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هر کیلوگرم ۲۷۷۰۰ تومان
 قیمت پای مرغ از نرخ مصوب 

مرغ بیشتر شد 

تسنیم- در حالی که حداکثر نرخ مصوب مرغ 
۲۰۴۰۰ تومان است با افزایش قیمت مرغ و از طرفی 
افزایش تقاضا برای خرید پای آن، قیمت هر کیلوگرم 
از آن به ۲۷۷۰۰ تومان افزایش یافته که حتی باالتر 
از نرخ مصوب خود مرغ است. در حال حاضر هر بسته 
پای مرغ ۴۰۰ گرمی در میادین میوه و تره بار تهران 
111۰۰ تومان به فروش می رسد در حالی که قیمت 
این محصول پیش از گرانی مرغ 6 هزار تومان بود و 
همزمان با افزایش قیمت مرغ در بازار قیمت پای آن 
نیز افزایش یافته است. قیمت پای مرغ در بسته های 
۴۰۰ گرمی نیز در فروشگاه های سطح شهر 1۲۰۰۰ 
هزار تومان قیمت گذاری شده است و قیمت پای 
مرغ در نرخ نامه میدان میوه و تره بار نیز در بسته های 
5۰۰ گرمی 111۰۰ تومان اعالم شــده و در واقع 
میدان میوه نیز نرخ مصوب خود را با کم فروشــی 

رعایت نمی کند.
    

استان تهران در آبان ماه کمترین 
تورم را داشت 

توســعه ایرانی- مرکز آمار اعــالم کرد: 
بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در 
ماه آبان مربوط به استان ایالم با ٨.٨ درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 
٣.۲ درصد افزایش است. مرکز آمار ایران، شاخص 
قیمت مصرف کننده به تفکیک اســتان در آبان 
1٣٩٩ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در آبان 
ماه 1٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)1۰۰=1٣٩5( به ۲۷5.۰ رسید که نسبت به ماه 
قبل 5.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان ایالم با ٨.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.۲ درصد 
افزایش اســت. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کشور ۴6.۴ درصد می باشد. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه 
)5۴.5 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم 
)۴۲.٩ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به آبان ماه 1٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد 
۲٩.۰ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به اســتان هرمزگان )٣۴.۲ درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی 

)۲5.۴ درصد( است.
    

۳ دلیل گرانی هویج در بازار

مهر- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار 
با اشاره به دالیل گرانی هویج، گفت: درباره قیمت 
برخی میوه ها از جمله انار بزرگنمایی می شــود. 
اسداهلل کارگر درباره افزایش قیمت هویج به کیلویی 
٨ هزار تومان در بــازار، گفت: معموالً هر چه تقاضا 
بیشتر باشد قیمت نیز باالتر می رود. البته این نظر 
ما نیست بلکه در میدان مرکزی میوه و تره بار چنین 

قاعده ای وجود دارد.
وی اضافه کرد: درباره قیمت هویج نیز با توجه به 
اینکه االن فصل درست کردن ترشی و شور است و 
همچنین تبلیغاتی که بــرای مصرف آب هویج در 
جهت پیشــگیری از بیماری کرونا می شود، تقاضا 
برای این محصول افزایش یافته است. البته این نکته 
را نیز باید مورد توجه قرار داد که هزینه های تولید، 
کرایه حمل و نقل، دستمزد کارگر و... نیز افزایش 
یافته بنابراین نمی توان انتظار داشت هویج به همان 

نرخ سال قبل عرضه شود.
کارگر افزود: به عنوان مثال ما انواع مختلف انار 
داریم که قیمت های مختلفی دارند و این قیمت ها از 
6 هزار تومان تا 1٨ هزار تومان متفاوت است و مردم 
می توانند هر کدام را که مایل هســتند خریداری 
کنند. در حال حاضر قیمت انار شیراز بین 1۰ تا 15 
هزار تومان، انار ساوه بین 11 تا 1٨ هزار تومان و انار 

دماوند بین 6 تا 1۰ هزار تومان است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 پیش بینی ها درباره کاهش قیمت 
مسکن در تهران حاال رنگ واقعیت به 

خود گرفته است.
 بررسی قیمت مسکن در مناطق 
۲۲ گانه تهران نشان می دهد متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران در آبان ماه کاهش محسوس را 
نســبت به ماه مهر تجربه کرده است. 
در کنــار این کاهش قیمت ســقوط 
آزاد تعداد معامالت در برخی مناطق 
تهران موید این نکته است که انتظار 
برای کاهش بیشتر قیمت ها انتظاری 
بیهوده نیست و پیش بینی می شود در 
ماه های پیش رو با ثبات قیمت ارز در 
کانال های پایین تر از قیمت فعلی نرخ 

مسکن نیز کاهش یابد.
نکته مهم اما اینجاســت که روند 
کاهش، باری از دوش اقشار متوسط و 
فقیر برنمی دارد چراکه هر چند قیمت ها 
در مناطق گران تهران در آبان ماه نسبت 

به مهرمــاه کاهش داشــته اما مناطق 
ارزان تر تهران همچنان با افزایش قیمت 

روبرو هستند. 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در تهران در آبان ماه امسال 
به ۲۷ میلیون و 1٩٣ هزار تومان رسید 
که البته افزایشی اندک را نسبت به ماه 
مهر نشان می دهد. قیمت مسکن به 
طور متوسط در مهرماه ۲6 میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع 
بود اما این افزایش نشان دهنده روند 
رو به رشد قیمت ها در ماه های آینده 
نیست چرا که کارشناسان معتقدند 
کاهش قیمت ها در گرانترین مناطق 
تهران و حتی برخی مناطق میانی این 
شهر در کنار ســقوط آزاد معامالت، 
حکایت از تغییر روند بازار مسکن به 
عنوان مهم ترین بازار سرمایه کشور 

در ماه های آتی دارد.
 مسکن را می توان عصاره یک عمر 
فعالیت شــغلی افراد دانســت چرا که 
قیمت مسکن در ایران همواره قیمتی 

بسیار باالســت و در نتیجه گران ترین 
کاالیی که یک خانــوار، خریداری می 

کند مسکن است. 
چرا معامله گران در انتظار کاهش 

قیمت مسکن هستند 
بررســی ها نشــان می دهد قیمت 
مسکن در ماه های گذشته تحت تاثیر 
رشد بهای ارز و همچنین افزایش قیمت 
سکه و روند افزایشــی را تجربه کرد. به 
عبارت دیگر وضعیت بازارهای موازی 
و افزایش انتظــارات تورمی مهمترین 
دلیل رشد قیمت مسکن در سال جاری 

بوده است. 
تورم ماهانه متوسط قیمت مسکن 
در مهرماه امسال نســبت به شهریور 
ماه معادل 1۰ درصد بود که بنا بر اعالم 
بانک مرکزی در آبان ماه به یک و هشت 
درصد محدود شد. کارشناسان این امر 
را نشــانگر کاهش سرعت رشد قیمت 
مسکن در شهر تهران می دانند که یکی 
از مهمترین دالیــل آن همان طور که 
گفته شد کاهش نرخ ارز در چند هفته 

اخیر اســت. قیمت دالر در بازار تهران 
از سقف ٣۲۰۰۰ تومان به محدوده ۲۴ 
هزار تومان رسیده که کاهشی تاریخی 
و بسیار چشمگیر تلقی می شود.کاهش 
نرخ ارز انتظارات تورمی را کاهش داده و 
بازارهای موازی نظیر طال و سکه خودرو 
و مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
حاال معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی پیش بینی کرده است 
در صورت مانــدگاری نرخ ارز روی رقم 
های فعلی رفتار هیجانی بازار تمام شده 
و قیمت مسکن با نرخ های منطقی به 
مرحله ثبات برسد و در نتیجه ماهیانه 

رشد قیمت مسکن اتفاق نیفتد. در عین 
حال محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
نیز پیشتر دلیل گرانی قیمت مسکن را 
افزایش قیمت ارز دانســته بود و تاکید 
کرده بود اگر قیمت ها در بازار ارز کاهش 
یابد قیمت ملک نیز دستخوش کاهش 

خواهد شد.
 معامله گران چه می گویند؟ 

حاال یک هفته از تعطیلی واحدهای 
صنفی فعال در حوزه مســکن یعنی 
مشــاوران امالک گذشته است و طبق 
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی کرونا 
در هفته جاری نیز این واحدهای صنفی 
تعطیل خواهند بود. بررسی آگهی های 
ثبت شــده در فضای مجازی نشــان 
می دهد بســیاری از آگهی دهندگان، 
دارندگان واحدهای صنفی هستند که 
به دلیل تعطیلی حقیقی به فعالیت در 
فضای مجــازی روی آورده اند. یکی از 
آگهی دهندگان برای فروش مســکن 
در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به این 
سوال که آیا قیمت ها و روندی کاهشی 
را در ماه های آینــده تجربه می کنند یا 
خیر؟گفت: شاید پاســخ به این سوال 
کمی دشوار باشد چرا که به دلیل تعطیلی 
واحدهای صنفی به منظور پیشگیری 
از شــیوع کرونا تقاضا به کف رسیده و 
بســیاری از خریداران و فروشندگان 
معامله خود را به تأخیر انداخته اند.در 
نتیجه با کاهش تقاضای خرید در بازار 
قیمت ها کمی دستخوش کاهش شده 
اســت . وی در پاســخ به این سوال که 
کاهش قیمت ارز تا چه میزان در کاهش 
قیمت مسکن تاثیرگذار است؟ گفت: 
بی تردید این اتفــاق می تواند منجر به 
کاهش حباب قیمتی در بازار مســکن 
شود اما باید توجه داشت به دلیل افزایش 
قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی و 
همچنین دستمزد کارگران نمی توان 
انتظار ریزش شــدید در بازار مسکن را 
داشت اما باز هم تاکید می کنم میزان 
تقاضا می تواند نقش تعیین کننده ای در 

بازار داشته باشد .
وی ادامه داد: مادامــی که معامله 
گران و خریداران تقاضــای خود را به 

تاخیر بیندازند، روند کاهش قیمت ها 
ادامه خواهد یافــت. در عین حال یک 
فعال حوزه مســکن نیــز در خصوص 
پیش بینی بازار گفت: با توجه به اینکه 
ســرمایه گذاران از بازار مسکن خارج 
شده اند و دیگر پیش بینی افزایش شدید 
قیمت ها را نمی کنند، در نتیجه می توان 
انتظار داشــت قیمت ها بین 1۰ تا ٣۰ 
درصد در مناطق مختلف تهران کاهش 
یابــد. او تاکید کرد: گزارش ها نشــان 
می دهد هر چند در منطقه 1 و منطقه ٣ 
و سایر مناطق گران قیمت بهای هر متر 
مربع واحد مسکونی کاهش داشته است 
اما در مناطق ارزان تر مانند منطقه 1٨ و 
منطقه ۲۰ افزایش بسیاری از خریداران 
به دلیل نداشــتن قدرت خرید راهی 
مناطق ارزان تر تهران و یا حتی شهرک 

های اقماری اطراف تهران شده اند . 
وی گفــت بــا ایــن حــال کوچ 
ســرمایه گذاران از بازار مسکن سبب 
می شــود قیمت ها حقیقی شــده و 
خریداران واقعــی و مصرف کنندگان 
مسکن بتوانند در شرایط بهتری نسبت 
به خرید اقدام کنند.هــر چند با توجه 
به کاهش انتظارات تورمی پیش بینی 
می شود در یکی دو ماه آینده تقاضا در 
بازار مسکن کاهش داشته باشد که البته 
محدودیت های ناشی از کرونا نیز در این 

کاهش موثر خواهد بود. 
 به گفته وی این نکتــه را نیز باید در 
نظر داشت که قیمت ها در بازار به حدی 
افزایش یافته است که متقاضیان واقعی 
قدرت خرید ندارند و در نتیجه فعال به 
دلیل نبود نقدینگی کافی باید در انتظار 

دوره رکود در بازار مسکن باشیم. 

کاهش قیمت در مناطق گران و افزایش قیمت در مناطق ارزان

سرمایه گذاران از بازار مسکن رفتند

هر چند قیمت  مسکن در 
مناطق گران تهران در آبان 
ماه نسبت به مهرماه کاهش 

داشته اما مناطق ارزان تر 
تهران همچنان با افزایش 

قیمت روبرو هستند

کوچ سرمایه گذاران 
از بازار مسکن سبب 

می شود قیمت ها حقیقی 
شده و خریداران واقعی و 
مصرف کنندگان مسکن 
بتوانند در شرایط بهتری 

نسبت به خرید اقدام کنند

خبر ویژه

مدیرعامل ایرانسل در افتتاحیۀ ســومین سمپوزیوم 
مخابــرات بی ســیم نــوری و مــوج میلی متــری غرب 
آسیا)WASOWC۲۰۲۰(، بر توســعۀ پژوهش های 
دانشگاهی در زمینۀ نسل ششم تلفن همراه)6G(، تأکید 

کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل؛ این سمپوزیوم، 
به صورت آنالین و به زبان انگلیســی، به میزبانی دانشگاه 
تربیت مدرس، برگزار شد. در این رویداد آنالین، پژوهشگران 
عرصۀ ارتباطات و فناوری  اطالعات از کشورهای گوناگون، 
در قالب  کارگاه های مختلف، آخرین یافته های خود را در 
حوزۀ ارتباطات بی سیم نوری و موج میلی متری به اشتراک 
گذاشتند. در طول برگزاری این سمپوزیوم، ضمن سخنرانی 
سخنرانان کلیدی و دعوت شدۀ بین المللی و داخلی و ارائۀ 
مقاالت توسط دانشجویان و پژوهشگران، نشست هایی نیز 

در زمینۀ روندهای فناوری 5G و کووید 1٩  برگزار شد.
دکتر بیژن عباســی آرند در این همایــش آنالین، طی 
سخنانی با اشــاره به اینکه در روزگار فعلی، تصور زندگی 
بدون وجود »ارتباط«، کار دشواری است، گفت: تحول در 
زندگی روزمرۀ ما در طول دهه های گذشته، فراتر از تصور بود. 
فرصت های ارائه شده توسط ارتباطات بی سیم، جهان ما را به 
جلو سوق داده و اکنون بیش از هر زمان دیگر، آماده و مشتاق 
هستیم تا کشف کنیم که این فناوری پیشرفته، چه مزایای 

بیشتری ارائه می دهد.
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: ارتباطات بی سیم، همه ما 
را به دوران »سبک زندگی دیجیتال« سوق داده است؛ سبک 
زندگی ای که عمدتاً متمرکز بر رفاه مردم و تأمین نیازهای 
منحصر به فرد و متنوع آنها، به ســریعترین و کارآمدترین 
روش است و ایرانســل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، مفتخر اســت که در توسعه سبک زندگی 
دیجیتال در ایران، سهیم بوده است. ما افتخار می کنیم که 
در کنار دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سهم خود را ایفا کنیم 

تا این فناوری را به حداکثر توانایی خود ارتقا دهیم.

وی همچنین به تغییر آشــکار بین بازیگــران اصلی 
بازارهای جهان و تصاحب جایگاه برتر خودروسازان توسط 
شرکت های حوزۀ فناوری اطالعات اشــاره و تصریح کرد: 
انقالب دیجیتال با سرعت و مقیاســی بی سابقه، زندگی و 
جوامع ما را متحول کرده و فرصت های بی نظیر و چالش های 
دلهره آوری را فراهم کرده اســت و هســتۀ اصلی اقتصاد 
دیجیتال، بخــش ارتباطات و فناوری اطالعات اســت که 
کاالها و خدمات دیجیتال بنیادین را تولید می کند و به بازده 

اقتصادی منجر می شود.
مدیرعامل ایرانسل با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از 
تولید ناخالص داخلی جهان و آمار رو به رشــد آن در ایران، 
نقش ســازمان های غیردولتی را در ایــن زمینه، حیاتی 
برشمرد و تأکید کرد: ارتباطات از راه دور، طیف گسترده ای 
از منافع را برای یک هدف مشترک تسهیل می کند و نقش 
اپراتورهای همراه، به ویژه ایرانسل، در دستیابی به این مهم، 
قابل توجه است. ایرانسل، به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، با دارا بودن بیش از ۴٣ درصد از سهم بازار، 
تقریبا نیمی از ترافیک داده های کشور را منتقل می کند و 
اکنون به عنوان اگر نه اصلی تریــن، الاقل یکی از بازیگران 

اصلی در اقتصاد دیجیتال ایران شناخته می شود.
عباســی آرند، با ارائۀ شــاخص های تکامل نسل های 
مختلف شبکه های تلفن همراه، به ارائۀ خدمات نسل پنجم 
تلفن همراه )5G( توسط ایرانســل برای اولین بار در ایران 
اشاره کرد و گفت: در مقایســه با ۴G، نسل پنجم به طور 
مشخص، ارتباطی با سرعت بسیار باال، اتصال قوی تر ، قابل 

اعتمادتر و با ضریب تأخیر بسیار پایین تر ارائه می دهد.
 ۴G 5 در مقایسه با فناوریG وی به چند مزیت اصلی
اشاره کرد و گفت: 5G تا ۲۰ برابر سریعتر از ۴G است، در هر 
کیلومتر مربع، از اتصال 1۰ برابر دستگاه بیشتر پشتیبانی 

می کند و ضریب تأخیر آن، تا ۲5 برابر کمتر از ۴G است.
مدیرعامل ایرانسل اقدامات ایرانسل برای اطمینان از 
آمادگی برای ورود به عصر 5G را برشــمرد و افزود: شبکۀ 

ایرانسل به طور میانگین، با انتقال بیش از ٩ پتابایت دیتا در 
روز، به بیش از ٣۷ میلیون کاربر دیتا دست یافته و بزرگترین 

اپراتور اینترنت همراه در ایران است.
عباسی آرند ادامه داد: زیرساخت های خدمات دیجیتال 
با برند ایرانسل در حوزه های مختلفی مانند آموزش آنالین، 
ویدئو و ســرگرمی، Open API، تبلیغات و موارد دیگر 
توسعه داده شده است. همچنین مشارکت های دیجیتالی 
متعدد با ارائه دهندگان محتوا و سایر صنایع حوزۀ دیجیتال، 
موجب ایجاد بیش از ۲5۰۰ شغل مستقیم و ۴۰هزار شغل 

غیرمستقیم شده است.
وی افزود: ایرانسل با هدف دیجیتالی کردن بسیاری از 
امور زندگی روزمره، به طور مســتقیم در طیف وسیعی از 
استارتاپ ها و شرکت های دیجیتال سرمایه گذاری کرده  
است. شــاخص ترین شــرکت در این زمینه، گروه اسنپ 
است که خدماتی مانند تاکسی آنالین، خرید، سفر و … را 
ارائه می دهد و با اشتغال مستقیم ۲٩۰۰ کارمند و اشتغال 
غیرمســتقیم بیش از 1.5 میلیون نفر، می تواند به عنوان 

الهام بخش ترین شرکت دیجیتال در ایران به شمار رود.
مدیرعامــل ایرانســل همچنیــن گفــت: »در کنار 
پیشــرفت های چشــمگیری که 5G، در کنــار ۴G، در 
ارتباطات موبایل ایجاد کرده اســت، بیایید لحظه ای فکر 
کنیم که نسل ششــم تلفن همراه قرار است چگونه دنیای 
ارتباطات را تقویت کند.« و با بیان اینکه: »احتماالً پرسش ها 
در این زمینه، حول جنبه های بنیادین آن خواهند بود« به 
این پرسش ها اشــاره و تصریح کرد: نخستین پرسش این 
است که »آیا 6G واقعی است؟« خب قطعاً بله. ما قویاً اعتقاد 
داریم که به زودی زمان آن خواهد بود که 5G نیز با فناوری 
پیشــرفته تری جایگزین شــود، همانطور که در 5۰ سال 
گذشته، این اتفاق افتاده است. اگر چه 6G در حال حاضر در 
مرحله پژوهش است تا عملکرد و اثربخشی آن تعیین شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: پرسش بعدی 
ممکن اســت این باشــد که »6G چه زمانی می آید؟«. با 

توجه به آن چه که توسط نقش آفرینان برجسته در صنعت 
ارتباطات ارائه شده است، به نظر می رسد که حدود یک دهه 
پس از ۲۰۲۰، زمان ظهور 5G باشد و  پرسش بعدی هم این 
است که »سرعت 6G چقدر خواهد بود؟« که آن را حداکثر 

1۰ ترابایت بر ثانیه پیش بینی کرده اند.
 6G عباسی آرند پرسش دیگر را »چه کسی اکنون روی
کار می کند؟« دانست و گفت: مؤسسه های مهم ارتباطاتی، 
 ،ICT قدرت های جهانی و کشورهای پیشــرو در توسعۀ
فعالیت بــرای پروژه های 6G خود را آغــاز کرده اند. برای 
تأکید بر اهمیت این مســأله، همان طور که ممکن اســت 
در رسانه ها هم دیده باشــید، دولت ها نیز مشتاق پژوهش 
و تدوین برنامه هایی برای تحوالت آینده هستند. به عنوان 
نمونه، آمریکا، ژاپن، چین و فنالنــد، پیش از این اقدامات 
قابل توجهی را برای پیش بینی جنبه های نســل ششــم 
تلفن همراه انجــام داده اند. عضو هیأت علمی دانشــکدۀ 
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، در بخش 
پایانی ســخنرانی خود تأکید کرد: در کنار پیشرفت های 
چشمگیر در توسعۀ 5G تاکنون، هم از نظر علمی و هم از 
دیدگاه فنی، توجیه کافی برای همه ما وجود دارد تا بپذیریم 
که 5G، تأثیر مثبتی را برای اکثر جنبه های زندگی روزمره 
و اقتصاد ما به همراه خواهد آورد تا توســط صنایع، هر چه 
بیشتر توانمند شوند. من با افتخار اعالم می کنم که ما اکنون، 
با فراهم کردن امکان فعالیت برای دانشمندان و کارشناسان 
خود، یک جهش رو به جلو انجام داده ایم تا آنها فراتر از حد 
معمول بیاندیشند و ایده های پیشگامانۀ خود را به اشتراک 
بگذارند تا در چشم اندازهای آینده، به این ایده ها جامۀ عمل 

پوشانده شود.

مدیرعامل ایرانسل:

امکان پژوهش دربارۀ 6G را برای دانشمندان مان فراهم می کنیم 


