
سومین اقتصاد بزرگ جهان بیش از دو درصد کوچک 
شد.به گزارش فرانسه، رشد اقتصادی سومین اقتصاد 
بزرگ جهان همان گونه که پیشتر نیز انتظار می رفت 
کاهش داشــته و به محدوده منفی رسیده است. به 
گفته اقتصاددانان و کارشناسان، شیوع ویروس کرونا 
و اخالل در زنجیره تجارت خارجی عوامل اصلی ثبت 
این عملکرد بد بوده اند. طبق اعالم دولت ژاپن در سه 
نخست امسال اقتصاد این کشور ۲.۲ درصد کوچک 
تر شده است.این رشــد که ۱.۲ درصد کمتر از رشد 
پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است، یک 
از بدترین عملکردهای اقتصاد ژاپن از ســال ۲۰۱۵ 
تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، 

مخارج مصرف کننــدگان ۱۱.۱ درصد کاهش یافته 
است. مخارج سرمایه ای نیز ۲۱.۹ درصد کمتر شده 
است. با این وجود مخارج دولتی و سرمایه گذاری ثابت 
رشد مثبت را تجربه کرده اند و به ترتیب ۰.۲ درصد و 
۰.۶ درصد رشد داشته اند.چین در حال حاضر بزرگ 
ترین شریک تجاری ژاپن محسوب می شود و در نتیجه 
شــیوع کرونا، روابط تجاری دو طــرف تا حد زیادی 
کاهش یافته اســت. هم چنین گردشگران چینی که 
بزرگ ترین بازدیدکنندگان خارجی از ژاپن هستند 

نیز فعال از ورود به این کشور منع شده اند.
ژاپن یکی از کمترین خسارت ها را از شیوع کرونا در 
بین اقتصادهای پیشرفته متحمل شده است حدود ۳۶ 

هزار  ژاپنی به کرونا مبتال شده اما حدود  ۱۰۰۰ نفر 
جان خود را از دست داده اند.

بانک مرکزی ژاپن اعــالم کرد با هــدف حمایت از 
شرکت های این کشور که در نتیجه شیوع کرونا دچار 
خسارت شده اند، یک بسته وام به ارزش ۱.۷ تریلیون 
ین ) ۱۵.۸میلیارد دالر( در نظر گرفته است. این مبلغ 
بیش از دو برابر مبلغی است که پیشتر اعالم شده بود 
به این کار تخصیص خواهد یافت. بانک مرکزی ژاپن 
از ماه مارس تاکنون در مجموع حدود ۱۴.۴ تریلیون 
ین نقدینگی به اشــکال مختلف بــه بازارهای مالی 
تزریق کرده اســت تا از پیامدهای اقتصادی ویروس 

کرونا بکاهد.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که از بین ۹ کاالی اساســی که وضعیت قیمت 
آن ها در خرداد ماه امســال منتشر شده، قیمت 
هفت کاال نســبت به خرداد ســال قبل افزایش 
 داشته و تنها قیمت گوشت قرمز با کاهش مواجه

 شده است.
بر اساس این آمار بیشــترین افزایش قیمت در 
خرداد امسال مربوط به برنج پاکستانی باسماتی 
درجه یک بوده که قیمت آن با ۴۵ درصد افزایش 
از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در خرداد سال قبل به ۱۶ 
هزار و ۲۰۰ در ماه مشابه سال جاری رسیده است.

البته قیمت برنج طارم اعال، داخلی هاشمی درجه 
یک و تیلندی در این مدت به ترتیب ۷.۸، ۷.۲ و 
۳.۴ درصد افزایش داشــته و در خرداد امسال به 
حدود ۲۶ هــزار و ۷۰۰، ۲۵ هزار و ۷۵۰۰ تومان 

رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با ۹ درصد افزایش از ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان در خرداد سال قبل به بیش از 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در خرداد امســال رسیده 

است.
اما قیمت گوشت گوساله و گوســفندی در این 
مدت ۱۳.۳ و ۳.۶ درصد کاهشش یافته و قیمت 
آن ها در آخرین ماه بهار امســال بــه حدود ۷۶ 

هــزار و ۷۰۰ و ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان رســیده 
اســت. این در حالی اســت که قیمــت این دو 
محصول در خرداد ســال قبل بــه ترتیب حدود 
 ۸۸ هــزار و ۵۰۰ و ۹۶ هــزار و ۳۰۰ تومــان

 بوده است.
در این میان قیمت شــکر ســفید و شکر بسته 
۹۰۰ گرمــی در خــرداد امســال بــه ترتیب 
۸.۷ و ۲.۲ درصد نســبت به ماه مشــابه ســال 
قبل افزایــش یافتــه، به طوری کــه قیمت هر 
کیلوگرم شکر ســفید و هر بســته ۹۰۰ گرمی 
 شــکر در خرداد امســال به حدود ۶۹۵۰ تومان

 رسیده است.

آخرین گزارش رگوالتوری از وضعیت اینترنت کشور 
از نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت حکایت دارد به نحوی که 
بالغ بر ۸۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند و 
نفوذ اینترنت ثابت خانگی به ۱۱ درصد رسیده استبه 
گزارش مهر، آخرین آمار و اطالعات بخش ICT کشور 
که مربوط به پایان سه ماه نخســت سال ۹۹ می شود 
توسط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
منتشر شده است.این آمار نشــان می دهد که تا پایان 
خردادماه ۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر 
در ایران از اینترنت اســتفاده می کنند و به بیان دیگر 
مشــترک اینترنت هســتند.از این تعداد ۶۸ میلیون 
و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشــترک اینترنت موبایل و ۹ 
میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشــترک اینترنت ثابت 
هستند.بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت به 
پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت موبایل تغییر 
محسوسی نیافته، اما تعداد مشــترکان اینترنت ثابت 

خانگی افزایش کمی داشته است.بر این اساس تعداد 
مشــترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود 
۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعالم شــده بود طی سه ماهه 
نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است.

افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای 
اهمیت است که سال گذشــته روند توسعه این بخش 
 ADSL متوقف و حدود یک میلیون نفــر از کاربران
به دلیل مشکالت ناشی از کیفیت نامناسب سرویس و 
کندی سرعت، از دریافت این سرویس انصراف دادند.
این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب 
از اینترنت ثابت گران تر اســت اما بــه دلیل کیفیت 
نامناســب اینترنت ثابت در کشــور، کاربران ترجیح 
می دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت اســتفاده 
کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل 
را در سال ۹۸ به همراه داشته است.این انتقاد از سوی 
کارشناسان مطرح می شود که به دلیل عدم تخصیص 

درست منابع و عدم به روزرسانی تجهیزات شبکه، مردم 
از شــبکه باکیفیت و ارزان وای فای خانگی محروم و 
مجبور به خرید اینترنت گران موبایل هستند. این در 
حالی است که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و 
توان ارتباطی یک کشور محسوب می شود اما به دلیل 
ضعف موجود در زیرساخت این سرویس، مردم مجبور 
به اســتفاده از اینترنت موبایل با هزینه گران شــبکه 
موبایلی هستند.پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک 
نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
مطرح کرده بــود، از تمایل کاربران برای اســتفاده از 
اینترنت ثابت خانگی با خبر شــد. ۷۵ درصد کاربران 
در پاسخ به ســوال آذری جهرمی در این نظرسنجی 
که قیمت کدام اینترنت )خانگی یا ۴G( برای شــما 
مناسب تر است، اعالم کردند که به استفاده از اینترنت 
 خانگی تمایل دارند و تنها ۲۵ درصد تمایل به مصرف

 اینترنت ۴G داشتند.

رئیس پلیس راهور گفت: قرار است از رانندگان ناوگان 
حمل و نقل عمومی کشور تست سالمت روان گرفته 
شود.سردار ســید کمال هادیانفر، اظهار کرد: پلیس 
راهور چهار مأموریت اساســی را به صورت تصریحی 
در قانون بر عهده دارد و همکارانم در سراســر کشور 
این مأموریت ها را به نحو احســنت انجــام می دهند. 
وی افــزود: در ۲۱۷ هزار کیلومتــر جاده های اصلی و 
فرعی و ۱۰۴۷ شهر ایران مأموران راهور حضور دارند 
و مأموریت های مختلف را که مربوط به راهور اســت 
اجرا می کنند.ســردار هادیانفر گفت: توسعه انضباط 
ترافیکی، کاهش ســوانح و تصادفــات، ارائه خدمات 
مطلوب و تسریع خدمات اهداف پلیس راهور در سال 
۹۹ بود.رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی بیان کرد: 
در بخش کاهش ســوانح و تصادفات اقدامات گسترده 
ای را دســتگاه های مختلف انجام دادند که بیشترین 
نقش مربوط به راهور بود و بعد از دو ســال گذشــته 

یعنی ســال های ۹۶ و ۹۷ که متأسفانه شاهد افزایش 
تصادفات بودیم، در سال ۹۸ توفیق حاصل شد تا ۱.۴ 
درصد تصادفات کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: سهم 
پلیس راهور در تصادفات ۱۸ درصد است و باقی مربوط 
به ســازمان های دیگر مانند وزارت بهداشــت، هالل 
احمر، اورژانس و… اســت که خوشــبختانه در سال 
 گذشته روند افزایشــی تصادف ضمن توقف، کاهش

 هم داشته است.
سردار هادیانفر تصریح کرد: بیش از ۲ هزار دوربین به 
دوربین های نظارتی و تخلفاتی در امسال اضافه می شود 
و همچنین کنترل الکترونیکی ترافیک در آزادراه ها در 
دست بررسی است.رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: 
۳۴ درصد تصادفات در جاده ها رخ می دهد و ۷۰ درصد 
از جانباختگان و جانبازان در کشور در تصادفات فوت 
کردند و یا دچار نقض عضو شدند. که در همین راستا 

طرح مدیریت و کاهش سرعت را در دستور کار داریم.

سردار هادیانفر بیان کرد: ۱۳ هزار افسر اخطار نویس 
در کشور داریم و به این افراد تاکید کردیم که در شهرها 
و در نزدیکی بیمارستان ها خودروها را توقیف نکنند 
و جرائم را حداقل برسانند.وی گفت: االن یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو باالی یک میلیون جریمه 
دارند، اعالم کردیم در جاده هــا افرادی که باالی یک 
میلیون جریمه دارنــد را توقیف نکنند، هموطنان می 
توانند در ســایت راهور ۱۲۰ جرایم رانندگی خود را 
اقساط پرداخت کنند.به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، 
باالفاصله که جریمه به شــما ابالغ می شــود جریمه 
را پرداخت نکنید، صبــر کنید تا پیامک به شــماره 
موبایلتان بیاید و بعد پرداخت کنید. ســردار هادیانفر 
افزود: برخی از بانک ها مبالــغ جریمه را نزد خود نگه 
می دارند که این تخلف است و اگر این بانک ها به تذکر 
پلیس گوش ندهند در آینده آنها را از دریافت جریمه 

محروم می کنیم.

شرکت چینی بایت دنس در حال بررسی جابجایی 
مقر مرکزی پتلفرم اشتراک گذاری ویدیوی تیک 
تاک از آمریکا به کشــور دیگری است.به گزارش 
ایســنا، تیک تاک از ســوی دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا و سایر سیاستمداران آمریکایی که 
نگرانیهای امنیت ملی را نســبت به این اپلیکیشن 
مطرح کرده اند، تحت فشار شــدیدی قرار گرفته 
اســت. ترامپ به بایت دنس که شرکت مادر تیک 
تاک اســت، ۴۵ روز مهلت داده تــا درباره فروش 
فعالیتهــای آمریکایی تیک تاک با مایکروســافت 
مذاکره کند.روزنامه انگلیسی ســان روز دوشنبه 
در گزارشی نوشت: موسســان بایت دنس بزودی 
تصمیم خود برای ایجاد فروشگاهی برای تیک تاک 
در لندن را اعالم خواهند کرد.سخنگوی تیک تاک 
در واکنش به این اخبار گفت: جابجایی بین المللی 

تیک تاک در دست بررســی قرار دارد. بایت دنس 
یک شرکت جهانی اســت و در پی وضعیت فعلی، 
در حال ارزیابی احتمال استقرار مقر مرکزی تیک 
تاک در خارج از آمریکاســت تا به کاربران جهانی 
خود بهتر خدمات رسانی کند.دولت انگلیس هم در 
این خصوص اعالم کرد محل مقر مرکزی تیک تاک 
یک تصمیم مربوط به این شــرکت است.هر گونه 
جابجایی مقر تیک تاک در شــرایط حساسی روی 
می دهد که روابط میان چیــن و غرب با جنگ بر 
سر استفاده از تجهیزات شبکه ۵G ساخت هواوی 
پرتنش شده اســت.انگلیس تالش کرده بود تا در 
خصوص موضوع هواوی محتاطانــه برخورد کند 
اما ســرانجام ماه گذشــته به جانبداری از آمریکا 
پرداخت و این شرکت را از سال ۲۰۲۷ از شبکه های 
۵G ممنوع کرد.اکنون اپلیکیشن اشتراک گذاری 

ویدیوی تیک تاک در خط آتش دونالد ترامپ قرار 
گرفته که نگرانیهای امنیتی را دستمایه مخالفت با 
این برنامه قرار داده است.با این حال پس از این که 
مایکروسافت به عنوان خریدار فعالیتهای آمریکایی 
تیک تاک ظاهر شد، ترامپ از طرح ممنوعیت این 
برنامه در آمریکا عقب نشینی کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، لندن هم بر سر وضع قانون امنیتی جدید 
در هنگ کنگ با پکن اختالف پیدا کرده اســت اما 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اظهار کرده 
که دوستدار چین اســت و دولت انگلیس از حضور 
یک سرمایه گذاری فناوری بزرگ دیگر در این کشور 
به خصوص در شرایطی که شــیوع ویروس کرونا 
اقتصاد را دچار رکود عمیق کرده اســت و احتمال 
 اختالالت تجاری بر ســر بریگزیت وجــود دارد،

 استقبال می کند.

شرکت گوگل اعالم کرد نخستین گوشیهای مجهز 
به فناوری ۵G شامل پیکســل ۴a و پیکسل ۵ در 
پاییز با قیمتی که از ۴۹۹ دالر آغاز می شود، عرضه 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، گوگل از ۲۰ اوت )۳۰ 
مرداد( عرضه مدلهای اندرویدی جدید خود را آغاز 
می کند. اندازه صفحه نمایش این گوشیها ۵.۸ اینچ 
بوده و صفحه نمایش OLED دارند. سیاه مات تنها 
گزینه رنگ موجود خواهد بود و به امکان شناسایی 

هویت بیومتریک مجهز هستند.
 این شــرکت قیمت ابتدایی مدل تلفن هوشمند 
۴a بدون ۵G را ۳۴۹ دالر تعییــن کرده تا بتواند 
مشتریانی که مدلهای ارزانتر را می پسندند را هم 
جذب کند. با این حال این گوشی دوربین کیفیت 
باالی مشابه مدل پیکسل ۴ ســال گذشته، رم ۶ 
گیگابایتی و فضای ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت را 

خواهد داشت اما فاقد امکان شارژ بی سیم خواهد 
بود.گوشیهای ارزان قیمت گوگل پرفروش بوده اند 
اما هرگز منبع درآمد بزرگ برای این شرکت نبودند. 
گوشــیهای گران قیمت گوگل به دلیل بازاریابی 
محدود و رقابت شــدید، در مقایســه بــا مدلهای 
بازیگران بزرگی مانند سامســونگ الکترونیکس و 
اپل توفیق چندانی کسب نکردند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، نخســتین نسل گوشــی گوگل به نام 
پیکســل مورد اســتقبال خوبی قرار گرفت و برند 
قوی برای عکاسی با گوشی پیشرفته ایجاد کرد اما 
فروشش از مدلهای گوشی سامسونگ پایینتر بود. با 
این حال طبق اعالم گوگل، مدل پیکسل ۳a سال 
۲۰۱۹ توانست از نظر امکانات و قیمت فاصله خود 
را با رقیبانش کمتر کرده و بسیار موفق ظاهر شود.

طبق آمار موسسه تحقیقاتی آی دی سی، فروش 

گوشی پیکسل در سال ۲۰۱۹ به میزان ۵۲ درصد 
افزایش یافت و به ۷.۲ میلیون دســتگاه رسید که 
اختالف فاحشــی با فروش بیــش از ۵۰ میلیون 
دستگاه گوشی سامســونگ داشت. گوگل امیدوار 
اســت که مدل ارزانتر جدید گوشــی این شرکت 
مخاطبان و فروشــش را افزایش دهد اما از سوی 
دیگر ســرگرم مذاکره با سامســونگ برای توسعه 
خدماتش در گوشیهای گلکســی است.بر اساس 
 ۵G گزارش رویترز، گوگل اعالم کرده که مدلهای
در آمریکا، کانادا، انگلیس، ایرلند، فرانســه، آلمان، 
ژاپن، تایوان و اســترالیا موجود خواهند بود.برایان 
راکوفسکی، نایب رییس تیم پیکسل در مصاحبه ای 
گفت: شرکت آلفابت امیدوار بود مدل جدید را در 
اواسط ماه مه در کنفرانس ساالنه I/O رونمایی کند 

که به دلیل پاندمی کووید ۱۹ لغو شد. 

قیمت برنج، گوشت و شکر در خردادماهاقتصاد ژاپن آب رفت

۱.۳میلیون خودرو با جریمه باالی یک میلیونبیش از ۷۸ میلیون ایرانی از اینترنت استفاده می کنند

عرضه نخستین گوشی ۵G گوگل در پاییزاسباب کشی تیک تاک از آمریکا
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 بازار سرمایه شد
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مخاطرات بیشتری دارد

وضع شرکت های
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دژپسند خبرداد

سرمقاله

عدم تعادل
در  بازار خودرو

با خداحافظی پراید از بازار خودرو، خودرویی که 
بتواند جایگزین درستی برای این خودرو باشد 
وجود ندارد. همین امر در مرحله نخست موجب 
افزایش قیمت ها می شود. در حال حاضر با توجه 
به شــرایط بازار خودروهای هم تراز با پراید با 
جهش قیمتــی مجدد روبه ر شــده اند و حتی 
نایاب  شده اند. پراید را می توان پرطرفدارترین 
خودروی داخلی دانست که هر خانواده ای که به 
فکر خرید خودرو بود به سراغ آن می رفت. اما در 
حال حاضر متاسفانه به توجه به افزایش قیمت 
تولید در دیگــر خودروها و گران تمام شــدن 

قطعات خودروهایی...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
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عقب نشینی 
 بورسی ها

 از  وام  مسکن

 ورود ۵۰ شرکت 
بخش خصوصی به 
بورس تا پایان سال

تقاضا  برای  خرید  سکه کاهش پیداکرده است

عقب نشینی سرمایه گذاران از  بازار  سکه
صفحه3
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آغاز مرحله جدیدی  از  افزایش قیمت  خودرو
پراید کمیاب شد

پژو 2۰۰۸، ۷4۰ میلیون تومان قیمت خورد

بازار مسکن از دو ناحیه تقاضای خرید از 
سوی سهامداران و خرید و فروش اوراق، 
تحت تاثیر قرار گرفته است؛ با این حال 
اعمال محدودیت بــرای معامالت اوراق 
وام مســکن به کاهش قیمت »تســه« 
منجر شد. بازار مســکن طی هفت ماه 
گذشته تحت تاثیر رشد شاخص بورس 
و انتقال نقدینگی از این بخش به بخش 
مسکن با رشد معامالت و به تبع آن قیمت 
مواجه شده، به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ 
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 

۲۰ میلیون و ...

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
با پیگیری مقدمــات الزم، پذیرش ۵۰ 
شــرکت بخش خصوصــی در بورس تا 
پایان سال نهایی می شود.حسین سالح 
ورزی اظهار کرد: همانطور که در جلسات 
قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی به موضــوع ورود جدی تر این 
بخش به بازار سرمایه پرداخته شده بود، در 
جلسه اخیر این شورا نیز گام هایی جدید 
در این مسیر برداشته شد. به گفته وی، 

یکی از اصلی...



اقتصاد2
ایران وجهان

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد
ورود ۵۰ شرکت  بخش خصوصی 

به بورس تا پایان سال
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید با پیگیری 
مقدمات الزم، پذیرش ۵۰ شرکت بخش خصوصی 

در بورس تا پایان سال نهایی می شود.
حسین سالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: همانطور که در جلسات قبلی شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصــی به موضوع ورود 
جدی تر این بخش به بازار سرمایه پرداخته شده بود، 
در جلسه اخیر این شورا نیز گام هایی جدید در این 
مسیر برداشته شد. به گفته وی، یکی از اصلی ترین 
مسائلی که همچنان در شورای گفت و گو بحث در 
رابطه با آن ادامه دارد، تامین مالی پروژه های نیمه 
تمام از طریق بازار سرمایه است. بخش خصوصی 
آمادگی خود را در این زمینه اعالم کرده و به نظر 
می رسد امکان دست یابی به روشی قابل قبول وجود 
خواهد داشت. نایب رئیســاتاق بازرگانی ایران، با 
اشاره به مذاکراتی که برای ورود شرکت های بخش 
خصوصی به بازار سرمایه انجام شده، اظهار کرد: 
در جلسه قبلی شورای گفت و گو با امضای تفاهم 
نامه ای میان، سازمان بورس، فرابورس و اتاق ایران، 
بنا شد با شکل دادن به پنجره ای واحد، مقدمات 

ورود بخش خصوصی به بورس فراهم شود.
سالح ورزی ادامه داد: در چارچوب این پنجره واحد 
که پیاده سازی و نظارت بر آن بر عهده اتاق بازرگانی 
خواهد بود، وضعیت بنگاه ها بررسی شده و مقدمات 

الزم برای ورود آنها به بورس فراهم می شود.
وی دربــاره آخریــن وضعیت اســتقبال بخش 
خصوصی از ورود به بازار سرمایه نیز بیان کرد: در 
هفته های گذشته، بیش از ۲۳۰ ثبت نام انجام شده 
و ۴۰ شرکت برای پیگیری شرایط موردنیاز مشاوره 
خود را آغاز کرده اند و ۹۹ شرکت نیز اطالعات مالی 
خود را به ثبت رســانده اند و پیش بینی می شود 
تا پایان ســال، ۵۰ شــرکت بخش خصوصی در 
بورس پذیرش شــوند.به گزارش ایســنا، شب 
گذشته جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی برگزار شد و در حاشیه آن، وزیر اقتصاد از 
فراهم شدن مقدمات ورود تعدادی از شرکت های 
بخش خصوصی به بازار سرمایه خبر داده بود. در 
ماه های گذشته با روند افزایشی شکل گرفته در 
بازار سرمایه، دولت اعالم کرده حمایت خود از این 
بازار را ادامه خواهد داد و عرضه سهام شرکت های 
جدید در بورس یکی از گزینه های موجود در این 

عرصه است.

عقب نشینی بورسی ها از وام مسکن
بازار مســکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی 
ســهامداران و خرید و فروش اوراق، تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت؛ با این حال اعمال محدودیت 
برای معامالت اوراق وام مسکن به کاهش قیمت 

»تسه« منجر شد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن طی هفت ماه گذشته 
تحت تاثیر رشد شاخص بورس و انتقال نقدینگی 
از این بخش به بخش مسکن با رشد معامالت و به 
تبع آن قیمت مواجه شده، به طوری که در تیرماه 
۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۰ 
میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. 
معامالت نیز ۱۴ هزار و ۴۷ فقره شد که از رشد ۳۰ 
درصد و ۱۹۳ درصد به ترتیب نســبت به خرداد 

امسال و تیر ماه پارسال حکایت داشت.
از طرف دیگر برخی ســهامداران غیرحرفه ای با 
خرید و فروش اوراق تســهیالت مسکن شرایط 
افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ تا جایی 
که در روزهای گذشــته متوسط قیمت تسه ۸۳ 
هزار تومان و برخی نمادهای اوراق تســهیالت 
مسکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد. اما با ایجاد 
محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن 
مدت زمان انقضــا و همچنین تعیین چهار ماهه 
حداقل مدت زمان انتظار، نرخ اوراق تســهیالت 
مسکن روند معکوس گرفته و هم اکنون میانگین 

قیمت آن ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.
عمده ترین دلیلی که از آن به عنوان عامل افزایش 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در روزهای اخیر یاد 
می شد انجام معامالت اوراق و عرضه اوراق از سوی 
افرادی بود که فقــط در قیمت های باال حاضر به 
عرضه اوراق بازار شده بودند و در مقابل افرادی هم 
در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت باالتر 
شدند. شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها 
و سایر سهم ها قیمت اوراق تسهیالت مسکن هم 
در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود 

قابل توجهی کسب کنند.
قیمت وام مسکن در حالی رشد پیدا کرد که بنا به 
گفته محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه 
بانک مسکن تغییر محسوسی نه از جانب بانک و 
نه از جانب تقاضای تسهیالتی از سوی متقاضیان 

صورت نگرفته است.

اخبار

وزیــر اقتصاد بــا رد موضوع 
جامانــدگان ســهام عدالت 
گفت: از نظر قانون افراد مدنظر 
پوشش داده شده اند، ضمن 
اینکه از نظر دارایی هایی که 
بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن 

زمان این حجم واگذاری نشده بود.
به گزارش تسنیم،  فرهاد دژپســند در نود و هفتمین 
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: 
عملکرد مثبت در مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در 
سایه همراهی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 
اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق بخشی به بازار سرمایه 

نیز از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ قانون رفع موانع 
تولید، مواردی را برای اجرا مشخص کرد، امسال توانستیم 
بخشــی از آن را اجرایی کنیم که مهمترین آن پنجره 

فیزیکی شروع کسب و کار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این کار ابتدا در تهران 
و سپس در استان های اصفهان، فارس، خراسان رضوی 
و آذربایجان شرقی اجرایی شــد که بنا داریم در آینده 
نزدیک پنجره فیزیکی شروع کسب و کار را در ۱۲ استان 
دیگر و تا پایان مهر برای کل کشــور در تعامل با بخش 

خصوصی اجرایی کنیم.
 دژپســند افزود: در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با بخش 
خصوصی شــروع کســب و کار از ۷۲ و نیم روز به ۷۲ 

ساعت رسید.
وی با بیان اینکه در تعامل دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی، میز خدمت در اتاق بازرگانی ایجاد شده است، 
اضافه کرد: در شــرایط کنونی که صادرات غیرنفتی و 
بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی مشارکتی 
صادرکنندگان ریشــه دار اســت و دولت می تواند این 
موضوع را به سرعت رفع کند؛ زیرا عمده صادرکنندگان ما 
ریشه دار و صادرکنندگانی که از کارت های بازرگانی یکبار 

مصرف استفاده می کنند در اقلیت هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت: به طور نمونه هفته 
گذشته بیش از ۲میلیارد دالر ارز نیمایی عرضه شده که 

به واردات مواد اولیه کمک کرده است.
دژپســند افزود: اگر در تعامل دســتگاه های اجرایی با 
بخش خصوصی نتایج موفقیت آمیزی در مقررات زدایی 
و سرعت بخشی به بهبود فضای کسب و کار کسب کردیم 
می توانیم از این ظرفیــت در واگذاری ها، تعمیق بازار 
سرمایه، افزایش نرخ بهره برداری از تولید و جایگزینی 
واردات نیز اســتفاده کنیم. وی ادامــه داد: اگر در دفاع 
مقدس بسیج نقش محوری داشت، امروز هم می توان 
از تعامل دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی همانند 
نقش محوری بسیج در ســاماندهی به امور اقتصادی 
استفاده کرد که البته مصداق این تعامل شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیریت دوره کرونا 

نشــان داد در حالی که در ابتدای شــروع این ویروس، 
واردکننده برخی کاال ها بودیم بعد از مدتی به صادرکننده 
همان کاال ها تبدیل شدیم؛ این موضوع نشان می دهد 
اگر مدیریت به موقع اعمال شــود می تــوان به اهداف 

دست یافت.
وی افزود: یکــی از مراکزی که می تواند در پیشــبرد 
این اهداف نقش تقویت کننده داشــته باشــد شورای 
گفتگوست؛ البته جلسات آن نباید فرمایشی باشد بلکه 
باید به سمت تعامل دو سویه برویم که ثمرات آن در مسیر 

تحقق جهش تولید باشد.
 دژپسند گفت: وقتی زمان اعطای مجوز ها از ۵۴ روز به 
چهار روز و شروع کسب و کار از ۷۲ روز به سه روز می رسد 
این نتیجه همراهی و تعامــل دولت و بخش خصوصی 
است و از این در بازار ارز که امروز دغدغه ماست با تعامل 
دو ســویه می توانیم موفق عمل کنیم؛ البته در تعامل 
دوسویه باید به گونه ای گام برداریم که تولید و صادرات 

ما دچار آسیب نشود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: هفته گذشــته نخستین 
عرضه یک شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی در سال ۹۹ در 
بازار سرمایه انجام شد که با استقبال بسیار خوب فعاالن 

بازار سرمایه مواجه شد.

تمهیدات وزارت اقتصاد برای پایداری و عمق 
بخشی به بازار سرمایه

وزیر امور اقتصــادی و دارایی تدابیــر و تمهیدات این 
وزارتخانه را برای پایداری و عمق بخشی به بازار سرمایه 
تشریح کرد. فرهاد دژپسند در حاشیه نشست شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران 
گفت: نخستین اقدام ما در عمق بخشی به بازار سرمایه، 
ارزش عرضه اولیه بود که هفته گذشته عرضه اولیه را از 
یک عرضه در هفته به دو عرضــه افزایش دادیم؛ ضمن 
اینکه حدود صد شرکت در دستگاه های دولتی، نهاد های 
عمومی و غیردولتی و بخش خصوصی آماده عرضه اولیه 

تا پایان سال هستند.

وی تصریح کرد: در این باره در چهار ماه نخست امسال 
۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شــد 
در حالــی که در کل ســال ۹۸ این میــزان پنج هزار و 

۳۰۰میلیارد تومان بود.
 دژپسند افزایش شناوری را اقدام دوم برای عمق بخشی 
به بازار ســرمایه بیان کرد و گفت: در هــر امتیازی که 
می دهیم افزایش شــناوری را به کــف ۲۵درصد الزام 
قرار می دهیم؛ در این بــاره از دولت مصوبه گرفتیم که 
شرکت های دولتی و نهاد های عمومی وابسته به دولت، 
درصد شناوری خود را حداقل به ۲۵درصد افزایش دهند 
که البته برای این موضوع ضمانت قرار دادیم؛ یعنی اگر تا 
اول مهر این مصوبه اجرا نشود سازمان خصوصی سازی به 

نیابت از دولت ورود می کند و شناوری را انجام می دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزایش سرمایه شرکت های بورسی 
را قدم سوم در عمق بخشی به بازار سرمایه دانست و افزود: 
موضوع افزایش سرمایه شــرکت ها را تسهیل کردیم؛ 
ضمن اینکه الیحه دو فوریتی به مجلس دادیم در این 
باره که شرکت هایی که افزایش سرمایه می دهند یعنی 
سهام دار فعلی، از حق تقدم خود صرف نظر کند و اجازه 
دهد افراد حقیقی در افزایش سرمایه شرکت کنند که اگر 
مجلس این موضوع را تصویب کند ۲۰درصد از افزایش 

سرمایه، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
دژپسند گفت: همچنین شرکت هایی که امسال در بورس 
پذیرش می شوند به پرونده مالیاتی سنوات گذشته آن ها 

ورود نمی شود.
وی ادامه داد: ابزار دیگر برای عمق بخشی به بازار سرمایه، 
صندوق پروژه است که تا اول مهر چند صندوق پروژه با 
طرح های دولتی و خصوصی فعال می کنیم؛ ضمن اینکه 
برنامه هایی برای سهامی عام و تقویت فروش اوراق بخش 
خصوصی داریم که همه این اقدامات در آینده ای نزدیک 

به تعمیق بازار سرمایه کمک می کند.
وزیر اقتصــاد و دارایی در عین حال گفــت: افرادی که 
می خواهند به بازار سرمایه ورود کنند اگر چه که باید به 
نهاد ناظر بر بورس اطمینان داشته باشند، اما دقت را کم 

نکنند؛ بلکه با مطالعه و مشاوره و سپس معامله کنند و 
بدانند سرمایه را در بهترین نقطه سرمایه گذاری می کنند؛ 
بنابراین هیجانی تصمیم نگیرند، زیرا بازار سرمایه ریزش 

و رویش دارد.
 دژپسند با بیان اینکه از افزایش شــرکت ها در بورس 
استقبال شده است، افزود: این موضوع هنوز نماد ظاهری 
پیدا نکرده است، زیرا شــرکت ها برای افزایش سرمایه 
مدارک و مستنداتی را باید تأمین کنند که زمان بر است؛ 
البته ما پذیرش در بورس را که تا دو سال زمان می برد به 

یکسال کاهش دادیم.

 سهامی برای جاماندگان سهام عدالت نداریم
وی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در این موضوع 
بحث امکان پذیری مطرح است. سهام عدالت زمانی که 
عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰ ساله ای از محل 
سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد 
جز نهاد های تحت پوشش بنابراین ســهام ۵۰۰ هزار 

تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و ... داریم.
وزیر اقتصاد افزود: در قانــون آمده ۶ دهک جامعه باید 
از سهام عدالت برخوردار شــوند که ما سهام عدالت را 
به ۶ دهک جامعه داده ایم؛ یعنی اکنون آمار دارندگان 
ســهام عدالت ۴۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر است که اگر 
۶۰درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین 

میزان است.
وی گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان پذیر نیست و 
هم از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند؛ ضمن 
اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم 
محدودیت داریــم؛ زیرا آن زمان ایــن حجم واگذاری 

نشده بود.

واگذاری ها از ابتدای امسال تاکنون 9 برابر 
سال گذشته

دژپسند افزود: اکنون واگذاری ها بسیار شتاب گرفته، 
به گونه ای که از ابتدای سال تاکنون ۱۹هزار میلیارد تومان 
واگذاری انجام شده است؛ در حالی که میزان واگذاری 
سال گذشته در کل ۶هزار میلیارد تومان بود که از این ۶ 
هزار میلیارد تومان واگذاری خالص ۲هزار میلیارد تومان 
و بقیه مربوط به اقساط سال های گذشته بود؛ یعنی از 
ابتدای امسال تاکنون ۹ برابر سال گذشته واگذاری انجام 
شده است. وی با استقبال از ثبات نسبی در بازار ارز گفت: 
امیدواریم به قیمت تعادلی در بازار دست پیدا کنیم؛ البته 
با برآوردی که از فضای بازار دارم سیگنال ها در این باره 

مثبت است و امیدوارم فضا بهتر شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در باره " ای تی اف " دوم و سوم نیز 
افزود: در مورد  ای تی اف اول متولی آن وزارت اقتصاد بود 
که سعی کردیم به موقع کار ها را انجام دهیم، اما مدیر  ای 
تی اف دوم و سوم توسط دستگاه های تخصصی ذی ربط 
باید معرفی می شد که تاکنون معرفی نشده است؛ ما هم 
برای این کار مدت زمانی تعیین کردیم که اگر تا آن زمان 
انجام ندهند از طریق بلوکی و سپس شناوری عرضه ها 

را انجام می دهیم.

دژپسند  خبر داد

ورود 90 هزار میلیارد نقدینگی به بورس در 4 ماه اول سال

روحانی:
 در این دوران، تولید ناخالص داخلی 
 در اروپا ۱۰ درصــد و در آمریکا 

۳۰ درصد کاهش یافته
رئیس جمهــور با تأکیــد بر لزوم انســجام، 
میــان همــه  و همــکاری  هماهنگــی 
 مســووالن و کارگــزاران نظــام بــرای 
مقابله مؤثر با عملیات جنــگ روانی، تحریم 
و تحریــف دشــمنان، اظهارداشــت: ملت 
بزرگ ایران، همواره پشــتیبان مســووالن 
نظام و کشــور بوده و مطمئنــا موفقیت ها و 
پیشرفت های عظیم کشــور مرهون پشتوانه 
مردمی و هوشــیاری، پایداری و اســتقامت 
 ملــت در برابــر توطئه و فشــار دشــمنان

 است.
رئیس جمهــور تاکید کرد: دولــت در مدت 
بیش از دوســال و نیم اعمال فشار بی سابقه 
و جنگ تمام عیار اقتصادی توانســته است با 
کاهش چشــم گیر اتکا به درآمد نفت، کشور 
را مدیریت کرده و عالوه بــر تامین مایحتاج 
ضروری و کاالهای اساســی مورد نیاز مردم، 
جریان صــادرات غیرنفتــی را ادامــه داده 
 و از تعطیل شــدن تولید و تشــدید بیکاری 

جلوگیری کند.
رئیــس جمهور بــا اشــاره به آســیب های 
ســنگین شــیوع بیمــاری کرونــا بــر 
 اقتصــاد جهــان و حتــی کشــورهای 
پیشــرفته و قدرتمند، تصریح کــرد: دولت 
همزمان با نبرد در جبهه تحریم و اعمال فشار 
اقتصادی، مقابلــه با بیمــاری ویرانگر کرونا 
چه در زمینه پیامدهای اقتصــادی و چه در 
زمینه حفظ ســالمت مــردم، موفقیت های 
غیر قابــل انکار و بــه اذعان دیگر کشــورها 
پیشرفت های چشــمگیری داشــته است، 
اما جریــان تحریــف و تحریم بــرای انکار و 
تضعیف ایــن موضوع کــه یک دســتاورد 
 داخلی و بین المللی محســوب می شــود، 

تالش می کند.
روحانی ادامــه داد: مقایســه وضعیت تولید 
در ایران با ســقوط تولید ناخالــص داخلی 
در دیگــر کشــورها کــه در اروپــا بیش از 
۱۰ درصــد و در آمریکا بیــش از ۳۰ درصد 
کاهش یافته اســت، به خوبی نشان می دهد 
که در ایــن ابتــالی جهانی، اقتصــاد ایران 
 تــاب آوری باالتــری را به نمایش گذاشــته

 است.

طی معامالت روز گذشته بازار سرمایه
شستا غول اول بازار سرمایه شد

شســتا توانســت تا پایــان معامــالت روز 
گذشــته بورس تهران با دســتیابی به ارزش 
 ۴۷۷ هزار میلیــارد تومانی، رتبه نخســت 
 شرکت های با ارزش در بازار بورس را کسب

 کند.
در پایــان معامــالت روز گذشــته بــورس 
تهران شســتا توانســت بــا دســتیابی به 
ارزش بــازار ۴۷۷ هــزار میلیــارد تومــان 
 به غــول ســرمایه ای بــازار بــورس تبدیل 

شود.
این در حالی اســت کــه تا پیــش از این در 
یک سال گذشــته فارس و فوالد به ترتیب با 
ارزش بازار ۴۳۹ و ۴۳۷ هــزار میلیارد تومان 
رقابت تنگاتنگی بــرای در اختیــار گرفتن 
 بیشــترین ســهم ارزش بازار را آغــاز کرده 

بودند.
پــس از ایــن ســه شــرکت فملــی بــا 
۳۰۸ هــزار میلیــارد تومــان و شــپنا بــا 
۲۴۰ هــزار میلیــارد تومــان از بزرگترین 
 شــرکت های بــازار ســرمایه محســوب 

می شوند.
همچنین نمادهای شــتران، خودرو، تاپیکو، 
حکشتی، وغدیر، کگل، پارسان، کگهر، وامید، 
شبندر، وبملت، همراه، مارون، رمپنا و کچاد 
همگی با ارزش بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان جزو ۱۵ شرکت برتر بازار سرمایه از نظر 
ارزش بازار تا معامالت روز گذشته محسوب 

می شوند.
خاطرنشــان می شــود تا پایان معامالت روز 
گذشــته بورس، ارزش کل بازار ســرمایه، ۷ 
 هزار و ۴۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شــده 

است.
با این حســاب شســتا به عنوان بزرگترین 
شــرکت فعال در بازار ســرمایه ایران، بیش 
 از ۷ درصــد ارزش بــازار را در اختیــار 

دارد.

اخبار
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سیستم یارانه ای در کشورهای مختلف با درجه توسعه 
یافتگی متفاوت، از گوناگونی زیادی برخوردار است. 
»یارانه های نقدی«، »یارانــه های کاالیی«، »یارانه 
بهداشتی« و دیگر انواع مختلف یارانه ها، هر یک به 

نوبه خود به شیوه های مختلفی پرداخت می شوند.
 به گــزارش اتاق بازرگانی تهــران،۲۰  تیرماه صد و 
سیزدهمین دوره از یارانه نقدی به حساب سرپرستان 
خانواده واریز شد؛ یارانه ای که حاال بیش از ۱۰ سال 
از شروع پرداخت آن می گذرد و اکثر کارشناسان می 
گویند نه تنها دردی از دهک های پایین جامعه کم 
نمی کند که به چالش های اقتصادی کشور هم اضافه 
کرده و میلیاردها تومان سرمایه کشور را به باد داده 
است. یارانه ها از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت ها 
است که در بسیاری از کشورها به شکل های مختلف 
و برای حمایت از تمامی بخش های اقتصاد از قبیل 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت می شود.

مطابق ماده یکم از موافقتنامه یارانه ها درقوانین سازمان 
تجارت جهانی »اگر دولت یا یک رکن درون داخل قلمرو 
یکی از اعضا اقدام بــه پرداخت کمک مالی به صنعتی 
کند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک 
مالی شود یارانه اعطا شده اســت.« مهمترین اهداف 
پرداخت یارانه را می توان در تخصیص بهینه منابع، ثبات 
اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد جستجو کرد. بررسی 
تجارب کشــورها در پرداخت انواع یارانه ها نشان می 
دهد اکثر کشورها در برنامه های توسعه اقتصادی خود، 
به اقشار آسیب پذیرمصرف کننده که درواقع شکننده 
ترین قشر در فرایند توسعه هستند، توجه ویژه ای دارند.

سیستم یارانه ای در کشورهای مختلف با درجه توسعه 
یافتگی متفاوت، از گوناگونی زیادی برخوردار اســت. 
»یارانه های نقــدی«، »یارانه های کاالیــی«، »یارانه 
بهداشتی« و دیگر انواع مختلف یارانه ها، هر یک به نوبه 
خود به شــیوه های مختلفی پرداخت می شوند. یارانه 
نقدی عمدتاً به دو شیوه مســتقیم و مشروط پرداخت 
 می شــود. پرداخت یارانه نقدی به کمــک واریزی به 
دهک های پایین جامعه در قالب پول نقد گفته می شود 
که در صورت فقدان این گونه پرداخت های نقدی دچار 

فقر و تنگدستی خواهند شد. این  سیستم امروزه در بیشتر 
کشورها  مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم  پرداخت 
های نقدی مشروط، یارانه به صورت مشروط در اختیار 
افراد دهک پایین جامعه قــرار می گیرد و جامعه هدف 
نیازمند می بایست مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در 
زمینه سرمایه انسانی فرزندان، همانند حضور در مدرسه یا 
استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند. دو 
روش مهم پرداخت یارانه دیگر که در بسیاری از کشورها 
مورد استفاده قرار می گیرد  PRAF )یارانه ای که صرفا 
بر بهبود تغذیه، بهداشت و آموزش خانواده های بسیار 
فقیر تمرکزدار( و PATH )یارانه ای که به صورت خاص 

برحوزه تامین مسکن تمرکز دارد( است.
معموال پرداخت های نقدی نســبت به پرداخت های 
کاالیی کمتر سازماندهی قیمت ها را مختل می کنند و 
عالوه بر آن دامنه انتخاب  افراد را نیز افزایش می دهند. 
این یارانه ها کمتر در کشورهای درحال توسعه دیده می 
شود و در صورت وجود بخش اندکی از کل مقادیر یارانه 
کشورها را به خود اختصاص می دهند. این درحالی است 
که یارانه نقدی در کشورهای در حال گذار و کشورهای 
با درآمد متوسط از سطح باالیی برخوردارند. باتوجه به 
مختصات ساختاری ویژه بسیاری از کشورهای درحال 
توسعه، استفاده از برنامه های بیمه های اجتماعی مبتنی 
بر پرداخت های نقدی پیشنهاد نمی شود. اما نکته مهم 
در این بین نحوه توزیع یارانه است زیرا در اکثر کشورها 
یارانه تنها به دهک های پایین پرداخت می شود نه اینکه 
به حساب بخش گسترده ای جامعه واریز شود، اتفاقی که 
سال هاست در کشور ما رخ می دهد. پرداخت یارانه های 
نقدی به منظور اجرا و هدفمندی نیاز به زیرساخت های 
اطالعات وســیعی دارد که این اطالعات در کشورهای 
درحال گذار و توسعه یافته بیش از کشورهای کمتر توسعه 
یافته و درحال توسعه است. عالوه بر فقدان اطالعات قابل 
دســترس در خصوص فراهم بودن طرح های کمکی، 
ناکارآمدی دولــت و محدودیت ظرفیت ســازمانی در 
مدیریت برنامه های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت 
در پایین بودن سطح یارانه های نقدی در کشورهای در 

حال توسعه است.

ســخنگوی دولت گفت: تعویق و یا برگزاری کنکور 
در ماههای سرد ســال را هیچ کارشناسی پیشنهاد 
نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بســیار بیشتر از شرایط 
فعلی است. به گزارش ایسنا، درپی ابتالی سخنگوی 
دولت به ویروس کرونا، دومین نشست خبری مکتوب 
وی عصر امروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در 
پاسخ به پرسشی درباره علت تعلل در عدم تصویب 
حق مسکن کارگران، گفت: حق مسکن کارگران به 
علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل 
سال مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب 
دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمیسیون 
های دولت بــوده و با تاخیر مــورد تصویب قرار می 
گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی 
قرار گرفته است. وی افزود: پیگیری ها نشان می دهد 
در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق 
و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت 

کارمورد تائید قرارگرفته است.
سخنگوی دولت گفت: به علت اولویت چند دستور 
کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله 
موضوع مالیات بر خانه های خالی و چند موضوع مهم 
دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار دارد 
که قطعا پس از فرایند کمیسیون در دولت تصویب و 

در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.
ربیعی در پاسخ به این پرسش که دالیل دولت برای 
برگزاری حتمی کنکور چیست، تاکید کرد: همانطور 
که دیشب اعالم شــد کنکور در موعد مقرر برگزار 
خواهد شــد. در این میان دو گــروه نگرانی و دالیل 
خودشان را دارند. یک گروه خواهان برگزاری و گروه 

دیگر خواهان تعویق آن هستند.
وی تصریح کرد: اما کارشناسان و همکاران بهداشتی 
و درمانی ما پیش بینی می کننــد در ماه های آتی نه 
تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد 
بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.

لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را 
هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن 
بسیار بیشتر از شرایط فعلی است. وی ادامه داد: تصمیم 

به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش 
بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی 
در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و 
در این خصوص هیچ اختالفی میان دستگاههای ذیربط 
مطرح نبوده است. ربیعی گفت: با توجه به تجربه ای که 
از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته ایم امیدواریم 
با رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی، داوطلبان عزیز 
بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشــتر در 

آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه در دولــت برای معرفی گزینــه وزارت صمت 
اجماعی وجود دارد یا منتظر تصویب الیحه تفکیک 
هستید، اظهار کرد: قانون اساسی به رئیس جمهور 
اختیار می دهد که چنانچــه وزارتخانه ای فاقد وزیر 
باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست 
اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز 
۲۲/۵/۹۹ به پایان می رسد. چنانچه تا قبل از انقضای 
مدت مذکور مجلس به تفکیــک وزارت بازرگانی از 
وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور ۲ 
وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت 
یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد. وی یادآور شد: 
قبل از تشکیل دولت دوازدهم الیحه اصالح  ساختار 
به مجلس ارائه شد و در الیحه اصالح ساختار تشکیل 
وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار 
نگرفت. ربیعی با بیان اینکه خود نمایندگان مجلس 
دهم بنا به ضرورت، طرح تشــکیل وزارت بازرگانی 
را تهیه و به تصویب رســاندند، اظهــار کرد: تبصره 
یک این طرح مورد ایراد شــورای نگهبان قرارگرفته 
و در دســتور کار مجلس اســت. رئیس جمهور نیز 
موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط 
نکرده اســت و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر 
پیشــنهادی در زمان مشــخص ایجاد نخواهد کرد. 
 ربیعی افزود: شــروع بازپرداخت تســهیالت توسط 
بنگاه هــا از ابتدای آبان ماه ســال جــاری و مدت 
 بازپرداخــت ۲۴ ماهــه و بــا ســود تســهیالت

 ۱۲ درصد است.

مرکز مطالعات و پروژهش های وزارت صمت پیشنهاد یارانه مشروط را داده است

بن بست یارانه های نقدی انتهایش کجاست؟
سخنگوی دولت:

برگزاری کنکور در ماه های سرد سال مخاطرات بیشتری دارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۱۴ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۹۷۵ دالر و ۳۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۱۵ تومان است.
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معاون حمل و نقــل وزیر راه و شهرســازی از برقراری 
پروازهای خارجی بین ایران و ۱۱ مقصد خارجی خبر 
داد و گفت: افزایش این پروازها در دست پیگیری قرار 
دارد.از اســفندماه سال گذشــته که ویروس کرونا در 
ایران و به تدریج در بسیاری از کشورهای جهان شیوع 
پیدا کرد محدودیت های بسیاری برای تردد مسافران و 
سفرهای هوایی، زمینی و دریایی اعمال شد. در این راستا 
کشــورهای مختلف به تدریج انجام هر گونه پروازهای 
مسافری را تا اطالع ثانوی ممنوع کردند و پس از چند ماه 
از این اتفاق مذاکرات برای ازسرگیری پروازهای مسافری 
بین کشورهای مختلف آغاز شد. در این راستا در ایران 
نیز شاهد لغو پروازهای خارجی و داخلی در اسفندماه 
و فروردین ماه بودیم و مرزهای هوایی بسیاری به روی 

ایران بسته شد.
البته در ادامه برخی پروازها به تدریج برای بازگرداندن 
ایرانیان در کشورهای مختلف، خرید تجهیزات پزشکی، 
انجام پروازهای مــوردی و... آغاز شد.شــهرام آدم نژاد 
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو 
با ایسنا در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه برای انجام 
پروازهای خارجی چه مذاکراتی صورت گرفته و آخرین 
وضعیت این پروازها چگونه است، اظهار کرد: از همان ابتدا 
پروتکل های بهداشتی در اعزام و پذیرش مسافر به ویژه در 

بخش هوایی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شد. در 
همین راستا تعداد محدودی پرواز برنامه ای و البته تعداد 
قابل توجهی پرواز فوق العاده در قالب پرواز فری فالیت 

نیز برای بازگرداندن هموطنان به کشور انجام شد.
وی افزود: با توجه به بازدید سازمان جهانی بهداشت از 
فرودگاه های ایران و اعالم تأییدیه مبنی بر استاندارد 
بودن اقدامات مراقبتی و کنترلی در پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، از اوایل خردادماه که کشورها و خطوط 
هوایی اقدام به کاهش محدودیت های ســفر کردند، 
روند افزایش پروازها به مقاصد شهرهای مختلف ایران 

آغاز شد.
آدم نژاد ادامه داد: در حال حاضر پروازهای خارجی بین 
ایران و کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه، هلند، قطر، 
لبنان، امارات، هند، روســیه، ایتالیا، سوئد و... با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در حال انجام و مذاکرات برای 
از سرگیری دیگر مسیرها نیز در دست پیگیری است.

به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی در 
آخرین پروتکل  تدوین شــده که به صورت نوتام نیز به 
کلیه ایرالین های متقاضی سفر به ایران اعالم شده، ارائه 
تست PCR منفی و تکمیل فرم خوداظهاری توسط کلیه 

مسافران متقاضی ورود به کشور الزامی است.

رئیس اتاق اصناف تهران از لزوم اصناف به نصب برچسب 
قیمت بر روی کاالها خبــر داد و گفت: واحدهای صنفی 
ملزم هستند، قیمت کاالهای خود را با استفاده از برچسب 
قیمت برروی آن درج کنند.قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه 
اکثریت واحدهای صنفی برچســب قیمت دارند، افزود: 
از تمامی اصناف درخواســت دارم با رعایت کامل نصب 
برچسب قیمت همچون همیشه در کنترل و نظارت قیمتها 
در بازار نقش بسزایی ایفا نمایند و با این کار باعث جلوگیری 

از هرگونه سو استفاده یا گران فروشی گردند.
وی با تاکید بر اینکه برچسب گذاری قیمت بر روی یک 
کاال حق طبیعی مصرف کننده است، گفت: انجام چنین 
کاری، این امکان را برای فرد فراهم می کند تا مقایسه و در 

نتیجه انتخاب بهتری داشته باشد. به نظر می رسد این کار 
منطقی ترین روش برای ممانعت از اعمال هرگونه سلیقه 
روی قیمت کاالهاست.به گفته رئیس اتاق اصناف تهران در 
این راستا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بر قیمت 
کاالها، ۱۰۰ قلم کاالهای اساســی در اولویت بازرسی و 

نظارت های بازرسان اتاق اصناف می باشد.
نوده فراهانی در پایان تاکید کرد: از مردم نیز درخواست 
می شود تا کاالها و مایحتاج مورد نیاز خود را تنها از مغازه ها 
و فروشگاه هایی خریداری کنند که دارای پروانه کسب و 
برچسب قیمت باشند؛ ضمن اینکه به عنوان ناظران بر بازار، 
عدم پروانه کسب و نصب برچسب یا تفاوت بین قیمت ها را 

که مشاهده می کنند، از طریق سامانه ۱۲۴ اطالع بدهند.

معاون گمرک اعالم کرد کــه ۳۰۰ هزار تن برنج در 
صف تخصیص ارز قرار دارد که بعد از حل این مشکل 
امکان ترخیص پیدا خواهد کرد.مهرداد جمال ارونقی 
در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص برنج از گمرک 
توضیــح داد که ترخیص برخی کاالهای اساســی 
مدت زمان مشخصی داشته و به صورت فصلی انجام 
می شود که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برنج تا 
ابتدای شهریورماه با دریافت مجوزهای قانونی امکان 
ترخیص خواهد داشت؛ بنابراین با طی روند قانونی و 
در صورت تامین ارز و تأیید منشأ ارز از سوی بانک 
مرکزی و از سوی دیگر تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان استاندارد ترخیص برنج بالمانع و گمرک با 

دریافت تأییدیه الزم در این رابطه اقدام می کند.
وی با اشــاره به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای 
شهریور یادآور شــد: در این رابطه در سال گذشته 
اقداماتی صورت گرفت که بر اساس تصمیم ستاد 
تنظیم بازار صاحبان این کاال می توانســتند بعد از 
دریافت تأییدیه های الزم نسبت به ترخیص اقدام 
کنند ولی امکان توزیع وجود نداشت؛ به طوری که 
برنج ها در  درانبارهای تحت نظارت قرار گرفته و بعد 

از رفع ممنوعیت امکان توزیع داشت.
معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشاره به آخرین 
وضعیت  موجودی و ترخیص برنج از گمرک گفت: 
در چهار ماه ابتدایی سال گذشــته ۸۱۹ هزار تن 
واردات و ترخیص برنج انجام شــده کــه این رقم 

در دوره مشابه ســال جاری به کمتر از ۴۰۰ هزار 
تن رســیده و حدود ۴۰۰ هزار تن برنــج در بنادر 
و گمرکات موجود اســت. این در حالی اســت که 
مشکل عمده ترخیص این کاال قرار گرفتن در صف 
تامین و تایید منشا ارز اســت و اگر برطرف شود با 
دریافت تأییدیه وزارت جهاد و ســازمان استاندارد 
که زمانبر نیســت، ترخیص صورت خواهد گرفت.
وی افزود:اخیرا ۸۰ هزار تن از برنج موجود در گمرک 
و بنادر تأمین ارز شــده و بعد از دریافت تأییدیه و 
مجوزهای قانونی الزم ، از ســوی گمرک ترخیص 
خواهد شد و بر این اساس حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر 
در صف تخصیص ارز قــرار دارد که بعد از حل این 

مشکل امکان ترخیص پیدا خواهد کرد.
گفتنی است؛ برنج تا ابتدای سال جاری جزو کاالهای 
اساسی بود که با ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز می شد اما 
از اردیبهشت ماه از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 
حذف و با ارز سامانه نیما که در حال حاضر به بیش 
از ۱۸ هزار تومان می رسد تأمین ارز می شود. این در 
حالی است که همین تغییر شرایط ارزی می تواند از 
عوامل افزایش قیمت برنج وارداتی باشد که طبق 
گزارش مرکز آمار از قیمت حدود ۸۸۰ تومان در هر 
کیلو در تیرماه سال گذشته با افزایش ۸۵ درصدی به 
بیش از ۱۶ هزار تومان در تیرماه امسال رسیده است. 
از خرداد سال جاری تا تیرماه نیز بیش از ۱۸ درصد 

افزایش قیمت داشت.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی افزایش قیمت 
نهاده های دامی و امتناع دامداران از عرضه دام به بازار 
را علت افزایش قیمت طی یکماه اخیر اعالم و به مردم 
توصیه کرد از میادین تره بار اقدام به خرید کنند.گوشت 
قرمز یکی از کاالهایی اســت که طــی ماه های اخیر 
نوسانات قیمتی زیادی داشته و این در حالی است که 
طی ماه های گذشته دامداران کشور از انباشت دام و افت 
قیمت دام زنده به شدت گله مند بودند و حتی اخیراً نیز 
شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید دام مازاد برای 

تأمین ذخایر استراتژیک کرده است.
قیمت گوشت گوســفندی طی یک ماه اخیر حدود 
۱٧ هزار تومان افزایش یافتــه و در حال حاضر نرخ هر 
کیلوگرم شــقه بدون دنبه به۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان 
رسیده است.علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت 
گوســفندی دلیل این افزایش قیمــت را عدم تمایل 
دامداران به عرضــه دام و نگهداری آن برای عید قربان 
اعالم کرد و افزود: به دلیل اینکــه عید قربان نزدیک 
بود دامداران تصــور می کردند می توانند دام های خود 
را باقیمت های بهتری به فروش برسانند. ضمن اینکه 
بخشی از جمعیت دام نیز به صورت غیرمجاز از کشور 

خارج می شد که ما این مســاله را در جلسات مختلف 
مطرح کردیم و تا حدود زیادی کنترل شد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده ها نیز در گرانی 
قیمت گوشت مؤثر است، افزود: این مساله بویژه در شش 
ماهه دوم سال اثرات بیشتری خواهد داشت چون در 

شش ماهه اول دام ها بیشتر از مراتع تغذیه می کنند.
ملکی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار 
دام و عرضه گوشت وجود ندارد.وی تصریح کرد: با توجه 
به افزایش هزینه های تولید، قاعدتاً افزایش قیمت گوشت 
نیز طبیعی اســت اما در این میان برخی خرده فروشان 
اقدام به گرانفروشی می کنند و محصول را با قیمت های 
چندین برابری عرضه می کنند که بازرسان صنفی باید با 
نظارت بر بازار و با اتکا بــه گزارش های مردمی از طریق 
۱۲۴، با گرانفروشان برخورد کنند. رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی تصریح کرد: با توجه به مناسب بودن قیمت در 
مراکز عمده فروشی و میادین میوه و تره بار و فروشگاه های 
زنجیره ای، به مردم توصیه می شود برای اینکه به این اقالم 
باقیمت مناسب دسترسی پیدا کنند به غرف میادین و 
فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کنند که در حال حاضر 

نیز در محالت مختلف در دسترس هستند.

قیمــت خــودرو همچنان 
بیشتر و بیشــتر می شود و 
درحالی بازار خودرو شاهد 
افزایــش ادامــه دار قیمت 
هاســت که دو خــودروی 
پرطرفدار در این بازار کمیاب شده است. قیمت ها در 
بازار خودرو همچنان رشد می کند و در رکود عمیقی 
که این بازار گرفتار آن است بر اساس برخی گزارش ها 
پراید که در روزهای گذشته شاهد خداحافظی رسمی 
آن از خط تولید بوده ایــم، ۹۳ میلیون تومان قیمت 
گذاری شده است. پس از کنار گذاشته شدن پراید از 
جمع تولیدات داخلی، بازار خودرو شاهد افزایش قیمت 
دیگری بوده که تحت تاثیر این اتفاق است. تولیدات 
داخلی هم تراز با این خودرو افزایش قیمت دوباره ای را 
تجربه کرده اند و حتی برخی خودروها نیز در این بازار 

کمیاب شده اند.
در حال حاضر خانواده پراید با دو مدل صندوقدار ۱۳۲، 
۱۳۱ و یک مدل هاچ بک یعنی پراید ۱۱۱ سال هاست 
کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده است. با 

خروج خانواده پراید از خط تولید، خانواده تیبا به عنوان 
ارزان ترین خودروی بازار شناخته می شوند. خانواده 
تیبا با دو محصول تیبا صندوقدار و تیبا ۲ ) هاچ بک( در 
بازار حضور دارند. این خانواده رشد قیمتی در محدوده 
۳ میلیون تومانی را تجربه کرده اســت. خانواده ۲۰۶ 
عنوان پرتیراژترین خودروی تولیدی در ایران خودرو را 
به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد 

رشد قیمتی این خانواده در محدوده ۸ تا ۱۳ میلیون 
تومانی بوده است.

این در حالی اســت که با توجه به توقــف تولید این 
خانواده این روزها پراید ۱۳۲ صفــر کیلومتر در بازار 
کمیاب شده بنابراین نمی توان قیمت مشخصی برای 
این عضو خانواده پراید اعالم کرد. پراید ۱۳۱ در قیاس 
با هفته گذشته تغییر قیمت نداشــته و با قیمت ۸۱ 

میلیون تومان در دســترس خریداران است. در حال 
حاضر مشاهدات بازار نشان می دهد پژو ۲۰۰۸، ٧۴۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۶۴ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۹۹ میلیون تومان و مزدا۳ با رقم 
۸۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. سراتو نیز 
در حال حاضررقم ۵۳۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۸۵ 

میلیون تومانی را ثبت کرده است.

عرضه قطره چکانی خودرو به بازار 
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
پایتخت درباره ادامه التهابات موجود در بازار خودرو 
بر اســاس نرخ تورم بخشــی گفت: قیمت ها در بازار 
بر مبنای تقاضا و عرضه اســت و امروز عرضه آن قدر 
کم شــده و به صورت قطره چکانی انجام می شود که 
قیمت ها به صورت بی سابقه ای در حال افزایش است. 
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه فقط تعیین قیمت 
نمی تواند راهکار رفع مشکل بازار خودرو باشد گفت: 
برای جلوگیری از سوداگری و واســطه گری در بازار 
خودرو باید عرضه محصوالت کافی و به موقع باشــد. 
در غیر این صورت هر تصمیمی که در راســتای بازار 
 گرفته شود به سرانجام مطلوب نمی رسد و بحران را

 افزایش می دهد.

پراید كمیاب شد

آغاز مرحله جدیدی  از  افزایش  قیمت  خودرو
پژو ۲008، ۷۴0 میلیون تومان قیمت خورد

عدم تعادل در  بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

با خداحافظی پراید از بازار خودرو، خودرویی که بتواند جایگزین درستی برای این خودرو باشد وجود ندارد. همین امر در مرحله نخست موجب افزایش قیمت ها می شود. در حال حاضر با توجه به شرایط بازار خودروهای هم تراز با پراید با 
جهش قیمتی مجدد روبر شده اند و حتی نایاب شده اند. پراید را می توان پرطرفدارترین خودروی داخلی دانست که هر خانواده ای که به فکر خرید خودرو بود به سراغ آن می رفت. اما در حال حاضر متاسفانه به توجه به افزایش قیمت تولید 
در دیگر خودروها و گران تمام شدن قطعات خودروهایی که می توان به عنوان جایگزین پراید معرفی کرد، هیچ گزینه ای برای انتخاب وجود ندارد. در دو سال گذشته قیمت مواد اولیه خودرو با قیمت جهانی افزایش و کاهش داشته است. 
درحال حاضر قیمت مواد اولیه خودرو چهار برابر شده است. در برنامه سال جاری باید تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کند در حالی که چند مدل خودرو هم همزمان از رده خارج شده و قیمت دالر نیز از ۱۳ هزار 

به ۲۲ هزار تومان رسیده که می تواند تقاضا برای خودرو را به چالش بکشد.
تیبا و دیگر خودروهای هم خانواده پراید به هیچ عنوان با قیمت مشابه پراید قابل تولید نیستند و شرایط بازار نیز به این موضوع دامن زده است. از طرف دیگر در حال حاضر تقاضا برای سرمایه گذاری بسیار باالست. به عنوان نمونه پراید ۴٧ 
میلیون تومانی کارخانه، بیش از ۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد فروخته می شود. مشخص است که این رانت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی، تقاضا را افزایش می دهد. اما اگر روزی پراید ٧۸ میلیون تومان عرضه شود، دیگر این حجم تقاضا وجود 
ندارد و به یکباره تقاضا ریزش می کند. بنابراین نکته مهم اینجاست که در فضای غیرتعادلی هستیم. همچنین در حال حاضر عرضه خودرو در بازار آزاد کم است.  اختالف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار آزاد آن زیاد است، به همین دلیل مردم 
تمایل باالیی برای خرید خودرو قرعه کشی دارند و اگر خودرو با  قیمت آزاد عرضه شود تقاضا به سرعت کاهش می یابد. شرایطی ایجاد شده که از نقطه تعادلی منحرف شده ایم و تعادل دچار به هم ریختگی شده است. چراکه از یک طرف، 

تولید نصف و از سوی دیگر رانت نسبت به قیمت خودرو ایجاد شده است که تعادل را کامال به هم ریخته است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سیاست نادرست سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه
مرتضی عزتی، اقتصاددان

به نظر می رسد سیاست هایی که بانک مرکزی در بازار ارز وسکه پیش گرفته است موجب شده تا قیمت ها کاهش محسوسی را داشته باشند. احتماال بانک مرکزی اقدامات الزم را برای جلوگیری از رشد قیمت دالر انجام داده و خواهد داد. 
این اقدام در بازارهای مالی دیگر تاثیرگذار بوده و خواهد توانست به کنترل قیمت ها منجر شود. بازارهای مالی موازی در کنار یکدیگر حرکت می کنند و تاثیرپذیری بسیاری از هم دارند. بنابراین سیاست های کنترلی اگر در یکی از این 

بازارها موفق پیاده شود می تواند به دیگر بازارها نیز سرایت کند.
بانک مرکزی این توانایی و پتانسیل را دارد که در بازارهای ارز و سکه نفوذ کند و با قدرتی که دارد به کنترل قیمت ها بپردازد. البته این اعمال قدرت باید همراه با نهادهای دیگر حتی نهادهای خارج از دستگاه اجرایی باشد تا بتوان جلوی افزایش 
قیمت ها در بازارهای مالی موازی را گرفت. اما به طور کلی سیاست سرمایه گذاری بر روی نرخ ارز، طال و سکه روندی نادرست است که بسیاری در حال حاضر به آن روی آورده اند چراکه به احتمال بسیار زیاد با اقدامات دولتی، روند افزایش 
قیمت ارز، طال و سکه مهار می شود. هم چنین در آینده نرخ ارز باال نخواهد بود و افرادی که به دنبال بازدهی از محل نرخ ارز و سکه هستند، راه را اشتباه می روند چراکه دولت حداقل در یک سال اخیر نشان داده که توان کنترل بازار را دارد.

طی هفته گذشــته حباب 
ســکه به ۹۰۰ هزار تومان 
رسید و این در حالی است 
کــه در دو روز اخیر ســکه 
بهار آزادی با وجود افزایش 
۲۰دالری ارزش طــالی جهانی، بــرای دومین روز 
متوالی کاهش ۱۰۰هزار تومانی قیمت را تجربه کرده 
است. تمایل قیمت سکه به کاهش نشان می دهد که 
عوامل داخلی بسیار بیشتر از عوامل خارجی تاثیرگذار 

هستند و نمی توان افزایش جهانی قیمت طال را خیلی 
مرتبط با گرانی های اخیر در بازار سکه دانست. فعاالن 
بازار ســکه دلیل اصلی افزایش قیمت سکه را رشد 
غیرواقعی بازار سهام عنوان کرده اند و معتقدند تا زمانی 
که این رشــد غیرواقعی ادامه پیدا کند در بازارهای 
موازی که بازار ســکه نیز یکی از همین بازارهاست 

شاهد رشد قیمت ها خواهیم بود.
به نظر می رسد از اواخر هفته گذشته بازار طال و سکه 
در ایران تصمیم دارد حداقل برای مدتی بی توجه به 
تغییرات نرخ جهانی دالر و طال راهی متفاوت در پیش 
بگیرد. به عنوان مثال در پایان هفته گذشــته انس 
طال ارزان شد و به رقم هزار و ۹۵۶دالر عقب نشینی 

کرد. سه روز بعد در روز یکشنبه ۱۲مردادماه دوباره 
بهای جهانی طال افزایش پیدا کــرد و دیروز به هزار 

و۹٧۶دالر رسید.
در حالت عادی این اتفاق گرانی قیمت ســکه را رقم 
می زد اما روز شنبه سکه پس از رشد ۱۵۰هزار تومانی 
در ابتدای صبح، رفتاری عجیــب از خود به نمایش 
گذاشت و عقب نشینی کرد تا دوباره با همان نرخ روز 
پنجشنبه فروخته شود. دیروز هم که طالی جهانی 
حدود ۲۰دالر گران شد، سکه تصمیم گرفت یکبار 
دیگر ارزان شــود و به ۱۱میلیون و ۱۵۰هزار تومان 

برسد.
برخی از کارشناسان بازار طال می گویند تقاضا برای 

خرید سکه شدیدا کاهش پیدا کرده است. بخشی از 
این اتفاق را باید به گردن افزایش قیمت ها و بخش 
دیگر را باید گردن شدت نوسانات انداخت. تاثیر هر 
دو اتفاق به حدی اســت که ظاهرا سرمایه گذاران 
جدید فعال جرات نمی کنند به ســمت بازار سکه 
بیایند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی 
حدود ۱۱میلیــون و ۲۰۰هزار تومان اســت، اگر 
سکه طرح قدیم بخرید باید ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان پول بدهید و از طرف دیگر نیم ســکه بهار 
آزادی و ربع ســکه هــم به ترتیــب پنج میلیون و 
۵۵۰هزار تومان و ســه میلیون و ۲۰۰هزار تومان 

هستند.

روند كاهشی قیمت سکه در بازار ادامه خواهد داشت؟

عقب نشینی سرمایه گذاران از  بازار  سکه
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف تهران:

اصناف ملزم به نصب برچسب قیمت روی کاالهای خود هستند

تنظیم پروتکل های بهداشتی مشترک برای مرزهای زمینی

افزایش پروازهای خارجی در دستور کار

مردم از میادین تره بار خرید كنند

دالیل افزایش قیمت گوشت گوسفندی

ممنوعیت ترخیص از اول شهریور

۳۰۰ هزار تن برنج در صف تخصیص ارز
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قيمت هر بيت كوين چند دالر شد؟
بازار ارزهای دیجیتال که همزمان با پاندمی کرونا و تحت تاثیر تنش های 
سیاســی و ژئوپولیتیک خاورمیانه و آمریکا و چین در قبل از آن روزهای 

سختی را می گذراندند دوباره به مدار رشد بازگشتند.
با شدت گرفتن تنش های سیاسی و ژئوپولیتیک در خاورمیانه و میان دو 
کشــور چین و آمریکا قبل از پاندمی کرونا بازار ارزهای دیجیتال ریزش 
چشمگیری را تجربه کرد اما با آغاز پاندمی و  پس از آن با سقوط قیمت نفت 
قیمت هر عدد بیت کوین تا زیر ۵ هزار دالر نیز پایین آمد.اما قیمت ارزهای 
دیجیتال طی چند روز اخیر روند صعودی داشــته است به گونه ای که در 

هفته گذشته این ارز دیجیتال توانست از کانال ۱۰ هزار دالری عبور کند.
در اواخر هفته گشته این ارز دیجیتال توانســت از کانال ۱۲ هزار دالر نیز 
عبور کند و رکورد رشد قیمت خود را از ســال ۲۰۱۷ تاکنون بشکند؛ به 
عقیده کارشناسان دلیل رشد چشمگیر این ارز دیجیتال هجوم متقاضیان 
به بازار امن ارزهای دیجیتال است. حال اما این ارز دیجیتال با آغاز هفته 
جاری نتوانست در کانال ۱۲ هزار دالری ثابت بماند و امروز با برگشت به 

کانال قبلی به قیمت ۱۱ هزار و ۲۸۱ دالر ۶۰ سنت رسید.
دیگر ارزهای دیجیتال نیز به نسبت خود طی چند روز اخیر افزایش قیمت 
داشته اند به گونه ای که قیمت هر عدد الیت کوین پس از آن که تا مرز ۳۰ 
دالر نیز پایین آمد امروز به ۵۷ دالر رسیده است و اتریوم که با آغاز شیوع 
کرونا تا سقوط قیمت نفت توانسته بود در کانال ۱۷۰ دالری بماند طی چند 
هفته اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است و قیمت هر عدد 

از این ارز دیجیتال امروز ۳۹۲ دالر اعالم شده است.

كارآفرينان و ضــرورت توجه به روش های جديد 
تامين مالی

با نگاهی بــه روند پرداخت تســهیالت بانکی به کارآفرینــان، بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی طی سال های اخیر می توان پی برد که میان 
عملکرد سیســتم بانکی و نیاز بخش صنعت به نقدینگی فاصله طوالنی 
وجود داشته و این روش در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی ناموفق بوده است.

به گفته نعمت اهلل شــهبازی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع 
مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مدیران واحدهای تولیدی 
استان قزوین، طی ســال ۹۸ حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش 
صنعت به لحاظ ســرمایه ثابت و ســرمایه در گردش برآورد شده بود که 
آمارهای منتشره بانک مرکزی نشــان می دهد جمعا ۳۲۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداخت یا تمدید شده است.این 
عدد نشان دهنده کســری ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی است به همین دلیل 
یکی از چالش ها و مشکالت هر بنگاه دار و مدیر صنعتی و معدنی ای موضوع 
نقدینگی است و تقریبا نیمی از مشکالت بخش صنعت و معدن به نقدینگی 
باز می گردد.در سال جاری با توجه به رشد ۳۵ درصدی هزینه های تولید، 
طبق برآوردها برای حفظ وضع موجود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه 
ثابت و در گردش نیاز است و اگر عملکرد شبکه بانکی ۴۱۵ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم 
داشت و ۲۸ درصد فاصله میان نیاز بخش صنعت و معدن و عملکرد بانک 
مرکزی به وجود خواهد آمد.با توجه به این مساله واحدهای تولیدی قزوین 
باید با افزایش دانش خود به ســمت روش های جدید تامین مالی حرکت 
کنند و تمرکز نگاه خود را از شبکه بانکی برای رفع کمبود نقدینگی خارج 

سازند.

پذيرش در بازار سرمايه، راهكار برون رفت از كمبود 
نقدينگی

مدیر کل دفتر ســرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اضافه کرد: اگر یک کارآفرینی که دارای بنگاه اقتصادی با ۵۰۰ 
میلیارد تومان ارزش است برای دریافت تســهیالت به بانک مراجعه کند 
ممکن است بانک وثایق و ارزش دارایی او را اعم از کارخانه و ماشین آالت 
اصال قبول نکند و ملک داخل شهر، سپرده و ... را برای صدور ضمانت نامه یا 
پرداخت تسهیالت مطالبه نماید و در نتیجه یک کارآفرین با ۵۰۰ میلیارد 
تومان ارزش دارایی برای ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی گرفتار وثیقه و 
ضمانت بانکی خواهد شد.شهبازی گفت: یکی از مزیت های بزرگ پذیرش 
در بورس برای سهام دار عمده و مالک این است که بعد از پذیرش در بورس 

به راحتی می تواند از ورقه سهم خود به عنوان وثیقه استفاده کند.
وی افزود: این ورقه سهم، یک موضوع استاندارد پذیرفته شده است و هیچ 
بانکی نیست که سهام پذیرفته شده تابلوی بورس را به عنوان وثیقه نپذیرد.

این مســوول گفت: پذیرش در بورس باعث می شود که دارایی بنگاه های 
تولیدی به عنوان یک دارایی قابل ارزیابی شناخته شود و با استفاده از ابزار 
بورس و بازار سرمایه، ارزش واقعی دارایی در یک رقابت شفاف کشف نرخ 
شده و ارزش درصد واگذار شده بعد از سه روز به حساب صاحب بنگاه واریز 
گردد.وی گفت: طی روزهای اخیر پنــج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ردیف 
خرید بورس صف می کشــند و روز به روز رکوردهای قبلی خرید ســهام 
شکسته می شود که دلیل آن رشد ســریع نقدینگی در میان مردم است و 
بخش صنعت باید از این رشــد نقدینگی در جامعه استفاده کند.شهبازی 
افزود: از طرف دیگر بنگاه های اقتصادی می توانند تا ۶۷ درصد سهام خود 
را نگاه داشته و تا ۳۳ درصد را عرضه کنند که به این شکل هیچ اختیاری را 
از دست نمی دهند و مجمع فوق العاده و هیات مدیره در اختیار خود آنها 

باقی خواهد ماند.

تقویت دانش مالی، نیاز اصلــی بنگاه های تولیدی و صنعتی 
کشور

مدیر کل دفتر ســرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: چالش امروز بنگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی کشــور 
قبل از نیاز مالی، دانش مالی بوده که مشــکالت و معضالت زیادی را برای 
آنها به وجود آورده است.شــهبازی افزود: متاسفانه سهم روش های نوین 
ابزارهای تامین مالــی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشــور زیر پنج 
درصد است و از ســوی دیگر، دانش مالی بســیاری از بنگاه های تولیدی 
کشور متناسب با دانش فنی آنها رشد و پیشرفت نکرده است.این مسوول 
گفت: ما در زمینه دانش مالی بیش از پیش نیاز به کار داریم و بســیاری 
 از بنگاه های کوچک، متوســط و بزرگ باید به سمت آشــنایی بیشتر با

 این دانش حرکت کنند.
وی اضافه کــرد: با توجــه به این مســاله بایــد بنگاه اقتصادی کشــور 
به ســمت افزایــش دانــش مالــی و روش های نویــن تامین ســرمایه 
 از جمله بورس حرکت کــرده و برای رفــع کمبودها و مشــکالت خود

 در این حوزه گام بردارند.شهبازی گفت: امســال یکی از محورهای مهم 
کشور و دولت توســعه تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه است تا با 
مضرات و پیامدهای منفی رشد ســریع نقدینگی در دست مردم، کسری 
 شــدید آن در بنگاه هــای اقتصادی، مشــکالت کاهش تولیــد، تعدیل

 نیرو و ... مواجه نشویم.

اخبار

وضع شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس خوب است
وزیر نفت گفت: شرکت های نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع وضع خوب و قابل تأملی دارند.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن 

زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع صنعت نفت و گاز در بورس چطور است و آیا سرمایه گذاری در این بخش را به مردم توصیه می کند یا خیر؟ گفت: شرکت های نفتی و 
پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع وضع خوب و قابل تأملی دارند.

مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصــرف کننده ســازمان 
تنظیم مقررات، درباره سو 
استفاده از اطالعات هویتی 
افرادی که از سفر خارجی 

به کشور بازگشته اند، هشدار داد.
پیمان قره داغی گفت: برخی از افراد سودجو با سو 
استفاده از اطالعات هویتی مسافرانی که از خارج از 
کشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان 
اقدام کرده و از آن برای رجیســتری گوشی تلفن 

همراه قاچاق استفاده می کنند.
وی ضمن تاکید بر حفاظــت از اطالعات هویتی از 
سوی مسافران، افزود: مسافران برای پیشگیری از 
هرگونه سو استفاده از اطالعات هویتی شان باید از 
آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا 
بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سو استفاده 
از اطالعات هویتی خود شــدند می توانند بوسیله 
تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی 
.۱۹۵//:https به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت

cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.
قره داغی درباره نحوه اطالع از سو استفاده احتمالی 
از اطالعــات مشــترکان توضیــح داد: اکنون هر 

سرویســی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه یا 
اینترنت پرسرعت برای مشــترکان فعال می شود، 
بوسیله سایر ســیم کارت هایی که به نام مشترک 
ثبت شده،  در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان 
اطالع رسانی می شود و چنانچه مشترک برای چنین 
سرویسی اقدام نکرده باشد، باید بالفاصله با مرکز 
تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی 

سرویس اقدام کند.
مدیــر کل حفاظــت از حقــوق مصــرف کننده 
رگوالتــوری افــزود: مشــترکان می تواننــد در 
اپراتور همــراه اول با شــماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور 
ایرانســل بــا شــماره ۷۰۰ و در اپراتــور رایتل با 
شــماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط 
اپراتوری بغیر از اپراتور خودشــان با شماره گیری 
۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکــز تماس همراه اول، 
شــماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتــور ایرانســل و 
 شــماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده

 کنند.
قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سو 
استفاده احتمالی از اطالعات هویتی مشترکان در 
زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها الزام 
دارند در زمان واگذاری ســیم کارت با روش ارسال 
کد یکبار مصرف )OTP( به سایر سیم کارت های 

مشترک، برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند.
به گفته وی، رگوالتوری عالوه بر نظارت بر عملکرد 

دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر 
پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، درصورت 
بروز تخلف در زمینه سو استفاده از اطالعات هویتی 
مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری 
گوشی تلفن همراه، به شــدت با متخلفان برخورد 

می کند.
وی تاکید کرد: بروز هرگونه تخلف در دفاتر و عوامل 
فروش اپراتورها، بالفاصله دسترسی ارایه خدمات در 
این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم می شوند عالوه 
بر پاسخگویی به رگوالتوری، برای طرح دعوی در 

محاکم قضایــی برعلیه دفاتر پیشــخوان و عوامل 
فروش خود اقدام کنند.

مدیــرکل حفاظــت از حقــوق مصــرف کننده 
رگوالتــوری دربــاره نحــوه برخــورد بــا دفاتر 
پیشــخوان خدمات متخلف در این حــوزه اعالم 
 کرد: دفاتر پیشــخوان خدمــات پروانــه خود را 
از رگوالتوری دریافت می کنندو با نخستین تخلف 
دسترســی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف 
پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه 

باطل می شود.

سازمان تنظيم مقررات هشدار داد:

سوءاستفاده از اطالعات هویتی مسافران برای رجیستری
گروه فناوری اطالعات

News kasbokar@gmail.com

گرانفروشــی دو اپراتور اینترنت همراه در یک ماه 
گذشته کار را به اخطار ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویــی و در نهایت برگزاری دادگاه 
رسانده اســت. با این حال هنوز اپراتورها اقدام به 
کاهش قیمت نکرده و همچنان به سرکشی خود 
ادامه می دهند.افزایش خودسرانه افزایش قیمت 
اینترنت همراه دو اپراتور ایرانسل و همراه اول این 
روزها همچنان به اعتراض کاربران همراه شده و در 
انتظار برخورد دستگاه های نظارتی و قضایی با این 

روند هستند.
با وجــود اخطــار ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی در پــی گرانــی نزدیــک 
 بــه ۲ برابــری قیمــت اینترنــت همــراه

 در اواســط تیرمــاه، هنــوز مشــکل اینترنت 
کاربران حل نشــده اســت؛ گرچه حسین فالح 
جوشــقانی معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
ابتدا جریمه ۲ میلیــارد تومانی بــرای اپراتورها 
 را مطرح کــرد تا شــاید آنها ملزم به بازگشــت

 به نرخ قبلی شــوند اما ســود افزایش قیمت ها 
تا امروز کــه کمتر از یــک مــاه از آن می گذرد، 
برای بیــش از ۶۳ میلیــون کاربر کــه از طریق 
 موبایــل بــه اینترنــت متصــل می شــوند،

 بسیار بیش از این مبالغ بوده است.
 ایرانســل از بین بسته های شــبانه روزی ماهانه 
تنها امکان خریــد بســته های ۱ و ۲ گیگ را باز 
گذاشته است. این مســاله کاربران پرمصرف تر را 
به سمت انتخاب بسته های داغ و هفتگی متمایل 
کرده است. یکی از این بســته های هفتگی ۱۰.۵ 
گیگ با قیمت ۲۹ هــزار و ۴۰۰ تومــان با همه 
ارزش افزوده عرضه می شود که حدود ۱۱۷ هزار 
 تومــان در این یک ماه برای کاربر هزینه داشــته

 است. 
درحالی کــه پیش از ایــن کاربر می توانســت با 

حدود ۶۳ هــزار تومــان یک بســته ۲۴ گیگ 
ســه ماهه خریــداری کنــد. بنابرایــن حتی در 
صورت جریمــه ۲ میلیارد تومانی نیــز اپراتورها 
از حــذف بســته های اینترنت پرمخاطب ســود 
می برند.با پیگیری ســازمان تنظیــم مقرارت و 
ارتباطات رادیویی، ششم مرداد دادگاه رسیدگی 
 به تخلف گران فروشــی اپراتورهای تلفن همراه 

در تعزیرات حکومتی برگزار شد.
 جوشــقانی پیش از این درباره اقــدام دو اپراتور 
یاد شــده گفته بود: این کار مصداق گران فروشی 
اســت و اگــر معادل ســازی کنیــم متوجــه 
 می شــویم که مردم بایــد بیــش از دو برابر پول 

بدهند. 
عالوه بر اینکه بسته هایی که جذابیت داشته  و سبب 
مدیریت مصرف می شد مانند بسته های یک، دو و 
سه ماهه حذف  شده اند.معاون وزیر ارتباطات با بیان 
اینکه اپراتورها، برای هرگونه تغییر قیمت، حذف 
بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبه ها 
 باید به هماهنگی و تائید سازمان تنظیم اقدام کند،

 گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته ها را هم 
باید به تائید سازمان تنظیم برسانند اما این اتفاق 

نیفتاده است. 
اپراتورها ظاهر را درست کرده اند یعنی در حالی که 
گران فروشی اتفاق افتاده، بسته های بلندمدتی که 
مردم برای خرید آن ها تمایل بیشتری داشته اند 
 را حــذف کرده اند تا مــردم بســته های گران و

 نامطلوب را بخرند. 

ضربه به کسب و کارهای مناطق محروم 
امروز انحصار بازار اینترنت همــراه به علت اینکه 
مجموعــاً بیــش از ۹۵ درصد بــازار را در اختیار 

دارند، به دست اپراتورهای بخش خصوصی افتاده 
اســت.انحصارگران به راحتی از تصمیم ها دولتی 
سرپیچی می کنند و با افزایش قیمت ها، مردم را 

تحت فشار قرار می دهند.
 این درحالی اســت که در بســیاری از شهرهای 
مرزی که مــردم به لحــاظ معیشــتی وضعیت 
مناســبی ندارنــد، کســب وکارهای اینترنتــی 
پــا گرفته و مشــکالت اینترنــت تاثیــر خود را 
بر بازار غیررســمی کار در اســتان های محروم 
از جملــه سیســتان و بلوچســتان، بندرعباس، 
 کرمانشــاه و کردســتان و دیگــر شــهرهای

 مرزی خواهد گذاشت. 
 البته اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواســت 
افرایش قیمت و تغییر بســته را ارائــه داده بودند 
که بــه گفته فالح جوشــقانی، ســازمان تنظیم 
به صراحت بــا افزایش قیمت هــا مخالفت کرده 
بود و این نشــان می دهــد اپراتورهــا می دانند 
برای هرگونه تغییر باید بــه رگوالتوری مراجعه 
کنند و چون نتیجــه مطلوب موردنظــر خود را 
نگرفته اند به صــورت غیرقانونی اقــدام کرده اند. 
البته جوشــقانی گفته، گزارش هایــی داریم که 
 این کار حتی مورد تائیــد هیات مدیره آن ها هم 

نبوده است.

آیا محرومــان جامعه بــه اینترنت 
دسترسی دارند؟

در حوزه اینترنت، دسترســی همگانــی یکی از 
معیارهای عدالت محســوب می شوند. به ویژه در 
دوران کرونایی، ضرورت توجه به زیرساخت های 
اینترنت اهمیت بیشتری می یابد. آموزش مجازی 
در نبود زیرساخت های کافی، عدالت آموزشی را کم 

می کند و دهک های پایین جامعه امکان تحصیل و 
پیشرفت و زندگی انسانی را از دست خواهند داد. 
طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد 
از فنــاوری اطالعات و ارتباطات مربوط به ســال 
۱۳۹۶ شاخص ضریب نفوذ اینترنت را ۶۴ درصد 

نشان می دهد.
 در حالــی کــه براســاس آخریــن آمــار 
ارتباطــات و  تنظیــم مقــررات   ســازمان 

 رادیویی تــا پایان شــهریور ۹۸، ضریــب نفوذ 
اینترنــت بــه ۸۱.۴۸ درصــد رســیده اســت. 
 همچنیــن از ســال ۹۲ تــا ۹۷ ضریــب نفــوذ

 اینترنت بیش از ۱۲۳ درصد رشد داشت.
 اهمیت این موضوع وقتی مشــخص می شود که 
بدانیم مشکل دسترسی به اینترنت در خانواده ها 
تا ۳ سال پیش برای بخشــی از خانوارهای ایرانی 
مشکلی اساسی بوده است.براساس تخمین مرکز 
آمار ایران، در سال ۹۵ نســبت ۳۷.۷۹ درصد از 
»خانوارهای کل کشور« بدون دسترسی به اینترنت 
بوده اند. با این حــال رخدادهای اخیر درخصوص 
افزایش قیمت بســته های اینترنتی نشــان داد 
همه تــالش دولت ها برای افزایــش ضریب نفوذ 
اینترنت، می تواند با وجود شرکت های خصوصی 
و انحصــاری نقش برآب شــود. شــرکت هایی 
که ســودهای باالیی کســب می کنند.مجموع 
درآمدهای عملیاتی شــرکت همراه اول در ۶ ماه 
 نخست سال ۹۸ برابر ۸۴۸۵ میلیارد تومان بوده

 است.
 شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران، مطابــق 
صورت هــای مالی تا پایان ســال ۹۸ توانســت 
۱۸۰۵۰ میلیــارد تومــان درآمــد عملیاتــی 
کســب کند. بنابراین توســعه نت و فراهم کردن 
زیرساخت های اینترنتی در کشور از سوی دولت، 
 با وجــود انحصاری بــودن اپراتورهــای موجود،

با موانع مهمی رو به رو خواهد بود.

یک شــرکت سوئیســی برای مدیریت پساب در 
صنعت دامپروری و مزارع شــیری در کشورمان 
ســرمایه گذاری کرده که بر اســاس آن مصرف 
آب در مزارع شیری کشــور بیش از ۳۰ درصد و 
استفاده از کودهای شــیمیایی ۷۰ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، یک شرکت سوئیسی با سرمایه 
گذاری در کشور، یک پروژه بنیادین اجرا کرده که 
موجب شده میزان آفالتوکســین و آنتی بیوتیک 
شــیر تولیدی کشــور بیش از ۹۷ درصد کاهش 
پیدا کند و در پی آن برای اولین بار، کیفیت شیر 
خروجــی از بزرگ ترین دامداری هــای ایران به 

استانداردهای جهانی حوزه شیر کودک برسد.
اکنون، این شرکت پروژه  دیگری برای »مدیریت 
پســاب در صنعت دامپروری و مزارع شیری« در 
کشــورمان انجام داده که مصــرف آب در مزارع 
شیری کشــور بیش از ۳۰ درصد و اســتفاده از 
کودهای شــیمیایی ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است. همچنین آمار از حصول افزایش ۲۰ درصدی 
بهره وری خاک و کاهش چشــمگیر هزینه های 

جاری تولید و زراعت حکایت دارد.
رونمایی از نتایج فــاز دوم اقدامات اجتماعی این 
شرکت سوئیسی در کشــورمان که بر »مدیریت 
پساب و منابع آبی« تمرکز داشت، نشان می دهد 
ایــن تالش ها پس از دو ســال منجــر به کاهش 
چشــمگیر مصرف آب در مزارع شــیری کشور و 

افزایش باروری خاک در مگافارم ها شده است.

بر اساس اعالم صنایع غذایی ، برای اجرای این دو 
پروژه ۱۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده و انتقال 
دانش و فناوری نوین صورت گرفته است.گفتنی 
است؛ این شرکت برای نوزدهمین سال است که 
در جمهوری اسالمی ایران حضور دارد که اکنون 
در نتیجه اجرای پروژه جدید و مطالعه متخصصین 
این شرکت بر چرخه تولید و تأمین مزارع شیری 
و شناســایی کمبود در ســه حوزه اصلی فعالیت 
آنها )آب، جریــان مواد مغــذی و مصرف خاک( 

عملیاتی شد.

دانش بنیان های حوزه معدن و متالورژی 
فراخوانده شدند

با انتشــار فراخوانی از شــرکت های دانش بنیان 
دارای ایــده در حوزه معدن و متالــورژی دعوت 
شــد تا ایده های فناورانه خود را در راستای رفع 
نیازمندی هــای صنایع مرتبط ارســال کنند.به 
گــزارش ایســنا، ســتاد توســعه فناوری های 
فوتونیک، لیزر، مواد پیشــرفته و ساخت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری با همکاری 
یــک شــتاب دهنده تخصصــی حــوزه معدن، 
صنایع معدنــی و مواد پیشــرفته فراخوانی برای 
شناســایی و جذب طرح هــای فناورانــه حوزه 
معدن و متالورژی منتشــر کرد و بر اســاس این 
فراخوان، شــرکت های دانش بنیان و فناور فعال 
در این حوزه می توانند طرح هــای مختلف خود 
را ارســال کنند. طرح های منتخب در راســتای 

رفع نیازهای بالفعل و بالقــوه صنعت و بنگاه های 
صنعتی بزرگ، توســعه و بهینه سازی محصوالت 
و فرایندهای موجود و جدید حمایت می شــود.

بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، 
از فناوران و شــرکت های دارای پتانسیل بالقوه و 
بالفعل در صنایع معدن و متالورژی دعوت می شود، 
حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه ســال جاری، از طریق 
تکمیل فرم اولیه شناســایی طرح هــای فناورانه 
 حوزه معدن و متالــورژی کشــور، در این طرح

 مشارکت کنند.

جریمه توییتر برای سوءاســتفاده از 
ایمیل و شماره تلفن کاربران

شــرکت توییتر فاش کــرد به دلیــل نقض یک 
توافقنامه سال ۲۰۱۱ تحت تحقیقات کمیسیون 
تجارت فدرال قرار دارد و ممکن است بین ۱۵۰ تا 

۲۵۰ میلیون دالر جریمه شود.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی توییتر به بیزنس 
اینسایدر گفت: پس از اعالم نتایج مالی سه ماهه 
دوم، شکایتی از کمیسیون تجارت فدرال دریافت 
کردیم که در آن گفته شــده بود ما توافق ســال 
۲۰۱۱ خود را نقض کرده ایم. بر اســاس مقررات 
حسابداری استاندارد، هزینه حل و فصل این اتهام 

را در حسابهای مالی آتی خود لحاظ کرده ایم.
بر اساس شکایت کمیسیون تجارت فدرال، ظاهرا 
توییتر از شــماره تلفن و ایمیل کاربران که برای 
ایمنی و امنیتشان در حساب توییتری خود فراهم 

کرده بودند بــرای تبلیغات هدفمنــد در فاصله 
سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ استفاده کرده است.توییتر 
اکتبر گذشــته اذعان کرد از شماره تلفن و ایمیل 
کاربران که با نیات تامین امنیت حسابشــان در 
توییتر و تایید دو مرحله ای ارســال کرده بودند، 
برای ارسال تبلیغات هدفمند به آنها استفاده کرده 
است. توییتر اعالم کرد از این اطالعات ناخواسته 
استفاده شده و اطالعی ندارد اطالعات چه تعدادی 
از کاربران به این شــکل مورد استفاده قرار گرفته 
است.کمیســیون تجارت فدرال اعــالم کرده که 
با این اقدام، توییتر توافقی را که در ســال ۲۰۱۱ 
با این آژانس داشــت، نقض کرده و با کوتاهی در 
حفظ اطالعات شخصی کاربران، مصرف کنندگان 
را فریــب داده و حریم خصوصی آنهــا را به خطر 

انداخته است.
بر اساس گزارش بیزنس اینســایدر، توییتر پس 
از هک شدن گسترده حسابهای توییتری در ماه 
گذشــته، با تفحص جدیدی پیرامــون اقدامات 
امنیتی روبروســت. ظاهــرا کارمنــدان توییتر  
فریب خــورده و ابزارهــای داخلــی را در اختیار 
هکرها قــرار داده و به آنها اجــازه داده اند کنترل 
حســابهای دهها شــخصیت معروف در توییتر 
از جمله باراک اوبامــا، جو بایدن، الون ماســک 
و شــرکت اوبر را به دســت بگیرند. هکرها از این 
حسابها برای کالهبرداری ارز دیجیتالی استفاده 
 کردند که به ۱۲۰ هزار دالر بالغ شــد. سه نفر در

 ارتباط با این واقعه دستگیر شده اند.

ضربه ای به کسب وکارهای اینترنتی مناطق محروم

 سرمایه گذاری سوئیسی ها در ایران برای مدیریت پساب در مزارع شیری
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