
طبق اعالم بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ 
بر ۸۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل ۲۹.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
سفته و برات در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب ۴.۸ و ۸۶.۹ درصد افزایش یافت.
در ۱۲ ماهه پارســال نیز بالغ بــر ۸۳ میلیارد و ۸۷۰ 
میلیون تومان ســفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۹.۳ درصد 

افزایش را نشان می دهد.

همچنین، در اسفند ماه  ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ 
ســفته و برات به مبلغی معادل ۲۹ میلیــارد و ۳۴۰ 
میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این 
ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت 
خورده به ترتیب به اعداد ۱۲۰.۹ و ۱۵۹.۶ رسـید که 
در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 
۱۰.۴ و ۱۲۳.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه 
مشابه سال قبـــل نیز از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

۱۴۷.۲ و ۲۰۶.۹ افزایش را نشان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست 
شده در اسفند ماه سال گذشته نیز به عدد ۱۳۲ رسید 
که عدد شاخص مذکور در اسفند ماه  ۱۳۹۸ معادل 

۱۰۶ ۴. بوده اســت.  عالوه براین، در ۱۲ ماهه ســال  
۱۳۹۹ معادل ۷۹۰۰ برگ ســفته و برات به مبلغی 
حدود  ۲۳۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در شــهر 
تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص های 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به 
اعداد ۸۲.۱ و ۱۰۶.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ و ۲۳ ۳. 

درصد افزایش را نشان می دهد.  
از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و 
برات واخواست شده در ۱۲ ماهه سال  ۱۳۹۹ به عدد 
۱۲۹.۴ رسید که عدد شاخص مذکور در سـال  ۱۳۹۸ 

معادل ۱۰۹.۸ بوده است.

نســخه اندرویدی اپلیکیشــن کالب هاوس تا 
یک هفته دیگر در ســطح جهانی قابل دسترس 

خواهد بود.
به گزارش ایســنا، نســخه اندرویــدی کالب 
هــاوس در ۱۸ ماه مــه )۲۸ اردیبهشــت( در 
برزیل، ژاپن و روســیه و ســه روز بعد در هند و 
نیجریه قابل دسترس خواهد بود. همه کاربران 
در سراســر جهان تا بعدازظهر ۲۱ ماه مه )۳۱ 
 اردیبهشــت( بــه این اپلیکیشــن دسترســی 

خواهند داشت.
شــرکت کالب هاوس پس از صــرف چند ماه 
زمان برای طراحی اپلیکیشــن اندرویدی خود، 

نســخه آزمایشــی بتای آن را نهم ماه مه )۱۹ 
اردیبهشــت( در آمریــکا عرضه کرد. نســخه 
 آیفون کالب هــاوس از مــارس ۲۰۲۰ موجود 

بوده است.
بر اســاس گزارش انگجــت، با وجــود این که 
اپلیکیشــن اندرویدی کالب هــاوس همچنان 
در مرحله آزمایشــی قرار دارد اما این شــرکت 
انگیزه قوی برای توسعه سریع دارد. فیس بوک، 
توییتر و ســایر غولهای اینترنتی در حال عرضه 
سرویســهای مشــابه کالب هاوس هستند تا از 
موفقیت این شــبکه اجتماعی صوتی برخوردار 
شــوند و کاربــران را در پلتفرمهــای اجتماعی 

خود نگه دارنــد. کالب هاوس در تالش اســت 
تا کاربران جدید به جای رفتن به شــبکه های 
اجتماعی دیگــر، در این پلتفــرم بمانند. طبق 
آمار شــرکت سنســور تاور، اپلیکیشــن کالب 
هاوس در فوریــه بیش از ۹ میلیون بــار دانلود 
شــد اما این آمار در آوریل به پایین یک میلیون 
دانلود کاهش پیدا کــرد. کاهش دانلود کاربران 
نشان دهنده کندی رشــد این سرویس شبکه 
اجتماعی اســت که از زمان راه انــدازی در یک 
ســال گذشــته محبوبیت ســریعی را تجربه 
 کرد و خــود را به عنوان یک پدیده ســیلیکون 

ولی شناساند.

معاون نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( 
تهران از انجام بیش از ۳۰ هزار بازرسی 
از صنوف تهران در ایــام ماه مبارک 
رمضان امســال خبر داد و گفت که 
بیشترین تخلفات گرانفروشی، کم 
فروشــی و عدم صدور فاکتور بوده 

است.
ســعید محمدی پــور در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: در ماه مبارک 
رمضان بالغ بر ۳۰ هزار فقره بازرسی 
از واحد های صنفی انجام شده است. 
دراین ایام با توجــه به افزایش تقاضا 
برای برخــی کاالهــای پرمصرف، 
نظارت و بازرسی نیز به صورت مستمر 

انجام شده است.وی افزود: دراین بازه 
زمانی بیــش از ۴۲۸۴ فقره پرونده 
تخلف به ارزش ریالی ۹۴۵۵ میلیون 
تومان تنظیم و به مراجع ذیربط ارسال 
شده است.به گفته این مقام مسئول 
بیشترین تخلفات نیز  گرانفروشی، کم 
فروشی و عدم صدور فاکتور گزارش 
شــده اســت.محمدی پور در پایان 
خاطر نشان کرد که این نظارت ها با 
همکاری اتاق اصناف، پلیس آگاهی، 
بهداشت و تعزیرات حکومتی بوده و 
بر اقالمی چون مواد پروتئینی، میوه 
و ســبزیجات، آش و حلیم، زولبیا و 
بامیه، برنج، روغن، قند وشکر، خرما 

و نان صورت گرفته است.

کارشناس بازار ســرمایه گفت: طبق 
اظهار نظر  وزارت اقتصاد مقرر شــده 
که شــرکت های غیربورسی در قالب 
یک شرکت جدید به دارندگان سهام 
عدالت واگذار شــوند. مهدی قلی پور 
کارشناس بازار ســرمایه ، در پاسخ به 
این پرسش که شرکت های غیر بورسی 
سهام عدالت کدام شرکت ها هستند؟ 
بیان کرد: پتروشیمی های ارومیه، تبریز، 
خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی 
سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیر 
بورسی سهام عدالت دارند که از ۶ تا ۳۰ 
درصد مالکیت این شــرکت ها را در بر 
می گیرد. این کارشناس بازار سرمایه 
در ادامه افزود: سهام عدالت در شهرک 

صنعتی رشت مالکیت ۵۸ درصدی دارد 
و تنها سهم با مالکیت باالی پنجاه درصد 
در پرتفوی اســت و بعد از آن شرکت 
ساختمان سد و تاسیســات آبیاری با 
مالکیت ۴۹ درصدی قرار دارد. سهام 
عدالت نیم درصد مالکیت مگاموتور را 
نیز دارد. مشانیر، دخانیات ایران، شهرک 
صنعتی کاوه و  شــهرک صنعتی البرز 
دیگر سهام موجود در پرتفوی  سهام 
عدالت هستند. قلی پور در پاسخ به این 
پرسش که ارزش تقریبی شرکت های 
غیر بورســی چه میزان است؟ اظهار 
کرد: این شرکت ها بورسی نیستند و 
برای ارزش گذاری نیاز به دسترسی به 

صورت های مالی شان است.

قیمت طال روز دوشــنبه تحت تاثیر کاهش بازده 
اوراق قرضه و نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتال به 
کووید ۱۹ در بعضی کشورهای آسیایی، به باالترین 

حد در بیش از سه ماه گذشته صعود کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۶ درصد افزایش، بــه ۱۸۵۴ دالر و ۹۲ 
سنت رســید. در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای 
هر اونس طال با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۸۵۴ دالر 

و ۴۰ سنت رسید.
مارگارت یانگ، استراتژیست شرکت دیلی فارکس 
در این باره گفت: بازده اوراق خزانه کاهش پیدا کرده 
و به نظر می رسد نگرانیهایی نسبت به شیوع مجدد 
ویروس در سنگاپور، تایوان و به طور کلی بازارهای 
آسیا اقیانوسیه وجود دارد که تقاضا برای دارایی امن 

را افزایش داده است.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به پایین ترین حد 

در یک هفته گذشــته نزول کرد و هزینه نگهداری 
طال که بازدهی ندارد را کمتر کرد.

سنگاپور پس از انتشار باالترین آمار ابتال در ماههای 
اخیر، اکثر مــدارس را از روز چهارشــنبه تعطیل 
می کند. تایوان هــم محدودیتهای جدیدی برای 
تجمعات و رفت و آمد وضع کرده است. در هند که 
دومین کانون بزرگ ابتال به کووید ۱۹ پس از آمریکا 
است، آمار ابتال روز یکشنبه به حدود ۲۴.۷ میلیون 
نفر رسید. ســرمایه گذاران اکنون منتظر جزییات 
نشست سیاست پولی ماه گذشــته بانک مرکزی 
آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر می شود 
تا به ارزیابی روند سیاســت پولی و دیدگاه مقامات 
بانک مرکزی درباره رشــد تورم بپردازند. به گفته 
یانگ، تورم عامل قوی رشــد قیمت طال در کوتاه 
مدت و میان مدت خواهد بود. همیشه نگرانیهایی 
نسبت به تعدیل سیاســت انبساطی بانک مرکزی 

آمریکا وجود داشــته اما جدیدترین آمار اشتغال 
غیرکشاورزی آمریکا این نگرانیها را تا حدود زیادی 

تخفیف داده است.
بر اســاس گزارش رویترز، بانک مرکــزی آمریکا 
متعهد شــده اســت نرخهای بهره را تا زمانی که 
اقتصاد به اشــتغال کامل برســد و نرخ تورم به دو 
درصد افزایش پیدا کند، در رکورد پایین حفظ کند. 
طال که پناه امن دارایی در برابر تورم اســت، از این 

وضعیت سود خواهد برد.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهــش، به ۲۷ دالر و 
۶۶ ســنت رســید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.۳ درصد افزایش، بــه ۱۲۲۸ دالر و ۵۰ 
سنت رســید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 
 با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۸۹۵ دالر و ۳۰ ســنت 

رسید.

انتشار جهانی نسخه اندرویدی کالب هاوس تا چند روز آیندهبیش از ۸۳ میلیارد سفته و برات فروخته شد 

گرانفروشی در صدر تخلفات ماه رمضان سهام عدالتی که دارید اما از آن بی خبر هستید!

موج جدید صعود طال در بازار جهانی
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سخنگوی وزارت خارجه:

 موضوعی به نام »توافق 
اولیه« در وین وجود ندارد 

قیمت دالر به ۲۲ هزار
 و ۵۲۲ تومان رسید

بی خبری نامزدهای 
ریاست جمهوری 
از چالش های 
اقتصادی کشور

خوانساری  مطرح کرد

شایعه گرانی 
بنزین جنگ 

روانی پیش از 
انتخابات است
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زنگنه: 

سرمقاله

خروج ارز با مسدودسازی 
درگاه های رمزارز

امروز رمز ارز در کشــور به عنوان یک صنعت 
شــناخته شــده و مصوبه هیات دولت که در 
تابستان سال ۹۸ به تصویب رســید گواه این 
واقعیت اســت. اما در رابطه با اظهارات مسدود 
شدن درگاههای بانکی فعاالن رمزارز و صرافی 
ها این نکته قابل توجه است که متاسفانه شاپرک 
اقدام به انجام یــک کار غیرقانونی کرده و برای 
بســتن درگاههای بانکی بخــش خصوصی و 
صرافی های حوزه رمزارز اقداماتی را انجام داده 
است. این تصمیم بدون توجه به تبعاتی که پس 
از اجرای آن دارد گرفته شــده و در انتظار ابالغ 
است.  مصوبه مســدود شدن درگاههای بانکی 
به انجمن بالکچین، سازمان نظام صنفی رایانه 
ای، انجمن رمزارز و تمام نهادهای مربوطه ابالغ 
شده است. در همین زمینه انجمن بالک چین 
فراخوانی را برای درخواســت از رئیس جمهور 
جهت دریافت مهلت سه ماهه منتشر کرده است 
که تا به امروز حدود ۴ هزار نفر این درخواست را 

امضا کرده اند...

  سپهر محمدی، رییس انجمن بالک چین ایران
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ذخایر برنج وارداتی 
تا سه ماه آینده تمام می شود

دالیل گرانی برنج

کاهش ۱۹ درصدی 
ارزش تجارت ایران با 
۱+۵ در چهار سال اخیر

مسدود شدن درگاه های پول رسان رمز ارزها چه تبعاتی دارد؟

سردرگمی فعاالن بازار رمزارز
صفحه4

صفحه۲

بالتکلیفی  بازار  سرمایه
کارشناسان : بورس    تا   انتخابات   بالتکلیف   است

صف های   فروش   چه   زمانی   جمع   می شوند؟

ذخایر برنج وارداتی کشور تنها تا ۳ ماه آینده جوابگوی 
نیاز بازار اســت. این در حالی است که قیمت برنج 
داخلی به دلیل مشکالت فراوانی که پیش روی تولید 
آن قرار دارد تا کیلویی ۳۶ هزار تومان نیز به فروش 
می رسد. از سوی دیگر آمار تغییرات قیمتی برخی 
از کاالهای اساسی تا پایان سال ۹۹ نشان می دهد 
برنج با رشد ۱۱۳ درصدی در صدر افزایش قیمت 
کاالهای اساسی قرار گرفته است. در همین زمینه 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان این که »ذخایر 
برنج وارداتی تنها پاسخگوی سه ماه آینده نیاز کشور 
است«، خواســتار کاهش فصل ممنوعیت واردات 
برنج شد. مسیح کشاورز گفت که ذخایر کنونی برنج 

خارجی کشور تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰...

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ بیش از ۳۸.۶ 
میلیون تن کاال به ارزش ۲۴ میلیارد دالر بین ایران 
و کشــورهای ۱+۵ رد و بدل شد که سهم صادرات 
کشــورمان ۲۸ میلیون تن و به ارزش ۹ میلیارد و 
۸۳۶ میلیون دالر و وارداتمان از این کشــورها ۱۰ 
میلیون و ۵۴۵هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۱۶۱ 
میلیون و۷۵۵هزار دالر بوده اســت که نســبت به 
سال ۹۶ کاهش ۱۴ و ۱۹ درصدی را در وزن و ارزش 
کل تجارت را شاهد بودیم.به گزارش ایلنا، سید روح 
اله لطیفی سخنگوی گمرک درخصوص صادرات 
کاالهای ایرانی به ۱+۵ اظهار داشت: در سال گذشته  

با صادرات  ۲۶میلیون و...



اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی وزارت خارجه:
 موضوعی به نام »توافق اولیه« در 

وین وجود ندارد 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکیــد بر اینکه 
موضوعی به نام توافق اولیه در مذاکرات هسته ای وجود 
ندارد، گفت: درصد قابل توجهی از مسائل باقی مانده 
در کارگروه های سه گانه تکمیل شده و درصدی هم 
به تصمیمات سیاسی نیاز دارد.به گزارش »انتخاب«،   
سعید خطیب زاده روز دوشنبه در نشست خبری با 
بیان اینکه امیدوارم به زودی آرمان بلند فلســطین 
تحقق یابد و شــاهد آزادی فلســطین باشیم، روز 
ارتباطات و روابط عمومی به فعاالن رسانه ای تبریک 
گفت.وی با اشاره به تحوالت حوزه دپیلماسی در هفته 
گذشته گفت: حوزه سیاست خارجی هفته گذشته 
شاهد تحوالت و اقدامات مهمی بود که بخشی از آن به 
تحوالت در سرزمین اشغالی و برخی در منطقه و حوزه 
روابط خارجه ایران برمی گردد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: وزیر امور خارجه دوشنبه گذشته با 
همتای عراقی درباره تحوالت عراق و سرکنسولی ایران 
در کربال گفت و گو کرد. عالوه بر گفت و گوهای سران 
کشورها با یکدیگر، ظریف با همتای ترکیه ای خود 
صحبت کردند و پیامی منتشــر کردند.خطیب زاده 
افزود: روز چهارشنه هم نشستی با کمیته ملی المپیک 
و دیداری با آقای صالحی داشتیم تصمیمات خوبی 
گرفته شد تا وزارت خارجه برای موفقیت کمیته در 
توکیو کمک کند.وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه 
به سوریه گفت: آقای ظریف هفته قبل به سوریه برای 
موضوعات دو جانبه و انتخابات پیش روی این کشور 
و تحوالت فلسطین انجام شد و ایشان در این سفر در 
دیدار با گروه های فلسطینی حاضر در سوریه بر حمایت 
همه جانبه ایران از مقاومت ســوریه تاکید کردند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به سفر ظریف 
به اروپا گفت: سفر اروپایی وزیر امور خارجه پنج شنبه 
با سفر به اسپانیا آغاز شد و دراین سفر غیر از دیدار با 
همتای خود با وزیر اقتصاد این کشور هم تبادل نظر 
کرد.خطیب زاده ادامه داد: با اشاره به حضور وزیر امور 
خارجه در نشست کنفرانس اضطراری مجازی وزیران 
خارجه کشورهای اسالمی گفت: ایشان دیروز وارد رم 
شدند و امروز هم با مقامات واتیکان دیدار داشتند و 
بعد هم با مقامات ایتالیا دیدار خواهند کرد. جلسات 
کمیسیون دو جانبه در وین پیگیری شده است و ادامه 
دارد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: 
منتظر هستیم در صورت لزوم کمیسیون مشترک 
جلسه ای در وین داشته باشــد.خطیب زاده درباره 
توافق اولیه با ۱+۴ گفت: هنوز گفت و گوها ادامه دارد 
هر سه کارگروه کارهای خود را انجام دادند. درصد قابل 
توجهی از مسائل باقیمانده در این کارگروه تکمیل 
شــده درصدی هم به تصمیمات سیاسی نیاز دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: موضوعی 
به نام توافق اولیه وجود نــدارد هیچ توافقی صورت 

نمی گیرد مگر اینکه همه شرایط اتفاق بیفتد.

کســب رتبه های خالق،عالی و 
برتر شــرکت آبفا در جشنواره 
روابط عمومی های استان اصفهان

در شــانزدهمین جشــنواره فرهنگی روابط 
عمومی های اســتان اصفهان، شــرکت آب 
وفاضالب در میــان 3۱ دســتگاه، رتبه های 
خالق، عالــی و برتــر را به خــود اختصاص 
داد.براســاس ارزیابــی و رای هیــات داوران 
شانزدهمین جشنواره روابط عمومی در سال 
۱۴00، آبفای اســتان اصفهان  دربخش های 
اطالع یابــی و افکار ســنجی، روابط عمومی 
دیجیتال، ارتباطات رسانه ای و رویداد پردازی 
رتبه خالق را کسب کرد.همچنین این شرکت 
در بخش هــای مســئولیت اجتماعی، محتوا 
ســازی، برنامه ریــزی و ارزیابی اثربخشــی 
حائزرتبه عالی، و در بخش های نوآوری، فعالیت 
های پیشرو و تحقیق و پژوهش رتبه برتر را به 
خود اختصاص داد.شــایان ذکر است در این 
مراسم که با حضور اســتاندار اصفهان برگزار 
شد، چهار تندیس رتبه خالق، ۱2 تندیس رتبه 
عالی، 2۱ تندیس رتبه برتر و 6 دیپلم افتخار 
جشــنواره با عنوان رتبه پویا به روابط عمومی 

های استان اصفهان تعلق گرفت. 

خبر

استان ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه کشور با چالش های 
زیادی مواجه اســت، گفت: 
نامزدهای ریاست جمهوری 
به جای بحث هــای بیهوده، 
باید در مورد چالش هایی همچون بیکاری و تورم صحبت 
کنند.مسعود خوانساری در مراسم رونمایی از »بسته 
نجات اقتصاد ایران )بنای ایران(« اظهار داشــت: اگر 
داوطلبین سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
اطالع کافی از چالش های کشــور داشتند، تعداد افراد 
ثبت نام کننده تک رقمی می شد.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به مهم ترین چالش های کشور گفت: 
طی ۱6 ســال گذشــته ۱۷ میلیون نفر در سن کار به 
جمعیت کشور افزوده شدند. با این حال متوسط اشتغال 
ایجاد شده سه میلیون نفر بوده است. همچنین سرمایه 
اجتماعی در تمامی بخش های کشور دچار ریزش شده 
است.وی ادامه داد: مســائل تحریم که ضربه جدی به 
اقتصاد کشــور زده، هنوز هم پابرجاست. سردرگمی 
سیاسی در کشــور یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت و 
توسعه اقتصادی ایران بوده است.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: بالغ بر ۱00 میلیارد دالر در ســال یارانه 
انرژی غیرهدفمند پرداخت می شــود بدون اینکه این 
مؤلفه در توسعه و رشــد اقتصادی نقشی داشته باشد.

خوانساری تأکید کرد: میانگین رشد تورم منطقه 6 تا 
۹ درصد است، درحالی که تورم ما با کشورهایی همچون 
سودان، گابن و آرژانتین در یک رده قرار دارد. درواقع تورم 
ما حتی نزدیک به کشورهای منطقه هم نیست؛ ضمن 
اینکه جزو بدترین کشورها از نظر رتبه فساد هستیم.

وی گفت: هر چهار سال یکبار به دلیل انتخابات فضایی 
فراهم می شود که بتوان این مسائل را مطرح کرد؛ تجربه 
نشــان داده گفتگو با حاکمین و سیاستگذاران زمانی 
جواب می دهد که تبدیل به یک مطالبه عمومی شود. 

ازاین رو در طرح پژوهشی »بنای ایران« سعی شده به 
چالش های کشــور به صورت مفصل پرداخته شود تا 
تبدیل به یک مطالبه عمومی شود و کاندیداهایی که در 
مناظره شرکت می کنند، به بحث های بیهوده نپردازند و 
مناظره تبدیل به شوی تلویزیونی نشود بلکه در ارتباط با 

این چالش ها صحبت شود.

۵ اولویت اصلی برای دولت سیزدهم
رئیس اندیشکده کسب و کار با بیان اینکه دولت بعدی 
باید ۵ اولویت را در دســتور کار خود قرار دهد، گفت: 
ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا اولین اولویت اقتصادی 
دولت بعدی باید باشــد؛ فرصت پنجره جمعیتی طی 
دو دهه گذشته باز شده بود اما تبدیل به تهدید امنیت 
ملی شــد. در این دو دهه بیش از ۱۷ میلیون نفر وارد 
جمعیت در سن کار شده اند اما تنها برای سه میلیون 
نفر شغل خالص ایجاد شد.وی افزود: اولویت دوم باید 

مهار پایدار تورم باشد؛ اگر تورم با شیوه های غیراصولی 
کاهش یابد منجر به بمب نقدینگی می شود. یعنی همان 
اتفاقی که در دولت اول آقای روحانی اتفاق افتاد.مروی 
اظهار داشت: اولویت سوم نیز مربوط به فقرزدایی است. 
کاهش ۴0 درصدی قدرت خریــد ایرانیان همزمان با 
افزایش ضریب جینی و نابرابری منجر شد دهک های 
پایین درآمدی بیشترین ضربه را بخورند. به خصوص 
در دو ســال اخیر که مردم به زیر خط فقر مطلق سوق 
داده شــدند؛ خط فقر مطلق موجب می شود که افراد 
برای خواسته های ناچیز تن به کارهای عجیبی دهند. 
از این رو باید فقرزدایی غیر تورمی در دستور کار دولت 
بعدی قرار گیرد تا غیرپوپولیستی باشد.رئیس اندیشکده 
کسب و کار گفت: اگر قرار باشد فقرزدایی از محل افزایش 
پایه پولی و یا اســتقراض دولت از بانک مرکزی انجام 
شود، نه تنها موجب افزایش تورم می شود بلکه ما را به 
سمت ابرتورمی و ونزوئالیی شدن سوق می دهد. فقر 

زدایی اصولی و غیر تورمی از نان شب برای کشور واجب 
تر است.وی افزود: مورد چهارم مربوط به لزوم مقابله با 
فساد است؛ اگر حکمرانان منکر وجود فساد گسترده 
می شوند اما شاخص ادراک فساد ما نشان می دهد که 
مردم نگاه خوبی به موضوع فساد در ایران ندارند و معتقد 
به فساد گسترده در اقتصاد کشور هستند. این موضوع 
همچون خوره به جان ســرمایه اجتماعی افتاده است. 
با این سطح از ادراک فساد به هیچ وجه نمی توان انتظار 
همراهی اجتماعی را از اصالحات اقتصادی داشت.مروی 
تصریح کرد: مورد پنجم نیز مربوط به اشتغال زایی پایدار 
می شود؛ ما فرصت پنجره جمعیتی را از دست داده ایم 
به شکلی که در حال حاضر سه الی پنج میلیون نفر بیکار 
بلندمدت داریم. این مسائل رفع نمی شود مگر اینکه از 
فرصت های بین المللی استفاده کنیم و با تعامل درست 
در عرصه بین المللی به بهبود رتبه ایران در اقتصاد دنیا 

کمک کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

بی خبری نامزدهای ریاست جمهوری از چالش های اقتصادی کشور

ببورس 14100  واحد افت کرد
 شاخص به یک میلیون و ۱۷۴ 

هزار واحد رسید
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
دوشنبه 2۷ اردیبهشت ۱۴00 با افت ۱۴ هزار 
و ۱3۹ واحدی به یــک میلیون و ۱۷۴ هزار و 
6۷۱ واحد رسید.شــاخص کل هم وزن نیز با 
افت ۴۱3۵ واحدی به ۴06 هزار و ۵۷۴ واحد 
رســید.نمادهای فملی، فوالد، وامید، شستا، 
شپنا، شتران و فارس بیشترین تأثیر منفی را 

بر شاخص داشتند.

قیمت دالر به ۲۲ هزار و ۵۲۲ 
تومان رسید

قیمت دالر آمریکا)اســکناس(، دوشنبه 2۷ 
اردیبهشت۱۴00 در صرافی های بانکی برای 
خرید به 22 هــزار و ۷6 تومان و برای فروش 
به 22 هزار و ۵22 تومان رسید.همچنین هر 
اسکناس یورو برای خرید در صرافی های بانکی 
2۵ هزار و ۸63 تومان و برای فروش 26 هزار و 

3۸6 تومان است.

زنگنه: 
شایعه گرانی بنزین جنگ روانی 

پیش از انتخابات است
وزیــر نفت با تکذیــب گرانــی بنزین گفت: 
شــایعات گرانی بنزیــن دروغ و جنگ روانی 

پیش از انتخابات است.  
»بیــژن زنگنه« امروز در حاشــیه مراســم 
امضای قــرارداد توســعه میدان مشــترک 
فرزاد بــی، در جمع خبرنــگاران تاکید کرد: 
نزدیک بــه انتخابات برخی با شــایعه گرانی 
بنزین مــی خواهند در مــردم عکس العمل 
بدی ایجــاد کنند، اما اطمینــان می دهم نه 
 بنزین و نه هیچ فــرآورده نفتی دیگری گران 

نخواهد شد.  
وی در پاسخ به ســوالی در مورد اینکه چرا تا 
پایان مذاکرات وین و مشــخص شدن نتیجه 
برای امضای این قرارداد منتظر نماندید، گفت: 
این موضوع باعث ایجاد تاخیر در کار می شد. 
اکنون نیز بر اساس قرارداد امضا شده مشکلی 
برای حضور شریک خارجی وجود ندارد و در 
صورت تمایل، شرکت های خارجی می توانند 

در این قرارداد وارد شوند.
زنگنــه درباره آخریــن وضعیت خــط لوله 
گوره- جاســک ادامه داد: لولــه گذاری این 
طرح تمام شــده و در روزهــای آینده نفت 
به این خــط لولــه تزریق خواهد شــد و در 
 خرداد مــاه اولین محموله از جاســک صادر 

می شود.  
وی در مورد اینکــه آیا در دولــت بعدی نیز 
حضــور خواهد داشــت، تاکید کــرد: حتی 
پیشــنهاد ریاســت جمهوری را هــم قبول 
نمی کنم و از مقــام دولتی بازنشســته می 
شــوم. با این حــال همچنان در سیاســت 
می مانــم زیــرا سیاســت ماننــد زندگی 
 اســت امــا کار و پســت دولتــی نخواهــم 

داشت.  
وزیر نفت ادامه داد: پس از بازنشســتگی باید 
روزی ۱2 ساعت کار کنم تا زندگی زن و بچه 

بگذرد.
وی در مــورد قرارداد 2۵ ســاله بــا چین و 
حضور این شرکت در توســعه میادین نفت 
و گاز ایران، گفت: دو طرف بــرای همکاری 
 ابراز عالقه کردند اما نامی مشــخص نشــده

 است.  
به گزارش ایرنا، قرارداد توســعه میدان گازی 
مشترک »فرزاد بی« به ارزش یک میلیارد و 
۸00 میلیون دالر به یک شرکت ایرانی واگذار 
شد. قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی با 
حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، بین شرکت ملی 
نفت )کارفرما( و شرکت پتروپارس )پیمانکار( 

به امضا رسید. 
مدت زمان اجــرای این قرارداد پنج ســال 
در نظر گرفته شــده و هدف از اجــرای این 
قرارداد که در قالب قرارداد بیع متقابل است، 
دســتیابی به برداشــت روزانه یک میلیارد 
فوت مکعب گاز غنی )2۸ میلیون مترمکعب 
 و معادل یک فاز اســتاندارد پــارس جنوبی(

 است.
میــزان گاز درجای میــدان فــرزاد بی در 
حــدود 23 هــزار میلیــارد فــوت مکعب 
برآورد شــده اســت کــه میــزان میعانات 
گازی آن حــدود پنج هــزار بشــکه در ازای 
 هــر میلیــارد فوت مکعــب گاز تخمین زده 

می شود.

اخبار
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یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: اگر انتخابات 
به ســمت تخریب رقابتی برود، اثر بسیار منفی 
بر بازار خواهد گذاشــت. چرا که افشاگری ها به 
گونه ای می شــود که خیلی هــا از اصالح پذیری 
ساختار ناامید می شــوند.به گزارش  خبرگزاری 
خبرآنالین بورس تهران امــروز در آغاز معامالت 
مقداری رشد کرد، اما در پایان معامالت شاخص 
کل با عقب نشینی ۷۹۱ واحد به رقم یک میلیون 
۱۸۸ هزار و ۸0۴ واحد رسید.شــاخص کل نیز با 
معیار هموزن ۴هزار و 20۴ واحد کاهش یافته و 
به رقم ۴۱0 هزار و ۷03 واحد رســید.ارزش بازار 
در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۴ میلیون و 

۷۴۹ هزار میلیارد تومان رسید.

سرمایه گذاران بورس هنوز بالتکلیفند/ 
ســه میلیون میلیارد تومان در بازار پول 

حبس شده است

عباسعلی حقانی نســب، کارشناس بازار سرمایه، 
در گفت و گــو با خبرآنالیــن با اشــاره به روند 
پرابهام بازار گفت: بازار در یک بالتکلیفی به ســر 
 می برد و هنــوز ســرمایه گذاران تعیین تکلیف

 نکرده اند. 
از طرفی جز چند کاندیدای انتخاباتی که احتمال 
پیروزی کمی دارند، باقی کاندیداها پاســخ قانع 
کننده ای در حوزه اقتصاد ندارند.وی با اشاره به این 
که بازار درگیر دو خبر منفی و دو خبر مثبت است، 
بیان کرد: خبر مثبت اول این اســت که اطالعات 
 شرکت ها به زودی منتشر می شود و خوشبختانه
 شــرکت ها ســودهای خیلی خوبی داشــته اند. 
اطالعات ســالیانه آن ها که منتشــر شود، پی به 

ای بازار مشــخص تر می شود و شــرایط را بهتر 
نشــان می دهد. یک خبر مثبت دیگر برگشــت 
 در بازار رمزارز اســت و ممکن اســت ریسکی به
 وجود بیاورد که افرادی کــه در بازار رمزارز فعال 

بودند به بازار سرمایه بیایند.
وی افــزود: خبــر منفی هــم بحــث 3 میلیون 
میلیــارد تومانــی کــه در بــازار پــول حبس 
و احتکار شــده اســت ، ممکن بود با تصمیمی 
درســت به ســمت بازار ســرمایه هدایت شود. 
در آن صــورت هــم دولت کســری بودجه خود 
را تامین می کــرد و هم بازار ســرمایه نقدینگی 
الزم را بدســت می آورد، اما متاســفانه تصویب 
 نشــد. خبر دیگــر هم این اســت کــه اقدامات

 بانک مرکــزی با توجه به مذاکــرات، دال بر این 
نیســت که نرخ بهره پایین بیاید.وی در خصوص 
واریز معادل ۵0 میلیون دالری به صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه گفت: این پول ها خیلــی اثرگزار 
نیســت. با این حــال اگر این پول به ســهم های 
 کوچک بازار که صف فروش هســتند اختصاص 
یابد شــاید حرکتی ایجاد شــود.این کارشناس 
بازار ســرمایه در خصوص تاثیر انتخابات بر بازار 
ســرمایه گفت: اگر انتخابات به ســمت تخریب 
رقابتی بــرود، اثر بســیار منفی بر بــازار خواهد 
گذاشت. چرا که افشاگری ها به گونه ای می شود 
کــه خیلی ها از اصــالح پذیری ســاختار ناامید 
می شوند. اما اگر به سمت امید و ارائه برنامه برود 
تاثیر مثبتی بر بازار ســرمایه خواهد گذاشت. با 
این وجود فضایی که تا االن از انتخابات ریاســت 
 جمهوری دیده شــده رویکرد تخریبی داشــته

 است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: سیاست گذاری ها 
و مقررات گذاری هــا بــر ارزش دارایی هــای مردم 
تاثیرگذار است و قانون گذار نباید بدون توجه به منافع 
سهامداران خرد تصمیم گیری کند.به گزارش تسنیم، 
ســازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته)یکشنبه( 
میزبان مدیران صنعت پاالیشــگاهی بــود. در این 
کنفرانــس ویدیویی که به طور مجــازی و با حضور 
مدیران شرکت های فعال در صنعت پاالیشگاهی از 
جمله شرکت پاالیش نفت شــیراز، شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، شــرکت پاالیشــگاه نفت بندرعباس 
و انجمن پاالیشــگاه نفت برگزار شد، رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار برگزاری جلسات میز صنعت را 
راهی برای رفع دغدغه ها و مسایل مربوط به صنایع 
بورسی دانست و گفت: با جلسات هم اندیشی می توان 
برای تامین مالی شرکت ها و افزایش سرمایه گذاری ها 
و نیز حل مشــکالت راه حل هایی پیدا کــرد. بر این 
اساس و از این پس برای تمامی صنایع بورسی، میز 
صنعت مرتبط بــا آن برگزار می شــود.محمد علی 
دهقان دهنوی به تشــکیل اولین جلسه میز صنعت 
در سازمان بورس اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز 

که به بررسی مسایل  صنعت پاالیشگاهی اختصاص 
دارد، مشکالت موجود مطرح و موانع و چالش های این 

حوزه رفع می شود.

صنعت پاالیشگاهی، بخش بزرگی از بازار 
است

وی بخش مهمی از بازارســرمایه را مربوط به صنعت 
پاالیشــگاهی و شــرکت های این حوزه عنوان کرد و 
افزود: باید برای تامیــن مالی پروژه های این صنعت و 
افزایش سرمایه گذاری در آن از فرصت های بازارسرمایه 
استفاده کنیم. بر این باوریم که می توانیم قدرت بازار 
سرمایه را در کنار قدرت و توان صنایع قرار دهیم و با 
این رویکرد، فعالیت ها به نحو بهتری پیش می روند. 
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بررســی 
مسایل و مشکالت مطرح شــده توسط شرکت های 
فعال حوزه پتروشــیمی و پاالیشــی، گفت: در نظر 
داشته باشــید که منافع ۵۷ میلیون نفر سهامدار در 
شرکت های مختلف بازارسرمایه و مسایل مربوط به این 
بازار ظهور و بروز پیدا می کند. از طرفی بخش بزرگی 
از سهامداران سهام عدالت که حدود ۵0 میلیون نفر 

 می شوند مالک سهام شرکت های پاالیشگاهی بزرگ
 هستند.

منافــع ســهامداران خــرد در اولویت 
مقررات گذاری باشد

دهقان دهنوی اضافه کرد: بنابراین سیاست گذاری ها و 
مقررات گذاری ها بر ارزش دارایی های مردم تاثیرگذار 
است و قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران 
خرد تصمیم گیری کند؛ البته در حال حاضر این توجه 

و مالحظه به وجود آمده است.

30 میلیارد دالر، نیاز برای افزایش کارایی در 
صنعت پتروشیمی

وی با اعالم تاسیس شرکت های تامین سرمایه صنعت 
پاالیشــگاهی، گفت: با اعطای مجوز تاسیس شرکت 
های تامین سرمایه به شرکت های پاالیشگاهی، انتظار 
می رود که این تامین ســرمایه ها حدود 30 میلیارد 
دالر سرمایه برای پیشبرد اهداف صنعت پاالیشگاهی 
تامین کنند. البته این رقم، مقــداری ارزی و مقداری 
ریالی است.رییس سازمان بورس ادامه داد: برای تامین 
این میزان سرمایه می توان از انواع روش ها و ابزارهای 

موجود در بازارسرمایه بهره برد. افزایش سرمایه شرکت 
ها، انتشار اوراق، تشکیل صندوق پروژه های اختصاصی 
برخی از این موارد هستند. بنابراین باید از هم اکنون 
برای آینده این صنعت برنامه مشخصی داشت. سازمان 
بورس هم کمک می کند تا با کمک همه ابزارها، تامین 

مالی الزم در این صنعت انجام شود.

ســازمان بورس در خط اول مبــارزه با 
محدودیت ها است

وی یکی از اولویت های ســازمان بــورس را مبارزه با 
محدودیت ها دانســت و گفت: بسیاری از محدودیت 
های موجود مانند ثبت ســفارش و تعهــد ارزی باید 
کنار رود. به محض رفع مســایل تحریمــی باید این 
محدودیت ها به ســرعت برداشــته شــود، زیرا این 
موضوع اثر زیادی بر سودآوری شرکت ها دارد. دهقان 
دهنوی خطاب به مدیران شــرکت های پاالیشــی 
افزود: در خصــوص طرح ها و برنامه هــا به خصوص 
برنامه های توســعه ای خــود به طــور صادقانه و با 
 سرعت اطالع رسانی کنید تا ســهامداران در جریان

 وقایع قرار بگیرند.

سخنگوی گمرک گفت: در ســال ۹۹ بیش از 3۸.6 میلیون 
تن کاال به ارزش 2۴ میلیارد دالر بین ایران و کشورهای ۵+۱ 
رد و بدل شد که سهم صادرات کشورمان 2۸ میلیون تن و به 
ارزش ۹ میلیارد و ۸36 میلیون دالر و وارداتمان از این کشورها 
۱0 میلیون و ۵۴۵هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۱6۱ میلیون 
و۷۵۵هزار دالر بوده است که نسبت به سال ۹6 کاهش ۱۴ و ۱۹ 
درصدی را در وزن و ارزش کل تجارت را شاهد بودیم.به گزارش 
ایلنا، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک درخصوص صادرات 
کاالهای ایرانی به ۱+۵ اظهار داشت: در سال گذشته  با صادرات  
26میلیون و ۹۵6هزار و ۱23 تن کاال به ارزش ۹میلیارد و ۷۷ 
هزار و ۱23 هزارو 23۴دالر  به کشــور  چین ۹6درصد وزن و 
۹2درصد ارزش صــادرات کاالهای ایرانی بــه ۱+۵ را به خود 

اختصاص داده است.وی افزود: در سال ما قبل خروج آمریکا از 
برجام نیز چین با خرید 3۵ میلیون و ۱3۱هزار و 3۴0تن کاال 
از ایران به ارزش ۹میلیارد و ۱2میلیون و 36۴هزار و ۴2۸ دالر 
اولین شریک کشورمان بوده است که بیش از ۹۸ درصد وزن و 
۹۱درصد ارزش صادرات کشورمان به ۱+۵را به خود اختصاص 
داده بود و این تصور که خروج آمریکا از برجام موجب شده است 
تا سهم کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان از 
تجارت کشورمان به نفع چین و روسیه تغییرکند بر اساس آمارها 
چندان درست نیست بلکه صادرات کشورمان به چین درسال 
گذشته نسبت به سال ۹6 حدود هشت میلیون تن  کاهش پیدا 
کرده ولی از لحاظ ارزش ۵0 میلیون دالر افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص صادرات کشورمان به سایر کشورهای برجام 

توضیح داد: روسیه با یک میلیون و ۵۱ هزار و ۷۱تن به ارزش 
۵0۴ میلیون و ۵۷۵هزار و62۴دالر مقصد بعدی کاالهای ایرانی 
با سهم3.۷درصدی وزن و ۵.۱درصدی  ارزش صادرات کاالهای 
ایرانی به ۱+۵ بوده است که نسبت به سال ۹6رشد ۱00درصدی 
در وزن و ۷2.۵درصدی در ارزش را تجربه کرده است .وی افزود: 
صادرات به فرانسه در سال گذشــته نیز، دو هزار و ۹۱۱ تن به 
ارزش هشت میلیون و ۷6۱هزار و ۴0۸ دالر، به  انگلیس ، هفت 
هزار و 2۹3 تن به ارزش ۱3میلیــون و 2۸هزار و 2۷۷دالر، به 
آلمان ، 3۹هزار و ۱۹۷ تن به ارزش 233میلیون و 63هزار و ۴0۴ 
دالر بوده اســت  که صادراتمان به این کشورها نسبت به سال 
۹6 به ترتیب با کاهش 30 میلیون دالری با فرانسه،36میلیون 
دالری با انگلیس، ۱2۷میلیون دالری با آلمان همراه بوده است  .

لطیفی درخصوص صادرات به آمریــکا تصریح کرد: امریکا در 
سال ۹6 و در سال پیش از خروج از برجام سه هزار و ۵۵۴تن کاال 
به ارزش ۱32میلیون و 3۱۸هزار و ۴۱۵دالر  از ایران خریداری 
کرده بود که درسال ۹۹ این میزان به 66 تن به ارزش ۱36هزار 
و ۵3۹ دالر رسید.سخنگوی گمرک در خصوص واردات از این 
کشورها گفت: در سال ۹۹ بیش از ۱0 میلیون و ۵۴۵هزار تن 
کاال به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱6۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۸6۱دالر 
از این 6کشور واردات داشتیم که به دلیل هدفمند شدن واردات 
و سوق آن به کاالهای اساســی و نهاده های تولید و ممنوعیت 
واردات کاالهای لوکس با وجود افزایش ۱.۱میلیون تنی)رشد 
۱2 درصدی( واردات از کشورهای ۱+۵نســبت به سال ۹6، 
شاهد کاهش 2۹ درصدی ارزش واردات از این کشورها هستیم.

سرمایه گذاران بورس بالتکلیفند

بازار درگیر دو خبر منفی و مثبت است

رئیس سازمان بورس:

قانون گذار نباید بدون توجه به منافع سهامداران خرد تصمیم گیری کند

کاهش ۱۹ درصدی ارزش تجارت ایران با ۱+۵ در چهار سال اخیر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۷ اردیبهشت به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ده میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۸۵۴ دالر و ۲۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۲۲ هزار و ۴۳۴ تومان رسید.
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عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی با بیان اینکه حجم 
قاچاق لــوازم یدکی خودرو ۳ میلیــارد دالر برآورد 
می شود، گفت: سود بازار را قاچاقچی قبل از ورود کاال 

به زنجیره می برد اما کسی با آن برخورد نمی کند.
امیرحسین صیرفی در مورد وضعیت قاچاق در بازار 
لوازم یدکی خــودرو، با بیان اینکه همــه دنیا با این 
موضوع درگیرند اما در ایران ابعاد قاچاق لوازم یدکی 
خودرو بیشتر از کشورهای دیگر است، اظهار داشت: 
قطعات خودرو طیف بسیار گسترده ای دارد؛ نزدیک 
۲۱.۵ میلیون خودرو در ایــران وجود دارد که از این 
تعداد ۱۸ میلیون خودرو سواری است که ۷۵ درصد 
از این خودروها از دو خانواده پژو و پراید هستند. وقتی 
صحبت از این دو مدل می کنیم یعنی از ایران خودرو 
و ســایپا صحبت می کنیم؛ یعنی بخــش زیادی از 
بازار درگیر تأمین قطعات این دو خانواده خودرویی 
هســتند. اما نزدیک ۴ میلیون کامیون، کشــنده، 
اتوبوس، موتورهای پمپ آب، موتورهای دکل های 
نفت و … داریم. اســم این بازار، بــازار لوازم یدکی 
خودرو است اما تقریباً همه صنایع با این بخش مرتبط 
هستند. عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: 
اندازه و ظرفیت این بازار ۱۱.۵ میلیارد دالر است؛ نه 
اینکه ۱۱.۵ میلیارد دالر تبادل کاال و مالی می شود 
بلکه این حجم ظرفیت بازار است. بنابراین ما در بخش 
لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه هســتیم 
که در هر بخشــی از این بازار و در گروه های کاالیی 
مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه 

هستیم. شاید در سال میلیاردها قلم کاال در این بازار 
مبادله می شود.

وی ادامه داد: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه 
دارد چگونه می خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را 
کنترل کنیم؟ مدیریت کالن ما آنقدر دقیق و متمرکز 
نبوده که در ســال های گذشته سیستمی تنظیم 
کند تا از این طریق جریان بازار به نفع تجار، مصرف 
کنندگان و ذی نفعان مدیریت شــود. در این بازار 
قاچاق به شدت شکل گرفته است. صیرفی گفت: 
طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود ۳ میلیارد 
دالر قاچاق لوازم یدکی انجام می شود. ۳ میلیارد دالر 
عددی نیست که به راحتی بتوان انجامش داد بلکه 
مسلماً سازماندهی شده است و کانال هایی دارد که 
خیلی قدرتمند هســتند و در مقابل شفاف سازی 

مقاومت می کنند.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اتفاقی 
که ظرف چند سال گذشته افتاده و در حال رسیدن 
به نقطه جوش خودش است، سال ۹۲ دستورالعملی 
از جانب رهبری برای مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان 
صادر و ستاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با این 
پدیده شد. ظرف ۲ سال گذشته برای شفاف سازی 
بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان »شناسه 
کاال« ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد 
کاالیی که وارد زنجیره تجاری کشور می شود از ابتدا 
تا انتهای زنجیره رصد شود که روی کاغذ بسیار خوب 

به نظر می رسد.

خروج ارز با مسدودسازی درگاههای رمزارز
سپهر محمدی، رییس انجمن بالک چین ایران

امروز رمز ارز در کشور به عنوان یک صنعت شناخته شده و مصوبه هیات دولت که در تابستان سال ۹۸ به تصویب رسید گواه این واقعیت است. اما در رابطه با اظهارات مسدود شدن درگاههای بانکی فعاالن رمزارز و صرافی ها این نکته قابل 
توجه است که متاسفانه شاپرک اقدام به انجام یک کار غیرقانونی کرده و برای بستن درگاههای بانکی بخش خصوصی و صرافی های حوزه رمزارز اقداماتی را انجام داده است. این تصمیم بدون توجه به تبعاتی که پس از اجرای آن دارد گرفته 
شده و در انتظار ابالغ است.  مصوبه مسدود شدن درگاههای بانکی به انجمن بالکچین، سازمان نظام صنفی رایانه ای، انجمن رمزارز و تمام نهادهای مربوطه ابالغ شده است. در همین زمینه انجمن بالک چین فراخوانی را برای درخواست از 

رئیس جمهور جهت دریافت مهلت سه ماهه منتشر کرده است که تا به امروز حدود ۴ هزار نفر این درخواست را امضا کرده اند. 
فراخوان انجمن برای درخواست از رئیس جمهور در رابطه با بند اول مصوبه هیات دولت است و قرار بر این است که کمیته اجرایی تشکیل شود و مهلت سه ماهه برای عدم توقف درگاههای بانکی بخش خصوصی گرفته شود. این کمیته قرار 

است برای به تاخیر انداختن اقدام غیرقانونی شاپرک تشکیل شود تا تا اقدام غیرقانونی شاپرک به تاخیر بییفتد و برای تبیین نحوه اجرایی کردن بند اول مصوبه سال ۹۸ دولت تصمیم گیری شود. 
متاسفانه برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن تبعات آن گرفته می شود. اگر این مصوبه اجرایی شود بدون شک این موضوع فاجعه بار خواهد بود و موجب خروج سرمایه از کشور می شود. به غیر از تبعات اقتصادی و سیاسی آن و صدمه به 
بخش خصوصی نوپا باید در انتظار خروج میلیاردها دالر ارز از کشور باشیم.  درست است که ارزهای دیجیتال همه مشکالت ما را حل نمی کند اما در این شرایط می توان بخشی از مبادالت را به آن سپرد و نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی 
و سازمان بورس بر آن نظارت کنند. بدون شک این فناوری به نوعی آب باریکه ای برای ما ایجاد می کند. البته اینگونه نیست که تصور کنیم تمام مشکالت ارزی خود را می توان از این راه حل کرد و اینگونه هم نیست که تصور شود که هیچ 

مشکلی از این طریق حل نمی شود. به نظر من، یک راه تنفسی از این طریق ایجاد می شود که بتوانیم تبادالتی با جامعه بین الملل داشته باشیم، اما همزمان باید برای حل مشکالتمان از دیگر راه ها تالش کنیم.

رییس انجمــن بالک چین 
ایران می گویــد: با اجرای 
تصمیم غیرقانونی شاپرک 
مبنی بر مســدود ســازی 
درگاههای بانکــی فعاالن 
خصوصی حوزه رمزارز باید منتظر خروج میلیاردها 
دالر ارز از کشــور باشیم. ســپهر محمدی ادامه داد: 
مصوبه مســدود شــدن درگاههای بانکی به انجمن 

بالکچین، ســازمان نظام صنفی رایانــه ای، انجمن 
رمزارز و تمام نهادهای مربوطه ابالغ شده و در همین 
زمینه انجمن بالک چین فراخوانی را برای درخواست 
از رئیس جمهور جهت دریافت مهلت سه ماهه منتشر 
کرده که تا به امروز حدود ۴ هزار نفر این درخواست 

را امضا کرده اند.
قرار است جزئیات بسته شدن درگاه های ارائه دهنده 
خدمات بانکی بــه صرافی ها و پذیرنــدگان فعال در 
حوزه رمز ارز نهایی شــود و گویا به زودی مسیرهای 
نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده 

از تجــارت رمز ارزها یــا ارزهای دیجیتال مســدود 
خواهد شد.

به عقیده فعاالن بازار رمزارز نامه شــرکت شــاپرک 
برای مسدود شدن درگاه های ارائه دهنده رمز ارزها 
ابهام زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب وکارهای غیر 
مجاز و خالف قوانین جمهوری اسالمی ایران مطرح 
کرده درحالیکه فعال قوانین به این موضوع اشاره نکرده 
است. برای صرافی های الکترونیک رمزارزها مجوزی 
صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار 

فعالیت های قمار و شرط بندی آورده شده است.

علیرضا شامخی یک کارشــناس رمز ارزها می گوید: 
این نامه بدین منظور است تا صرافی های الکترونیک 
فعال در زمینــه رمزارزها را تعطیــل کنند و خرید و 
فروش رمز ارزها را به ســمت صرافی های مجاز بانک 
مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می کنند، ببرند که 
این امر تاثیری بر فعاالن حرفه ای رمز ارزها نمی گذارد 
زیرا، این افــراد معموال از صرافی هــای داخلی برای 
خرید و فروش استفاده نمی کنند و تنها مردم عادی 
باید از طریق صرافی های مجاز بانک مرکزی به خرید 

و فروش رمزارز بپردازند.

مسدود شدن درگاه های پول رسان رمز ارزها چه تبعاتی دارد؟

سردرگمی فعاالن بازار رمزارز
شایلی قرائی
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ذخایر برنج وارداتی کشور 
تنها تا ۳ ماه آینده جوابگوی 
نیاز بازار است. این در حالی 
است که قیمت برنج داخلی 
به دلیل مشکالت فراوانی 
که پیش روی تولیــد آن قرار دارد تــا کیلویی ۳6 
هزار تومان نیز به فروش می رســد. از سوی دیگر 
آمار تغییرات قیمتی برخی از کاالهای اساســی تا 
پایان ســال ۹۹ نشــان می دهد برنج با رشد ۱۱۳ 
درصدی در صدر افزایش قیمت کاالهای اساســی 

قرار گرفته است.
در همین زمینه دبیــر انجمن واردکنندگان برنج با 
بیان این که »ذخایر برنج وارداتی تنها پاســخگوی 
سه ماه آینده نیاز کشور اســت«، خواستار کاهش 
فصل ممنوعیت واردات برنج شــد. مسیح کشاورز 
گفت که ذخایر کنونی برنج خارجی کشور تنها ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ هزار تُن است که طی دو تا سه ماه آینده تمام 
می شود. کشاورز هم چنین از کاهش تولید داخلی 
برنج به دلیل خشکســالی در سال جاری خبر داد و 
گفت که با توجه محدودیت در واردات، در ماه های 

آینده با کمبود شدید برنج مواجه خواهیم شد.
از پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ برخی مسئوالن با اعالم 
کاهش بارندگی در ســال ۹۹ و تداوم این وضعیت 
در امسال درباره خشکســالی پیش رو هشدار داده 
بودند. با این که بسیاری از مسووالن از جمله رئیس 
جمهور، کاهش بارندگی را دلیل اصلی خشکسالی 
در کشور عنوان می کنند، اما رئیس کمیته ارزیابی 
ســیالب کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران اواسط 
اردیبهشــت دلیل بحران آب در ایران را نه به دلیل 
کم آبی بلکه بــه دلیل »ســوءمدیریت منابع آب« 

عنوان کرد.
مصطفی فدایی فرد، روش های غیراصولی برداشت 

را از مهم ترین عوامل خشکسالی کاهش منابع آبی 
کشــور عنوان کرده بود.خبر کاهش ذخایر برنج در 
کشور در حالی منتشر می شود که معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران، اوایل آبان ۹۹ اعالم کرده بود 
که ۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده در بنادر و گمرکات 
کشــور به دلیل عدم تخصیص ارز »در حال فاسد 

شدن« است.
این در حالی است که بر اســاس گزارش مرکز آمار 
ایران در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، تورم برنج به 
عنوان دومین کاالی اســتراتژیک در سبد مصرفی 
خانوارهای ایــران به رقم ۴۵.۵ درصد رســید. در 
همین حال به گفته مسیح کشــاورز، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج ایــران، با توجه بــه حذف ارز 
ترجیحی از واردات برنج، قیمت داخلی و خارجی این 
کاال تقریبا هم سطح شده است. اما به نظر می رسد 
با توجه به کاهش واردات و احتمال افزایش قیمت 
برنج خارجی در ماه های آینده این کاالی اساســی 
خوراکی از سبد خرید بسیاری از شهروندان حذف 

خواهد شد.

کشــاورز با اشــاره به این که اگر با بهانه حمایت از 
تولید داخل، اجازه تامین به موقع ذخایر برنج داده 
نشود، درباره عدم دسترسی اقشــار ضعیف به این 
کاالی اساســی از در ماه های پیش رو هشدار داد. 
او کاهش فصل ممنوعیــت واردات از دو ماه به یک 
ماه را راه حل مدیریت بازارعنوان کرد. دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج اواسط اردیبهشت امسال از افت 
چشمگیر واردات برنج خبر داده و گفته بود که تنها 
۱۵ میلیون نفر در ایران که »دست شان به دهان شان 
می رسد«، شرایط و امکانات خرید برنج را دارند. آقای 
کشاورز هم چنین گفته بود که با گرانی برنج خانوارها 
به مصرف نان روی می آورند و اگر نان هم گران شود، 
خطر سوءتغذیه برای بخش زیادی از جامعه وجود 
دارد.در روزهای گذشته هم زمان با پایان ماه رمضان 
در ایران اخبار زمزمه هایی از افزایش قیمت نان در 

کشور هم شنیده می شود.
در همین زمینه جعفر حسینی، مشاور ارشد نظام 
صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به "کسب و کار" 
گفت: افزایــش قیمت برنج ارتباطی با کشــاورزان 

ندارد. به عبارتی شالی کاران و برنج کاران در افزایش 
قمیت برنج نقشی نداشته و ندارند. با تمام مشکالت 
ایجاد شده بر ســر راه تولیدکنندگان، تولید برنج 

ادامه دارد. 
حسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برنج در دست 
کشاورزان بود این نابسامانی در بازار وجود نداشت 
و قیمت ها ثابت و باتعادل بود. عمده برنج در دست 
دالالن و بنکداران اســت، به  همیــن دلیل قیمت 

محصول دچار التهاب شده است .
به گفته مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی، گرانی برنج ارتباطی به کشاورزان ندارد. در 
زمانی که قیمت برنج دست  کشاورزان بود، نوسانی 
نداشت، درحال حاضر عمده برنج در دست دالالن و 
بنکداران است، به  همین دلیل قیمت محصول دچار 
التهاب شــده است . از ســوی دیگر با توجه به آنکه 
قیمت محصوالت کشاورزی تابع عرضه و تقاضاست، 
از این رو تصمیمات در زمینه واردات و صادرات باید 
در وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان متولی تولید 
صورت گیرد و به رغم  آنکه این وزارتخانه باید بر این 
موضوع اصرار داشته باشد، اما متاسفانه به درستی 
عمل نکرده که همین امر مشکالتی در تنظیم بازار 

ایجاد کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: با حذف ارز دولتی و تغییر گروه 
 کاالیی، قیمت برنج خارجی جهش چشمگیری در 
بازار داشت که تأثیر بنکداران و دالالن بر بازار برنج 

 ایرانی نشأت گرفته از این قضیه بود .
جعفر حسینی عنوان کرد: کشاورزان در چند سال 
اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام 
به کشــت می کردند ولی متأسفانه ســال به سال 
وضعیت بدتر شــده در حدی که با توجه به افزایش 
۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه 
و افزایش حدود ۳ تــا ۵ برابری ســموم به عنوان 
مؤلفه های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه 
کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصوالت 

استراتژیک کشاورزی نیستند.

ذخایر برنج وارداتی تا سه ماه آینده تمام می شود

دالیل گرانی برنج
افزایش 11۳ درصدی قیمت برنج داخلی 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران اظهار داشت: 
میزان مصرف کفــش برای هر فرد در کشــور در 
سال حدود سه جفت اســت اما متاسفانه مردم به 
دلیل نداشتن توان اقتصادی، گاهی فقط در سال 
یک جفت کفش می خرند. رسول شجری رئیس 
اتحادیه کفش دست دوز تهران با اشاره به مشکالت 
این صنف گفت: حدود 6 هزار واحد صنفی در حوزه 
کفش در تهران فعال هســتند و 6۵ هــزار نفر در 
این واحدهای صنفی مشغول به کار می باشند که 
۲۰ هزار واحد صنفی بــه صورت صنعتی کفش را 
تولید می کنند. متاسفانه ما در صنعت کفش دچار 
مشکالت زیادی هستیم که برخی از آنها به قوانینی 
بازمی گردد که در ۴۰ سال گذشته تغییری نکرده 

است.
وی ادامه داد: متاسفانه از تولیدکننده در حوزه کفش 
حمایت نشده و عدم این حمایت ها باعث شده تا ما 
شاهد تعطیلی برندهای شناخته شده ای همچون 
ملی، وین و بال باشــیم و مــا در واحدهای صنفی 
کفش دست دوز نیز سال گذشــته شاهد کاهش 

۵۰ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ 
بودیم.وی ادامه داد: مشکل اصلی تولیدکنندگان 
کفش دســت دوز و کاهــش تولید، گــران بودن 
مواد اولیه در بازار اســت و این افزایش قیمت مواد 
اولیه و نبوِد آن در بازار باعث شــده تا توان رقابت 
 تولیدکننده داخلی با محصوالت بی کیفیت خارجی 

کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: البته این روزها ورود کفش به صورت 
قاچاق و به شکل محصول نهایی کاهش پیدا کرده 
است البته قاچاقچیان همیشه به دنبال ترفندهای 
جدیدی برای وارد کردن کاالهای خود هســتند.
شجری افزود: بیماری کرونا در دو سال گذشته مزید 
بر علت شده و علیرغم وعده هایی که مسئوالن برای 
حمایت داده بودند هیچ حمایتی صورت نگرفته و 
نه تنها به اعضای ما تسهیالتی پرداخت نشده بلکه 
اداره مالیات و بیمه مانند گذشته مطالبات خود را 
وصول می کردند و بانک ها نیز هیچ تسهیالتی ارائه 
نمی کردند و به دلیل نبود مواد اولیه نیز بسیاری از 

کارگاه ها نیمه  تعطیل است.

معاون اداره کل راه و شهرســازی استان تهران گفت: با 
وجود ســهیمه زیاد، ثبت نام جدیدی در مسکن ملی 
استان تهران نداریم. یاســر لک، معاون اداره کل راه و 
شهرسازی استان تهران با بیان اینکه طرح مسکن ملی 
از دو طریق ثبت نام عمومــی و تفاهم نامه با تعاونی ها، 
ارگان ها و دستگاه های دولتی دنبال می شود،گفت: عمده 
تفاهم نامه های استان تهران در شهرهای جدید صورت 
گرفته اســت.  معاون اداره کل راه و شهرسازی استان 
تهران با بیان اینکه از ابتدای نام نویسی طرح مسکن ملی، 
شهرهایی از جمله آبسرد، کیالن یا فیروزکوه در برنامه 
قرار داشتند که به دالیلی امکان اجرای پروژه مسکن ملی 
در آنجا فراهم نشد، افزود: هنگامی که ثبت نام صورت 
گرفت بسیاری از افراد شرایط قانون ساماندهی شامل 
تاهل، سرپرست خانوار، سبز بودن فرم »ج« و به خصوص 
سابقه پنج سال سکونت را نداشــتند، به طور مثال در 
نصیرشهر ۵۳ هزار نفر ثبت نام کردند ولی هنگامی که 

بررسی کردیم فقط ۴6 نفر واجد شرایط شناخته شدند.  
لک یاد آور شد: بسیاری از افرادی که نام نویسی کردند، 
ساکن تهران بودند که طبیعتا این افراد رد شدند؛ زیرا 
فقط کسانی می توانند برای نصیرشهر تقاضا بدهند که 
در شهرهای اطراف آنجا مثل رباط کریم سکونت داشته 
باشند.او افزود: با حذف این تعداد از متقاضیان بنابراین 
ســعی کرده ایم این تعداد از واجدان شرایط را در سایر 
شهرهای اطراف از جمله دماوند و پاکدشت جایگزین 
کنیم. معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با 
اشاره به اینکه فردی که ساکن ورامین است، نمی تواند 
برای مسکن ملی نصیرشهر ثبت نام کند، گفت: اگر این 
گونه باشــد به احتمال زیاد، فرد قصد سرمایه گذاری و 
فروش واحد را دارد که با برنامه اقدام ملی در تناقض است؛ 
بنابراین با توجه به این شرایط بسیاری افراد که حتی فرم 
»ج« سبز داشتند به دلیل اشتباه در انتخاب شهر، کنار 

گذاشته شدند و به آنها مهلت جابه جایی داده شد.

مدیرکل خرید و فروش سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران از خرید 6۹ هزار تن پیاز از کشاورزان متضرر خبر 
داد و افزود: برای تنظیم بازار و منطقی شدن قیمت از 
عرضه بخشی از پیاز ها به بازار جلوگیری و آن را به صورت 
رایگان در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار می دهیم. 
رامین گیالشاهی با بیان اینکه از زمان زیان پیازکاران 
سازمان تعاون روســتایی به خرید تضمینی پیاز ورود 
کرد، اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی در غالب طرح 
خرید تضمینی تا کنون 6۹ هزار تن پیاز از کشاورزان 
خرید تضمینی کرده است.وی ادامه داد: قیمت خرید 
تضمینی هر کیلوگرم پیاز از کشاورزان ۵۹6 تومان است 
که بر اساس حداقل هزینه تمام شده تولید تعیین شده 
تا بار خسارات کشــاورزان را کاهش دهد. گیالشاهی 
با تاکید بر اینکــه اکنون قیمت خرید پیــاز درجه از 
کشــاورزان به ۷۰۰ تومان تا یک هــزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده است، گفت: ورود به خرید تضمینی پیاز موجب 
شده، قیمت خرید پیاز سفید درجه یک از کشاورزان به 
یک هزار و ۱۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ تومان و پیاز درجه 
یک زرد به ۷۰۰ تومان افزایش یابد.به گفته وی؛ افزایش 

سطح زیر کشت پیاز در سال جاری، تورم کشت در این 
محصول ایجاد و ما را با بیش از 6۰۰ هزار تن مازاد تولید 
روبه رو کرد.وی با یادآور اینکه زمان تعیین شده برای 
خرید تضمینی پیاز از کشاورزان تا نیمه اردیبهشت بود، 
از ادامه فرآیند خرید برای حمایت بیشتر از کشاورزان 
خبر داد. گیالشــاهی با انتقاد از سوءاستفاده برخی از 
افراد سودجو از شــرایط پیش آمده برای کشاورزان با 
انتشار فیلم در فضای مجازی با عنوان عرضه پیاز رایگان 
تصریح کرد: این افراد سعی دارند بازار را برهم زده و با 
کاهش بیشتر قیمت از دسترنج کشاورزان به نفع خود 
استفاده ببرند. وی تصریح کرد: فیلم  مورد بحث توسط 
فرد ســودجو در یکی از مراکز خرید تعاون روستایی 
گرفته شده و آن را به عنوان عرضه رایگان پیاز معرفی 
کرده است.گیالشاهی اظهار کرد: البته توزیع رایگان 
پیاز توسط سازمان تعاون روستایی انجام می گیرد اما 
این توزیع در بازار نیســت و تحویل  به مراکزی مانند 
کمیته امداد و بهزیستی است. وی تاکید کرد: تحویل 
پیاز رایگان به بهزیستی و کمیته امداد با هدف کمک به 

معیشت مددجویان تحت پوشش این دو ارگان است.

كفش ایران در تراز جهانی است

مردم توان اقتصادی برای خرید کفش ندارند

خرید تضمینی ۶۹ هزار تن پیاز از کشاورزان

با قاچاقیان اصلی كاری ندارند

۳ میلیارد دالر حجم قاچاق لوازم یدکی

متقاضیان حذف شده تهران به شهرهای دیگر معرفی شدند

ثبت نام جدیدی برای مسکن ملی استان تهران نداریم
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كالب هاوس با چالش »بالک كردن« رو به افول می رود
گزارشی جدید درباره کالب هاوس نشان می دهد شیوه غیر معمول بالک 
کردن این پلتفرم چالش برانگیز است و ممکن است به سانسور یا محدود 
شــدن دیدگاه های مختلف و گفتگوها منجر شــود.هر کاربری که مدت 
زمانی را در شبکه های اجتماعی گذرانده، می داند که ترول ها، افرادی که 
در شبکه های اجتماعی کامنت های آزاردهنده برای پست ها می نویسند و 

قلدرهای سایبری در بیشتر پلتفرم ها حضور دارند.
در شبکه های اجتماعی بزرگی مانند توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام، گزینه 
»بالک کردن« )یا مســدود کردن( به کاربر کمک می کند تا این دسته از 
مزاحمان سایبری را از حساب خود دور کند. هرچند بالک کردن یک راه 
حل ایده آل نیست، اما حداقل راهی برای کاربر فراهم می کند تا بتواند با 
اجتناب از آزارهای مختلف، در پلتفرم فعالیت کند.اما طبق گزارشــی در 
نشــریه آتالنتیک، تاثیرگذاری فرایند بالک کردن در کالب هاوس فراتر 

از محدود شدن ارتباط میان دو کاربر بالک کننده و بالک شونده است.
در بخشــی از گزارش نشریه آتالنتیک آمده اســت: اگر کاربری در کالب 
هاوس، فردی را بالک کند، این امر فقط روی ارتباطات میان آن دو تأثیر 
نمی گذارد. بلکه روی ارتباط فردی که بالک می شود با بقیه کاربران شبکه 
اجتماعی نیز تأثیر گذار است.فردی که بالک شده، نمی تواند به اتاق چتی 

وارد شود که توسط کاربر بالک کننده او ساخته شده یا حتی آن را ببیند.
عالوه برآن این کاربر قادر نیست در اتاقی حضور یابد که بالک کننده در آن 
صحبت می کند. به این ترتیب کاربر مذکور توسط بقیه حاضران در اتاق چت 
نیز بالک می شود. همچنین اگر فرد مجری اتاق باشد، می تواند سخنگو را 

بالک کند و از محاوره بیرون بیندازد.
به بیان ساده تر گزینه »بالک کردن« در کالب هاوس می تواند سخن گفتن 
فرد و زمان و مکان حضور وی در پلتفرم را محــدود کند. همانطور که در 
گزارش آتالنتیک اشاره شده، بالک کردن فردی در این شبکه اجتماعی 
روی کنــش و واکنش های مختلفــی تأثیر می گذارد. بــه گفته کاربران 
گروه های اقلیت، بالک کردن در کالب هاوس می تواند به اسلحه ای تبدیل 

شود تا دیدگاه های مختلف یا گفتگوها را سانسور کند.
به عنوان مثال یک زن سیاهپوست و دانشــجوی رشته پزشکی به دلیل 
صحبت درباره واکسیناسیون جوامع سیاه پوست از حضور در اتاق های چت 
محروم شده، زیرا یکی از حامیان ضد واکسیناسیون که در اتاق های مختلف 

حضور دارد، او را بالک کرده است.
این درحالی اســت که هیاهو درباره اپ چت صوتی که یک ســال پس از 
تأسیس خود ۱۰ میلیون کاربر دارد، اندکی فروکش کرده است. اکنون با 
توجه به آنکه قابلیت چت صوتی توئیتر به نام »اسپیس« محبوبیت بیشتر 
و دسترسی راحت تری دارد، به نظر می رسد کالب هاوس با چالش هایی 
روبرو باشد. از سوی دیگر ممکن است شیوه غیر معمول بالک کردن در این 

شبکه اجتماعی به افول آن دامن بزند.

اینوتكس 2021 ميزبان »زیست بوم شركت های 
خالق« شد

همزمان با برگزاری دهمین دوره از نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری 
پاویون زیست بوم شرکت های خالق در آن برپا شد. غرفه ای به همت ستاد 
فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی 
در دهمین نمایشگاه اینوتکس به راه افتاده است که میزبان فعاالن زیست 
بوم خالق کشور می شود. در این غرفه خدمات گوناگونی به شرکت های 
خالق ارائه می شود که مشاوره یکی از آنها اســت. در این راستا صندوق 

پژوهش و فناوری خالق در این غرفه حضور دارد.
همچنین دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق نیز از دیگر 
حاضران در این غرفه است تا تمامی تسهیالتی که به این شرکت ها برای 
توســعه محصول و بازار تعلق می گیرد را معرفی کند. خدماتی متنوع که 
هریک برای حرکت در مسر پیشرفت ارائه می شود. استقرار در مکان های 
دارای کاربری مسکونی، توانمندسازی ۱5۰ شرکت خالق برای بازاریابی، 
حضور این شرکت ها در صدا و سیما برای معرفی محصوالت، ارائه مشاوره 
برای صادرات محصوالت و بیش از ۱۰ خدمت دیگر که آشنایی با هر یک از 

آنها برای شرکت ها مفید و ارزشمند است.
در این غرفه ها چند شرکت خالق تجربیات خود را در اختیار عالقمندان 
می گذارند و محصوالت خود را ارائه کرده اند.اینوتکس 2۰2۱، 28 تا 3۱ 
اردیبهشت از ساعت ۱۰ صبح تا ۱8 در محل پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری میزبان فعاالن زیســت بوم نوآوری و 

عالقمندانی از ایران و سایر کشورها خواهد بود.

بودجه و سرمایه صندوق نوآوری را افزایش دادیم
افزایش خط اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری به 8۰۰ میلیارد تومان

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی از افزایش خط اعتباری 
صندوق های پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: در حال حاضر 8۰ میلیارد 
تومان خط اعتباری این صندوق ها اســت.دکتر علــی وحدت در رویداد 
»پیوند« که به صورت آنالین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار 
شد، گفت: در سال گذشته اتفاقات خوبی از لحاظ ساختاری و زیست بوم 

نوآوری و تامین مالی آن ها رخ داده است.
رئیس هیات عامــل صندوق نوآوری و شــکوفایی با بیــان اینکه این دو 
سال اخیر با ۱۰ سال گذشته قابل مقایســه نیست، گفت: طی چند سال 
اخیر پارک های علم و فناوری، شــرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری، 
شــتابدهنده ها، هســته های فناور و .. تحوالت زیادی داشته اند.وی در 
خصوص سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری گفت: در حال حاضر 8۰۰ 
میلیارد تومان خط اعتباری به این صندوق ها اختصاص یافته که پیش از 

این، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
وحدت افزود: طی دو سال گذشته میزان ۱2 هزار و 5۰۰ میلیارد خدمات 
مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار گرفته اســت.رئیس هیات عامل صندوق نوآوری بــا بیان اینکه ۶۰ 
خدمت و ســرویس به شــرکت ها ارائه می کنیم، گفت: ما به جای اینکه 
نگاه پسینی به شرکت های دانش بنیان داشته باشیم و منتظر حضور آنها 
باشیم، خودمان ورود پیدا می کنیم و از شرکت ها برای دریافت تسهیالت 

دعوت خواهیم کرد.
وحدت با بیان اینکه در حال حاضر دو سرویس جدید برای ارائه خدمات به 
شرکت های دانش بنیان در صندوق راه اندازی کردیم، گفت: گرنت فناوری 
یکی از این سرویس ها اســت که اگر شرکت های دانش بنیان بخواهند به 
آنها گرنت رایگان اعطا می کنیم؛ تا کنون ۱2۷ طرح در این خط اعالم شده 
است.وی در خصوص رویداد پیوند که امروز اولین رویداد بهم رسانی هسته 
های فناور به شتابدهنده ها است، ادامه داد: رویداد »پیوند« اتفاق مهمی 
است که می تواند هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان را به شتاب 
دهنده ها ارتباط دهد که تولید یک محصول دانش بنیان را داشته باشیم.

به گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری، درواقع رویداد پیوند مجوزی 
برای هسته های فناور مراکز تحقیقاتی به شمار می رود.

اخبار

فناوری  تراشه ها توسعه یافت و تشخیص مواد مخدر را سرعت بخشید
تولید حسگر ایران ساخت یک شرکت فناور، تشخیص مواد مخدر را در زمان اندک ممکن کرده است.فناوری ها نقش خود را در حوزه تشخیص ماهیت مواد پررنگ کرده اند و اکنون روش های متنوعی برای شناسایی 
مواد شیمیایی و طبیعی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و روش هایی مانند کروماتوگرافی یا الکتروفورز اگر چه در تشخیص مواد کاربرد دارند اما زمان زیادی طلب می کنند و 

هزینه بر هستند. همچنین کار تشخیص و تحلیل داده به کمک این تجهیزات نیازمند کاربرانی است که از مهارت کافی و تخصص باال برخوردار باشند.اما با تولید حسگرهای ایران ساخت توسط شرکت ریز زیست تراشه 
فناوران این مشکل حل شده است. استفاده از این حسگرها یکی از فناوری های مورد استفاده در سال های اخیر است و با ورود فناوری هایی مانند نانو روند استفاده از این حسگرها نیز شکل تازه ای به خود می گیرد.

در حالی که دولت در ســال 
گذشته، تنها از ناحیه مالیات 
ســتانی از معامالت بورس 
حــدود ۱8 هــزار میلیارد 
تومان درآمد کســب کرد، 
بازاری مانند بازار ارز های دیجیتال با سود های هنگفت 
بیش از 2۴ هزار درصدی در برخی رمزارز ها از تیررس 
ســازمان امور مالیاتی به دور ماند. برآورد ها نشــان 
می دهد که سایت های فعال در حوزه رمزارز ها، روزانه 
بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند که جای 

بسی تامل است.
به گزارش تابناک در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۷ بود 
که رئیس جمهور سابق آمریکا اعالم کرد، کشورش از 
توافق برجام خارج خواهد شد و تحریم ها علیه ایران در 
مدت ۹۰ روزه و ۱8۰ روزه بازخواهند گشت. بازگشت 
تحریم های نفتی که در مدت ۱8۰ روزه گنجانده شده 
بود، کار را برای اقتصاد نفت محور ایران ســخت کرد. 
درآمد های دولت به شــدت کاهش یافت و کســری 

بودجه و اقتصاد ایران را جدی تهدید کرد.
به هر حال دولت باید فکری به حال کاهش درآمد های 
خود از ناحیــه تحریم های نفتی می کــرد. از این رو، 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی 
مصاحبه ای در ۱۷ مهر ماه ۱3۹8 گفت: ســه منبع 
جایگزین نفت خواهد شــد؛ ما از حجم قابل توجهی 
از یارانه های پنهانی که در حامل هــای انرژی وجود 
دارد می توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده 
کار ماست، مالیات هاســت. بخش دیگر از درآمد های 
جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می آید 
که آن نیز به تصویب رســید؛ بنابراین، مالیات ستانی 
کار عمده دولت برای جبران کاهش درآمد های نفتی 
شــد. مجلس نیز در این راه همراهی کرد و پایه های 
مالیاتی جدید اضافه شد. خودرو های لوکس، خانه های 
میلیاردی و خالی، پزشــکان، وکال، بازیگران و... همه 

مشمول مالیات شدند.

۱۸ هــزار میلیارد تومان میــزان درآمد 
مالیاتی دولت از بورس

با رونق بازارها، مالیات ستانی از آن ها هم در فهرست 
قرار گرفت؛ هر چند صحبت از اخذ مالیات از بازار های 
سکه، طال، خودرو ... بود، این بورس بود که در سال ۹۹ 
به داد دولت رســید. رونق بورس موجب شد تا عالوه 
بر اینکه دولت سهام تحت اختیار خود را در بورس از 
طریق صندوق های ETF بفروشد، از مالیات ستانی از 

معامالت بورس نیز بهره ببرد. در بهمن ماه سال گذشته 
بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد طی گفتگویی اظهار 
داشت: در نخستین جلســه شورای گفتگو که حضور 
پیدا کردم، اعالم کردم باید امسال هزار هزار میلیارد 
تومان تأمین مالی در اقتصاد داشته باشیم که امروز با 
افتخار می گویم در ده ماهه اول امسال 5۰ درصد آن 
یعنی 5۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین 
مالی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به این که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته 
2۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: برای 
ســال ۱۴۰۰ باید برنامه ریزی و تالش کنیم تا هزار و 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و تأمین مالی 
برای اقتصــاد صورت گیرد که بخــش عمده آن باید 

سرمایه گذاری جدید باشد.
البته در اواخر اســفندماه وزیر اقتصاد برای روشن تر 
شــدن رقم تامین مالی دولت از بورس گفت: امسال 
5۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق 
بازار سرمایه انجام شــد، اما باید به صراحت بگویم که 
برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت 
5۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار ســرمایه تامین مالی 
کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز 
مالی برای اقتصاد کشــور از طریق بازار بدهی و بازار 
سهام برای همه بخش های دولتی، خصوصی و نهاد های 
عمومی مانند شهرداری ها صورت پذیرفت. وی افزود: 
تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری، کمی 
بیش از 3۰ هــزار میلیارد تومان بــوده که آن هم در 
ماه های ابتدایی سال که بازار با رونق قابل توجه همراه 

بود، صورت پذیرفت.
قطعا بخشی از این 3۰ هزار میلیارد تومان به مالیات 
ستانی از خرید و فروش سهام بازمی گشت. آمار های 
رسمی نشان می داد که سهامداران در سال ۹۹ حدود 
۱8 هزار میلیارد تومان از محــل مالیات نقل و انتقال 
سهام در بازار سرمایه درآمد به دولت پرداختند که این 
رقم به تنهایی معــادل ۹ درصد از کل مالیات وصولی 

سال ۱3۹۹ است.

آیا از بازار های دیگر هم مالیات گرفته شد؟
همان گونه که دیده شــد از بورس که بازاری شفاف 
است، دولت توانست مالیات بگیرد، اما از بازار مسکن، 
خودرو و سکه و دالر دولت نتوانست از ناحیه مالیات 
ســتانی درآمد آنچنانی داشته باشــد.مدتی مالیات 
ســتانی از این بازار ها لنگ الیحه مالیــات بر عایدی 
سرمایه ماندند و مشخص نشد که سرانجام این الیحه 
چه شد. به صورت موردی نیز در بازار مسکن قرار بود 
که از خانه های خالی و یا میلیاردی مالیات اخذ شود که 
اولی لنگ راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان ماند 

و دومی نیز دولت اقدامی انجــام نداد. در بازار خودرو 
و به خصوص مالیات ســتانی از خودرو های لوکس و 
میلیاردی نیز شرایط به گونه مالیات ستانی از خانه های 
میلیاردی بود. در زمینه مالیات ستانی از سکه و دالر 
نیز اقدام مشخصی صورت نگرفت و تنها دولت توانست 
از سکه هایی که توسط بانک مرکزی به مردم فروخته 
شده بود مالیات اخذ کند که البته آمار مربوط به میزان 

این نوع مالیات رسانه ای نشد.

بازار ارز های دیجیتالی با سود های هنگفت 
دور از تیررس سازمان امور مالیاتی

در یک سال گذشته، اما بازار ارز های دیجیتالی رونق 
چشــمگیری یافت و برخی سهامداران متضرر بورس 
برای جبران سود خود به این بازار پناه آوردند. بازاری 
که رشد های افســانه ای را تجربه کرد. برای نمونه ارز 
دوج کوین که ایالن ماســک ســرمایه دار مشهور با 
توئیت های خود از آن حمایت کرد، رشــد افسانه ای 
2۰82۱ درصــدی را در یک ســال گذشــته تجربه 
کرد. همچنین در حالی کــه قیمت هر بیت کوین در 
یکم فروردین ماه ۱3۹۹، ۶ هــزار و ۷۶ دالر بود در ۱ 
فروردین ماه ۱۴۰۰ قیمت آن به 55 هزار و ۶38 دالر 
رسید. یعنی در یک ســال قیمت هر بیت کوین 8۱5 
درصد رشد کرد. ســایر ارز های دیجیتالی پرسود در 
این یک سال عبارت بودند از استالر ۹83 درصد، الیت 
کوین 8۰۶ درصد، بایننس کوین ۴28۷ درصد، ایاس 

۴۴۹ درصد و.
این ســود های هنگفــت در حالی در بــازار ارز های 
دیجیتالی رخ داد که از سوی نهاد ها هیچ گونه اقدامی 
برای مالیات ستانی از این سود های هنگفت انجام نشد.
به تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواست تا به 

این حوزه ورود کنند. وی در نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود 
ســازی درگاه پرداخت الکترونیــک صرافی های ارز 
دیجیتال شد.همچنین در ادامه نامه آمده بود: با وجود 
حجم گســترده مبادالت مالی در بستر این سایت ها 
الزم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور 
مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی 
برای دارندگان این ســایت ها اقدام و بــا قید فوریت 

نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ارتباط تصویری 
با بخش خبری 2۱ شبکه یک سیما در 2۴ اردیبهشت 
۱۴۰۰ با اشــاره به اینکه رمزارز هــا پدیده جدید در 
اقتصاد کشورمان اســت و باید آن را مدیریت کنیم، 
گفت: حــذف رمزارز ها از فضای تصمیــم گیری، به 
صالح کشور نیست. وی در ادامه و با اشاره به فعالیت 
سایت هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در 
حوزه رمزارز هایی با منشــأ خارجی، ادامه داد: برآورد 
ما این است این ســایت ها روزانه بین سه تا پنج هزار 
میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می دهد 
که ضابطه مند کردن آن ها ضروری است و بانک مرکزی 
باید در این باره ورود کند.به هر حال در پایان باید گفت 
که عدم اخذ مالیات از این بازار ها موجب می شود که 
اوالً سرمایه های کشور برای کسب سود بیشتر به این 
بازار ها که هیچ مدیریتی روی آن ها نیست روانه شود 
و ثانیا از طرف سود های هنگفت هر روز فاصله طبقاتی 
بیشتر و بیشتر شود. در شــرایطی که کشور نیازمند 
درآمد های مالیاتی اســت، بد نیســت که نهاد های 
مربوطه در اخذ مالیات از این بازار ها تعجیل کنند که با 
توجه به سود های هنگفت این بازار، درآمد قابل توجه 

تری نسبت به بورس نصیب دولت خواهد شد.

سود های هنگفت بيش از 24 هزار درصدی در برخی رمزارز ها

بازار ارز های دیجیتالی دور از تیررس سازمان امور مالیاتی
گروه فناوری
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مایکروسافت در سال 2۰۱۹ پس از این که پی برد 
بیل گیتس، یکی از موسسان این غول نرم افزاری 
تالش کرده رابطه عاطفی را با یــک کارمند این 
شــرکت آغاز کند که دو دهه پیش با وی آشنایی 
داشــت، تحقیقاتی را درباره وی انجام داد.هیات 
مدیره مایکروســافت این موضوع را مورد بررسی 
قرار داد و تحقیقاتی را با کمک یک شرکت حقوقی 
انجام داد. با این حــال تحقیقات مذکور به نتیجه 
نرسید زیرا گیتس پیش از کامل شدن تحقیقات از 

مقام خود کناره گیری کرد.
مایکروسافت در بیانیه ای اعالم کرد مایکروسافت 
در نیمــه دوم ســال 2۰۱۹ هشــداری را درباره 

تالش گیتس برای ایجاد ارتباط صمیمانه با یک 
کارمند این شرکت در ســال 2۰۰۰ دریافت کرد. 
کمیته هیات مدیره این مســئله را به کمک یک 
شرکت حقوقی بررســی کرد و در این تحقیقات 
مایکروســافت حمایت گســترده ای را برای این 
کارمند فراهــم کرد که نگرانی مذکــور را مطرح 

کرده بود.
داوجونز پیشــتر به نقــل از منابــع آگاه گزارش 
کرده بود کــه مدیــران مایکروســافت ارتباط 

گیتس با کارمند زن این شــرکت را نامناســب 
تشــخیص دادنــد و ســال گذشــته تصمیــم 
 گرفتند کــه وی بایــد از هیات مدیره اســتعفا

 کند.
مایکروســافت دربــاره این تحقیقــات جزییات 
بیشــتری ارائه نکرد. این میلیاردر مارس ســال 
گذشته اعالم کرد برای اختصاص زمان بیشتر به 
فعالیت بشردوستانه، از هیات مدیره مایکروسافت 
کناره گیری می کند. مایکروســافت در آن زمان 

اعالم کرده بود گیتس از ســال 2۰۰8 نقش روز 
به روز نداشته اســت.بیل گیتس در سال ۱۹۷5 
به تاســیس مایکروســافت کمک کرد و تا سال 
2۰۰۰ که فعالیت بنیاد بشردوستانه اش آغاز شد، 
مدیرعامل این شرکت و تا فوریه سال 2۰۱۴ رییس 

هیات مدیره بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سخنگوی بیل گیتس 
گفت: تصمیم وی برای خروج از هیات مدیره هیچ 
ارتباطی با ارتباط رمانتیک با یک کارمند نداشته 
است. بیل گیتس و ملیندا فرنچ گیتس پس از 2۷ 
سال زندگی مشــترک، اوایل ماه میالدی جاری 

طالق گرفتند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری به ضرورت انجام پروژه 
های دکتری در حوزه زیست فناوری به صورت هدفمند 
و اتصال آنها به شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده ها 
تاکید کرد.دکتر مصطفی قانعی در رویداد »پیوند« که 
به صورت آنالین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 
برگزار شد گفت: طی چهار ســال اخیر ما توانستیم در 
ستاد زیســت فناوری، توانمندی دانشگاه ها در توسعه 
فناوری های مرتبط با بیوتکنولوژی را شناسایی کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ادامه داد: در این راستا از رؤسای ۶۰ دانشگاه وابسته به 
وزارت علوم امضا دریافت کردیم تا هر دانشگاه در چندین 
فناوری مرتبط زیست فناوری ورود پیدا کند.وی اظهار 
کرد: اگر همه این امضاها را ســر هم کنیم، حاصل آن 
توسعه کل زیست فناوری دنیا خواهد شد از این رو کشور 
ما از نظر بیوتکنولوژی در هیچ موردی مغفول نمی ماند 
و برنامه های ما تا چهار ســال آینده مشــخص است.
قانعی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه 
تقسیم کار ملی بعد از تصویب نقشه جامع علمی کشور، 

بیان کرد: برای تحقق منویــات رهبری عالوه بر وزارت 
علوم با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی هم 
هماهنگی هایی داشته ایم تا در زیست فناوری هم تقسیم 
کار در اقصی نقاط کشور شــود.وی تاکید کرد: البته در 
شورای گسترش وزارت بهداشت هم پیگیری کردیم که 
هیأت امنا، دانشــگاه ها را مکلف به تقسیم کار در حوزه 
زیست فناوری کنند.قانعی ادامه داد: در حال حاضر 5۰۰ 
شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری وجود دارد 
که نیازمند اتصال به دانشگاه ها هستند.دبیر ستاد زیست 
فناوری با تاکید بر اهمیت حمایت از شرکتها گفت: از این 
رو با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری مشترک داریم 
تا این شتابدهنده ها را به سمت شرکتهای دانش بنیان 
هدایت کنیم.قانعی گفت: الزم اســت دانشگاه هایی که 
اقدام به پذیرش دانشجوی PhD می کنند به این زمینه 

ورود کنند تا پروژه های این بخش با هدف و با همکاری 
دانشگاه و حمایت شتابدهنده ها انجام شود. باید فعالیت 
این دانشــجویان فناوری محور باشــد از این رو طرح 
پذیرش و تربیت دانشجوی PhD با هدف تجاری سازی 
را آغاز کردیم.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، با اشاره 
به چالش های وزارت علوم در زمینــه کمبود اعتبارات 
 ،PhD برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی دانشجویان
گفت: ما می توانیــم تربیت نیروهای انســانی یا همان 
دانشــجویان را برای مشارکت در شــرکت های دانش 
بنیان تربیت کنیم.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از 
اینکه تربیت دانشجویان PhD، خارج از برنامه صورت 
می گیرد انتقاد کرد.وی افزود: یکی از نقایص پذیرش این 
دانشجویان عدم اتصال آنها به شرکت های دانش بنیان 
اســت که با اجرای این برنامه بخشی از این دانشجویان 

به سمت جذب در شــتابدهنده ها می روند.دبیر ستاد 
توسعه زیســت فناوری با بیان اینکه من به مدت شش 
سال در پاســتور مدیر بودم اما هیچ پروژه ای به نتیجه 
نرسید بیان کرد: در مدت ۶ ســالی که در این انستیتو 
بودم حتی یک محصول در حوزه زیست فناوری تولید 
نشد.وی افزود: اما ما در ستاد توسعه زیست فناوری تنها 
با سرمایه گذاری بر روی یکی از شتابدهنده ها به مدت 
3 سال و جذب ۱۴۰ دانشــجوی PhD توانستیم ۱۹ 
محصول دانش بنیان تولید کنیم.وی با تاکید بر اینکه از 
این رو تجربه کردیم که در دولت به دنبال تولید محصول 
نباشیم، گفت: شــتابدهنده ها منتورهای خوبی برای 
بخش های صنعتی هستند.دبیر ســتاد توسعه زیست 
فناوری با بیــان اینکه ما در حوزه تولید دارو مشــکلی 
نداریم، گفت: ولی چالش اصلی ما در زمینه کشاورزی 
و امنیت غذایی اســت و هنوز نتوانســتیم شرکت های 
دانش بنیــان قدرتمندی در این زمینــه تربیت کنیم 
 تا امنیت غذایی کشــور را تضمین کنند با وجود آنکه 

زیرساختهای آنها را داریم.

کمبود آب با احداث سدهای زیرزمینی، تعیین مناطق 
مناسب و مکان یابی درســت و اصولی توسط محققان 
کشور جبران می شود.یکی از مشکالت احداث سدهای 
زیرزمینی، تعیین مناطق مناســب و مکان یابی درست 
و اصولی اســت که با یک فناوری نوین این معضل حل 

می شود.
ایجاد سد ترکیبی زیرزمینی و آب بندان آبشاری راهی 
فناورانه است که به کمک آمده تا مشکل تعیین مناطق 
مناسب برای توسعه و ایجاد ســدهای زیرزمینی است 
را مرتفع کنــد. کارگروه تخصصی آب، خشکســالی، 
فرســایش و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از اجرای این طرح حمایت کرده است 

و در حال حاضــر دو طرح الگویــی در منطقه وردیج با 
هدف شناسایی مکان های مستعد برای احداث سدهای 

زیرزمینی آغاز شده است.
دنیا به ســمتی حرکت کرده اســت که اهمیت توسعه 
منابع آبی روزبه روز بیشتر می شود و بهترین و موثرترین 
روش ها برای رفع این نیاز جدی در دنیا را اســتفاده از 
فناوری های مدرن و جدید می دانند. نیاکان ما در طی 
چندین قرن از روش های مبتکرانه ای چون حفر قنوات 
برای مقابله با خشکسالی اســتفاده می کردند. این کار 

به آنها کمک مــی کرد تا بتوانند بر مشــکالت کم آبی 
فائق شوند.

محققان معتقدند که با توســعه فناوری های مناسب، 
کمبود آب می تواند از محدودیت به یک موقعیت مناسب 
بدل شود. البته در صورتی که این تکنولوژی ها را به نحو 
مطلوبی به کار ببندیم. در حال حاضــر نیز روش های 
مختلفی برای افزایش آب و مهیا کــردن آن در زمان و 
مکان معین مطرح است که یکی از مهمترین آنها به ویژه 
در مناطق خشــک و نیمه خشــک مانند ایران توسعه 

آب های زیرزمینی بــا اســتفاده از روش های مختلف 
از جمله احداث ســدهای زیرزمینی اســت. سدهای 
زیرزمینی سازه هایی هستند که جریان های زیرقشری 
یا آب های زیرزمینی را مسدود می کنند و باعث ایجاد 

ذخایر آبی در زیر زمین می شوند.
برای نیل به این منظور با بررسی و مطالعه سوابق علمی 
موجود به منظور تعیین معیارها و جمع آوری اطالعات 
مورد نیاز بازدیدهای صحرایی، تهیه تصاویر ماهواره ای، 
استخراج داده ها و شــاخص های مکانی، ذخیره سازی 
داده ها در پایگاه داده مناسب مکانی و استفاده از مدل 
ارزیابی چند معیــاره مکانی مناطق مســتعد، احداث 

سدهای زیرزمینی مشخص واولویت بندی شد.

افشای پشت پرده خروج بیل گیتس از هیات مدیره مایکروسافت

ضرورت اتصال پروژه های دكتری به شركتهای دانش بنيان

پذیرش دانشجو با هدف تجاری سازی فناوری

کمبود آب با فناوری های نوین جبران می شود


