
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی از راه اندازی واحد 
رسیدگی به شکایات از کســب  و کارهای اینترنتی با 
همکاری مشترک این مرکز و سازمان حمایت مصرف  
کنندگان و تولیدکنندگان، در آستانه عید سعید فطر 
خبر داد.به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
با توجه به گســترش روزافزون تجارت الکترونیکی و 
لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف کنندگان به خرید 
اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت 
و رسیدگی به شــکایات احتمالی از کسب و کارهای 
اینترنتی، مرکز توســعه تجارت الکترونیکی با توجه 
به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر »ساماندهی 
کســب و کارهای اینترنتی« و »حمایــت از مصرف 

کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی« و با توجه به 
صالحیت قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف 
کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای 
نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع 
صالح قضائی، واحد رســیدگی به شکایات از کسب و 
کارهای اینترنتی پس از یک دوره راه اندازی آزمایشی، 
به بهره برداری رسید.خریداران به منظور پیشگیری از 
بروز مشکالت بعدی، قبل از خرید الزم است با کلیک بر 
روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( فروشگاه 
اینترنتی، اطالعات مندرج در شناســنامه )پروفایل( 
کسب و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی 

به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی 
و سپس برای خرید از فروشگاه مربوطه تصمیم گیری 
کنند.همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و 
عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می توانند 
https:// ( نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد
comp.enamad.ir/Panel( با ارائه اسناد و مدارک 
الزم اقدام کنند.رسیدگی به شــکایت طبق مراحل 
طراحی شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم 
پاسخگویی مناسب کسب و کار، به واحد رسیدگی به 
شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده 
کسب و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضائی 

ارجاع خواهد شد.

مجمــوع درآمد شــاغلین جهانــی در نتیجه کرونا 
۱.۶ تریلیــون دالر کاهش یافته اســت.  به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، در دو سال اخیر اقتصاد جهانی 
شاهد یکی از بدترین شــرایط خود در نتیجه شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها بود. 
شــمار زیادی از مردم در سراســر جهان کار خود را 
به شکل موقت یا همیشــگی از دست دادند و بخش 
بزرگی هم با کاهــش محســوس درآمدهای خود 
مواجه شدند. موسسه گالوپ در بررسی جدید خود 
دریافته اســت از هر دو نفر، یک نفر در نتیجه شیوع 
کرونا با کاهش درآمدهای خود مواجه شــده است. 
طبق برآورد این موسســه که با مشارکت ۳۰۰ هزار 

نفر از ۱۱۷ کشور تهیه شده، مجموع درآمد شاغلین 
جهانی طی این مدت ۱.۶ تریلیون دالر کاهش یافته 
است.  در بین کشورهای مختلف، بیشترین کاهش 
درآمد در تایلند به ثبت رسیده که درآمد شاغلین در 
آن ۷۶ درصد به نسبت دوران قبل همه گیری کمتر 
شده است. در طرف مقابل اما سوییسی ها با کاهش 
۱۰ درصدی، کمترین خســارت را از کرونا دیده اند. 
در بولیوی، میانمار، کنیا، اوگاندا، کنیا و اندونزی هم 
کاهش درآمدها بیش از ۷۰ درصد بوده اســت. این 
رقم برای آمریکا هم ۳۴ درصد کاهش عنوان شد.  در 
بین بخش های مختلف، فعالین حوزه صنایع غذایی، 
خرده فروشی و گردشگری متحمل بیشترین کاهش 

درآمد شده اند. بیش از ۶۵ درصد پاسخ دهندگان از 
۵۷ کشــور نظیر هند، فیلیپین، بنگالدش و اکوادور 
گفته اند در نتیجه کرونا به طور موقت یا دایم بیکاری 
را تجربه کرده اند. در طرف دیگر اما کمترین میزان 
بروز بیکاری مربوط به اتریش، سوییس و آلمان بوده 
است. ۳۹ درصد پاسخ دهندگان آمریکایی گفته اند 
دست کم برای مدتی، در نتیجه کرونا بیکار شده اند.  
همچنین یک مطالعه جداگانه توسط موسسه آکسفام 
هم نشان می دهد زنان بیشترین تاثیر را از کرونا دیده 
اند و درآمد آن ها در مجموع ۸۰۰ میلیارد دالر کمتر 
شده است. نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان 

سال قبل رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.  

عضو هیأت علمی موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد اســت 
در اثر کاهش نرخ ارز قیمت کاالهایی کاهش پیــدا می کند که مانند خودرو 
یا ملک و مستغالت حالت بورســی دارند، اما قیمت کاالهایی مثل خوراکی 
و پوشاک کاهش نمی یابد، بلکه تنها ســرعت رشد قیمت آنها کمتر می شود.

علی دینــی ترکمانی در گفت وگو با ایســنا، درباره اثرات کاهــش نرخ ارز بر 
بخش تولید و بازرگانی اظهار کرد: بــا کاهش نرخ ارز قیمت کاالهای وارداتی 
با ارزبری صددرصد مانند موبایل قطعاً کاهش پیدا می کند. همچنین انتظار 
می رود قیمت کاالهای دیگری هم که ارزبری دارند و بر اساس نرخ دالر قیمت 
خودشــان را تراز می کنند کاهش یابد. برای مثال انتظــار می رود در بخش 
خودرو، کاالهای وارداتی ۱۰۰ درصد کاهــش قیمت پیدا کند و خودروهای 
تولید داخل نیز که بخشــی از هزینه تولید آنها مربوط به نرخ دالر اســت با 
کاهش قیمت نسبی مواجه شــود. وی با بیان اینکه انتظار کاهش قیمت در 
طرف تقاضا نیز تأثیرگذار اســت، تصریح کرد: انتظار کاهش قیمت و کاهش 
تقاضا منجر به شکسته شدن قیمت خواهد شد، اما به هر حال میزان کاهش 

قیمت در کاالهای وارداتی بیش تر از کاالهای تولید داخل اســت. به طوری 
 که انتظار مــی رود قیمت کاالهای صددرصد وارداتی به نســبت کاهش نرخ

 ارز کاهش پیدا کند.  

کاهشنرخارزپایدارباشدتورمکممیشود
دینی ترکمانی در ادامه با اشاره به موضوع چسبندگی قیمت ها، گفت: برخی از 
کاالها به ویژه کاالهای تولید داخل نسبت به کاهش قیمت مقاومت می کنند، 
اما با تداوم این وضعیت باالخره مقاومت شکســته خواهد شــد. بنابراین اگر 
کاهش نرخ ارز پایدار باشــد انتظار می رود قیمت ها پاییــن بیاید و از محل 
همین اتفاق تورم امسال کمتر از سال گذشته باشد.  این کارشناس اقتصادی 
همچنین دربــاره تاثیر کاهش نرخ ارز بر تولید داخلــی اظهار کرد: در بخش 
تولید گشایش هایی برای بنگاه هایی که ارزبری دارند محقق می شود، چرا که 
با ارز کمتری می توانند مواد اولیه خود را تهیه کنند، اما به این شرط که ورق 
برنگردد، چرا که اگر دوباره توافقات بر هم بخورد ممکن است نرخ ارز به همان 

۳۲ هزار تومان برسد. اما اگر تا باقی ماندن دولت بایدن و همچنین در داخل 
در دولت بعدی توافق ادامه پیدا کند و بازار ارز به آرامش برسد، نااطمینانی به 
آینده کاهش پیدا می کند هزینه های تولید کمتر می شود و در نتیجه سرعت 
رشد قیمت ها کمتر می شود.  بنابراین به گفته وی در اثر کاهش نرخ ارز قیمت 
کاالهایی کاهش پیــدا می کند که مانند خودرو یا ملک و مســتغالت حالت 
بورسی دارند، اما قیمت کاالهایی مثل خوراکی و پوشاک کاهش نمی یابد، بلکه 
تنها سرعت رشد قیمت آنها کمتر می شــود. به عبارت دیگر بحث مذاکرات و 
کاهش نرخ ارز انتظار کاهش قیمت ها را ایجاد کرده، اما مقاومت وجود دارد و 
اینکه طرف تقاضا تا کجا در چارچوب این انتظارات کاهش قیمت، رفتار خود را 
تصحیح می کند بر قیمت کاالهایی مانند خودرو و مسکن تاثیرگذار خواهد بود.  
دینی ترکمانی با بیان اینکه موارد گفته شده به این معنی نیست که قیمت ها در 
سال آینده نسبت به امسال پایین تر خواهد بود بلکه سرعت رشد قیمت کاهش 
پیدا می کند، تصریح کرد: قیمت کاالهای خوراکی درب کارخانه تعیین می شود 
و کارخانه ها و پخش کننده های عمده با کاهش نرخ ارز هم با قیمت قبلی کاالی 

خود را عرضه می کنند، اما از این به بعد پایین بودن نرخ دالر می تواند هزینه های 
تولید و تورم آنها را کنترل کند و در نتیجه زمینه ای فراهم می شود که دست 

به قیمت گذاری مجدد نزنند.  

آیاکاهشنرخارزبهنفعتولیدکنندگاناست؟
بنابراین به گفته وی در بخشی از کاالها نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت، 
اما در بخشی از کاالها که جنبه بورســی دارد مانند خودرو، موبایل و پوشاک 

وارداتی تحت تاثیر بازار ارز قرار می گیرد.  
این عضو هیأت علمی موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی همچنین 
با بیان اینکه تولیدکنندگانی که صادر کننده هســتند با نرخ ارز باالتر ســود 
بیشتری کسب می کنند و موافق کاهش نرخ ارز نیستند، تصریح کرد: اما سایر 
تولیدکنندگان که صادرات ندارند و تولید آنها نیز ارزبری دارد با افزایش نرخ 
دالر متضرر می شوند و هزینه تولید آن ها باال می رود. بنابراین از کاهش نرخ 

ارز استقبال می کنند.

فلزات صنعتی تحت تاثیر چشــم انــداز احیای بخش 
تولید در دوران پســاکرونا درخشش چشمگیری پیدا 
کرده اند.به گزارش ایســنا، مس در بازار فلزات لندن 
به باالی مرز ۱۰ هزار دالر در هر تن صعود کرده و نرخ 
معامالت تحویل سه ماهه این فلز هفته گذشته آخرین 
بار ۱۰ هزار و ۳۵۰ دالر بود. قیمت قلع روز پنج شنبه به 
باالترین رکورد در ۱۰ ساله اخیر صعود کرد و آلومینیوم 
به رکورد ۲۷۱۸ دالر سال ۲۰۱۸ نزدیک شد و آخرین 
بــار ۲۵۳۰ دالر در هر تن معامله شــد.اما همه فلزات 
افزایش قیمت چشمگیر را تجربه نکردند. سرب و روی 
تحت تاثیر روند صعودی گسترده بازارهای کاال، افزایش 
قیمت داشته اند اما در حالی که قیمت مس از پایینترین 
رکوردش در مارس سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر افزایش 
پیدا کرده، قیمت روی تنها ۵۸ درصد و سرب ۳۰ درصد 
رشد کرده است.گروه بین المللی مطالعات سرب و روی 
)ILZSG( علت این امر را مازاد عرضه بزرگ در سال 
گذشــته و ادامه روند مشابه در ســال میالدی جاری 

برشمرده است. بازار روی پاالیش شــده مازاد عرضه 
۴۸۶ هزار تن را در سال گذشــته داشت و پیش بینی 
می شود مازاد عرضه امسال به ۳۵۳ هزار تن می رسد.
در این بین، تولید سرب در سال گذشته ۱۷۲ هزار تن 
باالتر از میزان مصرف بود و امسال هم ۹۶ هزار تن مازاد 
عرضه این فلز وجود خواهد شد که سومین سال متوالی 
مازاد عرضه در بازار سرب به شمار می رود.تولید معدنی 
روی سال گذشته در کشورهای تولیدکننده از قرنطینه 
لطمه دید و ۴.۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش 
یافت. اما کارخانه های ذوب جهان با وجود افت استفاده 
از ظرفیت تولید، موفق شدند تولید این فلز را ۱.۶ درصد 
افزایش دهند.تولید ســرب در هر دو شــکل معدنی و 
پاالیش شده در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد اما تقاضا 
کاهش بیشــتری داشــت که با توجه به مختل شدن 
فعالیت بخش خودروسازی که مصرف کننده این فلز 
است، تعجب آور نبود.چین که در بازارهای دیگر مانند 
مس و آلومینیوم مازاد تقاضای سایر کشورهای جهان 

را به سرعت مصرف کرده اســت، به کمک این دو فلز 
نیامد. واردات روی پاالیش شده به چین سال گذشته 
شش درصد کاهش یافت و به ۵۱۲ هزار تن رسید که 
دومین کاهش ساالنه متوالی بود. واردات سرب پاالیش 
شده هم طی دو سال گذشته ریزش کرده و از ۱۰۲ هزار 
تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۷ هزار تن در سال ۲۰۲۰ سقوط 
کرد.مازاد فیزیکی بر قیمت ســرب و روی که برخالف 
فلزات دیگر، هیچ ارتباطی با برقی سازی و کربن زدایی 
ندارند تاثیر کاهشی گذاشته است. در واقع سرب در روند 
گذار از موتورهای احتراق داخلی به خودروهای برقی، 
یک بازنده بدیهی به شــمار می رود. روی هم با وجود 
این که در باطری اســتفاده می شود اما سهم کوچکی 
در این بخش دارد که تحت سلطه فوالد گالوانیزه قرار 
دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، هر دو فلز از احیای 
بخش تولید جهانی بهره می برند اما بعید است جذابیت 
سرمایه گذاری مشابه فلزات مورد استفاده در ساخت 

باطری مانند لیتیوم و کبالت را داشته باشند.

ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اتاق بازرگانی ایران یک 
دستورالعمل اجرایی برای جلوگیری از قاچاق کاال تصویب 
کرد.به گزارش ایسنا، در جلسه ۳۷ ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز که در محل اتاق ایران برگزار شــد، نمایندگان بخش 
خصوصی در کنار معاون پیگیری ســتاد مبــارزه با قاچاق 
کاال، دســتورالعملی جدید با محوریت مشارکت اجتماعی 
در حوزه قاچاق نهایی شــد.محمدرضا رمضانی - دبیر کل 
اتاق ایران - در ابتدای این نشست با اشاره به تبعات قاچاق 
در اقتصاد ایران، گفت: پدیده قاچاق شــرایط نامســاعدی 
برای حوزه تولید ایجاد کرده و بــا افزایش بیکاری و کاهش 
درآمد نیروی کار و تولیدکننده، به شکل گیری بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دامن می زند ازاین رو استفاده 
از همه ظرفیت های موجود، به خصوص نقش کلیدی مردم 
در فرهنگ ســازی و مبارزه عینی با قاچاق کاال و ارز مهم و 
تعیین کننده است.رمضانی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، گام های مفیدی برای فرهنگ سازی در این 
حوزه برداشته اســت، ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک 

مشکالت تولیدکننده در بحث قاچاق رفع شود و سیاست ها  
به سمتی برود که ضمن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش 
خصوصی و مردم جایگاه واقعی خود در اقتصاد را پیدا کنند.او 
با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر سال تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها، تصریح کرد: در شرایط فعلی فعاالن اقتصاد با 
مشکالت ســامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مواجه 
هستند و این مسائل برطرف نشده اســت، ازاین رو از ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخواست می شود برای رفع این 
مشکالت کمک کند.به گفته او، ستاد همچنین باید در حوزه 
تصویب قوانین مرتبط با مســائل اقتصــادی به عنوان یک 
مجموعه که قادر به پیش بینی اثرات و تبعات این قوانین است 
وارد عمل شده و از افزایش بروکراسی هایی که عماًل به ایجاد 
مشکل برای بخش شفاف اقتصاد منجر می شود جلوگیری 
کند.سپس عبداهلل هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و رئیــس کارگروه فرهنگی اجتماعی این 
ستاد، با قدردانی از همراهی و همکاری اتاق ایران در مقوله 
فرهنگ ســازی برای مبارزه بــا قاچاق، گفت: ما در ســتاد 

به عنوان یک کمک کننده از تمام توان خود استفاده می کنیم 
و معتقدیم اگر در سال مانع زدایی حتی یک گام کوچک در 
راستای تحقق شعار سال برداریم، دین خود را به فرمان مقام 
معظم رهبری ادا کرده ایم.هندیانی اظهار کرد: ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز آمادگی دارد هماهنگی های الزم را با تمام 
دستگاه های ذی ربط انجام دهد تا مشکالت سامانه یکپارچه 
کارت بازرگانی هوشمند برطرف شود.او همچنین بر ضرورت 
همفکری و همراهی تمام دستگاه های عضو ستاد به منظور 
پیش برد مباحث کالن این حوزه تأکید کرد.معاون پیشگیری 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بخش دیگری از سخنان 
خود با تائید نظر دبیر کل اتاق ایران در مورد پیشگیرانه بودن 
اقدامات این ستاد، گفت: تالش ستاد مبارزه با قاچاق کاال این 
است که عالوه بر مقابله با مصادیق قاچاق، از مسائلی که به 
بروز مشکل در حوزه های دیگر می انجامد نیز جلوگیری کند 
و در این مسیر آمادگی دارد ضمن برگزاری جلسات منظم 
و مستمر با دستگاه های ذی ربط، برای تدوین سیاست ها و 

انجام کارها میان مدت و بلندمدت همکاری کند.

کرونا درآمد نصف مردم جهان را کم کردچگونه از کسب و کارهای اینترنتی شکایت کنیم؟ 

با کاهش نرخ ارز کدام کاالها ارزان نمی شود!؟

گام جدید برای مقابله با قاچاق کاال و ارزدو فلزی که از موج گرانی جا ماندند
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برندهای پوشاک قاچاق با قیمت گزاف 
در فروشگاه های آنالین به فروش می رسد

گران فروشی آنالین ها

سکه ۹میلیون و ۷۹۰هزار 
تومان شد

اختصاص 
یک میلیارد دالر 
ارز برای 
تامین واکسن

جهانگیری خبر داد
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سرمقاله

چارچوب دخالت دولت 
در بازار ارز

تعییــن نــرخ ارز اتفاقی 
نیست که بتوان آن را به 
بازار سپرد. دولت باید در 
تعیین نــرخ ارز دخالت 
کند اما این دخالت باید ســازنده، مناســب، 
مدیریت شده و سودآور باشــد. متاسفانه به 
دلیل اینکه در ســالهای اخیر دخالت دولت 
موجب ناکارآمــدی در نظام نرخ ارز شــناور 
مدیریت شده، شده است تصور می شود دولت 
نباید در این موضوع دخالت کنــد. در ایران 
متاسفانه دخالت دولت در بازار ارز غلط است 
و موجب ایجاد محدودیت در تولید و توزیع و 
وجود مافیا در تک تک اقالم سفره مردم شده 
اســت. نرخ ارز باید مدیریــت و در محدوده 
مشخص حفظ و با توجه به شــرایط اقتصاد 
 کشــور تنظیم شــود، راهکاری که هیچ گاه 

بانک مرکزی...

آلبرتبغزیان،اقتصاددان
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صعود بیش از ۵۰۰۰ 
واحدی شاخص بورس

فقط ۶ درصد  درآمدهای 
نفتی  محقق  شد

آیا روند ریزشی نرخ ارز در بازار دوام دارد؟

کاهش  خوش بینی  دالر  به  مذاکرات
صفحه3
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پیش بینی  تورم  باالی ۴۰  درصد
پژوهشکده  مرکز آمار سه  سناریوی  تورمی

 را   برای 6  ماهه  اول 1۴۰۰  پیش بینی کرد

بازار سرمایه روزی پرنوســان را پشت سر گذاشت؛ 
به طوری که شــاخص کل بورس در ساعات میانی 
معامالت روندی نزولی به خود گرفت و تا یک میلیون 
و ۱۴۹ هزار واحد کاهش یافت، اما در ساعات پایانی 
ورق برگشت و حرکت شاخص صعودی شد. شاخص 
کل بورس روز گذشــته با ۵۵۷۲ واحد افزایش به 
رقم یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد رســید. این در 
حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۲۳۲۹ 
واحد کاهش یافت و رقم ۴۱۸ هزار و ۴۸۸ واحد را 
ثبت کرد.در این بازار ۴۰۴ هزار معامله به ارزش ۴۵ 
هزار و ۷۳ میلیارد ریال انجام شد.ملی صنایع مس 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه 

گذاری غدیر، فوالد خوزستان...

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تنها ۶ 
درصد از درآمدهای نفتی مورد انتظار در سال گذشته 
محقق شد، گفت: با این وجود هیچ استقراضی از بانک 
مرکزی نکردیم.به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در 
گفتگویی در شبکه اجتماعی کالب هاوس گفت: 
هنرمان این است که بدون پول پرفشار بانک مرکزی، 
هم طرح های عمرانی در حال پیشرفت هستند و هم 
حقوق و یارانه ها به موقع پرداخت می شــوند.وی با 
تاکید بر اینکه اســتقراض دولت از بانک مرکزی، 
ادعایی باطل و نوعی توهم است؛ افزود: اگرچه فقط ۶ 
درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق 
شده، اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا 
کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته 

در همین تاریخ است....



اقتصاد2
ایران وجهان

دالر آزاد وارد کانال ۲۲هزار تومان شد 
 فاصلــه دالر آزاد و نیمــا به 

۱۲۰۰تومان رسید
روز گذشته دالر با ۵۰۰تومان افزایش نسبت به 
دیروز وارد کانال ۲۲هزار تومان شد و قیمت آن در 

بازار آزاد به ۲۲۱۰۰تومان رسید.
قیمت یورو در بازار آزاد به ۲۶۸۰۰تومان افزایش 

یافت.
در صرافی ها قیمت فروش دالر به ۲۱۴۰۰ و خرید 
آن به ۲۰۹۵۰تومان رسید که نسبت به روز قبل 

۶۰۰تومان گران شده است.
یورو هم در این بــازار با قیمــت ۲۵۶۵۰تومان 
فروخته می شــود و قیمــت خریــد آن هم به 

۲۵۲۰۰تومان رسید.
در ســامانه نیما دالر همچنان کانــال ۲۰هزار 
تومــان را حفــظ کــرده و این ســامانه قیمت 
 فروش دالر را ۲۰۹۰۰ و یــورو را ۲۵۴۲۲تومان 

اعالم کرد.

تغییر رمز اول کات های بانک 
سامان با اپلیکیشن موبایلت

بانک ســامان با راه اندازی یک سرویس تازه، 
امکان تعییــن مجدد رمــز اول کارت بانکی 
بدون مراجعه به شعبه را فراهم کرد.به گزارش 
سامان رسانه، هم زمان با شیوع مجدد ویروس 
کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و 
کاهش ترددهای غیرضروری، بانک سامان با 
راه اندازی یک سرویس تازه در بستر اپلیکیشن 
موبایلت، این امکان را فراهم کرده که مشتریان 
بدون مراجعه به شــعبه رمز اول کارت بانکی 
خود تعیین و یا تغییــر دهند.ازاین رو تمامی 
مشتریانی که رمز اول کارت خود را فراموش 
کرده و یا نیاز به تغییر رمــز اول کارت دارند، 
می توانند در اپلیکیشن موبایلت، بخش کارت 
و سپرده را انتخاب و با لمس گزینه سه نقطه، 
گزینه فراموشــی/دریافت رمز اول کارت را 
انتخاب و عملیات خود را انجام دهند.کاربران 
در صورت نیاز بــه راهنمایی در خصوص این 
خدمت می توانند بــا مرکز ســامان ارتباط 
به شــماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس و یا با نشــانی 

info@mobillet.ir در ارتباط باشند.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن :
استقبال سازندگان مسکن از وام 

۴۵۰ میلیونی مسکن
عضو هیــأت مدیره بانک مســکن بــا تاکید بر 
اینکه افزایش ســقف تســهیالت ۴۵۰ میلیون 
تومانی ساخت مسکن از فروردین ماه به شعب 
ابالغ شده و مورد استقبال ســازندگان مسکن 
قرار گرفت، گفت: در خصوص تغییر نرخ ســود 
تسهیالت مســکن تابع مصوبات شورای پول و 
اعتبار هستیم و بر اساس برنامه امسال تا ۷۰ هزار 
فقره تسهیالت ساخت مسکن در برنامه است که 
پرداخت شود.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، امسال همانند ادوار گذشته، 
سال شلوغی از بابت پرداخت تسهیالت به بخش 
مسکن برای بانک تخصصی بخش مسکن خواهد 
بود. بانک مســکن در ابتدای سال جاری توسط 
هیات مدیره و بر اســاس رونق بخــش تولید و 
نامگذاری سال» تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها« بخش مســکن به خصوص بخش عرضه را 
نشــانه گرفته و قصد دارد با پرداخت تسهیالت، 

این بخش را در حوزه ساخت و ساز تقویت کند.

رشــد۳۵درصدی پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن در سال۹۹

از سوی دیگر محمدحسن علمداری عضو هیأت 
مدیره بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار » هیبنا« 
در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه سازان مسکن 
از تسهیالت۴۵۰میلیون تومانی ساخت مسکن 
اســتقبال خواهند کرد؟ گفت: قطعا همینطور 
است. چرا که وقتی در ســال گذشته که سقف 
تسهیالت ساخت مسکن برای انبوه سازانی که از 
فناوریهای نوین استفاده می کردند۲۵۰میلیون 
تومان بود نسبت به ســال۹۸بیش از۳۵درصد 
رشد داشت قطعا با این افزایش سقف تسهیالت، 
روند اســتقبال که سال گذشــته ادامه داشت 
امسال نیز ادامه یابد.وی با بیان اینکه این مصوبه 
پرداخت تسهیالت ساخت مسکن به انبوه سازان 
با فناوری نوین از ابتدای امســال به شعب ابالغ 
شده است خاطر نشــان کرد: پیش بینی ما این 
است که تسهیالت ساخت مســکن با توجه به 
افزایش سقف و باال بردن قدرت مانور سازندگان 

از استقبال خوبی برخوردار شود.

خبر

بانک ها

پژوهشکده مرکز آمار ایران در 
گزارشی از سه ســناریو برای 
نرخ تــورم در نیمه نخســت 
سال جاری خبر داده است.به 
گزارش فارس،  پژوهشکده آمار 
در گزارشــی به پیش بینی وضعیت تورم در شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته و آورده است: آخرین گزارش 
نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این 
ماه عدد شاخص کل )۱۳۹۵=۱۰۰( به ۳۰۶.۱ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. در این 
ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل 
۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین 
ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل )۳۶.۴ درصد(، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه های ۱۲گانه  در 
شکل ۵ نشان داده شده است.کمترین تورم ماهانه مربوط به 
گروه ارتباطات با ۰.۵ درصد بوده و بیشترین تورم ماهانه در 
این ماه با ۶.۲ درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است.

همچنین در سال ۱۳۹۹ استان کرمانشاه با ۴۰.۱ و استان 
مرکزی با ۳۳.۳ به ترتیب بیشــترین و کمترین نرخ تورم 

ساالنه را داشتند. نرخ تورم ساالنه به تفکیک استان های 
کشور در شکل ۶ نشان داده شده است.

پیش بینی ماه های آتی
برای پیش بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف 
را معرفی نموده و بر اســاس آن نرخ تورم را پیش بینی 
کرد. در این گزارش پیش بینی نرخ تورم با اســتفاده از 
سه سناریو انجام می شود. سناریو اول استفاده از الگوی 
مشابه ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اینکه 
در ســال ۱۳۹۹ با تورم باالیی مواجه بودیم این سناریو 
می تواند به عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شــود. 
سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه های ابتدایی سال 
۱۳۹۵ است و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم ها با 
ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت 
خوشبینانه بوده و سناریو سوم میانگین این دو حالت 
است.پیش بینی نرخ تورم ساالنه و نقطه ای برای ماه های 

نیمه اول سال ۱۴۰۰ ارائه شده است.
بر این اســاس، نرخ تورم ســاالنه در هر یک از این سه 
سناریو در شهریور ماه ۴۷.۵، ۴۲.۵ و ۴۵.۱ درصد پیش 
بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم 
ساالنه در هیچ کدام از این ســناریو ها در هیچ کدام از 
 ماه های نیمه نخست ســال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد

 نبوده است.

پژوهشکده مرکز آمار سه سناریوی تورمی را برای 6 ماهه اول ۱۴۰۰ پیش بینی کرد

پیش بینی  تورم باالی ۴۰ درصد

در دستوری به وزارت کشور اعالم شد؛
روحانی: در ثبت نام از داوطلبان، 
قوانین موجود مالک عمل باشد 

رئیس جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری 
انتخابات بر اساس جمع بندی نظریه تفسیری معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری و طبق قوانین موجود عمل 
نماید.به گزارش مهر، در پی ابالغ مصوبه شورای نگهبان 
در خصوص شــرایط داوطلبان ثبت نــام در انتخابات 
ریاســت جمهوری به وزارت کشــور، رئیس جمهور به 
وزارت کشــور دســتور داد که در برگزاری انتخابات بر 
اســاس جمع بندی نظریه تفســیری معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.در 
جمع بندی نظریه معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
تاکید شده است که »وزارت کشور مکلف است وظایف 
اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر 
اساس قوانین موجود و آئین نامه ها و مقررات مربوط به 
آنها انجام دهد.«معاونت حقوقی ریاســت جمهوری در 
پی ابالغ مصوبه اخیر شــورای نگهبان به وزارت کشور، 
طی نامه ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه 
را ارائه کرد. این نامه صالحیــت وضع معیارهای نوعی 
یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً 
بعهده مجلس شورای اسالمی دانســته و تاکید کرده 
اســت که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم 
ابالغ آن برای اجرا با رئیس جمهور است.معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب 
اجزای )۱و۲( بند )۱۰( سیاســت های کلی انتخابات 
ابالغی مقام معظم رهبری، شناســایی اولیه توانایی و 
شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفاً از طریق 
»شیوه های مناسب قانونی« مجاز است و این یعنی در 
صورت خالء و لزوم تعیین شــرایط، این مسئله باید در 
قانون مصوب مجلس پیش بینی شــود نه هیچ مصوبه 
دیگری.معاونت حقوقی در جمع بندی نظریه خود وزارت 
کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات 
ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین نامه ها 
و قوانین مربوطه انجام دهد.در پی اعالم این نظریه از سوی 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس جمهور به وزارت 
کشور دستور داد طبق جمع بندی نظریه معاونت حقوقی 
عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشــور 
متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با 

ابالغ رئیس جمهور عملی گردد.

معاون اول رییس جمهور خبر داد؛
اختصاص یک میلیارد دالر ارز 

برای تامین واکسن
معاون اول رییس جمهور ، شــیوع بیماری کرونا و 
مقابله با آن را یکی از موضوعات جدی در دستور کار 
کشور برشــمرد و ادامه داد: در اوایل شیوع ویروس 
کرونا تامین تجهیزات حفاظتی مورد نیاز مردم، کادر 
پزشکی و بیمارستان ها مهمترین دغدغه کشور بود اما 
کارنامه بخش بهداشت و درمان در تجهیز تخت های 
بیمارستانی و آی سی یو و ابزار مورد نیاز مردم در زمان 
شیوع کرونا و در مدت زمان کوتاه بسیار درخشان بود.
وی با اشاره به اینکه در روزهای نخستین شیوع کرونا 
۲۰۰ هزار ماسک در روز تولید می شد و دغدغه کشور 
این بود که چگونه کادر درمان را به ماســک تجهیز 
کنیم، افزود: در آن زمان و برای واردات ماسک به کشور 
مانع تراشی های بسیاری انجام می شد اما االن عالوه 
بر تامین نیازهای مردم، صادرات ماســک انجام می 
شود و به تولید روزانه ۲۷ میلیون ماسک رسیده ایم.
جهانگیری با اشاره به نظر سنجی های انجام شده در 
اوایل شیوع بیماری کرونا در خصوص آسیب پذیری 
مردم، تاکید کرد: پانزده ماه از شیوع بیماری کرونا در 
کشور گذشته است و همه ابعاد زندگی مردم را تحت 
تاثیر قرار داده است و باید جامعه را به گونه ای مدیریت 

کنیم تا تمام این ابعاد نظارت و برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان برنامه:
فقط 6 درصد درآمدهای نفتی 

محقق شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تنها ۶ درصد 
از درآمدهای نفتی مورد انتظار در سال گذشته محقق 
شد، گفت: با این وجود هیچ استقراضی از بانک مرکزی 
نکردیم.به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در گفتگویی 
در شبکه اجتماعی کالب هاوس گفت: هنرمان این است 
که بدون پول پرفشار بانک مرکزی، هم طرح های عمرانی 
در حال پیشرفت هستند و هم حقوق و یارانه ها به موقع 
پرداخت می شوند.وی با تاکید بر اینکه استقراض دولت 
از بانک مرکزی، ادعایی باطل و نوعی توهم است؛ افزود: 
اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال 
۹۹ محقق شده، اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال 
جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال 
گذشته در همین تاریخ است.وی ادامه داد: ۵۸ درصد 
واگذاری های مالی نیز محقق شده و قریب به ۱۶ هزار 
میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، سهام واگذار کرده ایم 
که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش 

نفت را جبران کرده است.

اخبار
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بازار ســرمایه روزی پرنوسان را پشــت سر گذاشت؛ 
به طوری که شــاخص کل بورس در ســاعات میانی 
معامالت روندی نزولی به خود گرفت و تا یک میلیون و 
۱۴۹ هزار واحد کاهش یافت، اما در ساعات پایانی ورق 

برگشت و حرکت شاخص صعودی شد.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز گذشته با 
۵۵۷۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۵۷ هزار 

واحد رسید.
این در حالی است که شــاخص کل با معیار هم وزن 
۲۳۲۹ واحــد کاهش یافت و رقــم ۴۱۸ هزار و ۴۸۸ 
واحد را ثبت کــرد.در این بازار ۴۰۴ هــزار معامله به 
ارزش ۴۵ هــزار و ۷۳ میلیارد ریال انجام شــد.ملی 
صنایع مس ایــران، فوالد مبارکه اصفهان، ســرمایه 

گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، سرمایه گذاری غدیر، فوالد خوزستان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گروه 
مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس با ۳۸ واحد افزایش بــه رقم ۱۷ هزار و ۲۶۸ 

واحد رسید.
معامله گران این بــازار ۸۲ هزار معامله به ارزش ۱۲۴ 

هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساســول، ســهامی ذوب آهــن اصفهان، 
پتروشــیمی تندگویان، تولید نیروی بــرق دماوند و 
ســرمایه گذاری صبا تامین نسبت به ســایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین 

و دارویی ره آورد تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

دو تغییر مهم بورسی
دامنه نوسان در بازار سرمایه برای سومین مرتبه در چهار 
ماه گذشته دچار تغییر شد و از حالت نامتقارن دوباره به 
حالت متقارن بازگشت. همچنین حداقل ارزش مبنا در 
حجم مبنا برای تمامی نمادهای معامالتی از روز شنبه 
تغییر خواهد کرد.به گزارش ایسنا، دامنه نوسان در بازار 
سرمایه که در ۲۵ بهمن سال گذشته از حالت متقارن 
خارج و به منفی دو و مثبت شش درامده بود، چندی 
پیش به مثبت شش و منفی سه تغییر یافت و اکنون 
آخرین تصمیم شورای عالی بورس از بازگشت دامنه 

نوسان به مثبت و منفی پنج و همچنین فزایش تدریجی 
دامنه به صورت متقارن حکایت دارد. بر این اســاس 
دامنه نوسان به جای مثبت شش و منفی سه به مثبت 
و منفی پنج تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار 
نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.  همچنین در 
خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا  در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران  مقرر شــد از روز شنبه مورخ 
۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری ، حداقل ارزش مبنا در 
حجم مبنا برای تمامی نمادهای معامالتی سهام بورس 
اوراق بهادار  تهران، بازار اول و دوم  فرابورس ایران به ۱۵ 
میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه 
تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج 

میلیارد و ۲.۵ میلیارد تغییر یابد.

رئیس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه تا یکی دو 
روز آینده پول به صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
تزریق می کنیــم، گفت: برای مقاصد سیاســی 
ارزپاشی نمی کنیم تا قیمت ها در بازار ارز کاهشی 
شود.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبــری درباره تقویت پول ملی 
در کنار تورم بــاالی ۴۰ درصــدی، گفت: تورم 
موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی 
بنا به دالیلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک هایی 
به آن وارد می شــود که بر این اساس باید به این 
نکته توجه کرد که چند دهه است که ریشه تورم 
در کشــور، به نقدینگی برمی گردد و اکنون کف 

تورمی به ۲۰ درصد رسیده است.

دو عامل مهم و ساختاری تورم 
وی افزود: اگــر دو ناترازی بودجــه و صادرات و 
واردات از بین نرود، تورم از بیــن نخواهد رفت؛ 
چراکه اگر این گونه نباشــد، دولت باید با منابع 
ارزی بانک مرکزی واردات را صورت دهد که پول 
آن ناشی از تورم می شــود؛ ضمن اینکه ناترازی 
بودجه نیز به این تورم دامن زده اســت. سیاست 
مالی نباید بر سیاست پولی ســوار شود؛ چراکه 
باعث رشد نقدینگی در کشور می شود و بنابراین 
این موضوعات را باید حل کرد.همتی با بیان اینکه 
حکمرانی اقتصادی ایران غلط است، گفت: با این 
روش سال های متعدد می شد با تثبیت نرخ ارز، 
تورم را کنترل کنیــم؛ در حالیکه اگر این لنگر از 
دست ما خارج شده است، تورم هم از کنترل خارج 
گردیده اســت؛ ضمن اینکه در یکسال گذشته 
شــوک تحریم و کرونا را هم باید بــه ناترازی ها 

اضافه کرد.

دالیل عدم تحقق هدفگذاری تورم 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اردیهبشــت سال 
۹۹ هدفگذاری تورم را ۲۲ درصد اعالم کردیم؛ اما 
متاسفانه آثار کرونا درآمدهای ارزی و درآمدهای 
دولتی را دچار شــوک کرد و در عین حال، فشار 
حداکثری آمریکا بر علیه اقتصاد ایران نیز به آن 
اضافه شد؛ در حالیکه ما تصورمان بر این بود که 
نرخ ارز از ۱۷ هزار تومان باالتر نرود اما به ۳۲ هزار 
تومان رســیدیم که این عوامل موجب شد تا به 
هدفگذاری تورم دســت پیدا نکنیم. وی افزود: 
اواخر سال گذشته قیمت کاالهای اساسی جهش 
زیادی داشت که این باعث شــد تورم هم تاثیر 
بپذیرد و افزایش پیدا کنــد. از ۲۹ واحد درصد 
رشــد پایه پولی ۲۷ واحد درصد خالص دارایی 
خارجی بانک مرکزی بوده است، یعنی ۲۷ درصد 
ناشی از تبدیل دارایی های ارزی مسدودی به ریال 
بوده است. هدف گذاری تورمی برای سال ۱۴۰۰ 
تعدیل و اطالع رسانی می شود. بانک مرکزی به 

تنهایی قادر به حل مشــکالت کالن به تنهایی 
نیست و نیازمند کمک سایر قواست.

نرخ ارز باز هم کاهش می یابد 
همتی ضمن بیان اینکه اکنون نرخ ارز را کنترل 
کرده ایم و به ۲۰ هزار تومان رســانده ایم، گفت: 
امیدواریم از این رقم هــم پایین تر بیاید. ناترازی 
بودجه باید حل شود؛ یعنی وظیفه دولت و مجلس 
این است که این موضوع را حل کنند؛ در غیر این 
صورت تورم کنترل نخواهد شد؛ این در حالی است 
که صادرات غیرنفتی باید با رشــد تولید افزایش 
یابد؛ ضمن اینکه هزینه های دولت باید کمتر شود.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: باید اصالحات 
ساختاری در کشــور رخ دهد؛ این در حالی است 
که اگر این اصالحات صورت نگیرد، بانک مرکزی 
به تنهایی نمی تواند تــورم را کنترل کند؛ این در 
حالی است که اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
اوراق را منتشر نمی کرد باید نقدینگی را در حد ۷۶ 
درصد رشد تجربه می کردیم؛ اما نقدینگی باالی 

۴۰ درصد رشد کرد.

منابع برای پرداخــت وام ازدواج کم 
است

وی با بیان اینکــه ۴۳ هزار میلیــارد تومان وام 
ازدواج به ۹۰۰ هــزار نفر پرداخت شــد، گفت: 
بانک ها وظیفه دارند که این وام را بپردازند؛ این در 
حالی است که ممکن است دو تا سه نفر بروند در 
مراحل دریافت وام ازدواج گیر کنند؛ اما نباید کار 
را زیر سوال برد. مجلس وام ازدواج را به دو برابر 
رشد داده و امســال باید باالی ۷۰ هزار میلیارد 
تومان وام ازدواج بدهیم. این در حالی اســت که 
باید منابع قرض الحســنه را نیز در نظر گرفت؛ 
پس باید اقساط وام های قبلی برگشت داده شده 
و منابع جدیدی به عنوان منابع قرض الحســنه 

وارد بانک شود.

یارانه نمی تواند تضمیــن وام ازدواج 
باشد 

همتی افــزود: از ۵ ســال قبل وام هــای بانک 
مرکزی قطع شده و این وام ها با سود به کارکنان 
پرداخت می شــود. ما عالقمند هستیم کسانی 
که می خواهند ازدواج کنند ســریعتر وام خود را 
بگیرند؛ وثیقه آن هم باید یا یارانه باشد یا وثیقه 
این در حالی اســت که ۱۰۰ میلیون تومان وام 
ازدواج اقساط یک میلیون تومانی دارد؛ بنابراین 

یارانه نقدی نمی تواند تضمین وام ازدواج باشد.

ذخایر ارزی بانک مرکزی از قبل بیشتر 
شده است 

رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه بانک 

مرکزی در حــوزه بازار ارز و قیمت آن سیاســی 
عمل نمی کند، گفت: اگر بانک مرکزی سیاسی 
عمل کرده بود، حتما ذخایر ایــن بانک افزایش 
نمی یافت؛ چراکه هم اکنــون ذخایر ارزی بانک 
مرکزی بیش از سال گذشــته است. بساط سود 
مرکب در نظام بانک ها بســته شــده است؛ پس 
اگر بانکی مــی خواهد صورت هــای مالی خود 
را بــه تائید بانک مرکــزی برســاند، حتما باید 
امهال اعالم شده از ســوی بانک مرکزی رعایت 
 شــود؛ در غیر این صورت صورت های مالی آنها

 تائید نخواهد شد.

بانک ها باید ماهانه ۳۰ هزار میلیارد وام 
ساخت مسکن بدهند

رئیس کل بانک مرکزی ادامــه داد: بانک ها باید 
۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه بابت تســهیالت 
وام مســکن پرداخت کنند؛ اما به هر حال قانون 
اســت که بانک ها باید تالش کننــد که اجرایی 
کننــد. بانک ها عالقمنــد به کمــک در بورس 
هستند؛ دو ســه تصمیم مهم در خصوص انتشار 
اوراق از ســوی ســازمان بورس در شورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی اتخاذ شــده اســت که 
وضعیت بورس را بهتر می کنــد. تقاضا برای ارز 
کم شــده؛ ولی ریال منابع ارزی فروخته شــده 
 صندوق توســعه ملــی را به زودی بــه صندوق

 تثبیت بازار سرمایه می پردازیم.

تا دو روز دیگــر ارز به صندوق تثبیت 
بورس می ریزیم 

همتی گفت: بانک ها می توانند به شــرکت های 
ســرمایه گذاری وام بدهند؛ ضمــن اینکه ۲۰۰ 
میلیون دالر صندوق توسعه ملی نیز باید کم کم 
منابع را به فروش برسانیم؛ این در حالی است که 
تقاضا برای ارز اکنون کم شده است؛ امروز هم به 
معاونت ارزی دستور دادم که هر چقدرکه از این 
منابع صندوق توسعه ملی فروختند، ریال آن را به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.وی افزود: 
امروز هم بورس برای دامنه نوســان تصمیماتی 
گرفته است که این می تواند کمک کننده باشد؛ 
این در حالی اســت که باالی ۵۰ درصد ســهام 
بورس ارزنده اســت و اگر اعتمــاد را برگردانیم، 

وضعیت بورس بهتر خواهد شد.

طلب باالی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به 
بانک مرکزی 

رئیس کل بانک مرکزی درباره استقراض دولت 
از بانک مرکزی با بیان اینکه آقای نوبخت شوخی 
کرده اســت که دولت از بانک مرکزی استقراض 
نکرده است، گفت: در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد 
دالر ارز به کاالهای اساسی داده ایم که این بدهی 

دولت به بانک مرکزی است و باید ظرف سه سال 
باید به بانک مرکزی برگردد؛ این در حالی است 
که ما باالی ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان از دولت 
طلب داریم. هر زمان کــه بانک مرکزی به دولت 
بدهکار شــد، حتما فاکتورهای اقتصادی اصالح 
شــده اســت. همتی بیان کرد: مداخله فعلی در 
بازار ارز مداخله بانک مرکزی نیســت و مداخله 
ناشــی از ارز  صادرکنندگان است. بانک مرکزی 
به عنوان بازارساز موظف به ممانعت از نوسانات 
ارز است. روش مدیریت بازار ارز سه سال است که 
تغییر کرده است. روش ما ارز پاشی نیست و در 
این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است.وی 
با بیان اینکه امروز بانک مرکزی یک دالر هم در 
نیما عرضه نداشته است، گفت: فرآیند مذاکرات 
و انتظارات موجب می شود که روند بازار ارز رو به 
کاهش باشد. هیچ مشکلی در تامین ارز واکسن 
کرونا نداریم و در این زمینه اقدامات خوبی انجام 
شــده اســت. پیش بینی یک میلیارد دالر برای 
خرید واکســن کرده ایم. هر درخواستی از طرف 
وزارت بهداشت باشد، فورا ارز آن تامین می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خرداد و تیرماه 
نتایج خوبی بــرای تولید واکســن کرونا داخلی 
داریم لیکن برای تامین ارز واکســن خارجی هم 
تعللی نشــده اســت. محموله ۹ میلیون دوز در 
راه اســت و در خرداد ماه محموله دوم کوواکس 
می آید. از روســیه هم در حال خرید واکســن 

هستیم.

تامیــن ۳ میلیارد دالر بــرای دارو و 
کاالهای اساسی 

وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال تــا کنون دو 
میلیارد دالر برای خرید کاالهای اساسی تامین 
کردیــم. از این مبلــغ ۵/۱ میلیــارد دالر برای 
خریدنهاده های دامــی و۵۰۰ میلیون دالر برای 
خرید دارو تامین شده اســت. در شرایط جنگ 
اقتصادی، نمی توانیم همه چیز را به مردم بگوییم. 
خوشبختانه هرجور شده تامین ارز برای مصارف 
اصلی کشور انجام شده است. شــرایط ارزی ما 
 نسبت به گذشته بهتر اســت و بهتر نیز خواهد

 شــد. همتی گفت:  در موضوع تملک واحدهای 
صنعتی و تولیدی توسط بانک ها اغراق شده است. 
غالب واحدهای تولیدی در تملیک بانک ها صرفه 
اقتصادی نداشته و بطور میانگین بعد از گذشت 
۵ سال نداشتن عملکرد اقتصادی، توسط بانک ها 
تملیک شده اند. به بانک ها تاکید کرده ایم که در 
صورت های مالی شان، امهال واحدهای تولیدی 
لحاظ شــود و در غیر اینصورت مجوز برگزاری 
مجمع عمومی را ندارند.وی در پایان ســخنانش 
مطرح کرد که اکنون نسبت معوقات به تسهیالت 

بانکی به ۶.۷ درصدرسیده است.

صعود بیش از ۵۰۰۰ واحدی شاخص بورس

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک ندارد/ تزریق پول به بورس تا ۲ روز دیگر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۹میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۳۶ دالر و ۶۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۹۵۳ هزار و ۴۱۰ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2195| سه شنبه 21 اردیبهشت ماه

رئیس اتحادیه فروشــندگان نان  سنگک گفت: 
اخیرا هیچ افزایش قیمتی برای نان سنگک رخ 
نداده، اما از دولت خواستاریم تا فکری برای این 

موضوع کند.
اصغر پابرجــا رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
نــان  ســنگک در خصــوص افزایــش قیمت 
نان اظهــار کرد: هیــچ افزایش قیمتــی برای 
انواع نان بــه خصوص نان ســنگک رخ نداده و 
 در حــال حاضــر بــا قیمت هــای قبلــی نان

 می فروشیم.
او افزود: قیمت هر قرص نان سنگک با آرد دولتی 
یک هزار و ۸۰۰ تومان است و اخبار اخیری که در 
خصوص افزایش قیمت نان در فضا های مختلف 
درج شــده، در واحد های نانوایان ســنگک رخ 
 نداده اســت و هرگونه افزایش قیمت را تکذیب 

می کنم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان نان  سنگک بیان 
کرد: البته ممکن است برخی واحد های صنفی 
به دلیل به صرفه نبودن قیمت فروش نسبت به 
هزینه های تولید، اقدام بــه افزایش غیر قانونی 
قیمت نان کنند، امــا با این واحد هــا برخورد 

می شود.
پابرجــا ادامــه داد: البتــه در ایــن زمینه به 
واحد هــای صنفــی حــق می دهیم؛ چــرا که 

افزایش مصــوب قیمت نان بیش از یک ســال 
اســت که رخ نداده، اما از طرفی هم هزینه های 
 جاری و غیر جاری بعضا تــا ۲ برابر افزایش پیدا 

کرده است.
او تصریح کرد: اما با تمام این احوال با واحد های 
صنفی متخلــف برخورد خواهیم کــرد و چند 
مورد برخورد هم در هفته های اخیر رخ داده که 
مسئوالن این واحدهای صنفی متخلف مجبور 
به پرداخت جریمه و حتی تعطیلی چند هفته ای 

شده اند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان نان های سنگکی 
ابــراز کرد: مــردم هــم می تواننــد در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف، شــماره واحد صنفی 
مربوطه را به ســامانه ۱۲۴ یــا اتحادیه نانوایان 
ســنگک اعالم کننــد. پابرجا افــزود: متوجه 
تضعیــف وضعیت مالی برخی از اقشــار جامعه 
هســتیم، اما واحد های صنفی نیــز این رو زها 
نه تنها هیچ ســودی نمی کننــد، بلکه برخی از 
آن ها متحمل ضرر نیز شــده اند.او مطرح کرد: 
در شرایط فعلی بهترین کار این است که دولت 
متوجه هزینه های جاری نانوایان شــود تا این 
هزینه ها تــا حدودی بــرای نانوایــان جبران 
 شــود تا با ســودی حداقلی اقدام به فروش نان 

کنند.

چارچوب دخالت دولت در بازار ارز
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تعیین نرخ ارز اتفاقی نیست که بتوان آن را به بازار سپرد. دولت باید در تعیین نرخ ارز دخالت کند اما این دخالت باید سازنده، مناسب، مدیریت شده و سودآور باشد. متاسفانه به دلیل اینکه در سالهای اخیر دخالت دولت موجب ناکارآمدی 
در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، شده است تصور می شود دولت نباید در این موضوع دخالت کند. اصوال در کشوری که نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی مدیریت نشود باید به حال آن کشور گریست. در ایران متاسفانه دخالت دولت 
در بازار ارز غلط است و موجب ایجاد محدودیت در تولید و توزیع و وجود مافیا در تک تک اقالم سفره مردم شده است. نرخ ارز باید مدیریت و در محدوده مشخص حفظ و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تنظیم شود، راهکاری که هیچ 
گاه بانک مرکزی در کشور ما انجام نداده است. بنابراین زمانی که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی مدیریت در بازار ارز عمل  نمی کند، از هر سو قیمت های مختلف به این بازار تحمیل می شود، ارز نیز تحت تأثیر عوامل، قیمت جدیدی 
را به خود اختصاص می دهد.  اگر دولت در بازار ارز دخالت بجا و درست نکند نرخ ارز دائم نوسانی خواهد بود. از ارمنستان و ترکیه گرفته تا سوریه وامارات این قضیه وجود دارد و بانک های مرکزی به صورت درست و حساب شده در بازار 
ارز ورود می کنند. نرخ ارز شناور باید مدیریت شود نه رها شود چرا که نوسانات شدید نرخ ارز تبعات زیادی دارد. بنابراین هیچ جای دنیا مجلس برای ارز، نرخ تعیین نمی کند، یا اینکه وزارت اقتصاد و رئیس جمهور و یا خیابانی به نام 
فردوسی و حتی عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز نیست، بلکه تنها مرجع مطمئن و قابل اجرا بانک مرکزی است. اما جای سوال است که چرا در کشورهای مذکور با وجود ورود بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز این چنین نوساناتی که 
در ایران داریم مشاهده نمی شود. چرا در ایران نرخ ارز این طور نوسانانی شده است.  در حال حاضر نرخ ارز کاهشی شده چون بانک مرکزی در حال کاهش نرخ آن است اما بازار همچنان مقاومت می کند چون نرخ ارز باال را تجربه کرده 
است و به آن شرایط عادت دارد. همچنین بسیاری از کاالهای وارد شده با همان نرخ ارز باال بوده و قیمت گذاری بر اساس همان نرخ انجام شده است. کاهش نرخ ارز اگر دائمی بماند و قیمت ها تغییر و ریزش کند جای امیدواری است 
که روند تعادلی حفظ خواهد شد اما در حال حاضر هیچ تغییری در بازارها مشاهده نمی کنیم. قیمت خودرو و کاالهای دیگر تکان نخورده است.  اما این نکته قابل توجه است که همیشه نرخ ارز باال به نفع صادرات و به ضرر واردات است. 
نهاده های تولید و نهاده های دامی از رشد نرخ ارز متضرر می شوند و این اتفاق بر قیمت های تمام شده کاالها اثر می گذارد. اگر بخواهیم صرفا به نفع صادرگنندگان حکم بدهیم دالر باید 5۰ هزار تومان شود اما سفره مردم در نهایت 
تحت تاثیر دالر است و باید نرخ ارز کاهشی و نرخ تورم تک رقمی شود. این بهانه صادرکنندگان است و دولت را می ترسانند که صادرات کاهش پیدا می کند. باید به فکر واردکننده هم باشیم. در ماه های گذشته به دلیل رشد قیمت 
ارز، میزان صادرات باال رفت، اما به چه قیمتی. افزایش صادرات باعث شده کاالهای اساسی از کشور خارج شده و سفره مردم کوچکتر شود.  همچنین امروز که نرخ ها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده، صادرکنندگان مدعی اند 
که بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ ها را پایین آورده است زیرا بانک مرکزی خود عامل فروش ارز حاصل از صادرات نفت در کشور است و می تواند بر نرخ ها اثرگذار باشد . نباید نگران صادرکننده باشیم چراکه صادرکننده باید 

خود را ثابت کند و با هر نرخی در بازار رقابتی کاالی خود را به فروش برساند. پول صادرات سر سفره مردم نمی آید که نگران کاهش نرخ ارز برای این بخش باشیم.

یک اقتصــاددان در رابطه 
با تبعات نوســانات دائمی 
نرخ ارز هشدار داد. آلبرت 
بغزیان می گویــد: ناتوانی 
بانک مرکزی در نظام نرخ 
ارز شناور مدیریت شــده جای تاسف دارد و تبعات 

این اتفاق مردم را گرفتار می کند. در ایران متاسفانه 
دخالت دولت در بازار ارز غلط است و موجب ایجاد 
محدودیت در تولید و توزیع و وجــود مافیا در تک 
تک اقالم سفره مردم شده است. در چند هفته اخیر 
شــاهد ریزش نرخ ارز و ورود دالر به کانال ۲۰ هزار 
تومانی هستیم. این اتفاق از نظر فعاالن اقتصادی اگر 
پایدار و دائمی باشــد به کاهش نرخ تورم و حصول 
هدف تورم تک نرخی منجر خواهد شد. در این بین 

اما برخی از فعاالن بازار بر این باورند که کاهش نرخ 
ارز در ماه های پایانی دولت دستوری بوده و منجر به 

کاهش درآمدهای صادراتی خواهد شد.
در همین زمینه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
گفت: تجربیات گذشته ثابت می کند که کاهش نرخ 
ارز در پایان دولت ها، مانــدگاری ندارد و به محض 
تغییر دولت و کاهش منابع ارزی، نرخ به ســرعت 
رشد خواهد کرد. وی اظهار داشــت: پایین آوردن 

تصنعی و دســتوری نرخ ارز ممکن است در ظاهر 
تقویت پول ملی باشــد، ولی رونق واردات، سرکوب 
تولید داخلی، کاهش صادرات و از همه بدتر افزایش و 
جذابیت قاچاق را به همراه خواهد داشت؛ چراکه هر 
کاالیی در خارج از مرز ارزان تر به دست واردکننده 
می رسد و از ســوی دیگر، افرادی که دسترسی به 
راههای غیرقانونی واردات دارنــد، اقدام به قاچاق 

کاال خواهند کرد. 

آیا روند ریزشی نرخ ارز در بازار دوام دارد؟

کاهش خوش بینی دالر به مذاکرات
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در حالی قیمت گذاری اجناس 
وارداتــی در فروشــگاههای 
اینترنتــی مــورد اعتــراض 
خریداران است که این روزها با 
افزایش شمار بیماران کرونایی 
و ورود به پیک های مختلف این بحران شــاهد تعطیلی 
فروشــگاه های فیزیکی و رشــد آمار خریداران کسب و 

کارهای مجازی هستیم. 
 ۲K ZX درحالی که قیمت کفش کتانی آدیداس مدل
BOOST در سایت خارجی خرید این کاال در تخفیف 
۱۲۰ دالر قیمت گذاری شده است در سایت های فروش 
ایرانی این کاال ۸ میلیون تومان قیمت خورده است. این 
کاال با احتساب دالر 3۰ هزار تومانی 3 میلیون و 6۰۰ هزار 
تومان می شود که اگر هزینه های حمل و نقل آن را نیز در 

نظر بگیریم به ۴ میلیون تومان خواهد رسید. 
در مــورد دیگری در یکــی از فروشــگاههای اینترنتی 
تیشــرت آســتین کوتاه مردانــه امپریــو آرمانی مدل 
3H۱T7۸۱JSTZ-۰9۲۲ در تخفیــف 7 میلیــون و 
3۸۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. همچنین رویه 
زنانه مارینا رینالدی مدل ۴۱9۱۱۱۸۰۰۴۰7۴۴ نیز ۱7 

میلیون و ۱99 هزار تومان به فروش می رسد. 
متاسفانه نهادهای نظارتی نمی توانند نظارت کاملی بر همه 
فرایندهای فروش این سایت های اینترنتی داشته باشند به 
همین دلیل این فروشگاه ها خصوصاً فروشگاه های پوشاک 
به عرضه اجناس قاچاق آدیداس و نایک اقدام می کنند. این 
امر عالوه بر گران فروشی های آنان است که همواره وجود 
دارد، حتی این فروشــگاه ها در عرضه میوه هم تخلفات 
زیادی داشتند که ســازمان تعزیرات حکومتی به آن ها 
ورود کرد. این در حالی است که با تداوم تعطیالت کرونایی 
فروشگاهها در سطح شهر اقبال به فروشگاههای مجازی و 
کسب و کارهای اینترنتی بسیار بیشتر شده است. به طور 
کلی از زمان آغاز بحران کرونا تا به امروز برخی از کسب و 

کارهای اینترنتی رونق گرفتند و درآمدهای بسیار خوبی 
نیز از این راه عاید آنها شد. 

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران با بیان اینکه در برخی از فروشــگاه های اینترنتی 
گران فروشی به صورت محرز صورت می گیرد، گفت: در 
برخی از این فروشگاه ها، کاالها با قیمتی بیش از قیمت بازار 
به فروش می رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کاالهای 
ارائه شده در این فروشگاه ها به مراتب از کاالهای نمایندگی 

اصلی، پایین تر گزارش شده است.
رضا الفت نســب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشــوری 
کســب وکار های مجازی در این رابطــه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: اصول قیمت گذاری در فروشگاههای 
اینترنتی مانند فروشــگاههای فیزیکی قوانین دارد. یک 
ســری کاالها هســتند که قیمت های مصوب دارند که 
مشخص است و در سامانه ۱۲۴ نرخ آنها ثبت شده است. 
یک سری دیگر از کاالها نیز بنابر عرف بازار چه در فضای 

فیزیکی و چه در فضای مجازی تعیین می شود. الفت نسب 
افزود: اما ویژگی فروشگاههای اینترنتی به این است که 
همواره کاالهای خود را بــا ارایه تخفیف عرضه می کنند 
که این اتفاق می تواند فرصت مناسبی برای خرید شود. 
اما اینکه بگوییم و ادعا کنیم تمام این فروشگاهها درست 
 عمل می کننــد و فرآیند قیمت گــذاری در آنها رعایت 

می شود درست نیست. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی 
ادامه داد: اینکه همه درست کار می کنند نیست و ادعایی 
هم وجود ندارد و اگر در این رابطه تخلفاتی مشاهده شود 
پیگیری شده و آمار شــکایات به تعزیرات برای بررسی و 

رسیدگی ارسال خواهد شد. 
به گفته الفت نسب در کاالهای اساسی قضیه کامالً مشخص 
است به این صورت که نرخ توسط دولت مشخص می شود و 
فروش بیش از حد آن تخلف محسوب می شود، اما خیلی از 
محصوالت تعرفه و قیمت خاصی ندارند که در این صورت 

اگر شکایتی از گران فروشی فروشگاه ها مطرح شود، فاکتور 
خرید را از فروشنده خواسته و نهایتاً با سود متعارفی که 
مشخص است و با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به 

موضوع رسیدگی می کنیم.
الفت نسب اذعان داشت: فروشگاه های اینترنتی پاسخگوی 
شکایات هستند و سریع آن را حل وفصل می کنند چون 
خودشان نظارت می کنند و به سازمان بازرسی پاسخگو 
هستند از جمله این که فروشنده ها یا کاالهایی که تخلف 
در آن ها صورت گرفته اســت حذف می کنند. حدود دو، 
سه میلیون نوع کاال به صورت اینترنتی در فروشگاه های 
اینترنتی به فروش می رسد که به راحتی توسط تعزیرات 
قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی را هم در این 
زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشاهده تخلف و 
گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت 
خود را با اتحادیه مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری 

و بررسی قرار خواهد داد. 

برندهای پوشاک قاچاق با قیمت گزاف در فروشگاه های آنالین به فروش می رسد

گران فروشی آنالین ها
 كفش نایک چگونه 8 میلیون تومان قیمت خورد؟                                                                                          رویه زنانه مارینا رینالدی 17 میلیون و 199 هزار تومان!
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مشــاور اتحادیه مرغــداران گوشــتی معتقد 
اســت: اگر جوجه یکــروزه به طور مســتقیم 
از واحدهای مــرغ مادر به مرغداری ها ارســال 
شــود و واســطه هــا در توزیع حذف شــوند 
 قیمــت جوجــه یکــروزه در بــازار کاهــش 

می یابد.
محمدعلــی کمالــی آخرین وضعیــت جوجه 
یکــروزه در بــازار را تشــریح کــرد و گفــت: 
قیمت مصوب جوجــه یکــروزه ۴۲۰۰ تومان 
اســت امــا همچنان بــا قیمــت هــای باالتر 
 از 6۰۰۰ تومــان در بــازار خریــد و فــروش 

می شود.
وی ادامه داد: از مقامات مسئول در وزارت جهاد 
کشاورزی درخواســت کردیم که به این موضوع 
رسیدگی کنند و با وجود اینکه پیشنهاداتی نیز 
به آنها ارائه دادیم ولی هنــوز نتیجه ای حاصل 

نشده است.
مشــاور اتحادیه مرغداران گوشــتی بــا بیان 
 اینکه واحدهای مرغ مادر از طریق واســطه ها 

جوجه هایشان را می فروشند و واسطه ها نیز به 
هر قیمتی که بخواهند آنهــا را به مرغداران می 
دهند، گفت:چون عمدتا واحدهــای مرغ مادر 
تمام نهاده های مورد نیازشــان را با قیمت های 
دولتی دریافت کرده انــد و موظفند جوجه را با 
قیمت های مصوب به فروش برسانند به همین 
دلیل پیشنهاد دادیم که اگر واقعا امکان کاهش 
قیمت جوجه یکروزه وجود نــدارد جوجه ها از 
واحدهای مرغ مادر به طور مســتقیم در اختیار 
 اتحادیه ها قــرار گیرد و از آنجــا بین مرغداران 

توزیع شود.
بــه گفتــه وی با حــذف واســطه هــا قیمت 
جوجه یکــروزه نیز بــه تعادل خواهد رســید.

کمالی در پایــان گفت: بــا توجه به اشــتیاق 
مرغداران بــرای جوجــه ریزی و صــف های 
طوالنــی دریافــت جوجــه پیشــنهاد دادیم 
که مقداری جوجــه یکروزه هم وارد شــود و با 
 ایــن واردات قطعــا قیمــت جوجــه کاهش 

می یابد.

در حالی که ســال گذشــته نابســامانی بازار نهاده 
های دامی، خســارات زیادی بــه تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان مواد پروتئینی وارد کرد، امســال 
نیز همان رویه در تامین این اقالم در حال تکرار است.
بازار نهاده های دامی در ســال گذشته، شرایط بسیار 
ملتهبی را پشت سر گذاشت، این نابسامانی ها در حالی 
اتفاق افتاد که از اواسط دی ماه ۱39۸ واردکنندگان، 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت دام و طیور درباره فرایند 
تأمین و توزیع نهاده های دامی هشدارهای جدی داده و 

عواقب آن را گوشزد می کردند.
عدم تخصیص به موقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی 
بر حلقه های زنجیره تأمین و توزیع نهاده ها، ایرادات 
متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب 
شد که علیرغم تخصیص ســنگین ارز برای واردات 
نهاده های دامی، بازار این اقالم با نابسامانی بی سابقه 
و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شــوند. چرا 
که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری 
از حلقه های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای 
دامی را گرفتار فســاد کرد. در کنار این، عدم اصالح 
ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این 
بحران ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ 
در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و 
نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشــکیل 
صف های طوالنی مردم برای خریــد به نرخ مصوب 
دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یک ساله، منجر به 
افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل 

کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.
نابســامانی بازار نهاده های دامی طی ســال گذشته 
فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت بلکه قیمت ســایر 
محصوالت پروتئینی از جمله تخم مرغ و گوشت نیز 
در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه 
بود و حتی برخی از این کاالها از سبد مصرف برخی 

دهک های درآمدی به طور کامل حذف شد.
اکنون مدتی اســت از فعاالن بــازار نهاده های دامی 
خبر می رسد که رویه های غلط گذشته امسال نیز در 
حال تکرار است. در این زمینه، مجید موافق قدیری، 
رئیس انجمن صنایع خــوراک دام، طیور و آبزیان در 
گفتگو با خبرنگار مهر دربــاره توقف تخصیص ارز به 
نهاده های دامی از اواخر اسفندماه سال گذشته و تأثیر 

آن بر تأمین نهاده ها و تولیدات محصوالت پروتئینی در 
ماه های آینده، گفت: متأسفانه عدم تأمین ارز در یک 
ماه گذشته اتفاق افتاده و مهمترین علت این امر نیز 
می تواند سوءاستفاده بانک مرکزی از انتقال وظایف 
تجارت نهاده های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد 

کشاورزی باشد.
وی با بیان اینکه سیاست گذاران اقتصادی کشور در 
عرصه نهاده های دامی همان راهی را می روند که سال 
قبل هم پیمودند و این بسیار خطرناک است، تصریح 
کرد: امروز اگر از نظر نیاز کشور و کمبود کاال بخواهیم 
نهاده های دامی را رتبه بندی کنیم، کنجاله سویا، جو و 

ذرت در رتبه های اول کمبود قرار دارند.
قدیری تاکید کرد: با این حال امروز حدود 3 میلیون تن 
انواع نهاده های دامی در بنادر ایران موجود است که ارز 
آن تأمین نشده و عدم عرضه به موقع نهاده های دامی 
به بازار، راه را برای سوءاستفاده گران و رانت خواران و 
دالالن در عرصه محصوالت پروتئینی باز خواهد کرد 
و دوباره مانند سال قبل باسکولچی کشتارگاه بهمن 
بیشــترین ســود را می برد و تولیدکنندگان و مردم 

بیشترین ضربه را می خورند.
این فعال بخش خصوصی دیروز نیز در مصاحبه دیگری 
درباره آخرین وضعیت تخصیص ارز نهاده های دامی 
نیز گفت: تخصیص ارز به نهاده های مانده در گمرکات 
قطره چکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر 
مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل 
مواجه کند. همچنین اخیراً، حسن عباسی معروفان، 
سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توســعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز خواستار سرعت 
بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات 
نهاده ها شده و گفته است: به دلیل تخصیص ناکافی ارز 
توسط بانک مرکزی 9۰ درصد کاالی مانده در گمرک 
به صورت اعتباری )نســیه( ترخیص می شود، ضمن 
اینکه به کاالیی که برای ماه آینده ثبت سفارش شده اند 

نیز ارز تخصیص نیافته است.
وی اضافه کرده اســت: در حال حاضر در بنادر کشور 
۲ میلیون تن ذرت، 9۰۰ هزار تن جو و 6۰۰ هزار تن 
کنجاله سویا وجود دارد که با در نظر گرفتن دانه روغنی 
سویا می توان گفت مجموع آن 3 میلیون و ۱۰۰ هزار 

تن در بنادر است.

بازار مواد پروتئینی از هم اكنون چشم  انتظار تدبیر

قصوردرمدیریتنهادههایدامیتکرارمیشود؟

نان سنگک گران نشده است

قیمتهرقرصنانباآرددولتییکهزارو۸۰۰تومان

كمک به كاهش قیمت با واردات

حذفواسطههادرتوزیعجوجهیکروزه
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تسال 750 هزار دالر جریمه شد
تســا به دلیل نقض قوانین کیفیت هوا در ایالت کالیفرنیا باید ۷۵۰ هزار 
دالر جریمه بپردازد و یک سیستم ریز شبکه توزیع با پنل های خورشیدی 
بسازد. تسا برای تسویه پرونده نقض قوانین کیفیت هوا در منطقه فرمونت 
ایالت کالیفرنیا )محل یکی از کارخانه های تسا در آمریکا( توافق کرده تا 
۷۵۰ هزار دالر جریمه بپردازد و یک پروژه پنل های خورشیدی سقفی را 
اجرا کند.»ســازمان مدیریت کیفیت هوای منطقه خلیج« اعام کرد این 
تسویه شامل ۳۳ هشدار نقض قوانین است که قدیمی ترین تاریخ صدور 
آنها به ۲۰۱۵ میادی مربوط می شود. این هشدار مربوط به نصب یا تغییر 
تجهیزات بدون مجوز، اجرا نکردن تســت های انتشار گازهای گلخانه ای، 
ناتوانی در حفظ ســوابق و عدم گزارش اطاعات به سازمان در زمان مقرر 
است.البته این تخلفات اکنون اصاح شــده و فعالیت تسا مطابق قوانین 
است. هر دو طرف توافق کرده بودند تسا یک میلیون دالر جریمه بپردازد 
اما یک سخنگوی این شرکت اعام کرد ۷۵۰ هزار دالر مستقیماً به صندوق 
عملیات های عمومی سازمان کنترل هوای منطقه پرداخت خواهد شد.در 
مرحله بعد تسا اعتباری ۲۵۰ هزار دالری دریافت می کند تا سیستم ریز 
شبکه ای نصب کند که شامل پنل های خورشیدی سقفی نیز می شود. این 
بخشی از برنامه حفاظت از بهداشت منطقه است که روی ارتقای کیفیت 
هوا و بهداشــت در مناطق تحت تأثیر خلیج سانفرانسیسکو اجرا می شود.
البته هنوز مشخص نیست این ریز شبکه توزیع برق در کجا نصب می شود.

كالب هاوس به روی كاربران اندروید گشوده شد

شبکه اجتماعی صوتی کاب هاوس اعام کرد اپلیکیشن خود را به روی 
کاربران تلفنهای هوشمند اندرویدی می گشاید.این اپلیکیشن که کاربران 
معروف زیادی را جذب کرده است، به شــرکت کنندگان اجازه می دهد 
به میزبانی یا شنیدن مکالمات زنده به ســبک کنفرانس بپردازند. کاب 
هاوس مدت یک سال است برای کاربران iOS موجود بوده و ابتدا با جهش 
و سپس کندی رشد شمار کاربران روبرو شده است. شرکت کاب هاوس 
اعام کرد متداولترین درخواست، قابل دســترس شدن کاب هاوس در 
اندروید بوده است.کاب هاوس تست نسخه اندرویدی اپلیکیشن خود را در 
ماه میادی جاری آغاز کرد. کاربران اندروید در آمریکا از روز یکشنبه می 
توانند این اپلیکیشن را دانلود کنند با این حال دسترسی به این اپلیکیشن 
به افرادی که در لیست انتظار بوده اند یا توسط یک کاربر فعلی دعوت شده 
اند، محدود خواهد بود. سایر بازارهای انگلیسی زبان از هفته های آینده به 
کاب هاوس دسترســی پیدا خواهند کرد و این دسترسی به تدریج برای 
سایر کاربران بین المللی فراهم خواهد شد.طبق آمار شرکت سنسور تاور، 
اپلیکیشن کاب هاوس در فوریه بیش از ۹ میلیون بار دانلود شد اما این آمار 
در آوریل به پایین یک میلیون دانلود کاهش پیدا کرد. حتی بدون نسخه 
اندرویدی، شمار کاربران این اپلیکیشن امسال رشد چشمگیری پیدا کرده 
است با این حال کاب هاوس با انتقاداتی در خصوص عدم اقدامات کافی 
برای جلوگیری از یهودی ستیزی و سایر رفتارهای سوء روبروست.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، شرکت کاب هاوس با ســرعت قابل توجهی سرمایه 
گذاری جذب می کند و ماه گذشــته ســرمایه گذاران ارزش این شرکت 
را چهار میلیارد دالر برآورد کردند که تا حدودی به دلیل رشد سریع این 
اپلیکیشن و سابقه پل دیویسون، مدیرعامل و یکی از موسسان کاب هاوس 
بوده است که به ساختن اپلیکیشنهای اجتماعی پرسروصدا و جلب توجه 

عمومی معروف است.

از هر 10 نفر 4 نفــر مایل به اســتفاده از ارزهای 
دیجيتال برای پرداخت هستند

۴۰ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت خدمات مالی مسترکارت با عنوان 
»تمایل مصرف کننده برای پرداخت دیجیتال« شرکت کرده اند تمایل به استفاده 
از ارزهای مجازی برای پرداخت دارند.آخرین نظرسنجی شرکت خدمات مالی 
مسترکارت نشان داده حدود ۴۰ درصد از افراد قصد دارند طی یک سال آینده 
از ارزهای مجازی برای پرداخت استفاده کنند.طبق این نظرسنجی که با عنوان 
»تمایل مصرف کننده برای پرداخت دیجیتال« صورت گرفته، 6۷ درصد از افراد 
اعام کردند نسبت به یک سال گذشته تمایل بیشــتری به استفاده از ارزهای 
مجازی دارند. ۷۷ درصد از جوانانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تمایل 
به آموزش بیشــتر در مورد ارزهای دیجیتال را دارند و ۷۵ درصد اعام کردند 
اگر درک بهتری از این ارزها داشته باشند از آن استفاده می کنند.این تحقیقات 
نشان می دهد:»در حالی که تمایل مصرف کنندگان به ارزهای مجازی مخصوصاً 
بیت کوین باالست ولی همچنان باید  از انتخاب، حمایت و تعهد آن ها اطمینان 
حاصل کرد«.این شرکت گزارش داد ۹۳ درصد از کسانی که در این نظرسنجی 
شــرکت کرده اند در نظر دارند حداقل از یکی از شــیوه های پرداخت دیجیتال 
استفاده کنند. این نظرسنجی ۱۵۵۰۰ نفر را در ۱8 کشور در آمریکای شمالی، 
آمریکای التین، خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه در برمی گرفت.این شرکت 
بزرگ خدمات مالی در ماه فوریه اعام کرد مشتریانش تا پایان سال جاری امکان 

پرداخت با برخی ارزهای مجازی خاص را خواهند داشت.

هشدار سونی درباره كمبود عرضه پلی استيشن 5
گروه سونی هشدار داد پلی استیشن ۵ تا ســال ۲۰۲۲ کمبود عرضه خواهد 
داشت و توانایی این شرکت برای رسیدن به اهداف فروش این کنسول بازی را 
محدود می کند.سونی در گزارش اعام نتایج مالی در اواخر آوریل اعام کرد 
۷.8 میلیون دستگاه پلی استیشن ۵ را در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس فروخته 
است و قصد دارد در سال مالی جاری دستکم ۱۴.8 میلیون دستگاه بفروشد. 
این هدف گذاری مشابه برنامه فروش کنسول محبوب پلی استیشن ۴ است 
که تاکنون بیش از ۱۱۵.۹ میلیون دستگاه فروش داشته است.سونی در جلسه 
نتایج مالی خود به تحلیلگران گفت: برای همگام ماندن با تقاضای قوی دچار 
چالش شده است. یافتن پلی استیشن ۵ برای خرید از زمان عرضه آن در نوامبر 
دشوار بوده که تا حدودی به دلیل کمبود قطعات مانند نیمه رساناهاست و سونی 
هیچ برآوردی از زمان عادی شــدن عرضه ارائه نکرده است.هیروکی توتوکی، 
مدیرمالی سونی گفت: تصور نمی کنم تقاضا امسال پایین بیاید و حتی اگر ما 
دستگاههای زیادی را به بازار تامین کنیم و تولید پلی استیشن ۵ در سال آینده 

بیشتر شود، عرضه سونی نمی تواند با تقاضا برابری کند.

اخبار

ایالن ماسک در ازای رمزارز ماهواره به ماه می فرستد
اسپیس ایکس سال آینده یک ماهواره به ماه می فرستد که هزینه انجام این عملیات با رمزارز دوج کوین پرداخت می شود.اسپیس ایکس »مأموریت DOGE-۱ به ماه« را در سه ماهه نخست سال آینده میالدی 

)۲۰۲۲( انجام می دهد. همچنین این شرکت هزینه انجام عملیات را به شکل رمزارز دوج کوین قبول می کند. DOGE-۱ در حقیقت یک ماهواره کیوب است.طی این عملیات پس از آنکه ماهواره کیوب ست ۸۸ پوندی 
همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شد، با استفاده از دوربین ها و حسگرها اطالعات فضایی ماه را جمع آوری می کند.اسپیس ایکس مأموریت مذکور را برای شرکت »جئومتریک انرژی« انجام می دهد.توماس 

اوچینرو نایب رئیس فروش تجاری اسپیسی ایکس در این باره می گوید: این مأموریت کاربرد رمزارز خارج از زمین را نشان می دهد و مبنایی برای تجارت بین سیاره ای است.

رئیــس امــور شــرکتها و 
موسســات دانــش بنیان با 
تشــریح دالیــل حمایت از 
شــرکتهای اقتصادی تحت 
عنوان دانش بنیــان گفت: 
سیاستگذاری حمایت از شــرکتها دست دولت است. 
در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق 
نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیات مالی به برخی 
از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از 
سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته 
بود: »در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان 
در قالب تسهیات در اختیار شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های استارت آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی 
داشته اند قرار گرفته اما این اســتارت آپ ها عاقه ای 
به عنوان شــدن نامشــان به عنوان تسهیات گیرنده 
ندارند!«، انتقاداتی در فضای مجــازی مطرح کردند. 
نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعام 
اسامی این شرکتها بود. شــرکتهای بزرگی که اگرچه 
در بدو تأســیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ 
فعالیت خود را شــروع کرده بودند اما اکنون دیگر از 
حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت 

های اقتصادی می پردازند.
در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش 
ملکی فر معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
گفت: »تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش 
بنیــان را گرفته اند، مشــمول دریافت تســهیات از 
صندوق نوآوری هستند. شرکت هایی مانند دیجی کاال، 
اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی 
که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. 
استارت آپ های بزرگ و شــرکت های دانش بنیان در 
لیست 6 هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می توانند 
تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیات 

دریافت کنند.«
با این وجــود و در پی انتقاداتی کــه در این خصوص 
منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار 
لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه 
توئیتر صندوق نوآوری و شــکوفایی آمده است، علی 
وحدت گفته که پس از اســتعام از نهادهای نظارتی، 
اسامی شرکت های دریافت کننده تسهیات را اعام 

خواهد کرد.
در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این 
موضوع که چرا برخی از شــرکتهای دانش بنیان پس 
از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش 
بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود 
یدک می کشند و با این نام تسهیات نیز دریافت می 

کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
رفتیم. دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز 
امور شرکتها و مؤسســات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری در گفتگو با خبرنــگار مهر در این خصوص 
توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی 
صحبت از دانش بنیانی می شد کســی باور نداشت و 
کمتر کسی به این موضوع توجه می کرد. رئیس مرکز 
امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و 
جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم 

شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.
خیاطیان با اشاره به ارزیابی شــرکتهای دانش بنیان 
گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شــرکتها در پنج دسته 
مشــغول فعالیت هســتند که هر کدام از آنها در یک 
ســطح قرار می گیرند. وی ادامه داد: قانون حمایت از 
شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان ها دارد که 
به محصوالت با فناوری برتر )های تک( اشاره می کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسســات دانش بنیان با بیان 
اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده 
که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند تا از 
انتخاب و ارزیابی سلیقه ای جلوگیری شود، گفت: این 
لیست از یک ســو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین 
المللی و از سوی دیگر براساس گزارش های داخلی و 

همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.
به گفتــه رئیــس مرکز امور شــرکتها و مؤسســات 
دانش بنیان، بر اســاس این لیســت این شرکتها در 
پنج سطح دســته بندی می شوند؛ شــرکت هایی که 
محصوالت ســطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع 
یک و شرکتهای سطح ۴ و ۵ در رده بندی نوع دو قرار 
می گیرند.وی گفت: یکــی از معیارهای اصلی ما برای 
ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه 
دانش بنیان ارائه می شود.به گفته خیاطیان، لیستی که 
بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می شوند هر 

چند وقت یکبار به روز می شود و لیست ما پویا است .
وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شــرکتها 
دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال 
این هستیم که موضوع های تک موجود در شرکتهای 
دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت 
صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته 

بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد.
وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم 
ما محســوب می شود که کارشناســان مرکز شرکتها 
و مؤسســات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد 
بررسی قرار می دهند. خیاطیان با اشاره به نکته سوم 
که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح اســت گفت: 
داشــتن یک نمونه آزمایشــگاهی نیــز از معیارهای 
ارزیابی ما بــرای تاییدیه دانش بنیانی اســت؛ در این 
مرکز مبتنی بر مســتندات و ایده نمی توانیم شرکتها 

را مورد بررســی قرار دهیم. رئیس مرکز امور شرکتها 
و مؤسســات دانش بنیــان عنوان کرد: اگر شــرکت 
دانش بنیانی بر اســاس معیارهای ذکر شــده پیش 
 نرود بعد از اتمام دوره دانــش بنیانی از گردونه خارج 

می شوند.
خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای 
دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول های اقتصادی 
تبدیل شــده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شــده 
اند چرا این شــرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان 
تسهیات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان 
طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می توانند 
تا ۱۵ سال از مشوق ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره 
ببرند. باالخره سیاستگذاری دست دولت است که چه 

شرکت هایی از چه مزیت هایی استفاده کنند.
خیاطیان تاکید کرد: شــرکتهای نوع یک تا دو سال 
و شــرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه 
دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید 
تا ۱۵ سال از تســهیات مختلف بهره مند شوند. مگر 
اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو 
شود.وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه 
فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری های تک و 
نوظهور اســتفاده می کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای 
فعال در بســتر پلتفرم های خرید و فروش مجازی از 
فناوری هــوش مصنوعی اســتفاده می کند پس جزء 

فناوری های تک و نوظهور محسوب می شوند.
وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، 
داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می شوند 
و این خدمات را ارائه می کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم 
اما این شــرکتها این فناوری ها را همچنان توســعه 
می دهند. این مقام مســئول در معاونت علمی افزود: 
اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند 
و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی 
حذف می شود.وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت 

آمــازون کار روتین خود را انجام می دهــد اما یکی از 
شــرکت های مبتنی بر فناوری اســت و با این عنوان 

شناخته شده است.
وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این 
استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول 
هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی 
کاال و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده 
اند و از نوع تولیدی هستند.به گفته خیاطیان هر چند 
سال یک بار این شــرکتها مورد ارزیابی قرار می گیرند 
و تاییدیــه دانش بنیانی اخذ می کنند. وی در پاســخ 
به اینکه چنین شــرکتهایی اکنون بــه یک غول های 
اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت 
تســهیاتی که می تواند به سایر اســتارت اپها تعلق 
بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ 
در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای 
کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در 
معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت 
کنیم. شرکتهای بزرگ می توانند در اقتصاد کشور تأثیر 

گذار باشند.
این مقام مســئول در معاونت علمی با بیان اینکه این 
شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می کنند، 
افزود: اســتارت آپ های کوچک می تواننــد به این 
شــرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابرایــن حمایت از 
هر دو را در معاونت علمــی در پیش گرفته ایم.رئیس 
مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: 
مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می توانند 
از تسهیات بهره ببرند. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ 
اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رســد ساختار 
نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و 
ادامه اطاق این عنوان به شرکتها نیاز با بازنگری هایی 
دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف 

سازی صورت بگیرد.

چرا شركتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنيان هستند؟

۱۳ هزار میلیارد  تسهیالت برای دانش بنیان ها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

واحد رسیدگی به شکایات از کسب  و کارهای اینترنتی 
با همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و 
سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان، در 

آستانه عید سعید فطر به بهره  برداری رسید.
با توجه به گســترش روزافزون تجارت الکترونیکی و 
لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف  کنندگان محترم به 
خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه 
ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب  و کارهای 
اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به 
مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر »ساماندهی کسب  
و کارهای اینترنتی« و »حمایت از مصرف  کنندگان در 
فضای تجارت الکترونیکی« و با توجه به صاحیت قانونی 

سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان در 
زمینه رسیدگی به شکایات مصرف  کنندگان از طریق 
انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز 
تشــکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضایی، واحد 
رسیدگی به شکایات از کسب  و کارهای اینترنتی پس 

از یک دوره راه اندازی آزمایشی، به بهره  برداری رسید.
خریداران محترم به منظور پیشگیری از بروز مشکات 
بعدی، قبل از خرید الزم است با کلیک بر روی لوگوی 
نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( فروشــگاه اینترنتی، 

اطاعات مندرج در شناسنامه )پروفایل( کسب  و کار 
شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات 
فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس 
برای خرید از فروشــگاه مربوط تصمیم  گیری نمایند. 
همچنین پس از خرید در صورت بروز مشــکل و عدم 
ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می  توانند نسبت 
به ثبت شکایت خود در ســامانه اینماد با ارائه اسناد و 
مدارک الزم اقدام نمایند. رســیدگی به شکایت طبق 
مراحل طراحی  شده در ســامانه اینماد پیگیری و در 

صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب  و کار، به واحد 
رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت 
نیاز، پرونده کســب  و کار متخلف جهت رسیدگی به 

مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
در پایان به منظور رفاه حال بیشتر خریداران محترم، 
تأکید می گردد ســطوح مختلف اطمینــان خرید از 
فروشگاه  های اینترنتی، به صورت رتبه اعتماد در قالب 
ستاره  های اینماد نمایش داده می  شود؛ بنابراین به مردم 
توصیه می  شود خرید خود را از کسب  و کارهای اینترنتی 
دارای رتبه اعتماد الکترونیکی )بیش از یک ستاره( انجام 
دهند تا با خیالی آسوده، از ایفای کامل تعهدات توسط 

فروشنده اطمینان داشته باشند.

داج کوین ۳6 درصــد از ارزش خود را پس از ســخنان الون 
ماســک در یک برنامه تلویزیونی از دســت داد و به ۰.۴۱6 

دالر رسید.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال حضور 
الون ماسک، مدیرعامل شرکت تسا در یک برنامه تلویزیونی 
و نامیدن داج کویــن با عنوان یک »فریــب«، ارزش این ارز 
دیجیتال یک سوم کاهش یافت.داج کوین ۳6 درصد از ارزش 
خود را پس از این برنامه تلویزیونی از دست داد و به  ۰.۴۱6 
دالر رسید در حالی که قبل از آن ۰.6۵ دالر معامله می شد. 
داج کوین بخشی از این کاهش قیمت را در روز یکشنبه بازپس 

گرفت و در حال حاضر حدود ۰.۵6۹ دالر معامله می شود.
 طرفداران ارز مجازی روزها منتظر ســخنان الون ماسک در 

این برنامه تلویزیونی بودند چون توییت های وی بارها توانسته 
بود ارزش ارزهای مجازی را باال ببرد. ماسک در توصیف داج 
کوین گفت:» این ارز، آینده ارزهای مجازی است. یک محرک 
مالی که دنیا را دراختیار خواهد گرفت«.  وقتی مجری برنامه 
از او پرسید پس داج کوین یک »فریب« است، ماسک با خنده 
جواب مثبت داد. حضور ماســک در این برنامه تلویزیونی به 
دنبال کاهش ارزش سهام شرکت او طی روزهای اخیر صورت 
گرفت. تسا بارها در مورد ارزهای مجازی در توییتر اظهار نظر 

و از پول رایج به خاطر تاثیر منفی بر نرخ بهره انتقاد کرده است.
این گفته وی در توییتر که داج کوین ارز مجازی مردم است 
باعث افزایش ارزش آن شــده و به نوعی بیت کوین و اتریوم 
را به مسخره گرفته بود. ماســک در روز پنجشنبه در توییتر 
اعام کرده بود ارزهای مجازی امیدوار کننده هســتند ولی 
سرمایه گذاری در آنها باید با احتیاط انجام شود. وی همچنین 
در ویدیویی که همراه این پیام بود اعام کرد ارز مجازی ارز 
آینده دنیا خواهد بود.برخــی مقامات مالی با توجه به قدرت 

تاثیرگذاری سخنان ماســک بر ارزش ارزهای مجازی، لزوم 
اظهار نظر او را مورد تردید قرار داده اند. به نظر آنها ماسک می 
تواند هر چیزی بگوید و بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را 
تحت تاثیر قرار دهد و از این کار لذت می برد.ارزش داج کوین 
طی یک ماه گذشته 8۰۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر 
با ۷۳ میلیارد دالر ســرمایه بازار چهارمین ارز مجازی بزرگ 
دنیاست. این ارز مجازی در روز پنجشنبه به رکورد ۰.۷۳ دالر 
رسید.تســا در فوریه اعام کرده بود ۱.۵ میلیارد دالر بیت 
کوین خریداری کرده و آن را به عنوان یک شیوه پرداخت برای 
خودروهای برقی قبول می کند. به این ترتیب ارزش بیت کوین 
تا 6۲ هزار دالر باال رفت.سهام تسا در روز جمعه ۱.۳درصد 

افزایش داشت و به 6۷۲.۳۷ دالر رسید.

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید 
انواع گوناگون تجهیز پیشرفته شعله گیر مطابق 
با آخرین استانداردهای بین المللی شدند.مهدی 
شفیعی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید 
کننده شعله گیرهای پیشرفته صنعتی گفت: شعله 
گیر تجهیزی اســت که برای محافظت سیستم 
ها در برابر شــعله انفجار در خطوط لوله، مخازن، 
دودکش مشــعل های صنعتی و تجهیزاتی که در 
آنها گاز یا بخار مایعات قابل اشــتعال وجود دارد، 
باعث عبور ســیال و مانع از ورود شعله در هنگام 

وقوع انفجار می شود.
شفیعی ادامه داد: قسمت اصلی این تجهیز المنت 
آن است که با استفاده از فناوری نانو و محاسبات 
بسیار دقیق طراحی و از الیه های متناوب ورق های 
 API ،۱68۵۲ ISO فلزی مطابق با استاندارهای
 ۱۱۰۲6 INSO و ASTM-F۱۲۷۳ ،۲۰۲8

ساخته شــده اســت که در حال حاضر فناوری و 
دانش ساخت آن را در این مجموعه داریم.به گفته 
وی، فلیم ارستر ها یا همان شعله گیرها از سیستم 
در برابر احتراق های باالتر از ســرعت صوت و زیر 
سرعت صوت در حالت های پایدار شده محافظت 
می کند که عاوه بر برآورده ســازی پارامترهای 
اساسی عملکرد، با ایجاد حداقل افت فشار باالترین 

بازدهی را می دهد.
شــفیعی با اشــاره به ســرعت انفجاری این نوع 
شــعله گیرها افزود: تمامــی انواع فلیم ارســتر 
In line ،End of line بــا ســرعت انفجاری 
Detonation، deflagration و در حالــت 

هــای endurance ، short time در گــروه 
های گازی با دقت عملکرد بســیار باال تست شده 
اســت که مشــابه با نمونه هــای بین المللی این 
محصول اســت.این فعــال فناورهمچنین بیان 
کرد: از آنجایی که برای صحــت و دقت عملکرد 
هر محصول نیاز به آزمایشگاه با امکانات پیشرفته 
است، این مجموعه دانش بنیان با داشتن استاندارد 
آزمایشــگاه مرجــع ) ISO ۱۷۰۲۵ ( درحوزه 
تســت های فشــار اســتاتیکی، انفجاری، دبی 
 و... امکانات خوبــی برای اطمینــان کارفرمایان 

در اختیار دارد.
وی در مورد کاربرد مهم در تولید و نصب این شعله 

گیرها نیز افزود: مهم ترین مورد درباره این شعله 
گیرها می توان به نوع سیال اشتعال زا و محل نصب 
اشاره کرد که کارایی شعله گیر در ممانعت از انتشار 
شعله و گسترش انفجاری آتش موجب می شود تا 
کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف اعم از صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه، صنایع معدنی و 

فلزات دارد.
مدیرعامل شــرکت گفت: این مجموعه نخستین 
بار سابقه طراحی و تولید انواع راپچر دیسک های 
صنعتی در داخل کشور را در رزومه کاری خود دارد 
و اینک با افتخار اعام می کنم تنها تولید کننده 
انواع مختلف این شــعله گیرها در ایران و منطقه 
خواهد بود که با استفاده از فناوری های نوین در 
کنار خاقیت و کوشش جمعی از مهندسان جوان 
این مجموعه، محصولی کاما ایرانی را طراحی و 

آماده بهره برداری قرار داده است.

راه اندازی واحد رسیدگی به شکایات از کسب  و کارهای اینترنتی

پس از اظهار نظرهای الون ماسك؛

دوج کوین یک سوم از ارزش خود را از دست داد

محافظت از سيستم ها در برابر انفجار؛

دانش بنیان ها شعله گیرهای پیشرفته صنعتی ساختند


