدیرعامل 
اســتعفا خواهم کرد. پس از آن، تنها تیمهای نرم افزار و ســرورها را اداره 

خواهم کرد.
برای نخستین بار است که ایالن ماسک پس از رای اکثر کاربران به استعفای 
او در یک نظرسنجی که توســط خود این میلیاردر یکشنبه هفته جاری 
برگزار شد، به کناره گیری خود به عنوان مدیرعامل این پلتفرم اشاره می 

کند.
پیشتر شبکه سی ان بی ســی به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود ایالن 
ماسک با جدیت در جست و جوی مدیرعامل برای توییتر است. نظرسنجی 
ایالن ماسک در پایان هفته پرجنجالی انجام شد که طی آن سیاست حریم 
خصوصی توییتر تغییراتی یافت و حســاب چندین خبرنگار تعلیق شد و 
سپس با انتقاد مقامات دولتی، گروه های کنشگر و سازمانهای ژورنالیستی، 
حساب این خبرنگاران از تعلیق خارج شد. از زمان خریداری شدن توییتر 
توسط ایالن ماســک در اکتبر، تغییرات زیادی انجام شده است. ماسک، 
مدیران ارشد و نیمی از کارکنان توییتر را اخراج کرده، نرخ اشتراک سرویس 
توییتر بلو را افزایش داده و حساب دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 

را برگردانده است.
در این نظرسنجی، ۵۷.۵ درصد از کاربران در پاسخ به پرسش ماسک که" 
آیا باید از مدیرعاملی توییتر کناره گیری کنم" به "آری رای دادند. ماسک 
گفته بود به نتایج این نظرســنجی عمل خواهد کرد اما به زمان مشخصی 

برای کناره گیری اشاره نکرده و جانشینی را انتخاب نکرده بود.
وال استریت هفته هاست بود که خواستار کناره گیری ماسک از مدیرعاملی 
توییتر بود و اخیرا حتی ســهامداران خوشبین تسال هم توجه بیش از حد 
ماسک به این پلتفرم شبکه اجتماعی و پرت شدن حواس او در اداره شرکت 
خودروسازی برقی تسال را زیر سوال برده بودند. بر اساس گزارش رویترز، 
خود ماسک گفته اســت کارهای زیادی دارد و به دنبال مدیر عامل برای 
توییتر است. وی روز یکشنبه گفت هیچ جانشینی وجود ندارد و هیچ کس 

این شغل که می تواند توییتر را زنده نگه دارد را نمی خواهد.

اخبار

رئیــس رصدخانه مهاجرتی 
ایران گفت: در ســال ۲۰۲۱ 
از ســوی کانادا ۸۰ ویزا و از 
سوی انلگستان ۳۰ ویزا برای 
استارت آپ های ایرانی صادر 
شد و این تعداد در سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۰ و ۱۴ ویزا 
بوده اســت. به گزارش مهر، بهرام صلواتی در مراســم 
رونمایی از سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ گفت: میزان 
مهاجرت جهانی دانشــجویان از ۲ میلیون نفر در سال 
۲۰۲۰ به ۶.۳ میلیون نفر رســیده و ایــران از این روند 
افزایشی بی نصیب نبوده، زیرا تراز مهاجرت دانشجویان 

از ۱۷ هزار نفر به تراز ۶۶ هزار نفر رسیده  است.
وی گفت: عدم ایجاد زیرســاخت برای تولید، انتشار و 
تحلیل داده ها در کشــور چالش هایی را برای مطالعه و 
برنامه ریزی در حوزه مهاجرت ایجاد کرده اند. وی با بیان 
اینکه ما در حال رکوردزنی در حوزه مهاجرت و عبور از 
ترازهای آماری هستیم گفت: پیشتر رصدخانه مهاجرت 
متهم به سفید نمایی می شد، چرا که آن دوره ما باید با 
داده های مبالغه آمیز آن روز مبارزه می کردیم. امروز اما 

متهم به سیاه نمایی خواهیم شد.
به گفته صلواتی، ایرانیــان، دهمین ملیت از نظر تعداد 
یونیکورن های تاسیس شده در آمریکا هستند.رئیس 
رصدخانه مهاجرت ایــران گفت: شــیوه حکمرانی و 
مملکت داری، بی ثباتی اقتصادی و وجود فساد نهادینه 
شده در کشور ، شــرایط تحریم ایران و نوسان قیمت 
ارز، تورم و شرایط اقتصادی مهمترین علت  میل_به_

مهاجرت_ایرانیان است.
وی گفت: هزینه ای که تنها برای »آموزش« و »بهداشت« 
مهاجرانی که به منظور »ادامه تحصیل«، فقط در سال 
»۲۰۱۹«، از ایران خارج شده اند، حدود دو میلیارد دالر 
بوده است. وی خاطر نشــان کرد: با تجمیع انواع آمار 
مهاجران ایرانی حداقل ۶۵،۰۰۰ نفر ســالیانه از کشور 

مهاجرت می کنند. وی اضافه کرد: نرخ رشــد جمعیت 
دانشــجویان بین المللی ایرانی از نرخ رشــد جمعیت 
دانشجویان در سطح بین المللی سبقت گرفته است. در 
گذشته انگیزه تحصیلی، بورسیه تحصیل و رشته ها و 
عوامل تکنیکی عامل پیشران مهاجرت دانشجویان بوده، 

ولی اکنون این عوامل کمرنگ شده است.
رئیس رصدخانه مهاجرت ایران با بیان اینکه عوامل کالن 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ناامیدی اجتماعی از دیگر 
عوامل اصلی مهاجرت دانشجویان است، ادامه داد: سن 
مهاجرت در حال کاهش است و اکنون خانواده ها فرزندان 
را به خارج از کشور می فرستند تا آنها به فرزندان خود 
ملحق شوند؛ از این رو به سازمان امور دانشجویان هشدار 
می دهیم که سدی به نام آزادسازی مدرک موجب می 

شود که دانشجویان به دانشگاه ها نروند.
وی عنوان کرد: میزان ایرانیان مقیم کشورهای مقصد 
۲ میلیون و ۸۶ هزار نفر اســت، ولی بر اساس آمارهای 
شــورای عالی ایرانیان ۴ میلیون نفر اعالم شده و باید 
پرسیده شود که این آمار بر اســاس چه معیاری اعالم 

 شده اســت.این امار بر اساس مســتندات و آمارهای
 بین المللی متقن اســت. وی اظهار کرد: از سوی دیگر 
سازمان امور دانشــجویان اعالم کرد ۹۵ هزار دانشجو 
در خارج از کشور هستند و ما نتوانستیم به این آمارها 

دسترسی داشته باشیم.
وی گفت: به منظور بازگشــت مهاجران به کشــور از 
سوی معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه همکاری 
با متخصصان ایرانیان مقیم خارج آغاز شد و طی آن ۸ 
هزار نفر درخواست دریافت تسهیالت و ارتباط کاری را 
ارائه دادند. تا مرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۴۸۷ نفر به ایران 
بازگشت قطعی دارند، ولی نمی دانیم از این نفرات چه 
تعداد از کشور خارج شده اند. صلواتی با بیان اینکه به طور 
کلی نرخ بازگشت نسبت به نرخ خروج پایین تر است، 
افزود: تعداد متخصصان بازگشــته به کشور چشم نواز 

نیست، ولی نسبت به کاری که شده، قابل توجه است.
وی تصریح کرد: آمار درســتی از مهاجرت های ناشی 
از اقلیم نداریم، ولی به طــور کلی ۴۱ هزار نفر بر اثر این 
تغییرات داخل کشور مهاجرت کرده اند. به گفته صلواتی، 

در بخش ویزاهای استارت آپ ها، در سال ۲۰۲۱ از سوی 
کانادا تعداد ۸۰ ویزا و از ســوی انلگستان ۳۰ ویزا برای 
استارت آپ های ایرانی صادر شــد و این تعداد در سال 

۲۰۲۲ به ترتیب ۳۰ و ۱۴ ویزا بوده است.
رئیس رصدخانــه مهاجرت ایران بــا تاکید بر اهمیت 
مهاجرت های اقلیمی در روندهای آینده مهاجرت، اظهار 
کرد: از ۴۰ نوع بالیای طبیعی در سطح جهان، ۳۱ نوع 
آن در ایران اتفاق می افتد. امروز ۹۳ درصد از کل کشور 
درگیر نوعی از خشکسالی هستند و همین امر موجب 
جابجایی های ناشــی از تغییر اقلیم می شود. به گفته 
وی، در ۱۲ ســال اخیر تعداد ۱۶ هزار ویزای تحصیلی 
و ۱۲ هزار ویزای اقامــت و اجازه کار برای ایرانیان صادر 

شده است.
صلواتی با تاکید بر اینکه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تعداد ۲ 
میلیون و ۸۶ ویزای دائم برای مهاجران ایرانی صادر شده 
است، گفت: تاکنون پیوندهای خانگی موجب مهاجرت 
می شد؛ یعنی اگر یک نفر به کشوری مهاجرت می کرد 

همانند آهن ربا سایر اعضای خانواده جذب می شدند.

كانادا و انگليس مشتری دانش بنيان های ايرانی شدند 

رکوردزنی صدور  ویزا  برای  استارت آپ های ایرانی 
تراز مهاجرت دانشجويان از ۱۷ هزار نفر به 66 هزار نفر رسيد 
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یک روزنامه نگار آمریکایی به تازگی از تبانی توئیتر 
با پنتاگون در تولید محتوای ضدایرانی توســط 
حسابهای جعلی پرده برداشــت است.گزارش ها 
حاکی از همکاری توئیتر بــا پنتاگون برای تبلیغ 
حساب های جعلی در خاورمیانه با هدف ستایش 
سیاست ایاالت متحده در منطقه است، اقدامی که 
برخالف ادعاهای این شرکت مبنی بر تشخیص و 

خنثی کردن دستکاری پلتفرم هاست.
گفته می شود این تبانی دست کم به مدت چهار سال 
یعنی از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به طول انجامیده و مدیران 
ارشد توئیتر با اســتفاده از اطالعات نظامی در یک 
کمپین مخفی آنالین با نام » PsyOp« حساب هایی 
را تبلیغ کردند که سیاســت های اتخــاذی آمریکا 
را در خاورمیانه توجیه و تطهیــر می کرد؛ مثاًل یک 
نمونه مربوط به حسابی بود که ادعا می کرد بمباران 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در یمن فقط 

تروریست ها را از بین برده است.
این افشاگری ها توســط روزنامه نگاری به نام لی 

فانگ انجام شد، که روز گذشته هشتمین قسمت 
از اسناد مربوط به این اقدام توئیتر را منتشر کرد. 
بر اساس اسناد منتشر شده، پنتاگون برای تبلیغ 
حســاب هایی که محتوای طرفــدار آمریکا را در 
خاورمیانــه توئیت می کنند، بــا توئیتر همکاری 
داشــته اســت. فانگ، روزنامه نگار مســتقر در 
 The Intercept سانفرانسیسکو است که برای
می نویســد، او در آخرین اظهاراتــش در این باره 
نوشــت: »علیرغم وعده ها برای بستن شبکه های 
تبلیغاتی مخفی دولتی، اسناد توئیتر نشان می دهد 
که غول شــبکه های اجتماعی در پشت صحنه، 
عملیات نفوذ روانی آنالین ارتش ایاالت متحده را 
تأیید و حمایت کرده است و با وجود آگاهی از این 
که حســاب های تبلیغاتی پنتاگون از هویت های 
پوششی اســتفاده می کنند، از تعلیق بسیاری از 
آن ها به مدت بیش از ۲ ســال خودداری کرده و 

حتی برخی از آن ها هنوز فعال هستند.
فانگ به ایمیل هایی اشــاره کرد که نشان می داد 

همکاری با پنتاگون حداقل پنج ســال پیش آغاز 
شده است.ناتانیل کالر، یک مقام فرماندهی مرکزی 
ایاالت متحده در ســنتکام، در تاریــخ ۲۶ ژوئیه 
۲۰۱۷ خطاب به مدیران اجرایی در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشــت: »از مدیر اجرایی تیم خط 
مشی عمومی درخواست کرد تا برخی حساب ها 
را تأیید کرده و آن دســته از حســاب های عربی 
زبان را که ما برای تقویت پیام های خاص استفاده 

می کنیم، در فهرست سفید قرار دهد«.
کالر نوشــت: »مــا حســاب هایی داریــم که در 
هشتگ ها ایندکس نشده اند، شاید به عنوان ربات 
پرچم گذاری شــده اند. برخی از اینها یک مسیر 
واقعی ساخته بودند. ما یک صفحه گسترده با ۵۲ 
حساب به تیم توئیتر ارسال و درخواست سرویس 

اولویت کردیم«.
به گفته فانگ در میان حســاب های انتخاب شده 
برای رفتار ترجیحی، حســابی حذف شده بود که 
ادعا می کرد حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 

ایاالت متحده »دقیق« بوده و تروریست ها را کشته 
است نه غیرنظامیان؛ این حساب همچنین حمله 
مورد حمایت آمریکا و عربســتان به مردم یمن را 
مورد ســتایش قرار می داد.حســاب های دیگر از 
گروه های مســلح مورد حمایت آمریکا در سوریه 
حمایت و پیام های ضد ایرانــی را در عراق تبلیغ 

می کردند.
کالر در جریان درخواست پنتاگون از توئیتر چنین 
اســتدالل کرده بود که همه حســاب های عربی 
منتسب به دولت ایاالت متحده هستند که در مورد 
مســائل امنیتی مربوطه توئیت می کنند، این در 
حالی بود که بسیاری از حساب ها در واقع اشاره ای 
به مدیریت آن ها توسط دولت آمریکا نداشتند.در 
بررسی های انجام شده مشخص شد که حتی برخی 
از این حساب های جعلی با یک عکس فتوشاپی و 
محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی فعالیت 
می کردند. یا برخی دیگر به دنبال انتشار محتوای 

ضد ایرانی با تمرکز بر مخاطبان عراقی بودند.

تبانی توئیتر با پنتاگون در تولید محتوای ضد ایرانی

در راســتای افزایش امنیت غذایی در کشــور بیش از 
۵۰ طرح کالن فناورانه در زمینه های تولید واکســن، 
اصالح ژن و نژاد، ایجاد پاالیشگاه غذایی و باغات مادری 
کلید خورده که نیاز به واردات را برطرف می کند.امروزه 
مقوله »امنیت غذایی« یکی از موضوعات اساسی کشور 
محسوب می شود و مروری بر اســناد کالن باالدستی 
نشان می دهد تمرکز بر توسعه شاخص های آن ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.
در واقع می توان چنین انگاشــت که امنیــت یکی از 
ضروریات زندگی بشری است که همواره تأمین و ارتقای 
سطح آن در جامعه از اولویت ها و دغدغه های کلیه دولت 
هاست. امروزه تنها مخاطرات سنتی مانند برخوردهای 
بین المللی و تجاوز نظامی به وسیله یک قدرت خارجی 
از عوامل تهدیدکننده امنیت و رفاه بشمار نمی روند بلکه 
خطراتی مانند بی ثباتی های اقتصادی، فقر، گرسنگی و به 
ویژه عدم وجود امنیت غذایی از عوامل اساسی در کاهش 

سطح امنیت ملی محسوب می شوند.
بدون شک امنیت غذایی و اطمینان از دسترسی به غذا 
به حیات اقتصادی، سیاسی و در نهایت به حیات امنیتی 
کشور مرتبط است؛ در واقع امنیت جامعه وامدار امنیت 
غذایی در جامعه اســت. از این روست که در جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد و ارتقای ســطح امنیت غذایی در 
جامعه همواره از اولویت های دولت ها بوده است. این مهم 
همواره از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته 
است. ایشان در سخنرانی نخستین روز از سال ۱۴۰۱ نیز 
بیان داشتند: »مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم 
است و کشــور باید در محصوالت پایه غذایی همچون 
گندم، جو، ذّرت، خوراک دام و دانه های روغنی به امنیت 

کامل و خودکفایی الزم دست پیدا کند.«

از آنجایی که امسال، از سوی مقام معظم رهبری، سال 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده و 
موضوع امنیت غذایی نیز می تواند با اتکا به فعاالن عرصه 
فناوری جدی تر گرفته شود، تدوین برنامه ای مهم در 

راستای جهش اقتصاد غذایی اهمیت دوچندانی دارد.
در همین راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان ریاست جمهوری در صدد است با تعریف طرح های 
ملی فناورانه در این راستا گام بردارد و با حمایت از تولید 
مبتنی بر دانش بخشی از نیازها را در حوزه امنیت غذایی 
تأمین کند. در این گزارش قصد داریم عالوه بر شناسایی 
برنامه های معاونت علمی در زمینه توسعه امنیت غذایی، 
به معرفی ۵۰ پــروژه کالن و ملی حوزه امنیت غذایی و 

تشریح برخی از این طرح ها بپردازیم.
ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهــوری، طرحی 
تحت عنوان برنامه هوشــمند جهش اقتصاد زیستی را 
هدفگذاری کرده که با استفاده از فناوری های زیستی در 
حوزه سالمت و امنیت غذایی بتواند پتانسیل ارزی کشور 

را طی یک دوره چهار ساله ۴.۷ میلیارد دالر ارتقا دهد.
مرتضی گلی زاده رئیس گروه تولید، تجاری ســازی و 
بازاریابی ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی، 
فناوری و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهوری در 
گفتگو با خبرنــگار مهر با بیان اینکه بر اســاس برنامه 
هوشمند جهش اقتصاد غذایی، سندی را در ستاد زیست 
فناوری تدوین کردیم، گفت: در راســتای این سند که 
بخش امنیت غذایی آن ســهم ۳ میلیــارد دالری را به 
خود اختصاص داده طرح هایــی در حوزه های مختلف 
 زراعت و باغبانی، دام، طیور و ابزیــان و صنایع غذایی 

مشخص کردیم.

یک مقام دولتی ارشد اوکراین اعالم کرد این کشور با 
شرکت اسپیس ایکس ایالن ماسک برای دریافت هزاران 
آنتن جدید استارلینک به توافق رسیده است. میخائیلو 
فدروف، معاون نخســت وزیر و وزیر تحول دیجیتالی 
اوکراین در مصاحبه ای در دفتر خود در کی یف، اظهار 
کرد: بیش از ۱۰ هزار آنتن اســتارلینک که خدمات 
اینترنتی را از طریق ماهواره فراهم می کنند، در ماه های 

آینده به اوکراین ارسال می شود.
معاون نخست وزیر اوکراین اظهار کرد: شرکت اسپیس 
ایکس ایکس و ماسک فورا به مشکالت واکنش نشان 
داده و به ما کمک کردند. وی در ادامه افزود: با ماسک 
مســتقیما صحبت کردم. او به ما اطمینان داد که به 
حمایت از اوکراین ادامه خواهــد داد. وقتی که ما یک 
قطعی برق شدید داشتیم، همان روز به ماسک پیام دادم 
و او بالفاصله واکنش نشان داد و اقداماتی را انجام داد. او 
وضعیت را درک می کند. نماینده شرکت اسپیس ایکس 

درباره این مصاحبه اظهار نظر نکرد.
ماهواره های اسپیس ایکس بخشی از شبکه استارلینک 
هستند که دسترســی به خدمات اینترنت پرسرعت 
را از طریق آنتن به زمین فراهم می کنند. استارلینک 
نقش مهمی در جنگ در اوکراین داشــته که طی آن 
ارتش روسیه به تخریب ارتباطات اوکراین متمرکز شده 
است. آنتن های استارلینک به نیروهای اوکراینی اجازه 
داده است تماس زمینی خود را حفظ کنند. ماسک در 
ابتدا، به عنوان یک قهرمان مورد تمجید قرار گرفته بود 
اما در اکتبر پس از اینکه در توییتی نوشت کی یف باید 
بی طرف بماند و زمین های مورد مناقشه را در ازای یک 
توافق صلح به روسیه واگذار کند، خشم مقامات اوکراینی 
را برانگیخت. فدروف گفت: اوکراین از زمان آغاز جنگ 

حدود ۲۲ هزار آنتن استارلینک را دریافت کرده است. 
اگرچه هنوز هیچ قراردادی وجود نداشته اما دولتهای 
کشورهای متعدد اتحادیه اروپا حاضر هستند بخشی از 
پول این تجهیزات را پرداخت کند فدروف بدون اشاره به 
نام این دولتها، اظهار کرد: تاکنون مسائل مالی حل شده 
و اوکراین باید تامین مالی بیشتری در بهار فراهم کند. 
معاون نخست وزیر اوکراین گفت: هیچ جایگزینی برای 

ارتباطات ماهواره ای وجود ندارد.
مقامات اوکراینی می گویند اوکراین در حال آماده شدن 
برای بدترین سناریوی ممکن است که تحت آن، تامین 
برق، گرمایش و آب ممکن است برای روزها یا هفته های 
متمادی در صورت اقدام روسیه برای تخریب زیرساخت 
انرژی این کشور، قطع شود. حدود نیمی از زیرساخت 
انرژی اوکراین آسیب دیده و ارتباطات موبایل و اینترنت 
نیز ممکن است به همین ترتیب، به شکل قابل توجهی 
محدود شود. آنتن های اســتارلینک به برق نیاز دارند 
اما برق آنها می تواند از طریــق ژنراتورها یا پاوربانک 

تامین شود.
برنامه اضطراری اوکراین شــامل اســتفاده از هزاران 
نقطه شکست ناپذیر است که از طریق آنها، نیروهای 
اوکراینی می توانند دسترســی بدون اختالل به برق، 
گرمایش و اینترنت داشته باشند که بعضی از آن توسط 
آنتن های استارلینک فراهم می شود. فدروف گفت: ما 
آماده ایم تا به مدت یک ماه، بدون برق و با حداقل شبکه 
موبایل و پیام کوتاه ســر کنیم. در خصوص اینترنت، 
ما اســتارلینک های زیادی داریم اما مسئله اصلی این 
است که به توافق رسیده ایم تا محموله دیگری دریافت 
کنیم که برای تثبیت اتصال برای وضعیت های بحرانی، 

استفاده خواهد شد.

ارسال هزاران آنتن جدید استارلینک به اوکراینامنیت غذایی با ۵۰ طرح فناورانه رونق می گیرد


