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جابه جایی ۷۶میلیون مسافر در جاده ها با اتوبوس 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جــاده ای از جابه جایی ۷۶ میلیون مســافر 
توســط حمل ونقل عمومی جاده ای در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ خبــر داد.با اعالم 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در ۹ ماهه سال جاری بر اساس صورت 
وضعیت های صادره از سوی شرکت های حمل و نقلی، ۷۶ میلیون مسافر توسط 
حمل ونقل عمومی جاده ای جابه جا شده است.این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته که میزان ۶۶ میلیون نفر را نشان می دهد، ۱۵ درصد افزایش داشته 
است.همچنین بررســی مقایسه ای روند ۱۰ ساله عملکرد ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای در زمینه جابه جایی مسافر نشان می دهد که بیشترین میزان 
جابه جایی مســافر در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۷۷ میلیون نفر ثبت شده 
است.بر این اساس عملکرد ۹ ماهه جابه جایی مسافر در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با 

مدت مشابه خود در سال ۱۳۹۰، گویای کاهش ۵۷ درصدی است.

اتصال 29۷ روستای دیگر 
به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول

در مراســمی  با حضور وزیر ارتباطات، 2۹۷ روستای دیگر به شبکه اینترنت 
پرسرعت همراه اول متصل شدند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، صبح روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، در مراسم افتتاح پروژه های دولت 
ســیزدهم به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  ۱۰۰۰ روستای باالی 2۰ 
خانوار کشــور به شبکه ارتباطی پایدار و پرســرعت متصل شدند.در این مراسم 
ضمن افتتاح نمادین ســایت نسل چهار روســتای »محمدتقی کندی« از توابع 
شهرستان گرمی استان اردبیل، با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 2۰2 
سایت جدید یا ارتقا یافته به تکنولوژی نسل سه و یا چهار، در 2۹۷ روستای باالی 

2۰ خانوار وارد مدار شبکه همراه اول شد.

اتصال دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد
خودپردازهای بانک های رفاه کارگران و ســامان به سامانه صیاد متصل شده 
اســت و مردم از این پس می توانند از طریق خودپردازهای این بانکها نسبت به 
ثبــت صدور، تأیید و انتقال چک های جدید اقدام کنند.به گزارش خبرنگار مهر، 
تأیید و انتقال چک های جدید تمامی بانک ها از طریق خودپردازهای بانک »رفاه 
کارگران« و »ســامان« برای مشتریان آن بانک ها، امکان پذیر است؛ عالوه بر این 
دارندگان دسته چک های صادر شده از سوی بانک های مذکور، می توانند نسبت 
به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.پیش از 
این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک 
از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های موبایلی و شعب بانک های عامل 
امکان پذیر بود و پس از پیاده سازی زیرساخت های مرتبط با اتصال خودپردازهای 
تمام شــبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به تدریج خودپردازهای 
بانک ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک های جدید 
را به مردم ارائه می کنند.گفتنی است، عالوه بر دستگاه های خودپرداز بانک های 
»رفاه کارگران« و »ســامان«، خودپردازهای بانک »ملت« نیز پیشتر به سامانه 
صیاد متصل شــده و بر این اساس، تعداد بانک هایی که مردم می توانند از طریق 
خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تأیید دریافت، انتقال و استعالم چک های 
جدید اقدام کنند به ســه بانک رسیده است. در کنار آن امکان »تأیید دریافت« 
چک های جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک »صادرات« نیز فراهم شده 

است.

بازارها غرق خون شد!
بیت کوین، بزرگ ترین و شناخته شــده ترین ارز رمزنگاری شده جهان در حال 
حاضر در نیمه اوج ۶۹ هزار دالری خود است. بیت کوینی که دوباره سقوط کرد 
و آخرین بار حــدود ۴ درصد کاهش یافت و در کانال ۳۵ هزار دالر قرار گرفت.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، این ارز نوسانات شدید قیمتی داشته است و 
با کاهش ریســک پذیری ناشــی از ترس از تورم و پیش بینی سرعت تهاجمی تر 
افزایش نرخ بهره از ســوی فدرال  رزرو ایاالت متحده آســیب دیده است.ســایر 
دارایی های ریسکی نیز با کاهش سهام کاهش یافته اند؛ شاخص سهام اس اندپی 
۵۰۰ و نزدک بیشترین کاهش هفتگی خود از زمان شیوع همه گیری  در مارس 
2۰2۰ ثبت کردند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار آمریکا در شرکت اُآندا گفت: 
بیت کوین در حال ســقوط اســت زیرا معامله گران رمزارز پس از حمام خون در 
سهام، سبدهای ریســکی را قبل از نشست سیاست گذاری فدرال  رزرو در هفته 

آینده کاهش می دهند.اتریوم نیز با ۶.۷ درصد کاهش به 2۳۹۶ دالر رسید.

سکه ۱2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد
قیمت سکه روزگذشته در بازار تهران با ۱۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز 
گذشته، به ۱2 میلیون و ۳2۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با قیمت ۱2 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شــد.همچنین 
امروز نیم ســکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و 22۹ 
هزار تومان رســید و قیمت هر مثقال طال نیز پنــج  میلیون و ۳2۵ هزار تومان 
شد.قیمت اُنس جهانی طال بدون تغییر قیمت نسبت به روز شنبه یک هزار و ۸۳۶ 
دالر و ۱۶ سنت معامله شد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. نرخ دالر در صرافی های بانکی 
از چند هفته گذشته پس از  مدت ها تثبیت قیمت در کانال 2۷ هزار تومان، به 
کانال 2۶ هزار تومان بازگشت و از 2۷ دی ماه وارد کانال 2۵ هزار تومان شد. این 

کاهش قیمت ها موجب افت قیمت سکه و طال در روزهای گذشته شده است.

افت شاخص بورس در معامالت بازار
شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با 2۵ هــزار و 2۵۴ واحد کاهش، در 
جایگاه یک  میلیون و 2۵۶ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت 
روز یکشــنبه بیش از پنج میلیارد و ۹۴۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳۵ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با پنج هزار و ۹۴۴ واحد کاهش به ۳2۸ هزار و 2۴۴ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ســه هزار و ۷۳۳ واحد افت به 2۰۶ هزار و ۱2۴ واحد رسید.

شــاخص بازار اول، 2۰ هزار و ۷۴۴ واحد و شــاخص بازار دوم، ۴۳ هزار و ۵۸۶ 
واحد کاهش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 2۶۰ واحد، 
توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با 2۴۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 
۱۱۸ واحد، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۵۹ واحد، مس 
شهید باهنر )فباهنر( با ۳۶ واحد و توسعه معدنی و صنعتی صبانور )کنور( با 2۸ 

واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۹۵۵ واحد، صنایع مس 
ایــران )فملی( با یک هزارو ۸۷۸ واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( 
بــا یک هزار و ۶۳۱ واحد، نفت و گاز و پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 
۱۴۸ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با یک هزار و ۵2 واحد و پتروشیمی پردیس 
)شــپدیس( با ۹۷۴ واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس همراه شدند.برپایه این 
گزارش، دیروز نماد پاالیش نفت تهران )شــتران(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ایران خودرو )خودرو(، ملــی صنایع مس ایران )فملی(، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر(، سایپا )خساپا( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گــروه فرآورده های نفتی هم در معامالت روزگذشــته صدرنشــین برترین 
گروه های صنعت شــد و در این گروه ۷۹۹ میلیون و ۳۱۴ هزار برگه ســهم به 
ارزش ســه هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.دیروز شاخص فرابورس 
بیش از 2۰۱ واحد کاهش داشــت و بر روی کانــال ۱۷ هزار و ۳۵۴ واحد ثابت 
ماند.نمادهای تجلی توســعه معادن و فلزات )تجلی(، مدیریت انرژی امید تابان 
هور)وهــور(، توزیع داروپخش )دتوزیــع(،  فرآورده های غذایی و قند چهارمحال 
)قچار(، ریل پرداز نوآفرین )حآفرین( و پخش هجرت )هجرت( با تاثیر مثبت بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنین پتروشــیمی زاگرس )زاگــرس(، فوالد هرمزگان جنــوب )هرمز(، 
پتروشــیمی تندگویان )شگویا(، شــرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پاالیش نفت 
الوان )شاوان(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، فرابورس ایران )فرابورس( و شرکت 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا( و پاالیش نفت شــیراز )شراز( تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس داشتند.   

اخبار کوتاه

بازار

بورس

دوبار  »تاریخ  – محمدرضا حقــی:  اقتصادی  گروه 
تکرار می شود؛ یک بار به صورت تراژدی و بار دوم کمدی«! 
این روزها گویی یکبار دیگــر دوران تراژیک دولت احمدی 
نژااد در حال تکرار اســت و هر موضوع پرحاشیه ای یادآور 
داســتان هایی است که آن روزها بر سر ملت می گذشت، اما 
این بار همه چیز انگار شــوخی است.یکی از اتفاقات دوران 
احمدی نژاد که بسیار به آن پرداخته شد اما هیچ گاه پاسخی 
برای آن پیدا نشــد ورود برنج های آلوده از هند به ایران بود. 
در آن زمان ســخنگوي موسســه تحقیقات برنج ایران در 
گفت و گویی اعــالم کرد که برنج هاي هندي دانه بلند آلوده 

به ماده سمي»فنول« و سرطان زاست. 
همچنیــن یــک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس صراحتا اعالم کرد که در جلســه کارگروه منتخب 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در خصوص آنالیز 
آلودگی برنج های وارداتی به فلزات سنگین گزارش خود را 
ارائه کرد که در این گزارش تاکید شــد که هشت نوع برنج 
وارداتی به فلزات ســنگین آلوده هستند و مردم از خرید و 
خوردن آنها امتناع کنند. با این حال هیچ اقدام عملی در این 
خصوص صورت نگرفــت و دولتمردان فقط به تکذیب این 
موضوع بسنده کردند.این روزها در دوران دولت رئیسی، در 
حالی که خبرهای مختلفی از عودت محصوالت کشاورزی 
ایران از کشــاورهای مختلف از جمله برگشت خوردن فلفل 
دلمه ای از روسیه شنیده می شود، خبری دیگر در خصوص 
محصوالت آلوده وارداتی در رســانه ها برجسته شده است: 

واردات گندم آلوده از روسیه! 
اولین خبر در این خصوص در روزهایی منتشــر شد که 
سید ابراهیم رئیســی آماده سفر به روسیه می شد و همین 
تقارن باعث شد که رسانه های طرفدار دولت، این موضوع را 
بخشی از تبلیغات علیه روسیه برای تحت الشعاع قرار دادن 
این ســفر ارزیابی کردند این خبر اولین بار به نقل از  رئیس 
کانون صنایع غذایی ایران منتشــر شد که در دوازدهمین 
جلســه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از 

ترخیص محموله گندم وارداتی روســیه از یکی از گمرکات 
کشور خبر داد که به گفته وی، طبق گزارشی غیر محرمانه، 
این محموله از گندم آلوده به میزان باالی سرب بوده  است. 
وی یــک روز پس از آن توضیــح داد: هفته پیش نامه ای از 
وزارت بهداشت به ما ارسال شد مبنی بر اینکه محموله گندم 
روسی آلوده به ســرب است و باید از مصرف آن جلوگیری 
کنیم ما حــدود یک هفته این محموله را نگه داشــتیم تا 
آزمایش ها برای تایید سالمت آن صورت بگیرد و بعد از انجام 
آزمایش های الزم از سوی این وزارتخانه سالمت این محموله 
تایید شــده است.در کنار این اظهار نظر، سازمان غذا و دارو 
هــم در این خصوص توضیحاتی داد؛ اینکه از پنج کشــتی 

حامل گندم وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های 
معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده است؛ نمونه های دو 
کشتی مورد تائید بوده و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای 
آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه دیگر ارسال می شوند که یکی 
از آن ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.این توضیح 

البته بر ابهامات ماجرا افزود. 
چرا که باالخره معلوم نشــد که نتیجه نهایی آزمایش ها 
چه بوده و تصریحی در این خصوص وجود نداشــت.پس از 
آن سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به مدیر غله و خدمات 
بازرگانی خوزســتان، تایید کرده که ایــن محموله از نظر 
کیفیت و سالمت مطابق با استانداردهای ملی ایران است. در 

این میان گمرک ایران نیز اعالم کرده که محموله های گندم 
وارداتی از روســیه را بر اساس تائید سیستمی و مجوزهای 
صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت ترخیص 
کرده است.خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارشی نوشت: 
این ماجرا هنوز مبهم اســت و مشــخص نیســت که اگر 
محموله ها مطابق استاندارد بوده چرا سازمان غذا و دارو در 
حال آنالیز مجدد آن هاســت. اظهارنظر سازمان غذا و دارو 
مبنی بر بررسی مجدد محموله در کنار نامه تایید محموله 
و سپس بی پاسخ گذاشتن سواالت رسانه ها می تواند عملکرد 
سازمان ملی استاندارد به عنوان یکی از متولیان سالمت در 

کشور را زیر سوال ببرد. 
همچنین به نظر می رســد الزم است برای آرامش افکار 
عمومی، نتایج آزمایش این گندم ها از ســوی اســتاندارد و 
سازمان غذا و دارو منتشر شود.موضوع دیگر، اشاره سازمان 
غــذا و دارو به ارجاع آزمایش بــه معاونت اهواز و همچنین 
نامه سازمان ملی استاندارد به مدیر غله و خدمات بازرگانی 
خوزســتان است. این در حالی است که طبق اعالم گمرک، 
واردات از روســیه از دریا و بنادر شــمالی انجام می شود و 
ارتباطی با بنادر جنوبی ندارد. بنابراین مشخص نیست که آیا 
محموله دیگری با مبدا متفاوت موضوع بحث مسئوالن است 

یا ماجرا چیز دیگری است. 
همچنین در این شــرایط پیگیری های مکرر از سازمان 
ملی اســتاندارد بعد از اظهارات ضد و نقیض مسئوالن این 
سازمان، در نهایت به هیچ پاسخ روشنی ختم نشد.موضوع 
»گندم های آلوده« حتی اگر شــایعه هم باشد، نباید با بی 
توجهی و عدم پاســخ صریح و شفاف مقامات دولتی مواجه 
شــود. نان این روزها بیش از همیشه قوت غالب مردم ایران 
است و هر گونه تسامح در خصوص آلوده بودن آن غیر قابل 
بخشــش است. همچنین اگر این خبر نادرست باشد باید با 
قدرت و شفاف در مورد آن سخن گفته شود تا بیش از این 
به دغدغه ها و نگرانی های مردم اضافه نکنیم؛ اما آیا کسی در 

دولت به این نکات توجه خواهد کرد؟!

با وجود ثبات نســبی بازارهای رقیب مسکن، به دلیل قرار گرفتن در ماههای 
پایانی ســال، تحرک بازار مســکن افزایش یافته است؛ به طوری که بررسی های 
غیررســمی از افزایش ۳۵ درصدی تمایل برای خرید و رشد 2.۵ درصدی قیمت 
طی یک ماه گذشــته حکایت دارد.به گزارش ایســنا، آمار غیررسمی، رشد ۳۵ 
درصدی معامالت و افزایش 2.۵ درصدی قیمت مســکن شهر تهران در دی ماه 
نسبت به آذرماه را نشان می دهد. مطابق بررسی های خام که از آگهی های ملکی 
شهر تهران با وزن دهی به مناطق بر اساس معامالت قطعی به دست آمده، متوسط 
قیمت مســکن از متری ۳2.۹ میلیون تومــان در آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۷ میلیون 
تومان در دی ماه رســیده که از افزایش 2.۵ درصدی حکایت دارد.در ماه گذشته 
تمایل برای خرید مســکن در پایتخت نیز افزایش یافته اســت. تغییرات میزان 
بازدید آگهی های دی ماه در مقایســه با آذرمــاه از افزایش ۳۵ درصدی حکایت 
دارد. تعداد آگهی ها نیز که به عنوان شــاخصی برای میزان عرضه و تمایل برای 
فروش مسکن تلقی می شود ۴.۴ درصد رشد نشان می دهد که نسبت به افزایش 
تقاضا بسیار کمتر بوده است.بر اساس این آمار که از سامانه کیلید به دست آمده، 
تقاضا برای رهن و اجاره در تهران نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته، اما 
نرخ اجاره مســکن در آگهی ها ۴.2 درصد در مقایسه با ماه گذشته افزایش دارد. 
این برآورد با آمار مرکز آمار ایران که رشــد ۴.۶ درصدی ماهیانه قیمت اجاره در 
کل کشــور را نشان می دهد تطبیق دارد.رشــد نسبی قیمت مسکن در ماههای 
پایانی سال، مساله ای دور از انتظار نیست و معموال در سالهای گذشته نیز اتفاق 
افتاده است. با پیش فرض مطابقت این آمارهای غیررسمی با گزارش بانک مرکزی 
که طی روزهای آینده ارایه می شــود در سه ماه گذشته تورم ماهیانه مسکن در 
تهــران به ترتیب ۱.2 درصــد، ۱.۸ درصد و 2.۵ درصد بوده که نشــان می دهد 
مطابق پیش بینی ها بازار با نزدیک شــدن به شب عید مقداری رونق گرفته است.

با تحرک بازار مســکن همزمان با مذاکرات ۱+۴ بازارهــای ارز، بورس و کریپتو 
)رمزارز( با مقداری ریزش مواجه شده اند. این در حالی است که پس از زمزمه های 
انتشار اولین لیست خانه های خالی به منظور اعمال مالیات که در روزهای پایانی 
دی ماه محقق شد، انتظار می رفت بازار مسکن مقداری افت کند. اما طرف تقاضا 
احتماال با هدف مصون ماندن از تورم و به دلیل بازده پایین ســرمایه در بازارهای 

مولد، ســرمایه خود را به خرید مسکن اختصاص داده است.از بازارهای ارز و طال 
نیز خبر می رسد که از ابتدای هفته ای که گذشت تا روز پایان چهارشنبه بازار از 
ثبات پایداری برخوردار بود اما از صبح روز پنجشنبه با افزایش ۱۷ دالری قیمت 
اونس جهانی نســبت به روز پیش از آن و نوسان هرچند محدود نرخ ارز، هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نسبت به روز پیش از آن )چهارشنبه( 2۶ هزار تومان و هر قطعه 
ســکه تمام طرح جدید ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.  بنا به گفته نادر 
بذرافشــانـ  دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهرانـ  طی 2۰ روز گذشته 
بازار قیمت ها به ثبات خوبی رســیده اما در پی اخبار سیاسی - اقتصادی و اخبار 
مربوط به مذاکرات، مردم احتمال می دهند که این روند ثبات شکسته شود و به 
ســمت کاهشی شدن میل کند. تجربه ما نشــان می دهد با توجه به روند اونس 
جهانی و نرخ ارز، احتماال طی هفته های آینده مابین ســه الی پنج درصد نوسان 
)افزایش/کاهش( قیمت ایجاد شود.به هر ترتیب در شرایط فعلی، تمامی بازارها در 
یک حالت سردرگمی به سر می برند. اگرچه قیمت مسکن تا حدود اندکی افزایش 
یافته اما فراموش نکنیم که نرخ رشــد ســالیانه آن از حدود ۹۹ درصد در سال 

گذشته به 2۱ درصد در سال جاری رسیده که از ثبات این بازار حکایت دارد. 
اجاره بها

 بر سکوی سوم تورم ایستاد
نرخ اجاره بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه 
سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کاالها و خدمات به خود اختصاص 
داد و آمار کماکان از بی تاثیری تعیین ســقف مجاز برای رشد اجاره بها حکایت 
دارد؛ از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی تحلیل کرده که افزایش قیمت مسکن 
با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره می شود.مطابق اعالم مرکز آمار ایران 
در دی ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غالت ۴.۸ درصد، اجاره مســکن 
۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب باالترین 
نرخ تورم ماهیانه را در بین کاالها و خدمات به خود اختصاص داده اند و کمترین 
میزان رشــد به ترتیب به آب، برق و سوخت با منفی ۵.2 درصد، گوشت قرمز و 
گوشت ماکیان منفی ۰.2 درصد، سبزیجات منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده های آنها ۰.2 درصد، میوه و خشکبار با ۰.2 درصد اختصاص یافته است.

درصد تغییر شــاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه اجاره( نیز 2۸.۶ درصد اعالم شــده اســت. همچنین درصد تغییر شاخص 
اجاره مســکن در ۱2 ماهه منتهی به ماه دی ماه ۱۴۰۰ )تورم سالیانه اجاره بها( 
2۶.۹ درصد اعالم شــده اســت. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه و 
تورم ســالیانه مسکن )قیمت مسکن( به ترتیب 2۸.۶ و 2۷.۱ درصد اعالم شد.با 
توجه به این آمار، اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین 
کاالها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن 
تورم اجاره نسبت به قیمت مســکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.
گزارشــهای میدانی هم از خیزش بی ســر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت 
دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مســکن )رشد سالیانه قیمت 
مســکن( شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به 2۱ درصد در آذرماه 
امسال رسیده اســت. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته 
2۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.2 درصد رســید. رقم رشد اجاره بها در کل 
کشــور از ۳2.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.2 درصد در آذر امسال رسیده است.

رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن نزدیک می شود که 
سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. مطابق تحلیلی 
که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در 2۵ دی ماه امسال ارایه داد، با 
توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره  بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با 

تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.

سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در 
توئیتــی از آغاز پرداخت بدون ضامن تســهیالت زیر ۱۰۰ 
میلیون تومان از سوی بانک های زیرمجموعه این وزارتخانه 
به افــراد حقوق بگیر و مســتمری بگیر دارای رتبه اعتباری 
مناسب خبر داد.به گزارش ش ایرنا، خاندوزی در این توئیت 
نوشــت: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه 
هفته قبل آقای رئیس جمهــور، بانک های زیرمجموعه این 
وزارت مکلف شدند تسهیالت زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد 
حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب )از 
بانــک محل دریافت حقوق خــود( را »بدون ضامن« انجام 

دهند.
بنابر این گزارش، رئیســی رئیس جمهور هفته گذشته 
در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک های 
دولتی و خصوصی به بانک ها دستور داد که نوع وثیقه گذاری 
وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومــان را به گونه ای تغییر دهند 
تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارســنجی تســهیالت ُخرد را 

آســان تر دریافت کنند.رئیس جمهور در این نشســت که 
بیش از دو ســاعت به طول انجامید، بر لزوم ســخت گیری 
بر بدحســاب های حرفه ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و 
اعتبارسنجی در ارائه تسهیالت ُخرد به آن ها به جای وثیقه 
و ضامن و همچنین استرداد ســود مازاد دریافتی از مردم، 
واگذاری بنگاه های تولیدی تملیک شــده توسط بانک ها و 
راه اندازی یا واگذاری ســریع واحدهای تملک شده تولیدی 
تأکیــد کرد و به مدیــران بانک ها تذکــر داد به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهند و اسامی آن ها را منتشر و دست شان 
را از منافع عمومی قطع کنند.بازنگری در نظامات و مقررات 
بانکــی به نفع مردم و اجــرای عدالت از دیگر دســتورات 
رئیس جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن ها خواست 
حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات 
و مقررات بانکی توســط بانک مرکزی تشکیل شود و اعالم 
نتیجه کنند.فعال با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک های دولتی 
مکلف به پرداخت وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدن اخذ 

ضامن شــده اند. از آنجا که بانک های خصوصی زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد نیستند، تسری این بخشنامه، نیازمند دستور 

بانک مرکزی به بانک های خصوصی است.
جزئیات پرداخت وام بدون ضامن 

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: در جلسه ای با حضور 
رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکی 
درباره سازو کار وام بدون ضامن مباحثی مطرح شد و تاکید 
رئیس جمهوری بر آسان سازی پرداخت تسهیالت به آحاد 
مردم بود.عباس حسینی با اشــاره به جزییات دریافت وام 
بدون ضامن اظهار داشــت: در جلســه ای با حضور رئیس 
جمهوری و تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکی درباره 
سازو کار وام بدون ضامن مباحثی مطرح شد و تاکید رئیس 
جمهوری بر آسان ســازی پرداخت تسهیالت به آحاد مردم 
بود. از این رو چهارشــنبه هفته گذشــته با مدیران عامل 
بانک های تابع وزارت اقتصاد جلسه ای داشتیم و محورهای 
صحبت های رئیس جمهوری در این جلسه مورد بررسی قرار 

دادیم.وی افزود: در نهایت قرار بر این اســت که در مرحله 
اول شرایط اخذ تسهیالت خرد برای شاغالن، بازنشستگان، 
مستمری بگیران وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و سازمان 
و شرکت های دولتی و شــاغالن و بازنشسته های نهادهای 
عمومــی و غیر دولتی، شــرکت های بزرگ بخش خصوصی 
فراهم شود و بتوانند از شعب بانک هایی که حقوق دریافت 

می کنند، وام بدون ضامن بگیرند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مهم ترین شروط دریافت 
وام بدون ضامن داشــتن  رتبه اعتباری A.B ، C است و از 
همین امروز بخشــنامه های مربوطه توسط بانک های عامل 
به سراســر کشور در حال ابالغ است.حسینی ادامه داد: این 
گروه از افراد تا سقف  ۵۰ میلیون تومان وام را بدون ضامن  
و فقط با نامه کســر از حقوق دریافت می کنند و افراد برای 
دریافــت وام از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان  هم بدون ضامن 
و با نامه کسر از حقوق و به همراه یک فقره چک می توانند 

اقدام کنند.

سکوت دولتمردان فقط باعث افزایش نگرانی مردم می شود

لزوم رفع ابهام درباره »گندم های آلوده« 

افزایش ۳۵ درصدی تمایل به خرید ملک

تحرک بازار مسکن در افول رقبا

شیوه پرداخت بدون وثیقه وام های زیر صد میلیونی تشریح شد

آغاز پرداخت وام بدون ضامن در بانک های دولتی

شــیالت مازندران اعالم کرد که شــرایط نامساعد 
جوی در دی ماه امســال سبب شد تا حدود ۶۰ درصد 
تالش پره کشــی صیادان استان در دریای خزر متوقف 
شــود که نتیجه آن کاهش حدود ۳۰ درصدی میزان 
صید ماهیان اســتخوانی در نیم فصل نخست صید و 

صیادی بوده است.
به گزارش ایرنا، فصل صید ماهیان استخوانی امسال 
در ســواحل مازندران از نیمه دوم مهر ماه آغاز  شد و 
در شــرایط معمول تا پایان  نیمه فروردین سال آینده 
ادامــه دارد.طبق اعالم رسمی شــیالت مازندران چهار 
هزار و 2۰۰ ماهیگیری که در قالب ۵۴ شرکت تعاونی 
صیادی پره تورهایشان را به آب انداختند از آغاز فصل 
صید تا ســی ام دی ماه ۹۰۰ تــن ماهی صید کردند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت مازندران روز 
یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تنها علت کاهش 
صید را شرایط نامساعد جوی دی ماه و سرد شدن آب 
سواحل ذکر کرد و گفت:  کاهش دمای آب سبب شد 
تا ماهیان به قسمت عمیق دریا مهاجرت کنند و از تور 
رس ماهیگیران خارج شوندقاسم کریم زاده توضیح داد: 
حداکثر ارتفاع تورهای ماهیگیری در روش پره 2۰ متر 
اســت، در حالی که ماهی ها زمانــی که دمای آب های 
ســاحلی کاهش می یابد به اعماق بیش از ۳۰ متر فرار 
می کنند و دیگر در تور پره کشی قرار نمی گیرند.وی با 

اظهار این که در مجموع شرایط نامناسب آب و هوایی 
سبب شــد تا تعداد عملیات پره کشــی تا ۱۵ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کم شود ، گفت که 
بیشترین تاثیر را دی ماه بر عملکرد صیادان داشت چرا 
که در این ماه میزان پره کشی حدود ۶۰ درصد کاهش 
داشت. معاون شیالت ایران با این وصف افزایش ارزش 
اقتصادی ماهیان صید شده را جبران کننده بخشی از 
زحمات صیادان دانســت و گفت کــه ارزش اقتصادی 
ماهیان صید شده در سال جاری ۱۰۳ درصد بیشتر از 

سال گذشته بوده است.
وی ارزش اقتصادی ماهیان اســتخوانی صید شده 
را هم ۷۶ میلیارد تومان اعــالم کرد.کریم زاده در باره 
ترکیب ماهیان صید شــده هم توضیح داد : بیشترین 
میزان صید با ۳۹ درصــد مربوط به کفال ، ۳۶ درصد 
سفید و 2۵ درصد هم کپور بوده است.صیادی به طور 
کلی در ســواحل جنوبی دریای خــزر یعنی در ایران 
به صورت » پره کشــی » اســت. در این روش عمدتا 
تورهایــی با ارتفاع هفت تا ۱۰ متر و به طول یک هزار 
و 2۰۰ متــر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در 
فاصله مشخصی از ساحل تا ۱۴ متری عمق دریا پهن 
می شود و پس از انباشته شــدن از ماهیان استخوانی 
شامل گونه های کفال، سفید و کپور به وسیله تراکتور 

به ساحل کشیده می شود. 

معاون مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: 
طبق آمارهای رســمی به طور متوســط در ایران ۳۵ 
درصد از محصوالت کشــاورزی در بخش های مختلف 
زنجیره تأمین ضایع می شــود که این مقدار غذای ۱۵ 
تا 2۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

به گزارش ایســنا، دکتــر عادل بیگ بابایــی، ارتقای 
شاخص های امنیت غذایی در هر جامعه ای را نیازمند 
ارتقای کمی و کیفی مواد غذایی در آن جامعه دانست و 
گفت: از جمله رویکردهای مهم در ارتقای کمی عرضه 
مواد غذایی در کشــور کاهش هــدر رفت مواد غذایی 
است؛ چرا که سیاســتگذاری درست و اجرای مناسب 
این سیاست ها در جوامعی مانند ایران که بر اساس آمار 
رسمی حجم قابل مالحظه ای از مواد غذایی عرضه شده 
بــه صورت ضایعات و دورریز از زنجیره تولید تا مصرف 
خارج می شــود، اهمیت دوچندان دارد.وی با اشاره به 
باال بودن هدر رفت محصوالت کشــاورزی، افزود: طبق 
آمارهای رســمی به طور متوسط در ایران ۳۵ درصد از 
محصوالت کشــاورزی در بخش هــای مختلف زنجیره 
تأمین ضایع می شــود که این مقــدار غذای ۱۵ تا 2۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشــور را تشــکیل می دهد. از 
سوی دیگر بر اســاس برخی منابع رسمی کشور ۸۰ تا 
۸۸ درصد مصرف آب کشور سهم بخش کشاورزی است 
و با فرض اینکه ۸۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط 

به بخش کشــاورزی باشد و با توجه به اینکه حدود ۳۵ 
درصد محصوالت در مراحل مختلف به ضایعات تبدیل 
می شود، بنابراین حدود 2۸ درصد هدررفت آب مجازی 
در کشــور از طریق ضایعات صورت می پذیرد و این در 
حالی است که سهم آب شرب از کل آب مصرفی کشور 
حدود ۷ درصد است.بیگ بابایی خاطر نشان کرد:  تصور 
کنید اگر در کشور به گونه ای برنامه ریزی شود که فقط 
2۵ درصد از ضایعات مواد غذایی در بخش های مختلف 
کاسته شود، در این صورت معادل کل مصرف آب شرب 
کشــور صرفه جویی در مصرف منابع آبی رخ می دهد.

معاون مؤسســه علوم و صنایع غذایی در بیان تعریف 
ضایعات و دورریز مواد غذایی، گفت: برای درک مفهوم 
ضایعات در صنعت غذا بایستی متذکر شد که بخشی از 
هدر رفت مواد غذایی مربوط به آن دسته از مواد غذایی 
است که در سطح خرده فروشی و خانوار از چرخه ارزش 
خارج و اصطالحا دورریز یا »Waste« نامیده می شود 
و بخــش دیگری از هدر رفت مــواد غذایی در زنجیره 
تامین در سطوح قبل از خرده فروشی است. به طور کلی 
بررسی زنجیره تأمین مواد غذایی از مزرعه تا سفره در 
جوامع مختلف نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته 
بیشترین سهم هدر رفت مواد غذایی مربوط به دور ریز 
مواد غذایی و در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشترین 

هدر رفت مربوط به ضایعات مواد غذایی است.

ضایعات و دور ریز ۳۵ درصدی محصوالت کشاورزی در کشورکاهش ۳۰ درصدی صید ماهیان دریایی مازندران 


