
با توجه به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی ها در کشور 
نسبت به سال گذشته وضعیت تامین آب تهران در 
مرحله هشــدار قرار گرفته تا جایی که طبق اعالم 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران 
اگر وضعیت مصرف به شــکل کنونی تداوم یابد، 
تامین آب تهران با مشــکل جدی مواجه می شود.

از ابتدای امســال تاکنون ۱۰۴ میلیون مترمکعب 
آب در تهران مصرف شده است. ســرانه تولید در 
شهر تهران حدود ۳۰۰ لیتر و سرانه مصرف ۲۴۰ 
لیتر اســت و مابه التفاوت ســرانه مصرف و تولید 
در رقم آب به حســاب نیامده محاســبه می شود.

در شــهر تهران هر فرد به طور متوسط ۲۴۰ لیتر 

آب در شــبانه روز مصرف می کند که این رقم ۲۰ 
تا ۲۵ درصد بیش تر از حد استاندارد است. در این 
راســتا محمدرضا بختیاری- مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران با اشــاره به افزایش 
۴۵ درصدی مصــرف آب در بازه زمانــی ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا گفت: همه ساله مصرف آب 
در زمستان به حدود دو میلیون و ۶۰۰ مترمکعب 
می رســید، اما امســال در هیچ روزی مصرف  آب 
تهران کم تر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.به 
گفته وی در حال حاضر ۶۰ درصد مردم تهران زیر 
الگوی مصرف، ۲۰ درصد برابر با الگوی مصرف و ۲۰ 
درصد باالی الگوی مصــرف آب مصرف می کنند. 

چنان چه در آمارها مشــاهده می شــود، متوسط 
بیشینه دمای هوا هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت 
ماه ۲۹.۹ درجه بوده که این رقم نســبت به مشابه 
سال قبل هفت درجه افزایش داشته است.تا تاریخ 
۱۲ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰حجم ذخیره سدهای 
اســتان تهران ۷۹۴ میلیون مترمکعب بوده است 
که این رقم در سال گذشته ۹۳۲ میلیون مترمکعب 
بوده است. هم اکنون حجم ســد الر ۱۱۴ میلیون 
مترمکعب، سد لتیان ۵۶ میلیون مترمکعب، سد 
ماملو ۱۲۵ میلیون مترمکعب، ســد طالقان ۳۲۲ 
میلیون مترمکعب و ســد امیرکبیر ۱۷۷ میلیون 

مترمکعب است.  

ارزش یوان مقابل دالر به باالترین سطح خود از سال 
۲۰۱۸ تا به حال رسید.یوان پس از یک دوره بد در 
سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، از سال ۲۰۱۸ وارد مدار 
صعودی در برابر دالر شد و این مسیر را کم و بیش 
تاکنون حفظ کرده اســت. ارزش دالر در معامالت 
روز دوشنبه به ۶.۴۱۱ یوان کاهش پیدا کرد که این 
رقم، باالترین ارزش ثبت شــده ارزش یوان مقابل 
اسکناس ســبز از ســال ۲۰۱۸ تاکنون بوده است. 
شاخص سی اف ای تی که ارزش یوان را مقابل ۲۳ 
ارز دیگر اندازه میگیرد هم اکنون به باالترین سطح 
خود در سه سال اخیر رسیده است.  از زمان شیوع 
کرونا تاکنون، اقتصاد چین با ســرعت بیشتری از 

اقتصاد آمریکا و تقریبا تمــام اقتصادهای دیگر در 
دنیا به روند رو به رشد خود ادامه داده است. با وجود 
آن که چین اولین کشــور دنیا بود که با همه گیری 
کرونا مواجه شد، کنترل شیوع ویروس و از سرگیری 
زودتر فعالیت های اقتصادی در این کشور به نسبت 
سایر کشورها جایگاه ممتازی را در اختیار این کشور 
قرار داد و این مســاله کم زیادی به یوان کرد تا وارد 
مدارهای صعودی جدید شــود. تامی اونگ- مدیر 
بازارهای مالی در موسسه دی بی اس- گفت: انتظار 
شخصی من این اســت که روند تقویت ارزش یوان 
مقابل دالر در ماه های آتی هم ادامه داشته باشد. هم 
به این دلیل که خود دالر در وضعیت پرفشاری قرار 

دارد و هم به این دلیل که جریان سرمایه ورودی به 
چین و مازاد حساب تجاری این کشور در سطح قابل 
توجهی قرار دارد. به گفته اونگ، بانک مرکزی چین 
سعی خواهد کرد بدون دخالت مستقیم، از سرعت 
تقویت ارزش یوان مقابل دالر بکاهد چرا که تقویت 
سریع و زیاد ارزش یوان باعث آسیب دیدن شرکت 
های چینی و کاهش مزیت رقابتــی آن ها خواهد 
شد.   طبق اعالم وزارت بازرگانی چین، در سه ماهه 
نخست امسال تجارت خارجی این کشور با جهان در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد بیشتر 
شده و رشد اقتصادی این کشور نیز طی همین مدت 

۱۸.۳ درصد اندازه گیری شده است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: در روزهای 
آتی ۲.۵ میلیون دوز و تا پایان خرداد حداقل ۱۰ میلیون دوز واکسن در اختیار 
ایران قرار می گیرد و امید می رود تا پایان دولت دوازدهم واکسیناسیون حداقل 
۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر انجام شود.کیانوش جهانپور افزود: تهیه واکسن راهبردی 
است و طبیعتا مساله مهمی در افکار عمومی و رسانه هاست و با وجود تحریم 
ها و تهدیدها در زمینه تهیه واکسن، دولت و وزارت بهداشت تمام تالش خود 
برای تهیه واکسن انجام داده است، به طوری که فاز یک واکسیناسیون تمام 
شده و وارد فاز دوم آن شده ایم و امروز در جای درستی قرار داریم.وی افزود: 

هدف واکسیناسیون در وهله نخســت، کاهش مرگ و میر ناشی از کروناست 
و به این دلیل، واکسیناســیون در ایران از گروه های پرخطر از سنین باال آغاز 
شده که مرگ و میر در آنها بیشتر بوده اســت، اما کماکان باید توجه داشت 
که کنترل بیمــاری و قطع زنجیره انتقال نیاز به رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشتی همزمان با واکسیناسیون سراســری دارد.جهانپور ادامه داد: پیک 
چهارم کرونا تقریبا در همه استان ها مسیر نزولی خود را آغاز کرده است. با این 
حال تا عبور کامل از پیک چهارم بیماری فاصله وجود دارد و باید پروتکل های 
بهداشتی به دقت رعایت شود و هرگونه ســهل انگاری در این زمینه به لحاظ 

ورود واریانت های جدید کرونا به کشور می تواند خیز جدید مجدد بیماری را 
در پی داشته باشد.سخنگوی سازمان غذا  و دارو  تصریح کرد: واردات واکسن 
ضرورتی غیرقابل انکار و طبق قاعده کلی بهترین واکسن، نخستین واکسن درد 
دسترس است. بنابراین هر واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو قرار گرفته، باید وارد شده و واکسیناسیون با سرعت تا زمان دسترسی 
به واکسن های داخلی، انجام شود.وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت بهداشت 
تاکنون حدود ۲۴۰ میلیون دوز واکســن را پیش بینی، خرید یا پیش خرید 
کرده و طی روزها و هفته های آینده به تدریج وارد کشور و یا تولید خواهد شد. 

طبق دستورالعمل های مصوب و سند ملی واکسیناسیون در اختیار مردم قرار 
خواهد گرفت و حتی تحقق حداقل ۵۰ درصدی این برنامه برای رســیدن به 
نقطه هدف اولیه کفایت خواهد کرد.وی اظهار کرد: پس از واکسیناسیون افراد 
باالی ۸۰ سال در روزهای آتی، واکسیناســیون افراد باالی ۷۵ سال آغاز می 
شود. اولویت در واکسیناسیون، کنترل مرگ و میر است و به همین دلیل تزریق 
واکسن با اولویت سنین باال انجام می شود و هدف نخست، کنترل مرگ و میر 
ناشی از بیماری کرونا از طریق واکسیناسیون است. کنترل زنجیره بیماری نیاز 

به رعایت پروتکل های بهداشتی واکسیناسیون سراسری دارد.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: 
اگر کسی قصد خرید تلفن همراه دارد االن وقت بســیار خوبی است چرا که حتی 
قیمت جهانی گوشی های پرچمدار مانند سامسونگ و شیائومی در این مدت ۱۵تا 
۲۰ درصد افت قیمت داشته است.رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه گفت: به دلیل تعطیل بودن بازار، باز بودن گمرک و پایین 
آمدن قیمت ارز، میزان ورود تلفن همراه به کشور زیاد بوده و به همین دلیل برخی 

گوشی ها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان شده اند.
در هفته های گذشــته، بازار های شــهر تهران به علت شــیوع کرونا تعطیل بود، 
اما گمرک به کار خود ادامه داد و کاال ها ترخیص شــد. اکنون بــازار تلفن همراه 
کامال اشباع شــده به طوری که در بخش تلفن همراه، میزان فروش کاهش یافت، 

اما میزان واردات و عرضه باال رفت.بررســی ها نشــان می دهد که اکنون وضعیت 
ذخیره تلفن همراه در کشور مطلوب اســت و تا دو ماه آینده ذخیره کاالیی کافی 
وجــود دارد و برای تامین بازار هیچ مشــکلی نیســت.رصد قیمت ها نیز نشــان 
می دهد که قیمت آن روند نزولی داشته اســت، به طور مثال یک گوشی باکیفیت 
و به روز با ظرفیت ۳۲ گیگابایــت برای مصرف کننده با قیمــت ۲ میلیون و ۲۰۰ 
 هزار تومان در بازار موجود اســت. این در حالی اســت که بین ۶ تــا ۸ ماه پیش

، گوشی با این مشخصات و با این قیمت وجود نداشت. با ارزان شدن دالر در دو هفته 
اخیر، کاهش۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تلفن همراه را داشتیم.در این راستا، انجمن 
واردکنندگان موبایل در توئیتی اعالم کرد: تعطیلی های پی درپی و محدودیت های 
کرونایی از یک ســو و بالتکلیفی واردکنندگان در مورد اجــرای مصوبات اخیر و 

نوسانات نرخ ارز از ســوی دیگر باعث رکود در بازار شــده است.رئیس کمیسیون 
ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز درباره وضعیت بازار تلفن 
همراه گفت: با تصویب مجلس، دالر ETS )میانگین قیمت ســه روز آخر دالر که 
اکنون حدود ۲۰هزار تومان است( مبنای دریافت تعرفه گمرکی، ارزش افزوده و سود 
بازرگانی درنظر گرفته شده، اما اجرا نشده اســت.»رضا قربانی« افزود: از آن جایی 
که گمرک می تواند بر اساس قانون بعدا طلب مابه التفاوت کند این شائبه را به وجود 
آورده که گمرک ممکن است بعدا، گمرکی چند برابری دریافت کند. واردکنندگان 
نیز به دلیل مصوبه ای که اجرایی نمی شــود، نمی توانند ما به التفاوت را در قیمت 

تمام شده کاال محاسبه کنند.
وی تاکید کرد: بحث انجمن واردکنندگان تلفن همراه بر سر این است که چرا تکلیف 

معلوم نبوده و اگر قرار نیست تعرفه گمرکی با دالر ETS حساب شود، حداقل مصوبه 
را عوض کنند تا واردکنندگان از این ســردرگمی بیرون بیایند.رئیس کمیسیون 
ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه افزود: قیمت تلفن همراه 
با کاهش قیمت دالر بالفاصله عکس العمل نشــان می دهد و قیمت ها کاهش پیدا 
می کنند.قربانی تاکید کرد: اگر کسی قصد خرید تلفن همراه دارد االن وقت بسیار 
خوبی است چرا که حتی قیمت جهانی گوشــی های پرچمدار مانند سامسونگ و 
شیائومی در این مدت ۱۵تا ۲۰ درصد افت قیمت داشته است. گوشی می ۱۰ تی پرو 
شیائومی )۲۵۶( سه هفته قبل ۱۶ میلیون و تا۳۰۰ هزار بود و اکنون به قیمت۱۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این ۲۰ درصد کاهش قیمت به دلیل کاهش 

قیمت دالر، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت جهانی تلفن های همراه است.

مدیر عامل توانیر گفت: شبکه فرســوده بیش از ۱۰ هزار 
روستا در قالب این طرح طی امسال بهینه سازی و اصالح 
خواهد شــد که جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
را در برخواهد گرفت.محمد حسن متولی زاده، مدیر عامل 
توانیر گفت: نزدیک به ۱۰۰ درصد از روســتاهای کشور به 
شبکه برق پایدار متصل هستند، در حالی که ۱ میلیارد نفر 
در سراسر دنیا از نعمت برق بی بهره اند.مدیر عامل توانیر در 
بیان اینکه شبکه های برق رســانی روستایی در سال های 
اخیر و به دالیل طبیعی فرســودگی زیادی پیدا کرده و در 
برخی روســتاها به دلیل اجرای طرح هادی روستایی نیاز 

جدی به اصالح و بازسازی دارد، تاکید کرد: با توجه به تعامل 
خوب دولت و مجلس شورای اسالمی اعتبارهای خوبی برای 
صنعت برق در بودجه امســال دیده شده است.متولی زاده 
ادامه داد: براین اساس و با توجه به ردیف های اختصاصی در 
بودجه طرح جهادی بهارستان با هدف بهینه سازی و اصالح 
شبکه های فرسوده روستایی از امروز کلیدخورد.وی افزود: 
شبکه فرسوده بیش از ۱۰ هزار روستا در قالب این طرح طی 
امسال بهینه سازی و اصالح خواهد شد که جمعیتی بالغ بر ۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در برخواهد گرفت.مدیرعامل توانیر 
با اشاره به اینکه در قالب این طرح ۱۵۰ هزار مشترک جدید 

روستایی که در صف دریافت برق بودند از این نعمت برخوردار 
خواهند شد، گفت: درقالب این طرح ۱۰ هزار کیلومتر شبکه 
احداث خواهد شد و ۴ هزار دستگاه ترانسفورماتور و ۲۰۰ 
هزار پایه روشنایی نصب خواهد شــد.متولی زاده در پاسخ 
به ســوال پیرامون طرح برق امید گفت: این طرح با هدف 
تشویق مردم به اصالح الگوی مصرف برق طراحی شده و ۷ 
ما از زمان ابالغ آن می گذرد.وی در بیان اینکه ۷.۵ میلیون 
خانوار از تخفیف ۱۰۰ درصدی برق استفاده می کنند، گفت: 
میزان مشترکان پرمصرف نسبت به سال گذشته ۶.۵ درصد 

کاهش پیدا  کرده است.

قیمت بیت کوین در معامالت بازار جهانی ارزهای مجازی 
بیش از ۵ درصد سقوط کرد.در معامالت بازار جهانی ارزهای 
مجازی بیت کوین بیش از ۵ درصد سقوط کرد و با قیمت 

حدود ۵۵ هزار و ۳۰۰ دالر در حال معامله است.
قیمت کنونی نسبت به ۷ روز پیش هم ۳ دهم درصد پایین تر 
است. با احتساب سقوط قیمت بیت کوین، ارزش بازار آن 
به ۱۰۳۹ میلیارد دالر کاهش یافته اســت.در مجموع طی 
۲۴ ســاعت گذشــته یک میلیون و ۳۱۹ هزار توکن بیت 
کوین در بازار  جهانی جابه جا شده که ارزش این معامالت 
۷۳ میلیارد دالر بوده است. تعداد بیت کوین های موجود در 

بازار جهانی نیز هم اکنون به ۱۸ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۰۰ 
عدد رسیده است.

اتریوم هــم در معامــالت امــروز ۵.۳ درصــد ریخت و 
به زیر ۴ هزار دالر بازگشــت. هر توکن از ایــن ارز مجازی 
در حــال حاضــر حــدود ۳۹۰۰ دالر خریــد و فــروش 
می شــود. باینانس کوین هم که هم اکنون ســومین ارز 
بــازار از نظــر کل ارزش به شــمار مــی رود، در معامالت 
 ۳.۷ درصــد ریخــت و ۶۵۰ دالر در هــر توکــن معامله

 شد.
داج کوین هم که یکی از پرســروصداترین ارزهای مجازی 

است ۴.۴ درصد کاهش قیمت داشــت و حدود ۵۰ سنت 
در حال خرید و فروش شدن است. داج کوین در معامالت 
روز پنجشــنبه رقم ۷۳ دالر را دیده بود که نســبت به آن 
حدود یک سوم ارزش خود را از دســت داده است.به طور 
کلی در معامالت ارزش کل بازار جهانــی ارزهای مجازی 
۲.۳۶ درصد پاییــن آمد و به ۲۴۲۴ میلیارد د الر رســید.

به طور کلی در ۲۴ ساعت گذشــته ۲۸۰ میلیارد دالر در 
بازار جهانی خرید و فروش ارز مجازی شــده اســت. هم 
 اکنون ۹۶۸۱ نــوع ارز مجازی در جهــان در حال معامله

 است.

یوان مچ دالر را خواباندتهرانی ها منتظر نوبت بندی آب باشند

۱۳ میلیون نفر تا پایان دولت واکسن کرونا می زنند

افت ۱۵ درصدی قیمت ها در بازار موبایل

روز بد بازار جهانی ارزهای مجازیبرق 2۵ میلیون ایرانی رایگان شد
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سخنگوی دولت: 

همه سالیق باید بتوانند 
کاندیدای خود را در 
انتخابات داشته باشند

طرح ۲ فوریتی ابطال 
انتخابات شرکت های 
سهام عدالت استانی

پتانسیل صادرات 
 ۱۰۰میلیارد دالری 
 به کشورهای
 همسایه

زادبوم خبر داد:

 کولبری
  در شأن
  کرامت

 مرزنشینان نیست
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روحانی:

سرمقاله

بی رغبتی بانک ها به 
تسهیالت تکلیفی

در پرداخــت هــر گونــه 
تســهیالت و وام بایــد 
هماهنگی بین سیاســت 
هــای پولــی، مالــی و 
 سیاســت های مبتنی بر 
تسهیالت دهی وجود داشــته باشد. وقتی این 
هماهنگ سازی ایجاد نشــود در اجرای طرح 
مشکالت بسیاری وجود خواهد داشت. به عبارتی 
هنگامی که طــرح ها و لوایح بــه پختگی نمی 
رسند و قدرت کارشناســی ندارند به طور قطع 
در اجرا به مشکل خواهند خورد. از طرفی دیگر 

بازگشت منابع به ...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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گردش ۲۰۰ میلیاردی 
کاالی قاچاق در بازار 

لوازم خانگی

صادارت ۶3 تن ماسک به 
ارزش ۱. ۱ میلیون دالر 

بانک ها در مورد استفاده از حساب یارانه به عنوان وثیقه سخت گیری می کنند

مانع  تراشی  در  پرداخت وام ازدواج
صفحه3
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 کاهش تعداد شاغالن 
و نا امیـدی از یافتن شغل

نرخ بیکاری در سال ۹۹ با کاهش۱.۱ درصدی به ۹.۶ درصد رسید

کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت و خروج افراد از بازار کار 

روند افزایشــی قیمت لــوازم خانگی توســط 
تولیدکننــدگان در حالــی انجام می شــود که 
بازار امین حضــور پر از کاالهــای قاچاق بوده و 
فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش 
آنها اقدام می کنند.بعــد از یک ماه تعطیلی این 
هفته بازار کاالهایی که مشمول محدودیت نبودند 
فعالیت خود را آغاز کرده انــد با این وجود هنوز 
فروشندگان از رکود بازار گله مند بوده و معتقدند 
با وجود اینکه ما کسب و کاری نداشته ایم باید در 
زمان مقرر مالیاتهای خود را پرداخت نماییم که 
این موضوع اصاًل عادالنه نیست.نکته قابل توجه 

اینکه در شرایط رکود بازار کاالها...

با وجود ممنوعیت صــادرات، به گفته فعاالن بازار 
طی سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۶۳ تن ماسک 
صورت بــه ارزش تقریبی ۱. ۱ میلیــون دالر به 
۱۲ کشور، توســط ایران صادر شــده و در مقابل 
حدود ۴۸۵ تن از این کاال به ارزش تقریبی ۳۴.۸ 
میلیون دالر از ۱۴ کشــور، وارد ایران شده است. 
همچنین تراز بازرگانی ایران در صادرات ماســک 
صورت در سال ۱۳۹۹ دارای کسری ۳۳.۷ میلیون 
دالری است.با آغاز بحران کرونا و نیاز مردم به اقالم 
اساسی جلوگیری کننده از این بیماری بازار ماسک، 
دستکش، الکل و مواد ضدعفونی رونق گرفت. بازار 
نوظهوری که توانست با درآمدهای میلیاردی جای 

بازارهای پردرآمدی همچون...



اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی دولت: 
شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری 

است و نه مرجع ابالغ قانون
ســخنگوی دولت با بیان اینکه هرگونه تصمیم 
گیری و سیاســتگذاری درباره مذاکرات وین با 
نهادهای باالدستی است، گفت: امیدواریم طرفهای 
برجام پیش از فرارسیدن موعد توافق ایران و آژانس 
مذاکرات احیای برجام و عمل به تعهدات خود را به 

سرانجام برسانند.
سخنگوی دولت درخصوص ارزیابی روند مذاکرات 
وین و اینکه آیا تا سوم خرداد و ضرب االجل مجلس 
برای امحای دوربین های آژانس انرژی اتمی ایران 
و اعضای برجام به توافق می رسند، گفت:  تاریخی 
را که قانون و متعاقب آن توافق میان ایران و آژانس 
تعیین کرده همان سوم خرداد است و امیدواریم 
که همه طرف های برجام پیش از فرارسیدن آن 
موعد، مذاکرات جاری را برای احیای کامل برجام و 
عمل همه طرف ها به تعهدات به سرانجام برسانند.

وی افزود: ترجیح مــی دهیم احتمال تحقق این 
مسئله را به آینده بسپاریم و به همه اعضای برجام 
توصیه می کنیم که همچنان برای رســیدن به 
توافق پیش از مهلت قانونی تمرکز کنند. ربیعی 
تاکید کرد: هر گونه تصمیم و سیاستگذاری در این 
زمینه بر عهده نهادهای باالدستی است. سخنگوی 
دولت درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان 
رییس جمهوری درباره آن گفت: معموال هرگونه 
سیاست های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و 
اجرا تبدیل بشود،  باید از مجرای قانون عبور کند. 
آنچه که در این زمینه مشــخص است این است 
که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام 

شورای نگهبان،  کاری شبیه قانون گذاری است.
وی افــزود: اینکه چــه چیزی در اختیــار دولت 
هست یا نیست،  منافی اجرای قانون و روال قانون 
نمی باشــد. در واقع، فارغ از میزان اختیار،  وظیفه 
دولت اجرای قانون اســت. همان طور که رئیس 
جمهور دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت 
نام از داوطلبان، مالک عمل است و الزامات وزارت 
کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون 
باید از مجاری ذیربط و با ابالغ رییس جمهور عملی 
بشود.ربیعی ادامه داد: به اعتقاد حقوق دانان، آنچه 
که اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابالغیه ، چرا 
که شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که 
مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابالغ قانون است؛ از 
این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم 
نگهبان به وزارت کشــور نوشته است.  سخنگوی 
دولت گفت: معیارهای ابالغی شورای نگهبان در 
مورد داوطلبان مسند ریاست جمهوری از لحاظ 
شکلی،  از نظر مرجع وضع و ابالغ این معیارها و از 
لحاظ ماهوی با توجه به مفاد اصل ۱۱۵ ، بند ۸ اصل  
۳ و دیگر اصول مرتبط و نیز جزهای ۱ و ۲ بند ۱۰ 
سیاست های کلی از نظر حقوقی ، محل ایراد است. 
در عمل نیز ممکن است بر حق مشارکت مردم در 

تعیین سرنوشت ، اثر مطلوب نداشته باشد.
وی افزود: از منظر حقوقی، تغییر رژیم حقوقی قابِل 
اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابِل اعمال، 
انجام شدنی نیست. به همین خاطر، وزارت کشور 
مطابق نص قانون اساســی و بر اساس ماده ۵۵ و 
۵۹ قانون انتخابات ریاســت جمهوری از امروز از 
همه داوطلبین ثبت نام به عمل می آورد.ربیعی 
ادامه داد: آنچه مستلزم حق و تکلیف باشد، باید به 
صورت قانون تصویب گردد و انتشار عمومی یابد تا 
شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع شوند و 
امورات خود را بر اساس آن، تنظیم کنند. موضع 

دولت، حاکمیت قانون است.
وی افزود: بنای دولت،  همــکاری با همه نهادها 
است اما در چارچوب قانون و قانون اساسی و حفظ 
حقوق شهروندان. بنابراین، چنانچه شرایط جدید 
برای نامزدهای انتخابات به صورت قانون ، تصویب 
و ابالغ گردد، حتما وزارت کشور نسبت به اجرای 
آن، اقدام خواهد کرد.سخنگوی دولت گفت:  یک 
اطالع رسانی هم در این دوره از ثبت نام ها داریم 
و آن اینکه طی هماهنگی وزارت کشور با نیروی 
انتظامی، استعالم سوپیشینه داوطلبین به صورت 

آنالین هنگام ثبت نام انجام می شود.
وی  در پاسخ به این سوال که بررسی پرونده افشای 
فایل صوتی آقای ظریــف تاکنون به چه نتایجی 
رسیده است؟  زیرا برخی اخبار می گویند دولت 
از بازداشت یکی از عوامل »برنامه آنسوی دولت« 
جلوگیری کرده است. با طرح این سوال که خبر 
جلوگیری از بازداشت توسط دولتی ها را چه کسی 
و یا کدام مقام مسئول داده است؟ ، گفت: متاسفانه 
برخی غیرمسئوالنه به شایعاتی دامن می زنند که 
ریشه در واقعیت ندارد و نتیجه ای جز آلوده شدن 
عامالن این خبرپراکنی های نادرســت به گناه 
تهمت و افترا ندارد.ربیعی یادآور شد: روز گذشته 
با مسئول این پرونده در وزارت اطالعات صحبت 

کردم. چنین موضوعی را قویا تکذیب کردند.

خبر

رونــد افزایشــی قیمــت 
لــوازم خانگــی توســط 
تولیدکننــدگان در حالی 
انجام می شود که بازار امین 
حضور پر از کاالهای قاچاق 
بوده و فروشندگان غیررســمی به راحتی نسبت به 
فروش آنها اقدام می کنند.بعــد از یک ماه تعطیلی 
این هفته بــازار کاالهایی که مشــمول محدودیت 
نبودند فعالیت خود را آغاز کرده اند با این وجود هنوز 
فروشندگان از رکود بازار گله مند بوده و معتقدند با 
وجود اینکه ما کسب و کاری نداشته ایم باید در زمان 
مقرر مالیاتهای خود را پرداخت نماییم که این موضوع 

اصاًل عادالنه نیست.
نکته قابل توجه اینکه در شرایط رکود بازار کاالها با 
افزایش قیمت از جانب تولیدکنندگان روبرو شــده 
اند به نحوی که در بــازار لوازم خانگی کاهش قدرت 
خرید مردم عاملی شده تا کمتر به سراغ خرید کاالی 
جدید بروند با این حال تولیدکنندگان افزایش هزینه 
های تولید را بهانه کرده و خواســتار افزایش قیمت 
محصوالت خود هستند البته فاز جدید افزایش قیمت 
ها در لوازم خانگی هفته گذشته توسط یک شرکت 
داخلی آغاز و به مرور به سایر شرکتها نیز تسری پیدا 
کرده اســت برهمین اســاس تعدادی از شرکتهای 
تولیدکننده لوازم خانگی داخلی تصمیم به افزایش 

۵تا۱۰ درصدی قیمت محصوالت خود را دارند.
نکتــه قابــل تامــل اینجاســت در شــرایطی که 
تولیدکنندگان مدعی کاهش وابستگی به واردات و 
خودکفایی در تولید هستند چرا با وجود روند کاهشی 

نرخ ارز همچنان هزینه های تولید آنها باال و خواستار 
افزایش قیمت محصوالت خود هستند این موضوع 
حتی با اعتراض رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز روبرو 

شده است.
پازوکی در همین رابطه با اعــالم اینکه فروش لوازم 
خانگی در راکدترین حالت خود به ســر می برد اما 
انجمن لوازم خانگــی مدام قیمتهــا را افزایش می 
دهد، گفت: وقتــی 7۰ درصد مــواد اولیه در داخل 
کشور تولید می شود و قیمت دالر نیز روند کاهشی 
دارد چرا باید افزایش قیمت ها اعمال شود یخچالی 
که ســال ۹6 یک و نیــم میلیون تومان بــود امروز 
بــه ۳۰ میلیون تومــان رســیده درحالیکه حقوق 

کارگران بــه میزان کمی افزایش پیدا کرده اســت. 
عــالوه براین نکته مهم اینجاســت روند افزایشــی 
قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی 
انجام می شــود که بازار امین حضور پر از کاالهای 
قاچاق بوده و فروشــندگان غیررســمی به راحتی 
نســبت به فروش آنها اقدام می کنند. اما چرا کاالی 
قاچاقی که باچندین واســطه وارد کشور شده است 
درنهایت قیمتی پایین تــر از محصوالت تولیدی در 
داخل کشــور را دارد! به عنوان نمونه لباسشــویی 
 قاچاق ال جی در بــازار 7 میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شده درحالی که یک لباسشویی ایرانی 
با همان امکانات ۱۱ میلیون تومان به فروش می رسد.

به اعتقاد کسبه گردش مالی کاالهای قاچاق در بازار 
لوازم خانگی به ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد اما جالب 
اینجاست مسئوالن نظارتی مدام از افزایش نظارت 
خود بر بازار صحبت می کنند امــا این نظارت فقط 
محدود به کسبه رسمی شــده و آن دسته از افرادی 
که کاالی قاچاق به فروش می رســانند شامل این 

نظارت نمی شوند.
همچنین در فصــل گرما که مصــرف کولر افزایش 
بیشتری پیدا کرده اســت یک کولر قاچاق 7 تا 7.۵ 
میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر 
از ۹ میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک 
تلویزیون ایرانی تا ۱۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت 
باالتر را در کاالهای قاچاق می توان ۱۱ میلیون تومان 

خریداری کرد.
گله مردم از بالتکلیفی بازار لــوازم خانگی و افزایش 
قیمت محصوالت ایرانی درحالی مدام افزایش پیدا 
می کند که تولیدکنندگان مدام تامین سخت مواد 
اولیه را بهانــه کرده و در صدد تغییربیشــتر قیمت 
محصوالت خود هســتند.امروز نرخ دالر حدود ۲۰ 
هزار تومان اســت اما این روند کاهشی هیچ تاثیری 
بر قیمت کاالهای داخلی نداشته و آنها مدام ترجیح 
به افزایش قیمت دارند. در این شــرایط مسلم است 
 که رکود بازار تشدید شــده و مردم تمایلی به خرید 

نداشته باشند.
کســبه لوازم خانگی در این رابطه مــی گویند با هر 
بار افزایش قیمت ما فقیرتر می شویم چرا که مردم 
ترجیح می دهند کاال با قیمتهــای باال نخرند و این 
کسبه است که باید مالیات اجاره و بدهی های بانکی 

خود را در زمان مقرر پرداخت کند.

خبری از نظارت نیست

گردش 200 میلیاردی کاالی قاچاق در بازار لوازم خانگی

روحانی:
 کولبــری در شــان کرامت 

مرزنشینان  نیست
رییس جمهوری درجلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، قاچاق کاال را امری ناپسند و 
زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف 

در کشور دانست.
دویســت و بیســت و چهارمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شــنبه به 
ریاســت حجت االسالم والمســلمین حسن 
روحانی برگزار شــد و در این جلســه، برنامه 
تامین کاالهای اساســی، ضروری و مورد نیاز 

در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلســه، رییس کل بانــک مرکزی 
گزارشــی از تامین ارز مورد نیــاز کاالهای 
اساسی در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارایه 
کرد و پس از بحث و بررســی تصمیمات الزم 
برای خرید اقالم مورد نیاز اتخاذ شد.همچنین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین 
گندم مورد نیاز سال  ۱۴۰۰و آمار خرید داخلی 
گندم در استان های مختلف ارایه نمود سپس 
برنامه تامین ســالیانه گندم برای نیاز ســال 
و تکمیل ذخایر اســتراتژیک پس از بحث و 

بررسی به تصویب رسید.
در این جلسه وزیر کشــور و مسئوالن ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال نیز گزارشی از اقدامات و 

برنامه های این ستاد ارایه کردند.
رییس جمهوری قاچاق کاال را امری ناپسند 
و زیــان بار بــرای اقتصــاد و تجارت ســالم 
و شــفاف در کشــور دانســت و تاکید کرد: 
کولبری پدیده زشــت و غیرقابل قبولی بوده 
که نه در شــان کرامت انســانی مرزنشینان 
رشید ما اســت و نه با سیاســت ها و انضباط 
تجاری کشور ســازگاری دارد.دکتر روحانی 
افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشــتغالزایی 
و مهارت افزایی برای مرزنشــینان شــریف، 
 ایــن پدیــده ناگــوار از چهره مزرهــای ما 

زدوده شود.
رییس جمهور تصریح کرد: شــفاف ســازی 
و ایجاد انضبــاط در سراســر چرخه تجاری 
کشــور، از نقطه تامین تا زنجیــره عرضه و 
نقطه مصرف الزمه این کار اســت و رسیدن 
به این هــدف با هماهنگــی و همکاری همه 
دستگاه های ذیربط در دولت، نیروی انتظامی 
 و نهادهای نظارتــی و قضایی امــکان پذیر 

خواهد بود.

طرح ۲ فوریتی ابطــال انتخابات 
شرکت های سهام عدالت استانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه  به 
وزیر اقتصاد بر لزوم رفع ابهامات و مغایرت های 
قانونی انتخابات هیئت مدیره شــرکت های 
سهام عدالت اســتانی تاکید کرد و گفت اگر 
این ابهامات رفع نشود طرح دو فوریتی ابطال 
این انتخابات را در دستورکار قرار خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال 
نامه ای به وزیر اقتصــاد و دارایی درباره لزوم 
رفع مغایرت هــای قانونــی انتخابات هیئت 
مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی 

خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص نامه اش 
به دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت 
اقتصاد باید قبل از برگزاری انتخابات هیئت 
مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی 
تمامی مغایرت های قانونــی و ابهامات جدی 
و اساســی آن را رفع کند.رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس افــزود: در صــورت رفع 
نشــدن مشــکالت و اصرار وزارت اقتصاد و 
دارایی بــر برگزاری انتخابــات هیئت مدیره 
شــرکت های تعاونی ســهام عدالت استانی، 
در کمیســیون اقتصادی طــرح دو فوریتی 
 ابطال این انتخابــات را در دســتور کار قرار 

خواهیم داد.
وی ادامــه داد: بعــد از نشســت مشــترک 
کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئوالن ارشد 
سازمان بازرسی کل کشــور در روز یکشنبه 
و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابســامان 
مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه های 
جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت 
مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت، تدوین 
و ارسال این نامه در دســتور کار کمیسیون 
قرار گرفت.پورابراهیمــی تصریح کرد: براین 
اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای 
رفع اشکاالت و مغایرت های قانونی و اساسی 
این انتخابات و امکان برگــزاری هرچه بهتر 
آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارســال 

شده است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره ۲196|  چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه 1400

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب 
یک هزار میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی 
در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و اعالم کرد که سال 
گذشته ۳۵ میلیارد دالر صادرات از کشور صورت 
گرفته اســت که مقصد 6۰ درصد آن کشورهای 

همسایه بود.
»حمید زادبوم« در نشست هم اندیشی برنامه های 
توســعه صادرات کشــور با حضور »علیرضا رزم 
حســینی« وزیر صنعت، نماینــدگان مجلس و 
تشکل های بخش خصوصی افزود: سازمان توسعه 
تجارت ایران در راســتای تحقق شــعار ســال و 
هماهنگ با دیگر معاونت هــای وزارتخانه برنامه 
پیشنهادی خود را ارائه داده است که در این برنامه 
از نظرات دســت اندرکاران دولتــی، خصوصی و 
تشکل ها استفاده شده اســت.وی با بیان اینکه 

۴۸ درصد از مشــوق های صادراتی سال گذشته 
به عنوان کمک سود تسهیالت بانکی با نرخ چهار 
درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، افزود: در 
بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد 
تومان برای مشــوق های صادراتی در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشاره به تدوین استراتژی ملی صادرات ایران 
رویکرد زمانی پنج ساله، خاطرنشان کرد: تفاهم 
نامه با آی تی سی)ITC( در ســال ۱۳۹۵ برای 
تدوین استراتژی به امضا رسید و در سال ۱۳۹7 
تامین مالی الزم از طریق اتحادیه اروپا انجام شد 
و تدوین اســتراتژی ملی صادرات از سال ۱۳۹۸ 
آغاز شــد.زادبوم تصریح کرد: در این استراتژی از 
نظرات کارشناسان بین المللی، بخش خصوصی 
و تشکل ها استفاده شده است و بر توسعه زنجیره 

ارزش به عنوان نقشی مهم تاکید شده است.
وی با اشــاره به پیش بینی و تدویــن ۳۵۹ اقدام 
در این استراتژی گفت: 6 گروه کاالیی به صورت 
منتخب و پایلوت شامل دو گروه از کشاورزی، دو 
گــروه از خدمات و دو گروه از صنعــت برای اجرا 
انتخاب شــدند و ۳۵۹ اقدام ظرف پنج سال برای 
توسعه صادرات این گروه ها پیش بینی شده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران  با اشاره به 
برنامه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، تاکید کرد: 
از ۳۵ میلیارد دالر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ 
حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر مربوط به 
۱۵ کشور همسایه بود و 6۰ درصد صادرات کشور 
را شامل شده است.زادبوم تصریح کرد: کشورهای 
هند و چین از جمله مهمترین کشــورهای هدف 
صادراتی ما بوده است.وی همچنین با اعالم این که 

کل پتانسیل صادراتی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر به ۱۵ کشور همسایه است، گفت: بیشترین 
پتانسیل در کشور پاکستان با بیش از ۱6 میلیارد 

دالر است.
زادبوم با اشــاره به اهداف صادراتــی به تفکیک 
گروه های کاالیی گفت: برای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ 
درصدی به صورت واقع بینانه، رشد ۱۵ درصدی 
بر اساس دســتورات ریاســت جمهوری و رشد 
۲۱.7 درصدی بر اســاس برنامه ششــم توسعه، 
هدف گذاری شده است که باید به سمت کاالهای 
دارای ارزش افزوده بیشــتر برویم و در این راستا 
باید تولید جهت دار شــود تا ارزش هر تن کاالی 
صادراتی افزایش یابد.به گفته وی، حمایت های 
دولت باید هدفمند،مشروط، مدت دار و در طول 

زمان کاهنده باشد.

ثبت نــام داوطلبــان دوره ســیزدهم انتخابــات 
ریاست جمهوری در محل ســتاد انتخابات کشور در 
خیابان فاطمی تهران آغاز شــد. ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری رسماً با دستور وزیر کشور 
و با آغاز فرآیند ثبت نام داوطلبــان، به مدت ۵ روز، در 
 محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران 

کلید خورد. 
»حسین دهقان« وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح صبح روز سه شــنبه با حضور در محل ستاد 
انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران در سیزدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
وزیر سابق دفاع با حضور در وزارت کشور و انجام فرآیند 
ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که گفته بودم 
روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم. انتخابات ریاست 
جمهوری فیلم و سریال نیست. عرصه انتخابات کشور 
جای سلبریتی های سیاسی نیست. پاسخگویی به مردم، 
پذیرش مسئولیت و کارآیی مسئولین نظام حق همه 

مردم ایران است. باید با مردم رو راست بود.

وی عنوان کرد: همه مشکالت کشــور ناشی از عدم 
شفافیت است. دوره شفاف سازی از طریق حراست ها و 
حفاظت ها پایان یافته است. با درک رنج ها، مطالبات و 
خشم مردم و با داشتن برنامه برای حل مشکالت جامعه 
پا به عرصه انتخابات گذاشتم و بعد از عنایت پروردگار 

بعد از خدا به حمایت مردم عزیز چشم دوختم.
»سعید محمد« فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبیا صبح 
روز سه شنبه با حضور در محل ستاد انتخابات کشور در 
خیابان فاطمی تهران در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کرد.سعید محمد داوطلب 
انتخابات ریاست جمهوری پس از ثبت نام در انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست خبری با 
خبرنگاران اظهار کرد: ما دنبال یک تحول همه جانبه 
هستیم و سعی می کنیم با مشارکت جوانان این تحول 

بزرگ را رقم بزنیم.

محمد گفت: جوان گرایی در ســازوکارها و ساختارها 
باید انجام شــود. رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است.

وی افزود: مــن با داشــتن یک برنامه مشــخص به 
عرصه انتخابــات آمدم و با دارا بــودن یک تیم قوی و 
 مجرب که قبل از انتخابات اعالم خواهــم کرد، پا به 

عرصه گذاشتم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح 
روز سه شنبه و در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه 
انتخاباتی شورا گفت: طبق مصوبه ای که شورای نگهبان 
به وزارت کشور ارسال شده ثبت نام هایی که فاقد مدارک 
باشد اعتباری ندارد و مورد بررســی قرار نمی گیرد و 
به نماینده شورای نگهبان سپرده ایم این ها را تحویل 

نگیرد.
کدخدایی گفت: به وزارت کشــور گفته ایم بر اساس 
مصوبه مدارک را تحویل می گیریم. مدارک را باید وزارت 

کشور ضمیمه کند و مورد تأیید نماینده شورا نگهبان 
قرار گیرد.وی ادامه داد: مــا اعالم کردیم اینکه وزارت 
کشور مطالب دیگری را دنبال می کند ما نمی توانیم 

مانع شویم.
محمدحســین نامی وزیر اســبق ارتباطات با حضور 
در محل ســتاد انتخابات کشــور برای سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرد. وی در 
نشســت خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 6۴ برنامه 
برای انتخابات پیــش رو در نظر دارم، اظهار داشــت: 
اعتقاد من این است تا زمانی که همه نامزدهای مورد 
نظر، مورد تأیید شــورای نگهبان قــرار نگرفتند نه 
باید ســتاد بزنند و نه از اعضای کابینه نام ببرند. نامی 
در پاســخ به این ســوال که خود را عضو کدام جریان 
سیاســی می دانید، گفت: به صورت مســتقل وارد 
انتخابات شــدم اما به لحاظ فکری، اصولگرا هستم. 
»وهاب عزیــزی« دبیرکل جبهه جهادگــران ایران 
اســالمی نیز به محل ستاد انتخابات کشــور رفت و 
 برای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

ثبت نام کرد.

بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در ســال ۹۹ با کاهش۱.۱ درصدی به 
۹.6 درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که جمعیت شاغلین در این 
سال برابر با ۲۳ میلیون و ۲6۳ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از یک 
میلیون نفر کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد آنالین، براساس گزارش مرکز 
آمار، بررسی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ۹.6 درصد بوده است. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال 

قبل )۱۳۹۸( ، ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۹، به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ســاله و بیش تر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال 

قبل )۱۳۹۸( ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
بنابراین کاهش نرخ بیکاری در سال گذشــته بیش از آنکه به دلیل افزایش 
اشتغال باشد، به دلیل کاهش نرخ مشارکت و خروج افراد از بازار کار بوده است. 
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹، برابر با ۲۳ میلیون و ۲6۳ 
هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، 
بخش خدمات با ۴۹.۳ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۳ درصد و کشاورزی با 
۱7.۴ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است 

که ۲۳.7 درصد از فعاالن این گروه سنی در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات ساالنه نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به سال 

قبل )۱۳۹۸( ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد 
که ۱6.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی 
است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد حاکی از آن است که- این نرخ نسبت 
به سال ۱۳۹۸، به میزان ۱.۲ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر دارای اشتغال ناقص در سال۱۳۹۹ نشان می دهد که  ۹.۵ 
درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا 
نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده 
برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۴.۴ درصد از شاغلین ۱۵ 
ساله و بیش تر، ۴۹ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند. بررسی نرخ بیکاری 
جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.6 درصد از جمعیت فعال، بیکار 
بوده اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان ۹۵ درصد نرخ بیکاری کل کشور 
بین ۹.۴ درصد تا ۹.۹ درصد با نقطه مرکزی۹.6درصد بدســت آمده است؛ 
بدین معنی که این فاصله با اطمینان ۹۵ درصد، مقدار واقعی نرخ بیکاری کل 
کشور را در بر می گیرد. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به سال 

قبل )۱۳۹۸(، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.  برر سی نرخ بیکاری جوانان 
۳۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۳.7درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 
بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 
۲۴-۱۵ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته 
۲.۳ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ساله 
حاکی از آن است که ۱6.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. 
این شاخص در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 
روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـــرات نرخ بیکاری گروه سنی 
۳۵-۱۸ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته 
۱.۲ درصد کاهش یافته است. بررســی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش 
عالی، نشان می دهد ۱۴.۲ در صد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی 
بیکار بوده ا ند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت 
به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـــرات این نرخ حاکی از آن 

است که نسبت به سال قبل ۲.۵درصد کاهش داشته است.
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشــان می دهد که ۹.۵در صد جمعیت 
شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و 
در نقاط رو ستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال 

۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ در صد کاهش داشته است.

یک هزار میلیارد تومان مشوق های صادراتی در بودجه ۱۴۰۰

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

۲۰۰ میلیون دالر در راه بورس
مصوبات جلسه ۲۲۱ ستاد هماهنگی اقتصادی درحالی ابالغ شد که یکی از این مصوبات از تزریق ۲۹۹ میلیون دالر به بازار سرمایه حکایت دارد.معاون اقتصادی رئیس جمهور، تصمیمات 

جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ را که به تأیید رئیس جمهور رسیده است، ابالغ  کرد. این مصوبات مربوط به سه بند اول بسته 
حمایتی از بازار است که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید. بر اساس این ابالغیه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته 

نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. 

اولین روز ثبت  نام داوطلبان ریاست  جمهوری در خیابان فاطمی

سعید محمد  و حسین دهقان ثبت نام کردند

نرخ بیکاری در سال 99 با کاهش1.1 درصدی به 9.6 درصد رسید

 کاهش تعداد شاغالن و نا امیدی از یافتن شغل



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2196|  چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه

بعد از مشکالتی که اخیرا در رابطه با ترانزیت مرغ های 
وارداتی پیش آمد و نبود مصوبــه ای در مورد جریان 
ترانزیت این محصول، گمــرک و وزارت صمت توافق 
کردند در رابطه با ترانزیت مرغ های وارداتی، براساس 
شرایط مربوط به ترانزیت محموله های گوشت قرمز 
اقدام کنند.طی مصوبه ۲۶ اســفندماه سال گذشته 
هیات وزیران، مقرر شــد ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با 
استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام وارد کشور شود. این واردات به دلیل 
شــرایط بازار مرغ و کمبود و نوسان قیمتی که در آن 
ایجاد شده بود مصوب شد تا بتواند سهمی در تعدیل 

بازار داشته باشد. 
اما آنچه اتفاق افتاد ایــن بود که در مرحلــه اول در 
فروردین مــاه ۱۳۹۰ تن مرغ به گمرک رســید و با 
وجود اینکه مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی آن بدون کد 
رهگیری را هم حتی صادر شده بود، به دلیل مشکالتی 
که وجود داشت سازمان دامپزشکی مجوز ترخیص 
نداد. اما مساله اینجا بود که شرایط سردخانه ای برای 
نگهداری این محموله تا زمان صدور مجوز دامپزشکی 
برای ترخیص مهیا نبود و طبق اعالم مسئوالن مربوطه، 
پیــش از آن هماهنگی در ترانزیــت این محصول به 
ســردخانه های تحت کلید گمرک از ســوی وزارت 
جهاد صورت نگرفته بود.بــه دنبال این جریان، اخیرا 
گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت)صمت( پیشــنهاد کرده برای رفع مشکل 
ترانزیت مرغ های وارداتی و با توجه به نبود مصوبه ای 

در این مــورد، فعال مانند مصوبه مربــوط به ترانزیت 
محموله های گوشت قرمز که در سال ۱۳۹۸ مصوب 
شده بود، اقدام شود تا در مورد این مساله نیز تصمیم 

قطعی گرفته شود. 
بر این اســاس ارونقی، معاون فنی گمــرک ایران به 
قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعالم کرده 
که مصوبه هیات وزیران درباره واردات ۵۰ هزار گوشت 
مرغ به قید فوریت به گمرکات اجرایی ابالغ شــد که 
اولین محموله مرغ وارداتی نیز در گمرک تهران تخلیه 
شده و گمرک محل به دلیل فسادپذیری و عدم امکان 
نگهداری این کاال در گمرک به دلیل نبود سردخانه حائز 
شرایط مطابق با مصوبه مربوط به رفع مشکالت ترانزیت 
محموله های گوشت قرمز اقدام کرده است؛ به طوری 
که محصول به صورت حمل یکسره به سردخانه های 
معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ترانزیت شود 
تا پس از مجوزهای اخذ شده قانونی و کد رهگیری بانک 

نسبت به ترخیص قطعی آن اقدام شود. 
براین اســاس، گمرک از وزارت صمت خواســته تا 
مفاد مصوبه مربوط به گوشــت قرمز، قابل تعمیم و 
تسری به محموله های گوشــت مرغ نیز باشد تا برای 
محموله های بعدی در این مورد اقدام شــود. در ادامه 
قبادی، در پاسخ به گمرک موافقت خود را اعالم و تاکید 
کرده که این معاونت با تعمیم و تســری مصوبه رفع 
ترانزیت گوشت های قرمز به محموله های مرغ به دلیل 
جلوگیری از فساد و افت کیفیت و همچنین تسریع در 

فرآیند تعمیم و توزیع موافق است.

بی رغبتی بانک ها به تسهیالت تکلیفی
وحید شقاقی، اقتصاددان

در پرداخت هر گونه تسهیالت و وام باید هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و سیاست های مبتنی بر تسهیالت دهی وجود داشته باشد. وقتی این هماهنگ سازی ایجاد نشود در اجرای طرح مشکالت بسیاری وجود 
خواهد داشت. به عبارتی هنگامی که طرح ها و لوایح به پختگی نمی رسند و قدرت کارشناسی ندارند به طور قطع در اجرا به مشکل خواهند خورد. از طرفی دیگر بازگشت منابع به بانک ها به دلیل محدودیت منابع مهم 
است و تسهیالت تکلیفی و ابالغی باید طوری برنامه ریزی شود که با اهداف بانک ها همخوانی داشته باشد. باید در نظر گرفت آیا منابع برای افزایش میزان وام جود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی باید دید تمایل شبکه 
بانکی برای پرداخت این تسهیالت تا چه اندازه است بعد برای اعالم و اجرای لوایح وارد عمل شد.  چراکه با اجبار نمی توان این بنگاهها را برای پرداخت وام ازدواج که مسئولیتی اجتماعی است وادار کرد. درست است که 
بانک ها مسئولیت اجتماعی هم دارند اما نقش بنگاه اقتصادی درآنها پررنگ تر است. بدین جهت نبود وثایق مناسب به ناترازی منابع بانکی منجر خواهد شد. درحالی که تالش بر این است که خلق پول در سیستم بانکی 
کنترل شود اما شاهد هستیم که همواره تسهیالت تکلیفی به آنها تحمیل می شود. بانک ها دنبال گرفتن وثایق برای زنده کردن منابع بانکی هستند در غیر این صورت ناترازی منابع مشکل ساز خواهد بود. یارانه در آینده 
ممکن است دستخوش حذف شود و از طرفی دیگر اقساط یک وام صد میلیونی چند برابر این مبلغ است. بنابراین پذیرش حساب یارانه به عنوان وثیقه وام ازدواج با واقعیت همراه نبوده و شدنی نیست. از طرفی دیگر سیستم 
بانکي نگاه بنگاه محوري به معادله پرداخت تسهیالت و دریافت سپرده ها دارد. به این معنا که ترجیح مي دهد به جاي پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت قرض الحسنه و با بهره اي معادل کارمزد یک وام آن 
را به عنوان وام هاي کالن با بهره باالتر پرداخت کند. البته نباید از نظر دور داشت که متاسفانه در سیستم بانکي به دلیل بلوکه بودن دارایي ، بانک ها با منابع منجمد باال مواجه هستند و این امر توان وام دهي را کاهش داده 
است. اما اینکه این لوایح قبل از در نظر گرفتن امکان اجرایی شدنشان اعالم عمومی می شود نادرست است و باید قبل از هر گونه تحمیل تسهیالت تکلیفی به سیستم بانکی هماهنگ سازی میان سیاست های پولی و بانکی 

انجام شود.هماهنگی بین رویه ها و دستورالعمل ها باید وجود داشته باشد و قبل از اینکه طرح مجوز یارانه ابالغ شود باید تفکر و هماهنک سازی نیز مد نظر قرار می گرفت. 

یک اقتصاددان مــی گوید: 
مبنا قرار دادن حساب یارانه 
برای وام صد میلیونی ازدواج 
با واقعیت همراه نبوده و شدنی 
نیست و بار مالی بسیاری برای 
بانک ها خواهد داشت. وحید شقاقی معتقد است که قبل 
از اعالم و ابالغ لوایح باید تبعات آن طرح در نظر گرفته و 
با سیاست های پولی و مالی کشور هماهنگ سازی شود. 
در حالی قانون بودجه مجوز اســتفاده از حساب یارانه 
بعنوان وثیقه را داده اســت که رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم می کند برای دریافت وام ازدواج، حساب یارانه قابل 
قبول نیست. این در حالی است که در شرایطی قرار داریم 
که کمتر کسی می تواند برای دریافت انواع وام بخصوص 
وام ازدواج دو ضامن رسمی داشته باشد. مبنای بانک ها 
برای تایید و پرداخت وام ازدواج داشتن دو ضامن رسمی 
اعالم شده است. همتی، رئیس کل بانک مرکزی درحالی 
سنگ بانک ها را به سینه می زند که در برخی بانک ها با 
ارایه حساب یارانه به عنوان وثیقه موافق شده است. حال 
چرا رئیس کل با این اتفاق موافق نیست جای سوال دارد. 
به هر ترتیب سخت گیری زیادی در قبول حساب یارانه 
علی رغم اعالم مدیــر اداره اعتبارات بانک مرکزی در 
بانک های عامل می شود و زوجین برای دریافت این وام 
مشکالت بسیاری دارند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، وام 
ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش 
یافته البته رقم وام ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و 
زوجه های زیر ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده 
است.بر این اساس، بانک ها موظف شده اند به زوج هایی 
که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷ است 

و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست، 
این تسهیالت را پرداخت کند. بانک ها باید برای ضمانت 
صرفا یکی از ســه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و 
سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله 
ضمانت بپذیرند. در همین زمینه مدیر اداره اعتبارات 
بانک مرکزی گفته است که وثایق وام ازدواج، حساب 
یارانه و سفته است که بانک ها بر اساس شرایط متقاضی 
و اعتبار سنجی، نســبت به دریافت وثایق کافی اقدام 
می کنند. شهرزاد دانشمندی در خصوص ابالغ پرداخت 
وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به بانک ها و زمان اجرای 
آن گفت: به محض ابالغ قانون بودجه از سوی دولت به 
بانک مرکزی، موضوع به بانک ها ابالغ شــد و تاکنون 
هم ۲۷ هزار و ۵۱ نفر از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

بهره مند شدند و بقیه افراد هم در صف بررسی مدارک 
هستند. مدیر اعتبارات بانک مرکزی همچنین تصریح 
کرد: به موجب قانون تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
افرادی که از سال ۹۷ به بعد ازدواج کردند و تاکنون وام 
ازدواج دریافت نکردند، با مراجعه به سامانه می توانند 
مشــخصات خودشــان را ثبت و بانک عامل و شعبه 
مورد نظر را انتخاب کنند. در حال حاضر بازپرداخت 
مبلغ وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی به طور مســاوی بین 
۸۴ قسط ماهانه تقسیم می شود و بنابراین با احتساب 
سود ساالنه ۴ درصد، مبلغ اقساط ماهانه برای هر وام، 
۶۸۰ هزار تومان و در مجموع یک میلیون و ۳۶۰ هزار 
تومان خواهد بود. اگر زوجین همچنان هفت سال فقط 
زمان داشته باشند برای بازپرداخت اقساط این مبلغ دو 

برابر یعنی دو میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای زوجین 
خواهد بود. 

این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی نیز به تازگی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما، با بیان اینکه در سال جاری ۷۷۰ هزار وام 
ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، اظهار کرد: 
اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانک ها 
کاهش می یابد چرا که باید از منابع قرض الحسنه پرداخت 
کنند و با این حساب ممکن است منجر به ایجاد صف شود. 
نکته دوم این است که مبلغ اقساط زیاد می شود و تضامین 
درخواستی بانک ها نیز تغییر خواهد کرد که ممکن است 
منجر به سخت گیری شــود. بنابراین منابع و مصارف 

تسهیالت پرداختی باید متوازن باشد.

بانک ها در مورد استفاده از حساب یارانه به عنوان وثیقه سخت گیری می كنند

مانع  تراشی  در  پرداخت وام ازدواج 
كاهش توان وام دهي نظام بانکی
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با وجود ممنوعیت صادرات، 
به گفته فعاالن بازار طی سال 
۱۳۹۹ در مجموع حدود ۶۳ 
تن ماسک صورت به ارزش 
تقریبــی ۱. ۱ میلیون دالر 
به ۱۲ کشور، توسط ایران صادر شده و در مقابل حدود 
۴۸۵ تن از این کاال به ارزش تقریبــی ۳۴.۸ میلیون 
دالر از ۱۴ کشور، وارد ایران شده است. همچنین تراز 
بازرگانی ایران در صادرات ماسک صورت در سال ۱۳۹۹ 

دارای کسری ۳۳.۷ میلیون دالری است.
با آغاز بحران کرونا و نیاز مردم به اقالم اساسی جلوگیری 
کننده از این بیماری بازار ماسک، دستکش، الکل و مواد 
ضدعفونی رونق گرفت. بازار نوظهوری که توانســت 
با درآمدهــای میلیاردی جای بازارهــای پردرآمدی 
همچون پوشاک، تجهیزات پزشکی، دارو و... را بگیرد. 
فعاالن این صنعت در سراسر جهان با استقبال از این 
بازار تازه فرصــت هایی جدید را پیــش روی خود برا 
درآمدزایی دیدند و بسیاری از این افراد با تولید ماسک 
صورت درمدل های مختلف تجــارت این کاال را آغاز 

کرده اند. 
در ایران نیز صنعت تولید ماســک به عنوان صنعتی 
نوظهور تا به امروز میلیون ها تن ماسک صورت تولید 
کرده که عالوه بر بازار داخلی مشتریان خارجی بسیاری 
نیز دارد. بر اساس آمار منتشر شده سال گذشته ۶۳ تن 
ماسک صورت به ارزش تقریبی ۱. ۱ میلیون دالر به ۱۲ 

کشور صادر شده است. 
در این رابطه بهرام شــهریاری نایــب  رئیس اتحادیه 
تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک، گفت: در حال 
حاضر قیمت ماسک ســه الیه در کشور ۱۵۰۰ تومان 
است در حالی که در کشــورهای دیگر با قیمت ۳۰ تا 
۴۰ سنت یعنی حدود ۶ هزار تومان عرضه می شود. وی 
با بیان اینکه کانال هایی که پوشاک را به کشور قاچاق 

می کردند حاال در زمینه قاچاق ماسک به کشورهای 
همسایه به ویژه عراق و افغانستان و حتی ترکیه فعال 

شده اند. 
بر اساس گزارش های منتشر شــده در میان مقاصد 
صادرات، بیشترین صادرات به دو کشور کویت و عراق 
با مجموع سهم از ارزش ۸۲ درصد و بیشترین واردات 
هم از کشور چین با سهم ۷۹ درصدی از ارزش واردات، 
صورت گرفته است، برخی کشورها مانند ارمنستان، 
ایتالیا و افغانســتان هم جزو مبــادی واردات و هم در 
فهرســت مقاصد صادراتی ایران برای کاالی ماسک 

صورت قرار دارند.
ماسک صورت دارای پتانســیل ارزآوری باالیی است. 
میانگین قیمت صادرات ماسک صورت در سال ۱۳۹۹ 
حدود ۱۸ دالر در هر کیلوگرم بوده که تقریبا ۵۹ برابر 
میانگین قیمت صادرات بدون نفت خام ایران اســت. 
اگرچه بدلیل اعمال ممنوعیت صادرات، امکان آشکار 

شدن پتانسیل مزبور محقق نشــد. در همین زمینه 
مجید نامی، نایــب رییس اتحادیه تولیــد و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: در حال حاضر در حــوزه های مختلف از 
طریق بازارچه هــا، مناطــق آزاد و مرزهای مختلفی 
که با کشــورهای دیگر داریم کار صادرات به صورت 
غیررسمی و ثبت نشــده انجام می شود. تجار از عراق 
و افغانســتان برای خرید به ایران می آیند و به صورت 
ریالی خرید می کنند که بیشترین خرید هم در بخش 
نساجی انجام می شود. بنابراین قاچاق ماسک هم می 
تواند یکی از همین گزینه ها باشد که با وجود ممنوعیت 
 صادرات، صــادرات غیررســمی به دیگر کشــورها 

انجام می شود. 
نامی افزود: به عنوان مثال قاچاق گوسفند یکی دیگر 
از انواع صادرات غیررســمی است که از طریق مناطق 
ذکر شده انجام می شــود. کاهش ارزش پول ایران در 

برابر ارزهای دیگر موجب شده از ماسک تا گوسفند به 
صورت غیررسمی صادر شود. 

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران ادامه داد. یکی از بزرگترین مشکالت نساجی و 
دیگر صنایعی که واقعا خصوصی بــوده و صد در صد 
مستقل هســتند این اســت که تبادالت تجاری بین 
المللی دچار چالش شده اســت. با وجود تحریم ها از 
۲۰ فروردین ۹۹ این صنعت درگیر برقراری تبادالت 
اســت که در این میان حتی چین هم مبادالت بانکی 
خود را متوقف کرده اســت. این مساله بسیار مشکل 
آفرین شــده و مواد اولیه گرانتر و دیرتر به دســت ما 
می رســد. همچنین دسترســی به منابع برای خرید 
ماشــین آالت محدودترشده اســت. افزایش نرخ ارز، 
بی ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه ها دست به دست 
 هم داده است که چالش های بســیاری برای صنعت 

نساجی ایجاد شود. 

با وجود ممنوعیت صادرات؛

صادارت ۶۳ تن ماسک به ارزش ۱. ۱ میلیون دالر
تجارت میلیاردی مافیای ماسک صورت                                                                                                                                           قاچاق ماسک به تركیه، عراق و افغانستان
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با تعطیلی اجباری واحدهای اصناف به منظور شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از کارگران که اکثر آنها روز مزد 
بودند بیکار شدند . از آنجایی که تعداد کارگران قرارداد 
موقت و روزمزد در هیچ کجایی ثبت رسمی ندارد, تعداد 
این کارگران مشخص نیست. اما آمار غیر رسمی حکایت 
از بیش از ۳ میلیون کارگر غیر رسمی دارد. بیکاری و 
نداری از یک سو به کارگران فشار وارد می کند و از سوی 
دیگر کارفرمایان سودجو هستند که به بهانه "کرونا" 
کارگران را اخراج می کنند و قراردادشان تمدید نمیشود. 
این دسته از کارفرمایان همان هایی هستند که با دستور 
تعطیلی واحدهای اصناف از ســوی دولت, کارگران 
خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرســتادند.  
کارگران هم در دوراهی بین " دغدغه نان" و "سالمت 
جان" مانده بودند و از سرناچاری تسلیم تصمیم کارفرما 
شــدند.هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران درباره کارگرانی کــه به بهانه کرونا از 
سوی کارفرمایان اخراج شــدند گفت: شیوع ویروس 
کرونا برای کل جهان بود. اما تعدادی از کارفرمایان سوء 
استفاده کردند و کارگاه خود را تعطیل کردند. دبیرکل 

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه 
تعدادی از کارگران به بهانه کرونا اخراج شــدند گفت: 
اگر قرار است شعار سال تحقق یابد، سود کارخانه اول 
باید به کارگر برسد. در حال حاضر کارفرمایان به بهانه 
های مختلف کارگران خود را اخــراج کرده اند. ابوی با 
بیان اینکه تعداد زیادی کارگر فصلی بیکار شدند گفت: 
بخش زیادی از کارگران در شهرهای زیارتی و مسافرتی 
مانند افرادی که خدمات زائر، نظافت مسافرخانه ها،هتل 
ها،چرخی های راه آهن و فرودگاه را انجام می دادند بیکار 
شدند.  این دسته از افراد مشــکل اساسی برای ارتزاق 
دارند.   دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
بیان کرد: دولت تأکید می کند کارمندانی که سرکار 
نیایند، حقوق خود را دارند و هر چقدر هم که ســرکار 
نیایند حقوق ثابت دارند. دبیرکل کانون عالی انجمن 
های صنفی کارگران بیان کرد: سود تولید کارخانه ها اول 
به کارگرانش برسد؛ اگر می خواهیم تولید رونق  پیدا کند 
باید ببینیم که آیا وضع زندگی کارگران بهتر شده و سفره 
های آنها بزرگتر شده یا نه؟ زمانی شعار سال محقق می 
شود که اقداماتی از روی کاغذ به کار و عمل تبدیل شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک با اشاره به موانع و 
مصوبات غیر کارشناسی در این حوزه، چند راهکار برای 
کاهش قیمت دام ارائه داد.افشین صدر دادرس با بیان 
اینکه خشکسالی بر کشور حاکم شده و نواحی جنوبی 
و شرقی به شدت درگیر آن هستند اظهار کرد: همین 
امر منجر به افزایش قیمت نهاده های غیر دولتی مانند 
یونجه، کاه، کلش و جو شده است.وی ادامه داد: مشکلی 
که در حال حاضر وجود دارد این اســت که در بعضی 
استان ها مانند خوزستان و ایالم با ممنوعیت خروج 
نهاده و علوفه از استان ها مواجه هستیم که اگر این روند 
ادامه یابد، کمک رسانی به استان هایی که از نظر تامین 
علوفه دچار مشکل هستند امکان پذیر نخواهد بود؛ 
بنابراین باید در مورد مصوبه هایی از این دست توجه 
بیشتری صورت گیرد، زیرا در برخی استان ها بیش از 
نیاز استان علوفه تولید می شود و برخی استان ها نیز با 

مشکالت جدی در تامین علوفه مواجه هستند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: در 
برخی استانها نیز خروج دام از آن استانها ممنوع شده 
اســت؛ در حالی که باید پرســید وقتی امکان جذب 
تولیدات تولیدکنندگان وجود نــدارد چرا اجازه داده 
نمی شــود که تولیدکننده دامش را به اســتان های 
مجاور و مراکز مصرف بفرستد و سرمایه اش را به پول 

نقد تبدیل کند؟
وی با اشاره به اینکه جو، ذرت و کنجاله دو نرخی است، 
گفت: این اقالم در سامانه بازارگاه با یک نرخ و خارج از 
سامانه بازارگاه نیز با نرخ های باالتری خرید و فروش 
می شود. در حال حاضر نیز قیمت هر کیلو ذرت و جو 
در بازار آزاد حدود ۶۰۰۰ تومان  و کنجاله سویا حدود 
۱۰ هزارتومان است و متاثر از قیمت این اقالم، نهاده 
های تولید داخل نیز گران شده است. جو با وجود اینکه 
فصل برداشت آن در برخی استانها شروع شده قیمت 
آن حدود ۵۷۰۰ تومــان، یونجه ۵۴۰۰ تومان و کاه و 

کلش حدود ۴۰۰۰ تومان شده است.
صدر دادرس تصریح کرد: از زمانی که سامانه بازارگاه 
راه اندازی شــد هیچ نهاده ای از طریق اتحادیه های 
مرکزی در شبکه های زیر مجموعه توزیع نشده است. 
سیستم توزیع هم معموال به این شکل است که وزارت 
جهاد کشاورزی نهاده های دامی را به سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان تخصیص می دهد و سازمان نیز 

تقسیم شهرستانی می کند و سپس از طریق شرکت 
های تعاونی نهاده ها بین دامداران توزیع می شود.وی 
افزود: در این میان اما بخش کمی از نهاده های دولتی 
به دامداران دام سبک تعلق گرفته است و این دامداران 
سال گذشــته مظلوم واقع و مجبور شدند تمام نهاده 
های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و به همین 

جهت امسال دیگر توان ادامه دادن ندارند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک با بیان اینکه اکثر 
دامداران دام سبک بخش عمده ای از نهاده های مورد 
نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، گفت: مسئوالن 
مدعی هستند که به دام سبک نیز نهاده تخصیص داده 
اند ولی هیچ مکانیسم کنترلی وجود ندارد که مشخص 
شود آیا واقعا مقدار نهاده ای که ادعا می شود به دست 
دامدار واقعی رسیده است یا خیر. دامداران می گویند 
درصد کمی نهاده از طریق سامانه بازارگاه به صورت 

خوراک دام به آنها داده شده است.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو دام سبک 
برای دامداران بیش از ۶۰ هزار تومان است، اظهار کرد: 
با این وجود چون مردم توان خرید ندارند و بازار تعیین 
کننده قیمت است، دام سبک با قیمت کمتر از ۶۰ هزار 
تومان در بازار خرید و فروش می شود و میانگین قیمت 
آن در یکی دو روز اخیر بــه حدود ۵۳ هزار تومان هم 
رسیده اســت. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در 
کشتارگاه نیز حدود ۱۲۰ هزارتومان است که در سطح 
شهر کمتر از ۱۵۰ هزارتومان به دست مصرف کننده 
نمی رسد.به گفته صدر دادرس مشخص نیست که 
این فاصله ۳۰ هزار تومانی از کشتارگاه تا مصرف کننده 
به جیب چه کسانی می رود و سوال اینجاست که چرا 

مسئوالن فکری به حال آن نمی کنند؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک خاطرنشان کرد: 
دامداران چون توان نگهداری دام هایشان را به دلیل 
افزایش هزینه ها ندارند بره های الغر و همچنین دام 
های مولد خود را می فروشــند. عده ای دالل هم این 
دام ها را با قیمت پایین خریداری می کنند و با قیمت 
های باال می فروشند یا  آنها را در برخی استان ها نگه 
می دارند و پس از افزایش وزن دام  و زمانی که شرایط 
برای قاچاق دام فراهم شد اقدام به قاچاق می کنند. در 
حقیقت باید گفت وضعیت دامداران دام سبک بسیار 

بحرانی است.

قیمت تمام شده دام سبک باالی 60 هزار تومان است

چند راهکار برای کاهش قیمت گوشت

توافق برای ترانزیت و ترخیص مرغ های وارداتی

كرونا و درد سرهای آن برای كارگران

فقر و بیکاری کارگران در شرایط کرونا بیشتر شد
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فناوران توانمندی خود را برای تولید ربات ایران ساخت نشان دادند
»سورنا« در جمع 10 ربات برتر سال 2020 

ربات ایران ســاخت سورنا که نســل چهارم آن با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری ساخته شــد، در میان 10 ربات شاخص سال 
2020 جای گرفت.ایران یکی از از کشــورهای توانمند در توسعه دانش و 
فناوری رباتیک است و  فعاالن فناور داخلی در این مسیر، گام های بلندی 

برداشته اند.
 اهمیــت تولیــد ربات هــا بــرای کشــورهای صاحــب فنــاوری و 
توســعه تــا جایــی اســت کــه از آن بــه عنــوان نمادگــی از اقتدار، 
توســعه و پیشــرفت یــاد می کننــد. ایــران توانســته با تولیــد ربات 
 انســان نمای ســورنا توانمنــدی خــود را در ایــن عرصــه نمایــان

 کند.
ســورنا 4، عنوان نســل چهارم ربات  انســان نما ایران ســاخت است که 
23 آذرماه ســال 1398 با حضور سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری رونمایی شد.ســورنا4 در سال 1398 توسط انجمن بین 
المللی مهندســان برق و الکترونیک )IEEE( مورد توجه رسانه ها قرار 
 )ASME( گرفت و به تازگی توسط انجمن مهندســین مکانیک آمریکا
از آن به عنوان یکی از 10 ربات انسان نمای شاخص سال 2020 میالدی 
نام برده شــده است.نخســتین ربات انسان نما سورنا در ســال 1387 با 
8 درجه آزادی و نســل دوم آن در ســال 1389 با 22 درجه آزادی تحت 
 حمایت انجمن مراکز تحقیق و توســعه صنایع و معــادن ایران طراحی 

و ساخته شد.
در مقایسه با نســل ســوم این ربات که 31 درجه آزادی دارد و با حمایت 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ســال 1394 رونمایی شده 
است، ربات سورنا 4 دارای 43 درجه آزادی اســت. بهبود طراحی دست 
 ربات، قابلیت گیرش اجســام مختلف با اشــکال مختلف را فراهم کرده 

است.
 ربات ســورنا 4 همچنین بــا طراحی بهینه ســازه ربات، بومی ســازی 
طراحی و ســاخت عملگــر و اســتفاده از فنــاوری چاپ ســه بعدی، 
با قــد 1.7 متر و وزن 68 کیلوگرم نســبت به نســل قبل خــود  کاهش 
 یافتــه و ربات را به بســتری مناســب بــرای پژوهش های دانشــگاهی 

تبدیل کرده است.
در حالی که سرعت متوسط ربات ســورنا 3 در هنگام راه رفتن برابر 0.3 
کیلومتر بر ساعت است، ربات سورنا 4 با کمک طراحی مسیر دینامیکی و 
کنترل کننده های برخط، از قابلیت راه رفتن متداوم با سرعت 0.7 کیلومتر 

بر ساعت برخوردار است.
با استفاده از حسگرهای تماسی نوین ســاخته شده در مرکز سیستم ها و 
فناوری های پیشرفته )CAST( دانشگاه تهران، ربات سورنا 4 امکان راه 

رفتن بر روی سطوح ناهموار را عالوه بر سطوح صاف دارد.
برای بررســی و پیاده ســازی حرکــت های مختلــف ربــات از جمله 
گرفتن اشــیا، حرکت بــه جانــب، عقبگــرد، دور زدن، شــوت زدن و 
بازیابــی تعــادل، از شبیه ســازهای گزبــو)Gazebo(، کورئونویــد 
MATLAB( اســتفاده شــده  Choreonoid( و متلــب ) ( 

است.
افزایش فرکانس حلقه کنترلی ربات نســل جدید بــه 200 هرتز، امکان 
پیاده ســازی کنترلرها و تخمین گرهــای برخط بر روی ربــات را فراهم 
کرده  اســت. با کمک میان افزار سیســتم عامل رباتیک )ROS(، امکان 
اجــرای همزمــان برنامه ها، پایــش وضعیــت ربات به صــورت برخط 
 و اجــرای بالدرنــگ الگوریتم ها برای ربات ســورنا 4 امکان پذیر شــده

 است.
یکی از اهــداف اصلی پروژه ســورنا 4، ســاخت رباتی بــا قابلیت تعامل 
بیش تر بــا محیط اطــراف و انســان  بوده اســت. ربات جدیــد قابلیت 
تشخیص چهره انسان و شمارش آن ها، تشــخیص اشیا و یافتن موقعیت 
 آن ها، تشخیص حرکت انســان، تشخیص گفتار و پاســخ دادن به آن ها 

را داراست.
همچنین با ترکیب حرکات تمام تنه ربات و هوش مصنوعی، ربات قابلیت 
گرفتن برخط اجســام، دنبال کردن چهره افراد و اشــیا و تقلید حرکات 
انســان را دارد. این ربات ایران ســاخت که در قالب طــرح کالن ملی با 
هدف توســعه دانش و فناوری رباتیک با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و با مشــارکت بیش از 50 محقق در مرکز سیستم ها 
و فناوری های پیشــرفته )CAST( دانشــکده مکانیک دانشگاه تهران 
و شــرکت های دانش بنیان، زیر نظر دکتر عقیل یوســفی کما طراحی و 
ســاخته شد.توســعه فناوری رباتیک جزو اولویت های حمایتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در راســتای همین سیاست ها 
 90 درصد بودجه ساخت سورنا 4 توسط معاونت علمی ریاست جمهوری 

تامین شد.

طراحی هواپيماهای آموزشی در شركتهای دانش بنيان
شــرکتهای دانــش بنیــان هواپیماهــای آموزشــی طراحــی کردند 
کــه در مراکز آموزشــی بــه کار گرفته می شــود. ارتقای ســطح توان 
تخصصــی خلبان هــا بــا اســتفاده از تــوان دانش بنیان هــا موضوعی 
 اســت که به معاونت علمی و فناوری و نیروهای مســلح اجرایی شــده

 است.
در ســال های اخیر، با توجه به گســترش فعالیت های پــروازی بالگرد و 
هواپیماهای ســبک در ایران و میانگین باالی ســن خلبانــان قدیمی، 
توجــه به تربیــت و آمــوزش خلبان هــا امــری اجتناب ناپذیر اســت. 
به همین دلیل نهادهــای موثر و ذیربــط در این حوزه تــالش کردند با 
تحقق این امر، ســطح علمــی و تخصصی خلبان های کشــور را افزایش 
دهند. بر همین اســاس نیاز اســت بالگرد یــا هواپیماهــای تخصصی 
 بــرای ایــن کار طراحــی شــود و بــه آمــوزش خلبان هــا اختصاص

 یابد.
ســتاد توســعه فناوری های فضایــی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری با همــکاری و موافقــت نیروهای 
مســلح، توســط شــرکت های دانش بنیــان و خــالق، هواپیمــای 
آموزشــی با کاربــری آموزش های مقدماتــی و پایه را طراحــی کردند.
 ایــن هواپیماهــای آموزشــی در مراکــز آموزشــی بــه کار گرفتــه

 شد.
برای آموزش خلبان های خطوط هوایی فعالیت زیادی در جریان اســت 
که بخش زیادی از این اقدامــات به کمک شــرکت های دانش بنیان در 
حال اجرا اســت و برخی ازاین تالش ها به ثمر نشسته اســت و خلبانان 
کشــور با کمک همیــن تولیدات داخلــی و ایران ســاخت آموزش های 
الزم را دریافت می کنند.در حال حاضر در اســتان های مختلف کشــور 
بیش از 20 مرکز آموزشــی خصوصی و شــعبات مختلف مرکز آموزش 
فنون و خدمات هوایی مشغول به فعالیت هســتند که از هواپیمای فوق 
 ســبک و ســایر مدل های دیگر برای ارائه آموزش های خود اســتفاده 

می کنند.

اخبار

استفاده هفت تولیدکننده چینی محصوالت اپل از کارگران اجباری
یافته های یک تحقیقات حاکی از آن است که هفت شرکت چینی تولیدکننده محصوالت اپل از کارگران اجباری استفاده می کنند.تحقیقات اینفورمیشن نشان می دهد هفت شرکت تولیدکننده محصوالت اپل از 

مسلمانان اویغور و سایر گروههای سرکوب شده منطقه شین جیانگ به عنوان کارگران اجباری استفاده می کنند.اپل پیش از این استفاده از نیروی کار اجباری اویغور توسط شرکتهای تامین کننده خود در چین را تکذیب 
کرده بود. اما تحقیقات اینفورمیشن نشان می دهد که استفاده از نیروی کار اجباری توسط این شرکتها بسیار گسترده تر از گزارشهای قبلی است.طبق تحقیقات اینفورمیشن، تنها یکی از این شرکتها در شین جیانگ 

است که محل زندگی مسلمانان اویغور در غرب چین است. سایر کارگران از شین جیانگ به شرکتهایی مانند "لوکس شیر" منتقل می شوند که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چینی محصوالت اپل است.

سخنگوی صنعت برق گفت: 
فعال عدد مشخصی از میزان 
افزایــش واردات نمی توان 
اعالم کرد امــا پیش بینی ما 
این است که امسال نسبت به 

سال گذشته برق بیشتری وارد کنیم.
مصطفی رجبی مشــهدی درباره ارتباط کمبود برق 
پیک تابســتان و فعالیت اســتخراج کنندگان رمزارز 
و در مدار نبــودن نیروگاه های برقابی اظهار داشــت: 
حجــم آب مخــازن نیروگاه هــای برقابــی حدود 
53 درصد ســال گذشته اســت، ســال گذشته در 
اوج مصرف 2700 مــگاوت تولید برق داشــتند که 
اکنون با توجه به 53 درصد کاهــش مخازن حداقل 
 حــدود 3500 مگاوت تولید برق از ایــن نیروگاه ها را 

نداریم. 
وی همچنین افزود: طبق تخمین مراکز معتبر عملی 
پیش بینی می شود 1200 مگاوات استفاده غیرمجاز 
رمزارزها از برق در کشور داشته باشــیم که این دو با 
هم فشار مضاعفی به شبکه وارد می کنند.  سخنگوی 
صنعت برق ســرجمع در مدار نداشــتن برقابی ها و 
اســتفاده غیرمجاز رمزارزها از برق را 4700 مگاوات 
عنوان کرد که این کســری را باید عــالوه بر اقدامات 

مدیریت مصرفی که سال های گذشته داشتیم، جبران 
کنیم. 

وی تاکید کرد: عالوه بر اقدامات در راستای شناسایی 
ادارات بــا مصــرف باال و کنتــرل آنها، جمــع آوری 
رمزارزهای غیرمجاز مهمترین کاری اســت که باید 
انجام شود. رجبی مشــهدی همچنین گفت: در حال 
حاضر مراکز مجاز 300 مگاوات انشــعاب خریداری 

کرده اند و تقریبا 200 مگاوات مصرف برق دارند.
وی یادآور شــد: برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز 
از برق تمهیداتی اندیشیده شده از جمله اینکه مراکز 
غیرمجاز شناســایی، جمــع آوری و تحویل مقامات 
قضایی می شوند.سخنگوی صنعت برق درباره احتمال 
تغییر میزان صادرات و واردات برق در تابســتان سال 
جاری تاکید کرد: صادرات و واردات برابر چارچوب های 
قراردادی با کشورهای همسایه انجام می شود و قطعا 
در شــرایط کمبود، اولویت با تامین برق داخل است و 
سعی ما این اســت که واردات را در سقفی که تعیین 

شده انجام دهیم.
وی ادامــه داد: فعال عدد مشــخصی از میزان افزایش 
واردات نمی تــوان اعالم کــرد اما پیش بینــی ما این 
است که امسال نسبت به ســال گذشته برق بیشتری 

وارد کنیم.
این در حالی اســت که آمارهای وزارت نیرو نشــان 
می دهد واردات برق کشــور در ســال 99 نسبت به 
ســال پیــش از آن بیــش از دو برابر شــده اســت. 

گــزارش وزارت نیــرو که در وبســایت رســمی آن 
منتشر شده، نشــان می دهد ایران پارســال بیش از 
2.7 تــراوات ســاعت بــرق وارد کرده که نســبت 
 بــه ســال 98 بیــش از 103 درصد رشــد داشــته

 است.
مهم ترین علت اوج گیــری واردات برق ایران، افت 29 
درصدی تولید برق آبی و محقق نشــدن اهداف رشد 
تولید برق بوده است.پارسال به خاطر افت 35 درصدی 
بارندگی، تولید برق آبی کشور نیز 29 درصد افت کرد. 
همچنیــن وزارت نیرو در فروردین 99 رشــد 4800 

مگاواتی تولید برق را هدف گذاری کرده بود، اما زیر 40 
درصد از این هدف محقق شد.

مصرف برق کشور معموال در تابستان ها به اوج می رسد 
و برخی شهرها با خاموشی مواجه می شود، اما امسال 
در فصول ســرد نیز به خاطر کمبود گاز برای مصارف 
نیروگاهی، کشور با کمبود برق مواجه شد.ایران برای 
جلوگیری از خاموشی و کسری برق، نیازمند افزودن 
ساالنه حدود 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق خود 
است.صادرات برق کشور نیز پارسال 19.4 درصد رشد 

داشته و به نزدیک 9.8 تراوات ساعت رسید.

رمزارزها؛ عامل كمبود برق تابستان

واردات برق افزایش می یابد
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

پروژه »تدوین نقشــه راه فناوری اینترنت اشــیا 
و نگاشــت اقتصادی متناظر بــا آن در چارچوب 
تقسیم کار ملی توســعه اینترنت اشیا در شبکه 
ملی اطالعات« در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات انجام شــد.زهرا کالت هایی مجری این 
پروژه گفت: این پروژه در چارچوب تقســیم کار 
ملی توسعه اینترنت اشیا در شبکه ملی اطالعات و 
به درخواست مرکز ملی فضای مجازی انجام شده 
است. شناسایی حوزه های اولویت دار جهت توسعه 
اینترنت اشیا در کشور با هدف توسعه اقتصادی و 
ترسیم نقشه راه فناوری اینترنت اشیا در کشور از 

اهداف این پروژه است.
کالت هایی ادامه داد: این پروژه در دو فاز مطالعاتی 
و تحلیل انجام شــده که در فــاز اول ورودی های 
مورد نیاز برای تدوین نقشه راه به صورت جداگانه 
استخراج و ارائه شد و در فاز دوم تحلیل های مبتنی 
بر این داده ها انجام شده است. به طور خالصه در 
فاز اول، با بررسی تمامی اسناد باالدستی موجود 
و نیز مطالعات تطبیقی جامع در زمینه برنامه های 

ملی سایر کشورها در حوزه توسعه فناوری هدف، 
مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت.وی گفت: هم 
راســتا با این فعالیت، درخت فنــاوری اینترنت 
اشیا ترسیم شد و مبتنی بر این تکسونومی )آرایه 
بندی(، وضعیت شــرکت های فعال در کشور در 
زیرگروه های اول و دوم درخت ترسیم و تحلیل شد. 
همچنین توانمندی کالن کشور در حوزه دانش و 
فناوری اینترنت اشــیا مبتنی بر مدل ارائه شده، 
تحلیل شد. بعالوه اکوسیســتم و ذی نفعان فعال 
در حوزه این فناوری در کشــور نیز مورد ترسیم و 

تحلیل قرار گرفت.
مجری این پروژه اظهار داشت: در فاز دوم، جهت 
ترسیم الیه اول نقشــه راه، با تحلیل داده های فاز 
قبل، به ترسیم چشم انداز و اهداف توسعه فناوری 
در دو بازه کوتاه و بلندمدت پرداخته شــد. جهت 
ترسیم الیه دوم، به شناسایی چالش های کلیدی 

و نیازمندی های اینترنت اشیا کشور پرداخته شد 
و دو دسته چالش های غیر فناورانه و چالش های 
فناورانه بــه تفکیک الیه هــای معماری منتخب 
اینترنت اشیا مورد استخراج قرار گرفت. به عالوه 
وضعیت توانمندی فعلی بخش های مختلف کشور 
و نیز جذابیــت هر بخش جهت توســعه فناوری 
اینترنت اشیا مبتنی بر داده های اقتصادی کشور 
و به تفکیک الیه های فنــاوری، ارزیابی و در قالب 
ترسیم ماتریس جذابیت و توانمندی ترسیم شد 
که نهایتاً خروجی این الیه، منجر به شناســایی 
حوزه های اولویت دار توسعه فناوری اینترنت اشیا 

در کشور شد.
کالت هایی افــزود: جمع بندی و تحلیل داده های 
این الیه نشــان می دهد به ترتیب اولویت کشور 
در حوزه های سالمت و شــهر هوشمند، نیازمند 
اتخاذ سیاست های جدی به منظور تقویت طرف 

عرضه فناوری و در حوزه های کشــاورزی، تولید 
هوشمند، انرژی و خانه هوشــمند نیازمند اتخاذ 
سیاست های تحریک طرف تقاضای فناوری است.

وی گفت: در الیه سوم نقشه راه و با تحلیل اسناد 
راهبردی کشور و جمع بندی نتایج به دست آمده 
در دو الیه پیشــین، با هدف دستیابی به همپایی 
اقتصادی مبتنی بر همپایی فناورانه و بر اینترنت 
اشیا، راهکارهای رفع چالش ها، به تفکیک 7 محور 
راهبردی ارائه و ذیل هر راهــکار، اقدامات کالن 

متناظر معرفی  شد.
به  گفتــه  کالت هایی اقدامات کالن پیشــنهادی 
مبتنی بر دسته بندی ابزارهای سیاستی در 4 دسته 
سیاســت های طرف عرضه، سیاست های طرف 
تقاضا، سیاست های زیرساختی و مقررات  گذاری 
و نیز سیاست های شــکل دهنده روابط نظام ساز 
در  این پروژه ارائه شده است و نهایتاً، جمع بندی 
به تفکیک حوزه های اولویت دار برای توســعه هر 
بخش، اقدامات نهایی کالن پیشنهادی تدوین و 

ارائه شده است.

طرح نشان ایرانی، سال 1398 و در نخستین گام 
نخست خود با هدف معرفی دستاوردها و توانمندی 
شرکت های دانش بنیان، فناور و صنعتی آغاز به کار 
کرد.این طرح نوآورانه در گام دوم خود تحت عنوان 
»نشان ایرانی 2« با حمایت ســتاد فرهنگسازی 
اقتصاد دانش بنیــان و صنایع نرم و خالق معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و مؤسسه جام 
جم در شــرایط موج های پی در پی کرونا و وضع 
نامساعد اقتصادی با موج اســتقبال شرکت های 
دانش بنیان، شرکت های خالق و مخترعان روبه رو 

شد.
محمدعلــی قندهاری نیــا مدیرعامل موسســه 
فرهنگی مطبوعاتی جام جــم با بیان این که طرح 
نشان ایرانی با اســتقبال بســیار خوبی از سوی 
فعاالن زیســت بوم فناوری و نواوری مواجه شــد 
و به همین دلیل وارد گام دوم شــد، افزود: ستاد 
فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیــان و صنایع نرم 
 و خــالق معاونت علمــی و فناوری و موسســه

 جام جم این اقدام را در راستای تحقق فرمایشات 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص حمایت 
رســانه ها از کاالهای تولید داخلــی کلید زدند و 
 خوشبختانه اثربخش افتاد و مورد استقبال نیز قرار

 گرفت.

وی با اشــاره به مشــارکت بیش از 596 شرکت 
در نشــان ایرانــی 2 ادامــه داد: ثبت نــام طرح 
»نشــان ایرانی2« از پنجم بهمن ماه آغاز شــد 
و تا روزهای پایانی ســال 1399 ادامه داشــت. 
با بررســی مــدارک ارســالی و دعــوت فعاالن 
دانش بنیــان، خــالق و مخترعــان، گفت وگوها 
برای تولید محتــوا از نیمه دوم بهمن ماه ســال 
99 آغاز شــد و همچنان در جریان است.از میان 
596 متقاضی این طرح، تــا کنون با فعاالن فناور 
212 شرکت گفت وگو شــده و در قالب گزارش و 
 گفت وگو در روزنامه و جام جم آنالین منتشر شده

 است.
به گفته قندهــاری، روزانــه به طــور میانگین 
3 تا 4 شــرکت و مختــرع معرفی می شــود و تا 
کنــون توانمندی ها و دســتاوردهای 184 فعال 
زیســت بوم نوآوری و فناوری در مســیر ترویج، 
اطالع رســانی و فرهنگســازی قرار گرفته است.

قندهاری نیا با اشــاره به ســهم باالی مشارکت 
شــرکت های دانش بنیان و خالق در طرح نشان 
ایرانی 2 افــزود: 57درصد شــرکت دانش بنیان، 
 37 درصــد خــالق، 6 درصــد مخترعــان

 در ایــن طــرح حضــور یافتند.انتشــار ایــن 
توانمندی هــا در دیگــر قالب هــای رســانه ای 

برای معرفــی هرچه بهتر شــرکت ها و مخترعان 
افزود: 164 شــرکت صنعتی، 131 کســب و کار 
دیجیتال و فضــای مجازی، 50 شــرکت حوزه 
پزشــکی، طب ســنتی و گیاهان دارویی و بیش 
 از 100 واحــد فنــاور در دیگر حوزه هــا معرفی 

شدند.
قندهاری نیا از مشــارکت فعــاالن دانش بنیان، 
خــالق و فنــاور تهرانــی به عنــوان یکــی از 
فعال تریــن قطب های اقتصادی کشــور در طرح 
نشــان ایرانی 2 گفــت و افزود: اســتان تهران با 
353 شــرکت کننده، اصفهان با 36 و خراســان 
رضوی با 35 شرکت در نشــان ایرانی 2 به ترتیب 
 بیش تریــن ســهم را در طــرح نشــان ایرانی 2 

داشتند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم، با 
اشاره به نحوه فراخوان شرکت ها و مخترعان برای 
مشارکت در این طرح بیان کرد: موشن گرافی 60 
ثانیه ای برای انتشار در رســانه ملی، شبکه های 
اجتماعی و تلویزیون های شــهری بــا محوریت 
معرفی طرح تولید و روزانه 2 نوبت در شبکه های 

استانی پخش شد. 
مخاطبین با مشــاهده این موشن ها از نحوه ثبت 

نام، مقررات ثبت نام آگاه شدند.

وی پادکســت معرفــی طــرح نشــان ایرانــی 
2 را یکی دیگــر از محصوالت تبلیغی برشــمرد 
و گفت: این پادکســت هــا که بــرای پخش در 
شــبکه های رادیویی تولید شــده بود در سطح 
 وســیعی توزیع و منتشــر شــد و شــبکه های

 رادیویی به انتشار این محتوا برای آشنایی هرچه 
بیش تر مخاطبان با طرح پرداختند. قندهاری نیا با 
اشاره به انتشار پوستر تبلیغاتی طرح نشان ایرانی 
در 23 استان کشور بیان کرد: از دیگر روش های 
تبلیغات برای این طرح ارسال پیامک های سازمانی 
از ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
 صنایع نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست

 جمهوری بود.
برای این کــه مخاطبین بتوانند ارتباط مســتمر 
و راحتــی را با طرح نشــان ایرانی برقــرار کنند 
سایت نشان طراحی و در دســترس قرار گرفت. 
 بارگــذاری شــد. یکــی از ابــزار هــای تبلیغی

 طــرح نشــان ایرانی تولیــد فلش بنــر تبلیغی 
و توزیــع در بیــن رســانه هــای مختلــف بود. 
در طرح نشــان ایرانی تاکنون معــادل  بیش از  
54 میلیارد ریال آگهی منتشــر شــد که برابر با 
 4416 کادر روزنامه و 184 بنر در فضای مجازی

 است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در کشورهای توسعه یافته، 
صندوق های مبتنی بر رمزارزها چندین سال است که فعالیت 
خود را شروع کرده اند. کوروش آسایش درباره وضعیت بازار رمز 
ارزها اظهار کرد: بازار رمز ارزها به طور کلی در جهان یک بازار 
نوپا است و در کشور ما هم طی یک سال گذشته بسیاری از 
اشخاص با آن آشنا شده اند. این بازار، یک بازار پر ریسک است 
و اما بازده خوبی طی یک سال گذشته برای سرمایه گذاران در 

این حوزه، داشته است.
آسایش با اشــاره به گفته مدیر نظارت بر نهاد مالی سازمان 
بورس در رابطه با راه اندازی صندوق مبتنی بر رمز ارزها، بیان 
کرد: در کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای توسعه یافته، 
صندوق های مبتنی بر رمزارزها چندین سال است که فعالیت 
خود را شروع کرده اند. همچنین بسیاری از اشخاص در سایر 
کشورها به طور غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه 

گذاری در این حوزه، به سرمایه گذاری پرداخته اند.
کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در کشــور ما نیز به دلیل 
جدید بودن این بازار، در حال حاضــر دوگانگی تصمیمات 

بیــن مســئوالن اقتصــادی دور از ذهن نیســت. چرا که 
از ســویی باید تصمیماتی اتخاذ شــود که در نوسانات رمز 
ارزها، سرمایه از کشــور خارج نشــود و از سوی دیگر بحث 
 ارز آوری به کشــور و ایجاد ثروت برای کشــور مدنظر قرار 

گیرد.
او افزود: در این میان هیئت دولت مصوبه ای تصویب می کند 
مبنی بر مجاز بودن رمزارزهایی که در داخل کشور استخراج 
شده اند. پس باید انتظار داشت یا مصوبه جدیدی توسط هیئت 
دولت تصویب شود و یا به احتمال زیاد صندوق های رمز ارز در 
حوزه اســتخراج و رمز ارزهایی که در داخل کشور استخراج 

می شوند، فعالیت کنند.
آسایش در پاسخ به این پرسش که، راه اندازی صندوق مبتنی 
بر رمز ارزها چه مشکلی برای بازار سرمایه می تواند، ایجاد کند؟، 
تشریح کرد: امروزه بازار رمز ارزها به عنوان یک بازار رقیب برای 

بازار سرمایه مانند، بازار دالر، طال، مسکن و خودرو شناخته 
می شود و از آن جهت که پول هوشمند است، هر زمان، بازار پر 
سودتری را شناسایی کند لذا خروج و ورود پول در بازارهای 

رقیب همواره اتفاق می افتد.
او بیان کرد: هیچ بازاری تا ابد ریزشی و یا تا ابد صعودی نخواهد 
بود و قطعا همان گونه که از بازار سرمایه در چند ماه گذشته، 
پول خارج و به سمت رمز ارزها سرازیر شده، در آینده بالعکس 
این اتفاق رخ خواهد داد و پول از رمز ارزها به بازار ســرمایه 
خواهد آمد و این اصل همواره در اقتصاد پابرجاست که هر بازار 
در نهایت به سمت ارزش ذاتی و واقعی خود گام بر می دارد. 
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، آیا راه اندازی 
صندوق مبتنی بر رمز ارزها قانونی است؟، تصریح کرد: در حال 
حاضر تشکیل چنین صندوق هایی در صورتی قانونی است که 
در حوزه استخراج رمز ارزها و یا معامالت رمز ارزهایی که در 

داخل کشور استخراج شده اند، فعالیت کنند.
آسایش در رابطه با هدف مسئوالن از راه اندازی این صندوق ها 
گفت: ایجاد چنین صندوق هایی به بازارهای مالی و پویایی 
اقتصاد در بلندمدت کمک می کند. یــک اقتصاد پویا بدون 
اتصال به بازارهای مالی و سرمایه گذاری جهانی، بیمار است 
و پویایی اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی جهانی شدن 

بازارهای مالی را می طلبد.
او بیان کرد: حائز اهمیت است که مسئوالن باید تصمیمات 
صحیح در حوزه رمز ارزها تصویب کنند و دید قهری با این بازار 
را کنار بگذارند. همچنین باید فرهنگ سازی مناسبی جهت 
سرمایه گذاری در این بازار در ســطح جامعه صورت گیرد. 
کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در نهایت باید عنوان 
کرد که اگر تصمیمات صحیح اعمال شود می توان از این نوع 
صندوق ها در کنار صندوق های سرمایه گذاری دیگر در جهت 
سیاست های اقتصادی بهره برد و نه تنها به عنوان تهدید از آن 
نام نبرد بلکه به عنوان فرصتی جهت بهبود وضعیت اقتصادی 

از آن استفاده کرد.

نقشه راه فناوری اینترنت اشیا تدوین شد

محصوالت ایران ساخت تبليغ شد؛ 

استقبال بیش از 500 شرکت دانش بنیان و خالق از طرح »نشان ایرانی2«

رمز ارزها رقیب جدید بازار سرمایه


