
پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام اظهار کرد طراحی برای نرم افزار اپل مثل کار 
کردن در قرون وسطی اســت و کاربران برده دیجیتالی این شرکت هستند.

به گزارش ایســنا، دوروف این اظهارات را در کانال عمومــی تلگرام خود در 
۱۹ مه در واکنش به تحقیقات اخیر روزنامه نیویــورک تایمز از روابط اپل با 
چین و مشارکتش در کنترل گســترده و سانســور دولت این کشور مطرح 
کرد.موســس تلگرام نوشــت: اپل در پیگیــری مدل کســب و کار خود که 

مبتنی بر فروش بســیار گران سخت افزار قدیمی به مشــتریانی است که در 
اکوسیستم این شرکت حبس شده اند، بســیار کارآمد بوده است. هر بار که 
از آیفون برای تست اپلیکیشن iOS تلگرام استفاده می کنم، حس می کنم 
به دوران قرون وسطی پرت شده ام. نمایشــگر ۶۰ هرتزی آیفون نمی تواند 
با نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی گوشــیهای اندرویدی مدرن که از انیمیشنهای 
روانتری پشتیبانی می کنند رقابت کند.دوروف افزود: بدترین قسمت درباره 

فناوری اپل دستگاههای قدیمی نیســتند بلکه این است کاربرانی که آیفون 
دارند، برده دیجیتالی اپل هســتند. شــما فقط اجازه دارید از اپلیکیشنهایی 
استفاده کنید که اپل اجازه می دهد از طریق فروشگاه اپ استور نصب کنید و 
تنها می توانید از آی کلود اپل برای تهیه نسخه پشتیبان اطالعاتتان استفاده 
کنید. عجیب نیست که رویکرد خودکامه اپل مورد تمجید حزب کمونیست 
چین واقع شده که به لطف اپل اکنون کنترل روی اپلیکیشنها و دیتای همه 

شــهروندانی که آیفون دارند را کامل کرده اند.بر اساس گزارش پایگاه خبری 
 اندروید سنترال، تلگرام یکی از بهترین اپلیکیشنهای پیام رسان در اندروید و
 بسیار مشابه سیگنال است. این سرویس پیام رسان بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر 
فعال در سراسر جهان دارد و اخیرا پس از اقدام واتس اپ فیس بوک در تغییر 
شرایط حریم خصوصی که باعث نارضایتی کاربران شده، شاهد افزایش شمار 

کاربرانش بوده است.

قیمت جهانــی طال در معامالت پنجشــنبه، در 
حالی پایین آمد کــه ارزش دالر و ســود اوراق 
قرضه آمریکا به دنبال انتشار صورت جلسه های 
تقویــت فــدرال رزرو  اخیــر   اجــالس 

 شد.
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت جهانی طال در 
معامالت امروز، پنجشــنبه، در حالی پایین آمد 
که ارزش دالر و سود اوراق قرضه آمریکا به دنبال 
انتشار صورت جلسه های اجالس اخیر فدرال رزرو، 

تقویت شد.
قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس لندن، 

اسپات گلد، که یک روز قبل با جهش ۱.۲ درصدی 
به ۱٫۸۸۹.۸۵ دالر رسیده بود که باالترین قیمت 
از ۸ ژانویه تا کنون اســت، دیشب تا ۱٫۸۶۶.۶۴ 

دالر پایین آمد.
این شــاخص تا ســاعت ۹:۲۳ به وقــت تهران 
۰.۳۰ درصد از افت دیشــب را جبــران کرد و به 

۱٫۸۷۵.۱۴ دالر بازگشت.
اما قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا که 
دیشب ۰.۷ درصد رشــد کرده بود تا ۹:۲۷ صبح 
امــروز ۰.۲۹ درصد افت کرد و بــه ۱٫۸۷۶.۱۰ 
دالر رســید.قیمت هــر اونس نقره هــم در این 

بین ۰.۴۶ درصد پایین آمــد و به ۲۷.۸۹۵ دالر 
رسید.صورت جلســه های اجــالس اخیر بانک 
مرکــزی آمریکا نشــان می داد برخــی اعضای 
 فدرال رزرو موافق تغییر سیاســت گذاری مالی 

کنونی هستند.
 آنها معتقدند با توجه به ریکاوری سریع اقتصاد 
باید نرخ بهــره را بــرای کنترل تــورم افزایش 
داد.این خبــر با باال بردن ارزش دالر باعث شــد 
قیمت طال برای دارندگان ارزهــای غیر دالری 
 گران تــر تمام شــده و تقاضــا بــرای خرید آن

 کاهش یابد.

نرخ تورم در اتحادیه اروپا ســرانجام به دو درصد 
رســید.به گزارش مرکز آمــار اتحادیــه اروپا، 
متوســط نرخ تورم در ۱۹ کشــور عضو منطقه 
یورو در دوازده ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد 
افزایش نسبت به رقم مشــابه منتهی به ماه قبل 
به ۱.۶ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر 
 رســیدن به ســطح دو درصــدی هدف گذاری 
شــده توســط بانک مرکزی این منطقــه قرار 
گیرد. در ســطح اتحادیه اروپا ایــن نرخ به طور 
متوســط ۲.۰ درصد بــوده که از مــاه قبل ۰.۳ 
درصد بیشتر شــده اســت.انرژی با تورم ۰.۹۶ 

درصدی و خدمات با تورم ۰.۳۷ درصدی و مواد 
 غذایی با تورم ۰.۱۶ درصدی پیشــتاز گروه های
 مختلف بوده اند و کاالهــای صنعتی نیز با تورم 
۰.۱۲ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم 
داشته است. تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی 
نیز طی این مدت ۰.۲۴ درصد بوده اســت. قرار 
اســت بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد 
یورو اوراق قرضه دولتی را خریــداری کند تا راه 
را برای تقویت رشــد اقتصادی در سطح منطقه 
یورو هموار کند.  در بین کشورهای عضو منطقه 
یورو، باالترین تورم مربوط به مجارســتان با ۵.۲ 

درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان 
 با ۵.۱ درصد و لوکزامبورگ بــا ۳.۳ درصد قرار 

دارند.
 از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شــده مربوط 
به یونان بــا منفی ۱.۱ درصد بوده اســت و پس 
از این کشــور، پرتغال بــا منفــی ۰.۱ درصد و 
مالت با مثبــت ۰.۱ درصد قــرار دارند.از طرف 
دیگر طی این مــدت نرخ تــورم در بلژیک ۲.۱ 
درصد، آلمــان ۲.۱ درصد،  فرانســه ۱.۶ درصد 
 و در ایتالیــا ۱.۰ درصــد انــدازه گیری شــده

 است.

پاالیشــگاه های هندی با انتظار برای رفع تحریمهای آمریکا، قصد دارند خرید محموله 
های تکی نفت را در نیمه دوم ســال کاهش دهند تا فضا برای ازســرگیری واردات نفت 
ایران فراهم شود.به گزارش ایسنا، هند واردات نفت ایران را در سال ۲۰۱۹ پس از خروج 
یکجانبه دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای واشنگتن علیه تهران، متوقف کرد. 
اما اکنون دولت جو بایدن و ایران سرگرم مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام هستند 
که می تواند به رفع تحریمهای نفتی منتهی شود.تحلیلگران انتظار دارند ایران صادرات 
نفت خود را در سه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۱ پس از این که تحریمها رفع شدند، به ۱.۵ 
 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.هند که سابق بر این بزرگترین مشتری نفت ایران پس از
 چین بود، در سال مالی که از آوریل سال ۲۰۱۸ آغاز شد، حداکثر ۴۸۰ هزار بشکه در روز 
نفت خریداری کرد. چندین پاالیشگاه هندی که تجهیزات آنها مناسب فرآوری نفت ایران 
است، متعهد شــده اند بمحض رفع تحریمها، خرید نفت ایران را ازسربگیرند.سخنگوی 
بهارات پترولیوم اعالم کرد این شــرکت دولتی که قصد دارد ۴۵ درصد از خرید نفت را 
در بازار محموله های تکی انجام دهد، در صورت  رفــع تحریمها، نفت ایران را خریداری 
 خواهد کرد.نفت ایران مناسب پاالیشگاه کوچی شرکت بهارات پترولیوم است و دو تا دو و

 نیم دالر در هر بشــکه ارزانتر از گریدهای مشــابه اســت و نزدیکی جغرافیایی به ایران 
به معنای آن اســت که هزینه های حمل محموله های نفتی کمتر خواهد بود.شــرکت 
هندوســتان پترولیوم هم اعالم کرده اگر قیمت نفت ایران مناسب باشد، آن را خریداری 

خواهد کرد. ام کی سورانا، رییس هیات مدیره هندوستان پترولیوم گفت: این شرکت با 
توجه به شرایط اقتصادی فنی و زمان رفع تحریمها و وضع انجام مبادالت تجاری، خرید 
نفت ایران را بررســی خواهد کرد.به گفته یک منبع آگاه، شرکت ایندین اویل هم انتظار 
دارد خرید محموله های تــک را کاهش دهد و می تواند در ســال مالی جاری به راحتی 
حدود دو میلیون تن )۱۴.۶ میلیون بشکه( نفت ایران را فرآوری کند.شرکت ایندین اویل 
قصد دارد ۵۶ درصد از وارداتش در ســال مالی جاری را از طریق قراردادهای بلندمدت 
انجام دهد.  پاالیشــگاه های هندی برای خرید نفت ارزانتر، خرید محموله های تک را در 
مقایســه با حجم قراردادی افزایش داده اند.هند پس از توقف واردات نفت ایران، منابع 
واردات نفتش را متنوع کرد و خرید نفت آمریکا را افزایش داد.  یک مقام شرکت پاالیش 
و پتروشیمی مانگالور اظهار کرد شرکتش خرید محموله های تک را کاهش داده و نفت 
ایران را خریداری خواهد کرد.ازســرگیری خرید نفت ایران بــه هند کمک خواهد کرد 
عرضه کمتر عراق و کویت که تحت توافق محدودیت عرضه اوپک پالس به منظور تقویت 
قیمتها، تولیدشــان را کاهش داده اند را جبران کند.بر اساس گزارش رویترز، روابط هند 
به عربستان سعودی پس از این که دهلی نو به محدودیت عرضه اوپک اعتراض کرد، تیره 
شــد. با این حال ماه جاری پس از این که عربستان سعودی برای هند که با بحران کووید 
 ۱۹ دســت و پنجه نرم می کند اکســیژن فراهم کرد تا حدودی از تنشها میان دو طرف

 کاسته شد. 

هند مشتری نفت ایران می شود
به نظر می رسد که با ادامه روند مذاکرات هسته ای ایران پاالیشگاه های هند بار دیگر 
به یکی از اصلی ترین خریداران نفت ایران تبدیل خواهند شد.به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین به نقل از رویترز،  هند در سال ۲۰۱۹ پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ 
از برجام و بازگشت تحریم های واشــنگتن علیه تهران واردات نفت خود از ایران را 
متوقف کرد. اما اکنون دولت جو بایدن و ایران ســرگرم مذاکرات غیرمستقیم برای 
احیای برجام هســتند که می تواند به رفع تحریمهای نفتی منتهی شود.براوردها 
حاکی از آن است که ایران صادرات نفت خود را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ پس 
از این که تحریمها رفع شدند، به ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.در سال مالی 
که از آوریل سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود هند که سابق بر این بزرگترین مشتری نفت 
ایران پس از چین بوده است حداکثر ۴۸۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری 
کرد. چندین پاالیشــگاه هندی که تجهیزات آنها مناسب فرآوری نفت ایران است، 
متعهد شــده اند بمحض رفع تحریمها، خرید نفت ایران را ازســربگیرند.به گفته 
ســخنگوی بهارات پترولیوم این شــرکت دولتی که قصد دارد ۴۵ درصد از خرید 
نفت را در بازار محموله های تکی انجام دهد، در صورت  رفع تحریمها، نفت ایران را 
خریداری خواهد کرد.نفت ایران مناسب پاالیشگاه کوچی شرکت بهارات پترولیوم 
اســت و دو تا دو و نیم دالر در هر بشــکه ارزانتر از گریدهای مشابه است و نزدیکی 

 جغرافیایی به ایران به معنای آن اســت که هزینه های حمــل محموله های نفتی 
کمتر خواهد بود.

به گفته شرکت هندوستان پترولیوم نیز اگر قیمت نفت ایران مناسب باشد، این شرکت 
آن را خریداری خواهد کرد. ام کی ســورانا، رییس هیات مدیره هندوســتان پترولیوم 
گفت: این شرکت با توجه به شــرایط اقتصادی فنی و زمان رفع تحریمها و وضع انجام 
مبادالت تجاری، خرید نفت ایران را بررسی خواهد کرد.یک منبع آگاه اعالم کرده است 
که شرکت ایندین اویل هم انتظار دارد خرید محموله های تک را کاهش دهد و می تواند 
در ســال مالی جاری به راحتی حدود دو میلیون تن )۱۴.۶ میلیون بشکه( نفت ایران را 
فرآوری کند؛ شــرکت ایندین اویل قصد دارد ۵۶ درصد از وارداتش در سال مالی جاری 
را از طریق قراردادهــای بلندمدت انجام دهد.  پاالیشــگاه های هندی برای خرید نفت 
ارزانتر، خرید محموله های تک را در مقایســه با حجم قراردادی افزایش داده اند.منابع 
واردات نفت هند پس از توقف واردات نفت ایران بســیار متنوع شــد و این کشور خرید 
نفت آمریکا را افزایش داد.  یک مقام شــرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور اظهار کرد 
شــرکتش خرید محموله های تک را کاهش داده و نفت ایران را خریداری خواهد کرد.
ازســرگیری خرید نفت ایران به هند کمک خواهد کرد عرضــه کمتر عراق و کویت که 
 تحت توافق محدودیت عرضه اوپک پالس به منظور تقویت قیمتها، تولیدشان را کاهش 

داده اند را جبران کند.

بانــک مرکــزی با ارســال نامــه ای بــه گمرک ایــران اعــالم کــرد که از 
این پــس، اطالعــات تامیــن ارز را به صــورت مســتقیم فراهــم نخواهد 
 کــرد و بایــد اطالعــات از طریــق ســامانه جامــع تجــارت دریافــت

 شود.
به گزارش مهر، بانــک مرکزی با ارســال نامه ای به گمرک ایــران اعالم کرد: 
پیرو تکلیف سازمان بازرســی کل کشــور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت 

۱۴۰۰ امــکان ارائه اطالعــات تأمیــن ارز از طریق وب ســرویس به صورت 
مستقیم به آن ســازمان فراهم نخواهد شــد و باید اطالعات از طریق سامانه 
جامع تجــارت دریافت شــود.حال واردکننــدگان می گویند که امــروز وارد 
 پنجمین روز مشــکل عمدی ارتباط منشــأ ارز شــدیم و امکان صدور مجوز

 بارگیری وجود ندارد.در عین حــال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارســتانی 
چندین شــرکت بصورت فوری؛ در گمرکات به دلیل این لج بازی ســازمانی 

در حوزه منشــأ ارز، امکان ترخیص ندارند.هم اکنون گمرک، ســامانه جامع 
تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصــر می دانند؛ در حالیکه مصوبه 
 شــورای فن آوری بدون زیرســاخت الزم صادر شــده و حاضر به لغو آن هم 
نیســتند.پیگیری های خبرنگار مهــر حکایت از آن دارد، موضــوع نامه حوزه 
IT بانک مرکزی، دستوری است که از طرف ســازمان بازرسی و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شــده اســت؛ بدین 

صورت که بانک مرکزی مکلف شــده اطالعــات مذکور را در اجــرای قانون 
 مبارزه با قاچاق، صرفاً در بســتر ســامانه جامــع تجــارت در اختیار گمرک

 قرار دهد.
براین اساس، بانک مرکزی تاکید دارد که ریشه این اختالل، از سوی گمرک است 
که نمی تواند اطالعات مورد نیاز برای تأیید ترخیص را از طریق ســامانه جامع 

تجارت دریافت کند.

حمله شدید بنیانگذار تلگرام به اکوسیستم بسته اپل

تورم اروپا در اوج یکسالهتقویت دالر قیمت جهانی طال را پایین کشید

آمادگی پاالیشگاه های هندی برای خرید نفت ایران

واردکنندگان سرگردان بین بانک مرکزی و گمرک
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رییس کل بانک  مرکزی؛

زنگنه:

 آرزوی من نرخ بهره 
زیر ۱۰ درصد است 

  اگر تحریم نبود، 
 سرمایه گذاری ها در 

صنعت نفت ۲ برابر می شد

 نانواهای متخلف
  ۲ تا ۴ برابر 

جریمه می شوند

 درخصوص 
 رمزارزها
  نباید مدیریت
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صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

 مسیر اشتباه 
حمایت از بورس

مشــکل بورس، نرخ ســود 
بانکی نیســت و شاید یکی 
از اشــتباه ترین تصمیماتی 
کــه گرفتــه شــده همین 
 حذف تدریجی ســود ســپرده هــای کوتاه مدت

 باشد...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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 افزایش قیمت 
گوشت قرمز در راه است؟

ناکارآمدی  بسته های 
حمایت   از  بورس

حذف تدریجی سود سپرده های کوتاه مدت چه تاثیری  بر بازارسرمایه  دارد؟

زمزمه حذف  سود سپرده کوتاه مدت
صفحه3

صفحه2

سهم اندک خانه اولی ها 
از معامالت مسکن

قیمت ها   با   قدرت   خرید   متقاضیان   تفاوت   دارد

به دنبال سهمیه بندی و جیره بندی خوراک دام 
افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز در راه است. 
به گفته فعاالن بازار کشاورزی کاهش واردات 
خوراک دام و یا عدم تخصیص ارز برای واردات 
کافی خوراک دام موجب ســهمیه بندی این 
خوراک شده و در آینده بر روی قیمت گوشت 
تاثیر خواهد گذاشــت. این در حالی است که 
برخی از فعاالن بازار گوشت معتقدند که قاچاق 
دام سبک به دلیل تفاوت بسیار قیمتی به خارج 
از کشــور نیز دلیل دیگری برای گرانی گوشت 
است. دالالن که از وضعیت اسفناک دامداران 
مبنی بر نبود خوراک دام و گرانی آن باخبرند با 
قیمت های بسیار پایین دام ها را خریدرای می 

کنند و در مرزها به مشتریان...

دومینوی ریزش شــاخص بورس همچنــان ادامه 
دارد و حتی خبر و اعمال تزریق منابع جدید به بازار 
سرمایه هم نه تنها ســد راه این حرکت ریزشی نشد 
بلکه در هفته ای که گذشــت هر روز بیشــتر از روز 
 گذشته شاهد کاهش شاخص بورس بودیم.در پایان 
هفته ای  که گذشت  معامالت بازار سهام، شاخص کل 
بورس تهران با افتی ۲٫۵ درصدی مجددا به سطح یک 
میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی نزول کرد. این در حالی بود 
که افت شاخص کل هم وزن در این هفته ۵ درصد بود.

عملکرد ضعیف بازار سهام در این هفته موجب شد تا 
سهامداران نسبت به ادامه روند بورس همچنان ناامید 
باشند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که صف فروش 

سهم های...



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 اگر تحریم نبود، سرمایه گذاری ها 

در صنعت نفت ۲ برابر می شد
وزیر نفت عنوان کرد: اگــر تحریم های اعمالی 
علیه ایران نبود و می توانستیم از فاینانس، منابع 
مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی استفاده 
کنیم، قطعا ســرمایه گذاری ها در صنعت نفت 
۲ برابر می شــد. در شصت و هشــتمین برنامه 
افتتاح طرح ها، با فرمان ویدیوکنفرانسی رییس 
جمهوری، طرح های ملی صنایع پتروشــیمی 
وزارت نفت در دو اســتان خوزســتان و بوشهر 
 با ایجاد اشــتغال بــرای ۲ هــزار و ۴۵۴ نفر به 

بهره برداری رسید.
در این برنامــه بیژن زنگه با اعــام اینکه عمده 
ســرمایه گذاری ها در صنعــت نفــت متکی بر 
ظرفیت های داخلی است، گفت: اگر تحریم های 
اعمالی علیه ایران نبود و امکان استفاده از فاینانس، 
منابع مالی خارجی و ســرمایه گذاری خارجی 
استفاده کنیم، قطعا سرمایه گذاری ها در صنعت 
نفت ۲ برابر می شد. وی اعام کرد: سالی نزدیک 
به سه میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی توسط 
بخش غیردولتی ســرمایه گذاری شده است که 
تقریبــا در مواردی بیــش از کل بودجه عمرانی 
کشور است، این موضوع در شرایطی بوده است 
که با تحریم همراه بودیم. باید به مردم اعام شود 
که اگر تحریم ها را نداشــتیم و می توانستیم از 
فایناس، منابع مالی خارجی و ســرمایه گذاری 
خارجی استفاده کنیم این میزان سرمایه گذاری 

دو برابر می شد.
زمانی که گفته می شود از اعتبار و تعامات بین 
المللی برای توسعه اســتفاده کنیم منظور این 
نیست که به مســایل داخلی توجه نمی کنیم 
بلکه باید از آنها اضافه بر ظرفیت های داخلی بهره 

مند شویم.
زنگنه اظهار داشت: با حرکتی که در صنعت نفت 
آغاز شده است و امیدواریم ادامه پیدا کند، عمده 
ســرمایه گذاری ها متکی بر استفاده از ظرفیت 
های داخلی اســت. وی با بیان اینکه »امروز سه 
طرح افتتاح می شــود« در مورد طرحی که در 
مسجد سلیمان افتتاح شد، گفت: بسیار خرسندم 
که در این محل طرحی با ظرفیت یک میلیون و 
۷۶۰ هزار تن اوره آمونیاک با سرمایه گذاری ۸۵۰ 
میلیون دالر افتتاح می شــود. زنگنه افزود: این 
موضوع صنایع پایین دســتی را در بر می گیرد و 
ارزش محصوالتش به صورت ساالنه ۲۹۰ میلیون 
دالر اســت. وزیر نفت اظهار داشــت: ما اجازه و 
موافقتی بــرای ایجاد پاالیش را هم در مســجد 
سلیمان متکی بر گازهای همراه نفت را داده ایم 
که امیدواریم به اجرا برســد تا در این منطقه که 
مهد تولد صنایع نفت ایران اســت و مردم آن به 
سرمایه گذاری نیاز دارند، سرمایه گذاری بیشتری 

صورت گیرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در تبیین 
نقش روابط عمومی ها: 

گفتگو با مــردم، جلب اعتماد 
عمومی را در پی دارد 

   روابط عمومی ها با برقــراری ارتباط مؤثر با 
مردم و با اقدامات بهنگام و شــفاف خود می 
توانند زمینه ساز ارتقاء ســطح آگاهی آحاد 
مختلف جامعه و تقویت روحیه امید و نشاط 

بین مردم باشند.   
این مطلــب را هادی نباتی نژاد در نشســت 
صمیمی فرماندار شهرستان مبارکه با مدیران 
روابط عمومی های ادارات و سازمان های این 
شهرســتان مطرح و تصریح کرد: برای دست 
یابی به اهداف واالتر روابط عمومی ها که در 
شرایط فعلی بطور کلی با سنوات قبل متحول 
شده اســت، باید روابط عمومی ها با برقراری 
ارتباط و همگرایی هرچه بیشتر با هم در این 

مسیر گام بردارند.  
اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه با بیان 
این که اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه 
در اطاع رسانی دستاوردهای صنعتی نظام 
و ارتقای روحیه مردم قابل تقدیر است اظهار 
داشت: روابط عمومی فوالد مبارکه با تعریف 
برنامه های راهبردی جدید و توسعه فعالیت 
های خود در حوزه اطاع رسانی و همگرایی 
هرچه بیشتر صنعت با جامعه شرایطی فراهم 
کرده اســت که فضای روحی و روانی عموم 
مردم با آگاهی از دستاوردهای صنعتی کشور 
در حوزه صنعت فوالد بهبود یابد این درحالی 
است که تولید و حمایت و پشتیبانی از آن از 
سوی مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید 

واقع شده است.

خبر

دومینوی ریزش شــاخص 
بورس همچنــان ادامه دارد 
و حتی خبــر و اعمال تزریق 
منابع جدید به بازار سرمایه 
هم نه تنها سد راه این حرکت 
ریزشی نشد بلکه در هفته ای که گذشت هر روز بیشتر از 

روز گذشته شاهد کاهش شاخص بورس بودیم.
در پایان این هفته معامات بازار ســهام، شاخص کل 
بورس تهران با افتی ۲٫۵ درصدی مجددا به سطح یک 
میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی نزول کرد. این در حالی بود 

که افت شاخص کل هم وزن در این هفته ۵ درصد بود.
عملکرد ضعیف بازار ســهام در این هفته موجب شد تا 
سهامداران نسبت به ادامه روند بورس همچنان ناامید 
باشند. کارشناســان معتقدند تا زمانی که صف فروش 
سهم های کوچک باز نشود نمی توان امیدی به بازگشت 
رونق به بازار سهام داشت. در این هفته همچنین ارزش 
معامات بورس در مجموع ۱۷٫۷ هزار میلیارد به ثبت 
رســید که معادل معامات روزانه ۳٫۵ هــزار میلیارد 
تومانی بود. عددی که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد 
کمتر شده بود. چهارشنبه همچنین عرضه اولیه فتوسا 
انجام شد که در آن دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشارکت 
داشــتند و به هر نفر حدود ۲۱ هزار تومان سهم رسید. 
به گزارش ایسنا، بازار سرمایه هفته جاری را با دو تغییر 
مهم در دامنه نوسان و حجم مبنا آغاز کرد. به این صورت 
که دامنه نوسان دوباره و بعد از حدود چهار ماه به حالت 
متقارن مثبت و منفی پنج بازگشت و همچنین حداقل 
ارزش مبنا در حجم مبنا در تمامی نمادهای معاماتی 

بورس اوراق بهادار تهران به ۱۵ میلیارد ریال تغییر کرد.
از سوی دیگر در اواسط هفته بود که اعام شد تزریق منابع 
جدید به بازار سرمایه انجام و حتی با بخشی از منابع جدید 
نیز سهم خریداری شده اســت. اما همه این اتفاقات و 
تغییرات در کنار هم ساز بورس را کوک نکرد، هرچند که 
منبع جدید تزریق شده بسیار ناچیز بود اما انتظار میرفت 
حداقل اثر روانی مثبتی روی بازار داشــته باشد، اما این 
اتفاق نیز رخ نداد. بر این اساس شاخص کل بورس در روز 
شنبه ۵۵۱۹ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۱۸۹هزار 
واحد ایستاد. روز یکشنبه شــاخص کل بورس با ۷۹۱ 
واحد کاهش پ رقم یک میلیون و ۱۸۸ واحد را ثبت کرد. 
روز دوشنبه و درحالی که منابع جدید از صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده بود، در 

معامات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۴ هزار 
و ۱۳۸ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد 
کاهش یافت. روند کاهشی بورس در روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه نیز ادامه داشت. به طوریکه در معامات روز 
سه شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰۹۸ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد و در 
روز چهارشنبه نیز شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به راه بازگشت 
رشد به معامات بازار سهام تاکید کرد و گفت: اگر همه 
وعده های داده شده همزمان با یکدیگر در زمان مناسب 
اجرایی شــوند، اعتمادها به بازار باز می گردد و می توان 

دوباره روزهای خوبی را در بازار شاهد باشیم.

راه بازگشت رشد به معامالت بورس چیست؟
محسن علیزاده به بی توجهی روند معامات بورس به 
تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: بازار سهام بیشتر از آنکه به 

منابع مالی نیاز داشته باشد نیازمند تزریق اعتماد است.
به گزارش ایرنا وی اظهار داشت: از جمله مواردی که می 
تواند کمک کننده بهبود وضعیت بورس باشد تاش برای 
بازگشت اعتماد به بازار اســت و در کنار آن باید به طور 
حتم سهام شرکت هایی که در بورس عرضه می شوند از 
نظام قیمت گذاری دستوری خارج شوند. علیزاده اظهار 

داشت: خروج محصوالتی مانند فوالد، سیمان و خودرو از 
نظام قیمت گذاری دستوری به طور حتم محرکی مثبت 
برای بازار سرمایه خواهد بود و اعتماد برای سرمایه گذاری 

در بازار سهام را باز می گرداند.
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس با تاکید بر 
اینکه در وضعیت فعلی هیچ خطر جدی بازار ســهام 
را تهدید نمی کند بلکه این بازار تشــنه اعتماد است و 
تزریق نقدینگی نمی تواند چندان در بازگشت رشد به 
معامات بورس تاثیرگذار باشد، گفت: تا زمانی که اعتماد 
برای سرمایه گذاری در بورس وجود نداشته نباشد نمی 
توان شاهد ورود ســرمایه گذاران و سرمایه آنها به این 
بازار باشیم. وی خاطرنشان کرد: چند روز گذشته بانک 
مرکزی اعام کرد که معادل ریالی ۵۰ میلیون دالر وارد 
بازار سرمایه شده است اما اعتقاد ما بر این است که حتی 
اگر به صورت یکجا ۲۰۰ میلیون دالری که وعده آن از 
سوی مسووالن کشور داده شده است وارد بازار شود باز 
هم نمی توان بازار را با اعتماد از دست رفته به سمت رشد 

و سبزپوشی شاخص بورس بازگرداند. 
علیزاده به عامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامات 
بورس اشاره کرد و گفت: در صورتی  که همه وعده های 
داده شده و پیشنهادات ده گانه به صورت یکجا و همزمان 
با یکدیگر در زمان مناســب اجرایی شوند، اعتمادها به 
بازار باز می گردد و می توان دوباره روزهای خوبی را در 
این بازار شاهد باشیم. عضو ناظر مجلس در شورای عالی 

بورس اظهار داشت: همچنان برای بخشی از وعده های 
داده شده  هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و زمان اجرای 
آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، در حالی که اجرای آن باید 
به صورت یکجا باشد تا بتواند تاثیر خود را در بازار بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون هیچ مشــکل و خطری در 
بورس وجود ندارد و تهدید کننــده معامات این بازار 
نیست، افزود: ســهامداران فقط به دلیل عدم اعتماد، 
تصمیم به خروج ســرمایه خود از بورس، عدم سرمایه 
گذاری در این بازار و سرمایه گذاری در بازار پرریسک و 

نامعتبر رمز ارزها  گرفته اند.
علیزاده تنها تهدید جدی معامات بورس را احتمال عدم 
موفقیت برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه عنوان کرد و 
گفت: این احتمال وجود دارد که سهامداران سرمایه های 
خود را از این بازار خارج و برای جبران ضرر و زیان های 

متحمل شده وارد دیگر بازارهای نامعتبر شوند.
به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، شرکت 
ها باید به توسعه و افزایش تولید کمک کنند، چرا که این 
موضوع می تواند کمکی برای پیدا شدن رشد مطلوب 
بازار سرمایه باشد. وی به تاثیر انتخابات ریاست جمهوری 
بر معامات بورس اشاره کرد و افزود: در صورتی که یک 
فرد با برنامه دقیق برای بازار سرمایه در انتخابات ریاست 
جمهوری منتخب شود، به طور حتم سرمایه های مردم 
به دلیل کاهش ریسک انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران به این بازار باز می گردد. علیزاده معتقد است که 
موضوع برگزاری انتخابات تاثیر چندانی را در بازار نخواهد 
داشت اما فرد انتخاب شده می تواند کل مسیر این بازار 
را تغییر دهد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس 
اظهار داشت: اکنون برخی از نامزدها صحبت هایی را در 
حد شعار در مورد بازار سرمایه اعام می کنند در حالی 
برخی دیگر در این میان وجود دارند که برنامه های خوبی 
را برای این بازار ارائه داده اند؛ بنابراین باید تا زمان مشخص 
شدن فرد منتخب منتظر ماند و نتیجه آن را مشاهده کرد.
وی میزان بازدهی بازار سهام را با دیگر بازارهای سرمایه 
گذاری مورد مقایســه قرار داد و گفت: بازار ســهام در 
بلندمدت می تواند بازدهی بهتری را نسبت به سایر بازارها 
در اختیار سهامداران قرار دهد، اما برخی سرمایه گذاری 
بلندمدت در بازار ســهام را به مدت یک یا دو هفته می 
دانند در حالی که سهامداران به دلیل عجله برای کسب 
بازدهی از این بازار نمی توانند دید بلندمدتی به این بازار 
داشته باشند. علیزاده اظهار داشت: بازار سهام در صورت 
سرمایه گذاری بلندمدت می تواند بازدهی بسیار بیشتری 

را نسبت به سایر بازارها داشته باشد.

دومینوی ریزش شاخص بورس ادامه دارد

ناکارآمدی بسته های حمایتی  از  بورس

روحانی:
 توافق اصلی در وین  انجام شده است

رئیس جمهــور گفت: کســی فکــر نمی کرد و 
نمی دانست که چه باری بر دوش دولت است. دولت 
در سخت ترین شریط یک ساله گذشته با رهبری 
رهبر معظم انقاب و با حمایت و حضور و صبوری 

مردم، الحمداهلل به اهداف رسیدیم.
به گزارش »انتخاب«، حسن روحانی رئیس جمهور 
در مراسم افتتاح طرح های وزارت نفت به سخنرانی 
پرداخت که مهمترین بخش های آن به شرح زیر 
است: اینکه شما امروز می بینید که به وین آمده اند 
تا مذاکره کنند و قبول دارند که تمام تحریم های 
اصلی را برخواهند داشت. بقیه مسائل جزئی است.

رفع تحریم نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و 
بانک مرکزی را قبول کرده اند.

مواردی هست که داریم بحث می کنیم که به توافق 
نهایی برسیم اما کار را دولت انجام داده است.

دو سه ماه پیش تمام ذهنم مشغول بود. دو تا بیل 
می خواستیم. یکی به کمر کرونا بزنیم و یکی به 

کمر تحریم. این دو بیل را پیدا کرده ایم.

سرمایه گذاری به یک میلیون 
میلیارد تومان می رسد

وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه توســعه 
سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، 
ارزش موافقتنامه های منعقد شده در این طرح را 
طی دو مرحله برگزاری تاکنون ۴۵۱ هزار میلیارد 
تومان اعــام کرد و گفت: اگر شــرایط به همین 
منوال به پیش برود بــه رقم یک میلیون میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در کشور می رسیم که در 
همین امروز ارزش موافقت نامه های امضا شده ۱۱ 

میلیارد و ۷۴۰ میلیون دالر است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی 
در  مراسم امضای تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری 
اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، اظهار کرد: 
کشور را باید شــرکت های بزرگ و برتر بسازند، 
این شرکت ها عاوه بر پشــتیبانی از شرکتهای 
کوچک و متوسط توسعه متوازن در کشور به وجود 
می آوردند. وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده 
برای حمایت از ورود سرمایه گذاران به عرصه های 
تولید،یادآوری کرد: ۶ هزار معدن را بعد از۵۰ سال 
آزادسازی کردیم و از طریق مزایده طبق قانون با 
نظارت دستگاه های نظارتی در اختیار افراد دارای 
اهلیت و صاحیت قرار خواهیم داد تا آنها را فعال 
کنند. وی با اشاره به حمایت ها از ساخت داخل، 
گفت: ۲۲۳۰ تعرفه وارداتی ممنوع شده است، ۵.۵ 
میلیارد دالر کاهــش واردات و ۳.۵ میلیارد دالر 

ساخت داخل داشته ایم.
وی همچنین تصریح کرد: اگر شــرایط به همین 
منوال به پیش برود بــه رقم یک میلیون میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در کشور می رسیم که در 
همین امروز ارزش موافقت نامه های امضا شده ۱۱ 
میلیارد و ۷۴۰ میلیون دالر است. بسته مالی وزارت 

صمت خارج از شبکه بانکی شروع شده است.
گفتنی اســت که امروز با حضــور وزیر صمت، 
استانداران، نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه 
قضایی و فعاالن بخش خصوصی در دومین مرحله 
از طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری میان 
وزارت صمت و پنج شرکت بزرگ در ۱۰۱ موضوع 

و طرح به امضا رسید.

رییس کل بانک  مرکزی؛
آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است 
رییس کل بانک مرکزی گفت: پشت پرده رشد ۲۰ 
درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری 
بودجه ۶۰ میلیارد تومانــی دولت بود. عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی در جمع ۳۰ مدیر 
بازار سرمایه:پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه 
پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ میلیارد 
تومانی دولت بود. رییس کل بانک مرکزی خاطر 
نشان کرد: متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار 
میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از 
کووید ۱۹ در قالب وام های یک میلیون تومانی با نرخ 
۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب 
فزاینده ۷.۵ درصد رشــد کرد. پولی که بانک ها به 
دلیل شرایط خاص کرونا نتوانســتند با آن کاری 
کنند. همتی افزود: بخشی از این پول به بورس آمد 
و آن شرایط عجیب در ماه های نخستین سال ۹۹ 
رقم خورد.برای این که رشد پایه پولی را درک کنید 
باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی 
۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد 
در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی. 
وی تاکید کرد: در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار 
میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب 
تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.

آرزوی من نرخ بهره زیر ۱۰ درصد است.

اخبار
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اگرچه بازار مسکن در روزهای اخیر با ثبات نسبی و 
کاهش حداقلی قیمت ها مواجه شده، اما همچنان 
به دلیل فاحش بودن فاصله قدرت خرید خانوارها با 
قیمت مسکن، نقش خانه اولی ها در بازار کمرنگ 

است.
به گزارش مهر، اگرچه گزارش فروردین ماه امسال 
بانک مرکزی نشــان می دهد که بازار مســکن در 
ماه نخست سال با رکود شــدید مواجه بود و حتی 
بررســی های میدانی نیز حاکی از تداوم این رکود 
در نیمه نخست اردیبهشت ماه بود، اما با بازگشایی 
دفاتر مشاوران اماک در دو هفته گذشته و پریدن 
فنر تقاضای انباشته خرید مســکن که در یک ماه 
و نیم بسته بودن دفاتر مشــاوران اماک و کاهش 
نسبی قیمت ها، ســبب هدایت مجدد تقاضاهای 
مسکوت مانده برخی خانوارها از ماه های گذشته به 
بازار مسکن شد، رونق نســبی در این بازار به چشم 

می خورد.
بررســی های میدانی نشــان می دهد بازار مسکن 
توانســته با فروکش کردن هر چند اندک قیمت ها 
و رســیدن به ثبــات نســبی، به تکاپــوی جدید 
برســد؛ البته در حــال حاضر بزرگترین مشــکل 
در بازار مســکن به خانــه اولی ها برمــی گردد که 
 همچنان قدرت خرید خانوار به شــدت از قیمت ها 

فاصله دارد.
موضوعی که به گفته برخی مشاوران اماک سبب 
شده بیشــتر بازیگران بازار مســکن را متقاضیان 
تبدیل به احسن کردن مالکان واحدهای مسکونی 

تشکیل بدهند.

نقش کمرنگ خانه اولی ها در بازار مسکن
تعدادی از مشــاوران اماک به مهر درباره افزایش 
تهاتر و تعویض با ملک دیگر گفت: برخی از کسانی 
که در دو هفته اخیر وارد بازار مســکن شده اند، با 
توجه به ثبات نسبی در قیمت مســکن و خودرو، 
به دنبال اجرای پیشــنهاد تهاتر ملک و خودروی 
بین ۳۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون تومانی خــود با یک 
واحد مسکونی بزرگ تر، با ســن کمتر، با امکانات 
بهتر یا در محله هــای جذاب تر هســتند. یکی از 
مشــاوران اماک می گوید: مالک واحد مسکونی 
نوســاز ۷۶ متری در کارگر جنوبی و یک دستگاه 
خودروی صفــر حــدوداً ۴۰۰ میلیــون تومانی، 
 تقاضای تهاتر با واحد مســکونی ۲۰ سال ساخت 

در ستارخان را دارد.
همچنین یکی دیگر از مشــاوران اماک نیز به مهر 
گفت: مالک واحد مسکن مهر ۹۷ متری تازه تحویل 

گرفته در فاز ۱۱ پردیس و یک دســتگاه دنا پاس 
صفر حاضر به تهاتر دارایی هــای خود با یک واحد 
مسکونی ۶۵ متری در منطقه پیروزی است. ضمن 
اینکه وام مسکن زوجین هم دریافت کرده و همراه با 
رقم ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه رهن کامل این واحد 

مسکونی، آن را به فروشنده پرداخت می کند

از بازار اوراق تسهیالت مسکن چه خبر؟
به گزارش مهر، قیمــت اوراق گواهــی حق تقدم 
تسهیات مســکن در معامات دیروز چهارشنبه 
۲۹ اردیبهشــت فرابــورس با اندکــی کاهش به 
کانال ۵۰ هزار تومان بازگشــت و میانگین قیمت 
بیشــتر نمادهــای معاماتی زیــر مجموعه گروه 
اوراق تســهیات مســکن در دامنه قیمتی ۵۷ تا 
۵۹ هــزار تومان خریــد و فروش می شــد. این در 
حالی اســت که در روزهای ابتدایــی هفته جاری، 
قیمت بیشــتر نمادهای وابســته به این اوراق در 
 دامنــه ۶۰ تا ۶۲ هــزار تومــان خریــد و فروش 

می شد.
همچنین نماد معاماتی تسه ۹۹۱۲ )اوراق مسکن 
اســفند ۹۹( با حدود ۱۵ هــزار و ۵۰۰ برگه، جزو 
نمادهای پرفروش بود و میانگین قیمت این نماد نیز 
در معامات دیروز )چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت( ۵۸ 

هزار و ۹۹۶ تومان برآورد شد.
نماد تسه ۰۰۰۱ )اوراق مسکن فروردین امسال( نیز 
با تعداد فروش ۱۵ هزار و ۵۰۰ برگه و متوسط قیمت 
۵۹ هزار و ۶۸۰ تومان از دیگــر نمادهای پُرمعامله 
دیروز بوده است. سایر نمادها در تعداد اوراق کمتر از 

دو هزار برگه معامله شده است.
یکی دیگر از بیشترین تعداد معامات دیروز با حدود 
۸ هزار برگه به اوراق تسه ۹۹۰۸ )اوراق مسکن آبان 
۹۹( اختصاص داشت که با میانگین قیمت ۵۸ هزار 

و ۶۰۴ تومان به فروش رسید.

وام مسکن چند؟
بنابراین با احتســاب متوســط هر برگه تسهیات 
مسکن ۵۹ هزار تومان، متقاضیان خرید این اوراق 
برای دریافت تسهیات مسکن فردی ۱۴۰ میلیون 
تومانی، باید ۲۸۰ برگه و با قیمت نهایی ۱۶ میلیون 

و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین آن دسته از خانوارهایی که قصد دریافت 
وام خرید مســکن زوجین تا ســقف ۲۴۰ میلیون 
تومان را دارند می بایســت ۴۸۰ برگه تســهیات 
مسکن از بازار سرمایه به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۲۰ 

هزار تومان خریداری کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهره وری بهینه از وفور منابع 
تولیدی در کشور با اقتصاد هوشمند محقق می شود، 
گفت: با حضور و تقویت اقتصاد هوشــمند مودیان 
مالیاتی دیگر نمی توانند از پرداخت مالیات خود فرار 
کنند. به گزارش ایســنا، فرهاد دژپسند در همایش 
اقتصاد هوشــمند گفت: کشــورمان با وجود اینکه 
منابع زیادی دارد اما وقتی درباره شاخص های رفاه 
اجتماعی صحبت می کنیم با حسرت به بیان آن ها 
می پردازیم.  اگر ما از نظر منابع و ذخایر جزو بهترین ها 
هستیم، باید بپرسیم که درآمد سرانه و رفاه اجتماعی 

ما چگونه است؟  
وی افزود: عوامل تولیدی و استفاده بهینه از آنها سر 
لوحه اقدامات ما نیست. انسان و ابزار دیروز یک الگوی 
بهینه را به ما ارائه می کرد که ابزار و انسان امروز و فردا 
یک الگوی متفاوت به ما ارائه می کند. استفاده بهینه 
تفکری است که نوسازی، مدرن سازی ابزارها برای 
افزایش توانمندی انسان از بهره مندی از طبیعت و 

عوامل تولیدی را در پی دارد.

نحوه مدیریت رمزارزها از نگاه دژپسند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه سال گذشته بدون 
استقراض از بانک مرکزی تامین شد، گفت: مدیریت 
در حوزه رمزارزها باید فعال باشــد و نباید مدیریت 
انفعالی داشته باشیم. باید بتوانیم مزایای رمزارزها را 

به حداکثر و معایب آن را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: وقتی انسان در مقام بهره مندی از خود 
برمی آید، می تواند عوامل تولیدی را به توسعه تولید 
تبدیل کند و زمانی که هوش انسان به تکامل رسید و 
از هوش مصنوعی کمک گرفت، باورهای ما را از صور 

نفت تغییر پیدا می کند.   
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچگاه به پایان هوش انسانی 
نمی رسیم و همواره در حال تکامل است، گفت: اقتصاد 
هوشمند به این دلیل مورد توجه قرار دارد که مسیر 
استفاده از منابع را میسرتر از پیش می کند و موجب 
اســتفاده اعا از امکانات و منابع می شود تا اتاف و 

اصراف نداشته باشیم.
دژپسند بیان کرد: با اقتصاد هوشمند، مودی مالیاتی 
در مقام پرداخت کردن یا نکردن مالیات قرار نمی گیرد 
و فضای فرار مالیاتی را بسته است. وقتی که به اقتصاد 
هوشمند رسیدیم، فلسفه حضور دولت تغییر می کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد هوشــمند وفور اطاعات را 
برای ما فراهم کرده اســت، گفت: باید بدانیم مسیر 
تحول هوش انسانی و هوش مصنوعی با سرعت در 
حال طی مسیر است که در این زمنیه برنامه ریزی 
باید انجام شود که اقتصاد هوشمند این فرصت را برای 

ما فراهم می کند. وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد هوشمند 
مانع از پایش کاالها توســط فرد در گمرک می شود 
بنابراین، مرزبانی اقتصادی بدین وسیله تغییر می کند. 
گفته می شود که اقتصاد هوشمند و هوش مصنوعی 
اشــتغال را کاهش می دهد اما باید بگویم که هر چه 
فناوری پیشرفت می کند، بطالت انسانی هم کاهش 

پیدا می کند.
وی در حاشــیه همایش اقتصاد هوشمند در جمع 
خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی 
گفت: ســال ۹۹ از نظر تامین مالــی بحرانی ترین و 
موفق ترین ســال بوده و از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد 
تومانی فقط ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از  طریق 

فروش نفت تامین کردیم.  

تامین بودجه سال ۹۹ بدون استقراض از 
بانک مرکزی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک ریال استقراض از 
بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ۹۹ را تامین کنیم، 
گفت: به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق 
فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.  
همچنین در بخش مالیات در ســال گذشته تحقق 

۱۰۷درصدی داشتیم.
وی ادامه داد: در اقتصاد هوشمند، فرایند ورودی ها 
باید با خروجی متناسب باشد و در فرایند تولید اگر 
یک واحد ورودی داشتیم باید خروجی آن بیشتر از 
یک واحد باشــد. فناوری های نو همواره متناسب با 
توسعه ابزارها توســعه پیدا می کنند و باید از عوامل 
تولید به بهترین نحو استفاده کنیم.  برای مثال اگر 
میزان برداشت گندم امروز میانگین ۳ تن در هکتار 
است با این ابزارها باید آن را به ۹ تن در هکتار برسانیم.  

افزایش تجارت الکترونیک در دوران کرونا
دژپسند با اشاره به افزایش تجارت الکترونیک در دوره 
کرونا گفت: سهم تجارت الکترونیک در این دوره ۲.۲ 

برابر شده است.  
وی در مورد آمارهای منتشر شده از فعالیت ایرانی ها 
در بازار ارزهای دیجیتال گفت: این آمارها قابل تایید 
کردن نیســتند و بســیاری این آمارهایی که اعام 
می شود، نمی توان صحت آنها را تایید کرد. برآوردها 
با واقعیت فاصله زیادی دارد. معتقدم مدیریت در این 
حوزه باید فعال باشد و نباید مدیریت انفعالی داشته 
باشــیم. باید بتوانیم مزایای رمزارزها را به حداکثر و 
معایب آن را به حداقل برســانیم.  در حال حاضر در 
بخش ماینیگ دولت مصوبه ای دارد اما یا باید آن را 

اصاح کرد یا این مصوبه باید دقیق تر شود.  

قیمت ها   با   قدرت   خرید   متقاضیان   تفاوت   دارد

سهم اندک خانه اولی ها از معامالت مسکن
وزیر اقتصاد:

درخصوص رمزارزها نباید مدیریت انفعالی داشته باشیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش نرخ طال و سکه در بازار، سکه ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان شد
روز پنج شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به  ۱۰  
میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون  و ۸۵۰ هزار  تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون  تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در 

بازار های جهانی  به یک هزار و ۸۷۲  دالر  رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ  یک میلیون و ۱۱ هزار تومان معامله می شود.

استان ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2203|  شنبه اول خرداد ماه

مسیر اشتباه حمایت از بورس
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

مشکل  بورس، نرخ سود بانکی نیست و شاید یکی از اشتباه ترین تصمیماتی که گرفته شده همین حذف تدریجی سود سپرده های کوتاه مدت باشد.  چراکه این امکان وجود ندارد که فقط بخواهیم به سپرده های بلند مدت سود پرداخت کنیم.  در 
تمام کشورهای جهان به هر دو سپرده سود پرداخت می شود اما مبلغ سود سپرده های یک ساله و بلندمدت بسیار بیشتر است. اینکه این تصمیم برای برای حمایت از بازار بورس گرفته شده هم اشتباه دیگری است چراکه مردم دیگر اعتمادی به 
بازار بورس ندارند که با بیرون کشیدن پول های خود از بانکها به سمت بازار سرمایه سرازیر کنند. ضمن اینکه بورس یک سیاست مالی است و اینکه بخواهیم با سیاست پولی به کمک آن برویم تبعات اقتصادی بسیاری در انتظارمان خواهد بود. لشگر 
عظیمی وارد بورس شدند و خسارات بسیاری را را هم متحمل شدند و این تفکر کامال غلط است که پول های سرگردان خارج شده از بانک به این بازار برخواهد گشت. بنابراین بازار سهام امتحان خود را پس داده و با حذف سود سپرده ها مردم پول 

را به سمت بازار رمزارز و یا خرید ملک در کشورهای همسایه خواهند برد. با اجرای این تصمیم کل اقتصاد ویران خواهد شد. 
در حال حاضر تأثیر نرخ سود بانکی در بازار سرمایه این است که مردم از ترس ریزش بیشتر بورس، سهامشان را می فروشند و چون بازار دیگری نیست که در آن سرمایه گذاری کنند، ترجیح می دهند فعال در بانک پولشان را بگذارند. کما اینکه برخی از 
پول های بورسی در بیت کوین و رمزارزها ورود زیادی کرد. بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته از استقالل کامل برخوردارند و در کشورهایی مانند ما باید از استقالل نسبی برخوردار باشند. تصمیم های بانک مرکزی باید جامع االطراف باشد و 
همه بازارها را در نظر بگیرد. چنانکه شاهدیم بعد از اردیبهشت ۱۳۹۹، متعاقباً سود سپرده بانکی افزایش یافت. این نشان دهنده برداشتن گامی برای اصالح تصمیم نادرست بود، اما تصمیم قبلی اثر خود را در بازار گذاشت. باید به توصیه های کارشناسی 
توجه و از اتخاذ تصمیم های غلط جلوگیری شود. زیرا اصالح تصمیم غلط دشوار بوده و ممکن است زیان وارد شده قابل جبران نباشد. در رابطه با نقدینگی نیز باید اشاره کنیم که برای کنترل رشد نقدینگی در حال حاضر کار خاصی نمی توان انجام داد 
زیرا متاسفانه در آستانه انتخابات قرار گرفتیم و امکان انجام کار بنیادی وجود ندارد. تمام بازارها در شرایط رکود قرار دارند زیرا چنانچه پول گردش داشته باشد، رونق ایجاد می شود و در نتیجه اشتغال به وجود می آید، به دنبال این مسئله هم نقدینگی 

رو به افول می گذارد و رشد اقتصادی را به وجود می آورد، شاهد هیچ یک از این اتفاقات نیستیم.

در حالــی رئیــس کل بانک 
مرکــزی از حــذف تدریجی 
سود سپرده های کوتاه مدت 
خبر داده که یک کارشــناس 
اقتصادی در ایــن رابطه می 
گوید: شاید یکی از اشتباه ترین تصمیماتی که گرفته شده 

همین حذف تدریجی سود سپرده های کوتاه مدت باشد. 
یوسف کاووسی گفت: بورس یک سیاست مالی است و اینکه 
بخواهیم با سیاست پولی به کمک آن برویم تبعات اقتصادی 

بسیاری در انتظارمان خواهد بود.
در همین زمینه برخی کارشناســان بانکی معتقدند که 
اعطای سود به ســپرده های دیداری و کوتاه مدت، مانع 
سرمایه گذاری و ثبات در اقتصاد می شود و ادامه این روند 
به بی ثباتی بیشــتر اقتصادی دامن خواهد زد. به باور این 

کارشناسان ضروری است به منظور جهت دهی سرمایه 
ها و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین امکان پذیری سرمایه 
گذاری بلندمدت برای بانک ها، برای این مسئله چاره ای 
اندیشیده شود. کاهش و از میان برداشتن سود سپرده های 
کوتاه مدت و افزایش جریمه برداشــت سپرده های مدت 
دار، از جمله راهکارهایی است که در این زمینه می تواند 

استفاده شود.
اما هنگامی که دولت ها تصمیــم می گیرند کاری را انجام 

دهند، متأسفانه همه دستگاه ها و واحدهای اقتصادی را 
الزام می کنند که از آن تصمیم پیروی کنند. در این مورد 
نقش بانک مرکزی فراتر از نقش وزارتخانه ها و دستگاه های 
اقتصادی دیگر اســت. بانک مرکزی نقش متولی و یک 
نهاد بی طرف را در اقتصــاد بازی می کند و به همین علت 
در مجلس گذشته و کنونی بســیار تأکید می شود قانون 
بانکداری به گونه ای تدوین شود که استقالل بانک مرکزی 

از دولت ها تضمین شود. 

حذف تدریجی سود سپرده های كوتاه مدت چه تاثیری  بر بازارسرمایه  دارد؟

زمزمه حذف  سود سپرده کوتاه مدت
شایلی قرائی
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به دنبال ســهمیه بندی و 
جیره بندی خــوراک دام 
افزایــش مجــدد قیمت 
گوشت قرمز در راه است. به 
گفته فعاالن بازار کشاورزی 
کاهش واردات خــوراک دام و یا عدم تخصیص ارز 
برای واردات کافی خوراک دام موجب سهمیه بندی 
این خوراک شده و در آینده بر روی قیمت گوشت 

تاثیر خواهد گذاشت. 
این در حالی است که برخی از فعاالن بازار گوشت 
معتقدند که قاچاق دام ســبک بــه دلیل تفاوت 
بسیار قیمتی به خارج از کشــور نیز دلیل دیگری 
برای گرانی گوشــت اســت. دالالن که از وضعیت 
اسفناک دامداران مبنی بر نبود خوراک دام و گرانی 
آن باخبرند با قیمت های بســیار پاییــن دام ها را 
خریدرای می کنند و در مرزها به مشتریان خارجی 
می فروشند. البته خود دامداران نیز به دلیل عدم 
صرفه نگهداری دام به دلیل هزینه های باالی آن، 

اقدام به فروش دام های خود از مرزها کرده اند.
در این زمینــه »منصور رضوانی جــالل« رییس 
سازمان جهاد کشــاورزی همدان با تاکید بر اینکه 
کوتاهی در ارائه خوراک دام قابل بخشــش نیست 
و نهاده هایی که به دســت دامداران می رسد باید 
کیفیت الزم را داشته باشند، گفت: واحدهایی که 
این فرمول را رعایت نکنند و هر آسیبی که به دامدار 

وارد شود، باید خسارت بدهند.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
نیز گفت: اکنون گوشت قرمز در بازار فراوان است. 
چرا که متاسفانه به دلیل خشکسالی و کمبود نهاده 
دامی کشــتار دام بی رویه انجام می شود و همین 
موضوع نگرانی جدی برای کمبود گوشــت قرمز 
در نیمه دوم ســال، جهش قیمت هــا و در نتیجه 

برگشــت صف گوشــت وجود دارد. او همچنین با 
اشاره به سهمیه بندی شدن خوراک دام می گوید: 
تعاونی های روستایی سهمیه اندکی بابت خوراک 
دام به دامــداران می دهند که این ســهمیه کفاف 
نیازهای آنها را نمی دهد و دامداران مجبور هستند 
دام خود را با وزن پایین به کشتارگاه ببرند و حتی به 

ذبح بره با سن پایین روی آورده اند.
به گفتــه رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
گوسفندی، هم اکنون قیمت هرکیلوگرم بره ۱۳۰ 
هزار تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشــت گوسفند 

۱۴۰ هزار تومان است.
اما کاظم ســید اصغری نژاد، رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان گوشت قرمز در رابطه با وضعیت بازار 
گوشــت قرمز به "کســب و کار" گفت: متاسفانه 
شــاهد قاچاق آزادانه دام سبک هســتیم. در این 
رابطه گویا نظــارت و مدیریتی هم وجــود ندارد 

چراکه تا به امروز هنوز شاهد ادامه قاجاق هستیم. 
البته دام ســنگین نیز به خارج از کشور قاچاق می 
شــود اما عمده این قاچاق مربوط به دام ســبک 
اســت. در این بین به زیان فروختــن دام در حالی 
اســت که هزینه نگهداری باال رفته است، در این 
شــرایط دامدار چاره ای ندارد جز اینکه به ســراغ 
 دالالن بروند تا نقدینگی الزم بــرای ادامه تولید را

 تامین کنند.
این فعال صنفــی افزود: همچنین از ســوی دیگر 
گرانی خوراک دام و طیور که چهار برابر شــده در 
گرانی قیمت گوشــت قرمز بی تاثیر نبوده اســت. 
در حال حاضر خورام دام و طیور از طریق ســهیمه 
اختصاص پیدا می کند که دسترسی دامداران را به 
این خوراک محدود کرده است. به گفته کاظم سید 
اصغری نژاد حق العمل و حق الزحمه کشتارگاهها 
هم افزایش پیدا کرده و این اقدام موجب شــده تا 

بسیاری از قصابی ها به کشتارهای خارج از شبکه 
روی بیاورند. رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان 
گوشت قرمز خاطرنشــان کرد: حضور دالالن در 
بازار تولیدات دامی همواره یکی از معضالتی بوده 
که بیشترین آسیب را هم برای مصرف کننده و هم 
برای تولیدکننده داشته است، چراکه درحالی که 
قیمت هر کیلو دام زنده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است 
در بازار مصرفی به قیمت ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان 
فروخته می شود که بیشــترین منافع از این فاصله 

قیمتی به جیب دالالن می رود.
وی گفت: از اواخر اسفندماه ســال گذشته در پی 
افزایش چند برابری قیمت نهاده های دامی و طیور، 
افزایش قیمت دام را شاهد هستیم و همچنان نیز 
رو به صعود اســت. این عوامل موجب شده است تا 
متعاقبا قیمت گوشــت قرمز نیز در بازار یک روند 

افزایشی بگیرد.
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معاون امــور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی به 
وضعیت خرید گندم در کشور اشاره کرد و گفت: 
تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم مازاد 
مصرف کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی 
خریداری شده و حدود ۷۸ درصد از وجه آن به 

کشاورزان پرداخت شده است.
جواد وفابخش در حاشیه بازدید از مزارع غالت 
و حبوبات سایت جهش تولید در مرکز خدمات 
ذولبین شهرستان هشــترود، با اشاره به بهبود 
وضعیت و افزایش تولید محصوالت دیم از طریق 
تغییر ارقام، افزایش ضریب نفوذ ارقام در مزارع 
کشاورزی، ترویج و توســعه استفاده از کودهای 
شــیمایی و آلی و هم چنین عملیات کشاورزی 
حفاظتی، افزود: امسال به عنوان سال اول اجرای 
طرح جهش تولیــد در دیمزارها، ســال مبنا و 
مقایسه و شروع عملیات گسترده در مزارع کشور 

ایران است.

وی گفت: آنچه که امروز در کشور در جهت رونق 
بخش کشاورزی اهمیت دارد، تقویت دیمزارهای 
کشور با استفاده از آب سبز است.وی با تاکید بر 
استفاده از آب سبز در مزارع، گفت: آنچه که امروز 
در کشور در جهت رونق بخش کشاورزی اهمیت 
دارد تقویت دیمزارهای کشــور با استفاده از آب 
سبز است و این طرح به دنبال حصول کشاورزی 
حفاظتی، به کار بردن اصــول علمی برای تغییر 
ارقام و سایر عملیات زراعی است تا بتواند وضعیت 
بهتری را برای مردم و کشاورزان منطقه به وجود 

آورده و زنجیره تولید و عرضه را تقویت کند.
به نقل از روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شــرقی، وفابخش با بیان این که طبق 
برنامه ریزی خرید و پرداخت حق کشاورزان توسط 
شرکت بازرگانی دولتی ادامه خواهد داشت، گفت: 
حدود ۱۳ استان کشور با وضعیت متوسط و بقیه 

استان ها با خشکسالی مواجه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که برنامه ی 
اصلی دولت اجــرای طرح اقدام ملی مســکن 
است که در کل کشــور آغاز شده و به موجب آن 
در شــهرهای جدید ۱۳۰ هزار واحد مسکونی 
را احداث می کنیم.حبیــب اهلل طاهرخانی، در 
بازدیدی که از شــهر جدید بهارستان اصفهان 
داشت، اظهار کرد: ساخت مسکن مهر در کشور 
مراحل پایانی خود را طــی می کند و واحدهای 
باقی مانــده ی این پــروژه تا پایــان کار دولت 

دوازدهم به مردم تحویل داده خواهد شد.
وی افزود: برنامه ی اصلی دولت اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن است که در کل کشور آغاز شده و در 
شهرهای جدید ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را در 
قالب این طرح احداث می کنیم. در بهارســتان 
اصفهان نیز احداث ۳۵۰۰ واحد مســکونی در 
قالب ثبت نامی را آغــاز و یک هزار واحد دیگر را 
با مشــارکت بخش خصوصی احداث می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: همزمان 
واگذاری هایــی را به نهادها داشــته ایم و تامین 
زمین آن ها را نیز انجام داده ایم و در ماه های آتی 

این پروژه ها آغاز خواهد شد.
طاهرخانی گفت: این پروژه ها نویدبخش تحرک 
جدی در ســاخت و عرضه ی مسکن خواهد بود 
که در اصفهان و سراسر کشور اجرا می شود. وی 
تصریح کرد: قیمت های طرح اقدام ملی مسکن 
بر اساس مصوبه ی شورای مسکن کشور تعیین 
شده و هر کسی که در این قالب با ما کار کند از او 
استقبال می کنیم و از این قالب نمی توانیم خارج 
شویم. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تالش 
می کنیم در یک زمانبندی مناســب و با  قیمت 

خوب مردم را صاحب خانه کنیم و در چارچوب 
های قیمتی اگــر هر مجموعه ای بــا وزارت راه 

همکاری کند با استقبال ما مواجه می شود.
طاهرخانی ادامه داد: هیچ وقت زمان دقیق بهره 
برداری از متروی بهارستان را اعالم نکرده بودیم و 
طبق وعده ای که داده شده، امیدواریم در نیمه ی 
امسال این پروژه به  بهره برداری برسد. هم اکنون 
عملیات ساخت این مترو به خوبی پیش می رود و 
روسازی نیز پیشرفت های خوبی داشته است.وی 
تصریح کرد: پروژه ی متروی مجلسی را نیز آغاز 
کرده ایم و فعال ساخت ۱۰ کیلومتر را در دستور 
کار داریم که در آینده به متروی بهارستان متصل 

می شود.
معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
برنامه های خوبی را برای کمک به خانه دار شدن 
اقشار آسیب پذیر در حال اجرا داریم  و با کمیته 
امداد تفاهم نامه های خوبی را امضا کرده ایم ادامه 
داد: در طرح اقدام ملی مســکن شرایط زمین را 
تسهیل کرده ایم و هزینه ی آنچنانی از نظر زمین 
به متقاضیان تحمیل نمی شود. در قیمت ساخت 
هم مدیریت الزم را می کنیم که به مردم فشــار 
نیاید.وی افزود: تســهیالت ۱۰۰ میلیونی را نیز 
در نظر گرفته ایم و تالش مــی کنیم این رقم را 
افزایش دهیم.طاهرخانی تاکید کرد: قصد داریم 
مســکن با کیفیت را به مردم تحویل دهیم و به 
همین دلیل  در ساخت مسکن عجله نمی کنیم.  
وی یادآور شد: یکی از پروژه های الگوی شهری 
در کشور شهر بهارستان است و قطعا تحول جدی 
در بهارستان را شاهد هستیم. کار اساسی را نیز در 

احداث محور میانی شاهد خواهیم بود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان تهران گفت: اکنون بیشترین تخلف 
در صنف نان، کم فروشی و گرانفروشی است و بسته 
به میزان تخلف، واحد صنفی ۲ تا چهار برابر در مرحله 
اول جریمه می شود.محمدعلی اسفنانی اضافه کرد:  
به تدریج در صورت تداوم و تکرار تخلف، امکان پلمب 
واحدهای متخلف وجــود دارد که البته این موضوع 

بازدارنده نیست.
وی افزود: در برخورد با تخلفات ما نیز باید به ارتکاب 
تخلف اعتقاد داشته باشــیم اما زمانی که می دانیم 
شــرایط مطلوب نیســت، برخوردها هم قابل توجه 
نیست.به گفته اسفنانی، تاکنون موضوع افزایش نان 
تصویب نشده اما برخی نانوایان قیمت را افزایش دادند 
که تخلف بوده و پرونده برای رسیدگی در این زمینه 

تشکیل شده است.
وی با تاکید بــر اینکه تاکنون مصوبــه ای مبنی بر 
افزایش قیمت نان نداشــتیم، افــزود: طبق آخرین 

اطالعات، اتحادیه نانوایی ها آنالیز قیمت تمام شده 
نان با توجه به مولفه های تاثیرگذار از جمله دستمزد 
کارگر، هزینه حمل و نقــل، حامل های انرژی، اجاره 
بها و سایر هزینه ها را تهیه کرده و در اختیار سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان قرار 
 داده تا قیمت نهایی پیشــنهادی به ســتاد تنظیم 

بازار ارائه شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: سال 
۹۷ قیمت نان افزایش یافت اما از چهار ســال قبل 
قیمت نان افزایش نداشته در حالی که در این مدت 
تورم و ســایر مولفه های تاثیرگذار در قیمت گذاری 
افزایش بسیار داشته است.اسفنانی اظهار داشت:  اینکه 
اکنون بعد از چند سال یکباره قیمت نان افزایش یابد 
برای مردم قابل تحمل نیست زیرا قدرت خرید مردم 
افزایش نیافته است و شاید بهتر بود ساالنه و به تدریج 
با توجه به نرخ تورم و سایر مولفه ها نرخ نان تعیین می 

شد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

روزها است که دالالن قیمت ها در بازار خودرو را تحت 
کنترل خود در آوردند و رفت و آمد قیمت ها در این 
بازار شدت گرفته است.نوسانات قیمتی در بازار خودرو 
حاکی از آن است که در روزهای اخیر بازار خودرو در 
دست دالالن افتاده است و این دالالن خودرو هستند 
که در این روزها از رفت و آمد قیمت ها بیشتر ین سود 
را به جیب می زنند؛ خودرو پراید ۱۳۲ این روزها در 
دامنه قیمتی ۱۱۷ تا ۱۱۸ میلیون تومان در نوسان 
است و امروز یک میلیون تومان ارزان شده است و به 
قیمت ۱۱۷ میلیون تومان رسیده است و در این بین 
اما خودروهای پراید ۱۱۱ و  پراید ۱۱۵ در این مدت 
از نوسانات قیمتی در امان مانده اند و به ترتیب ۱۲۶ و 
۱۱۴ میلیون تومان قیمت خورده اند و پراید ۱۳۱ نیز 
این روزها در دامنه قیمتی ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان 

در نوسان است.
در بین خودروهای پژو نیــز ۲۰۶ تیپ ۲ که یکی از 
پرفروش ترین خودروهای گروه ایران خودرو در این 
روزها است نوسانات قیمتی شدیدی را در این مدت 
تجربه کرده است و این خودرو امروز ۳ میلیون تومان 

ارزان شده است و به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان رسیده 
است؛ گفتنی است که در روزهای گذشته این خودرو 
تا قیمت ۱۹۸ میلیون تومان باال رفته است. پژو ۲۰۶ 
تیپ ۵ نیز امــروز ۲۵۷ میلیون تومان قیمت خورده 
اســت و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیــز در روزهای اخیر از 
نوسانات قیمتی در امان مانده است و در حال حاضر 

۳۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
خودروهای سمند نیز این روزها رفت و آمد قیمتی 
 EF۷ شدیدی را تجربه می کنند به طوری که سمند
در این روزها در دامنــه قیمتی ۲۰۱ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان در نوسان اســت و در ۲۴ ساعت گذشته این 
خودرو یک میلیون تومان ارزان شده است و در حال 
حاضر به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رســیده است و 
قیمت سمند LX نیز این روزها در نوسان است و این 
خودرو در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون تومان ارزان 
شده است و به قیمت۱۷۷ میلیون تومان رسیده است، 
در این بین اما مدل ۱۴۰۰ این خودرو در این روزها از 
نوسانات قیمتی در امان مانده است و بر روی قیمت 

۱۸۳ میلیون تومان ثابت مانده است.

۱.۴ میلیون تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان خریداری شد

تحرک جدی در ساخت و عرضه ی مسکن

نانواهایمتخلف۲تا۴برابرجریمهمیشوند

نوسان قیمت شدت گرفت

بازارخودرودردستدالالن
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كاهش يك تريليون دالری ارزش بازار رمزارزها
ارزش ارزهای دیجیتالی در ساعاتی از مبادالت چهارشنبه تا ۱.۵ تریلیون 
دالر هم کاهش پیدا کرد که تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شده 
آن در ماه آوریل بوده است.روز چهارشنبه یکی از کم سابقه ترین ریزش های 
ارزهای دیجیتالی در طول تاریخ آن ها رقم خورد تا جایی که برخی از آن 
ها یک سوم تا نصف ارزش خود را طی ۲۴ ساعت از دست دادند. بیتکوین 
به عنوان باارزش ترین ارز دیجیتالی جهان طی این مدت ۱۲ هزار دالر از 
ارزش خود را از دست داد و تا ۳۰ هزار دالر هم سقوط کرد. اتریوم- دومین 
ارز دیجیتالی بزرگ جهان- هم حــدود ۴۰ درصد و دوج کوین- محبوب 
تریــن ارز دیجیتالی فعلی- حــدود نصف ارزش خود را از دســت دادند.  
روند نزولی ارزهای دیجیتالی در ابتدا با شــایعه فروش بیت کوین توسط 
تسال و قبول نکردن آن توسط این خودروساز آمریکایی آغاز شد و انتشار 
خبر ممنوعیت مبادالت رمزارزها در چین وحشت سراسری را در بازارها 
حکمفرما کرد. البته این تصمیم چین مســاله جدیدی نیســت و دلیل 
اثرگذاری آن تا چنین حدی جای ســوال دارد. پاول هاسول- کارشناس 
بازارهای مالی در موسسه پینسن میسون- گفت: تصمیم چینی ها دالیل 
زیادی دارد. بخشــی از آن با هدف جلوگیری از خروج سرمایه و بخشی از 
آن هم به جلوگیری از کالهبرداری های احتمالی مربوط می شود.  ارزش 
ارزهای دیجیتالی در ساعاتی از مبادالت چهارشنبه تا ۱.۵ تریلیون دالر هم 
کاهش پیدا کرد که تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شده آن در 
ماه آوریل بوده است.  اولریک لیکه- مدیر اجرایی صندوق پوشش ریسک 
ارک ۳۶- در مصاحبه با بلومبرگ با انتقاد از رفتارهای اخیر ایالن ماسک 
گفت: اولین بار نیست که توییت های این فرد بیش از حد غیرمعمول و پر 
از اطالعات گمراه کننده بوده اســت. بازار ارزهــای دیجیتالی خیلی تابع 
احساسات شــده و هیجانات لحظه ای و انتظارات غیرمعقوالنه باعث می 
شود تا معامله گران در مواقعی دســت به اقداماتی بزنند که نتیجه ای جز 

زیان وحشتناک خودشان ندارد.

كنترل وسايل برقی منزل از هر نقطه از كره زمين
گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان به ساخت سیستم هایی 
برای کنترل لوازم برقی مبتنی بر پلتفرم اینترنت اشــیاء دست یافتند که 
به گفته آنها می توان وســایل برقی را با کمک موبایل از هر نقطه از جهان 
کنترل کرد.ســعید محمدی، مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان 
با بیان اینکه فعالیت این شرکت از ۵ ســال قبل در زمینه هوشمندسازی 
وسایل برقی آغاز شده است، گفت: محصوالت تولیدشده در این شرکت در 
زمینه اینترنت اشیاء است، به این معنا که می توان وسایل برقی موجود در 
منزل را با کمک تلفن همراه کنترل کرد.وی با تاکید بر اینکه طراحی و پیاده 
سازی نرم افزارهای این محصوالت از ســوی محققان این شرکت صورت 
گرفته اســت، اظهار کرد: در حال حاضر این محصوالت به بازارهای ایران 
عرضه شده است، ضمن آنکه خدمات پس از فروش نیز به متقاضیان عرضه 
خواهد شد.محمدی سرپیچ هوشمند را از دستاوردهای این شرکت ذکر 
کرد و یادآور شد: این سرپیچ واسط میان المپ و موبایل است و بر اساس 
نرم افزار طراحی شده، موبایل به وای فای داخل دستگاه متصل می شود و 
از طریق این کاربرد از هر مکانی می توان المپ را روشن و یا خاموش کند.

به گفته وی به این سرپیچ امکان نصب المپ تا ۱۰۰ وات وجود دارد و در 
صورت سوختن المپ به راحتی المپ قابل تعویض است و به سرپیچ هیچ 
آسیبی وارد نخواهد شد.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان هوشمندساز 
همه کاره را از دیگر محصوالت تولید شــده ذکر کرد و گفت: این سیستم 
برای کنترل هر وسیله برقی با تلفن همراه طراحی شده و قابل نصب بر روی 
لوستر، کولر، توستر و چای ساز و غیره است. وی با بیان اینکه بر اساس این 
فناوری، سامانه ای را برای کنترل ســایر دستگاه های برقی عرضه کردیم، 
خاطر نشان کرد: سیستم سرمایشــی از جمله آن است، به این صورت که 
در روزهای گرم تابستان کاربر قادر است قبل از رسیدن به منزل کولرهای 
آبی را روشن کند. این سیســتم دارای حالت کنترل دور کند و تند است.

محمدی، ساخت پریزهای هوشمند این شــرکت را مبتنی بر این پلتفرم 
دانست و گفت: این پریز قادر است ۴ دستگاه برقی را به طور همزمان کنترل 
و زمان بندی کند و هر کانال آن ۱۰ آمپر جریــان خروجی دارد. به گفته 
وی برای کلیه محصوالت این شرکت گارانتی تعویض بدون قید و شرط تا 
یکسال در نظر گرفته شده است.این فناور با تاکید بر اینکه محصوالت عرضه 
شده قابلیت ارتقاء را دارند، یادآور شد: سرورهای ما در داخل و خارج کشور 
است و امکان ارتقای این محصول وجود دارد، به گونه ای که اگر محصولی را 
به روز رسانی کنیم، امکان تغییر چیپ های سیستم های عرضه شده برای 

به روز رسانی آنها وجود دارد.

رییس مرکز تحلیل داده کشور:
فيلتر كردن فضای مجازی كار هوشمندانه ای نيست

بجنورد-ایرنا- رییس مرکز تحلیل داده کشــور گفت : دشــمن در فضای مجازی 
کار علمی و اصولی انجام مــی دهد ما نیز باید با این فضا چنیــن برخورد کنیم تا 
آنان نتوانند عملیات های خود را انجام دهند.دکتر احمد رضا متین فر در همایش 
توانمندی سازی نخبگان رسانه و فضای مجازی )مردم میدان( اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب بارها بر استفاده از این فضا و آموزش درست آن تاکید داشته اند، اما 
ما تاکنون آن را تهدید یا چالش دیده ایم.وی اضافه کرد : هم اینک فضای مجازی  
به فضای دوم زندگی برخی از افراد تبدیل شد و نیاز به ســر و سامان و نظم دارد، 
چرا که دشمن نیز در این فضا  فعالیت دارد و ما باید به دنبال خارج کردن دشمن 
از فضای مجازی باشیم.رییس مرکز تحلیل داده های کشور اظهارداشت: جایگاه 
فضای مجازی، امنیت ملی و حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را 
تحت تاثیر قرار می دهد، هم اکنون از این غافل بمانیم و باید خودمان را برای اتفاق 
بزرگ در فضای مجازی آماده کنیم.دکتر متین فر خاطرنشان کرد: ما باید گام دوم 
انقالب  را در فضای مجازی رقم بزنیم و نباید این فضا را صرفا برای سرگرمی بدانیم  
بلکه  از آن برای جریان سازی گردش اطالعات آزاد استفاده کنیم. وی اضافه کرد: 
باید از این فضا به بهترین روش اســتفاده کنیم ، چرا که  پاشنه آشیل و امنیت به  
فضای مجازی گره خورده است و تمام دنیا با این پدیده رو به رو هستند و باید برای 
حل این مساله چاره اندیشی کرد.وی افزود: فضای مجازی توانایی تغییر رفتارها را 
دارد و رهبر معظم انقالب بارها  به شورای عالی فضای مجازی گالیه کردند و خواهان 
آموزش در این موضوع مهم شــدند، چرا که امروز حتی مدارس ما که یک روزی 
ورود موبایل در آن ممنوع بود، به دلیل همــه گیری ویروس کرونا  آموزش در این 
مدارس نیز وابسته به فضای مجازی شده است. رییس مرکز تحلیل داده های کشور 
اظهارداشت: تا پیش از همه گیری کرونا تربیت تربیت کودکان در خانه، مسجد و 
مدرسه انجام می شد و با شیوع این ویروس بار تربیت و آموزش روی دوش خانواده 
افتاد و راهکاری برای این شکاف باید اندیشیده شود.وی خاطرنشان کرد: ما باید با 
کارهای فرهنگی استفاده درست از فضای مجازی را به مردم به خصوص نسل جوان 
آموزش بدهیم  و نباید این فضای را بدون کنترل رها کنیم. متین فرگسترش بی 
اعتمادی را از دیگر معایب فضای مجازی بیان کرد و اضافه کرد: دشمن در فضای 
مجازی  باور ها و اعتقادات را با هم درگیر کرد و ما باید هم اکنون حوزه باور مردم 

را شکوفا و تقویت کنیم.

اخبار

نگرانی مدیر اپل از آلودگی بدافزاری باالی رایانه های مک
کرگ فدریگی رئیس واحد نرم افزار شرکت اپل از آلودگی بدافزاری باالی رایانه های مک که به سیستم عامل مک نیز مجهز هستند، اظهار نگرانی کرد.وی افزود که کاربران رایانه های مک می توانند بدون هیچ گونه 

محدودیتی نرم افزارهای مختلفی را از اینترنت بارگذاری کرده و بر روی رایانه های خود نصب کنند و این قابلیت به طور منظم مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.وی که در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده شکایت اپیک 
گیمز از اپل شرکت کرده بوده و در مورد عملکرد اپل شهادت می داد گفت: مقدار بدافزارهای موجود در رایانه های مک غیرقابل پذیرش است و وضعیت سیستم عامل مک در این زمینه بسیار بدتر از سیستم عامل آی او اس 

آیفون است.بررسی میزان تفاوت امنیت آیفون و رایانه های مک در این دادگاه اهمیت زیادی دارد، زیرا اپیک گیمز خواستار مجبور شدن اپل به پذیرش نصب اپلیکیشن فروشگاه آنالین این شرکت در اپ استور است. 

به گفته استقالل در زمینه 
اســتخراج و بــا توجه به 
بحران های مقطعی کشور 
در تأمین برق، وضع قوانین 
به منظــور نظم بخشــی و 
کنترل مزرعه های اســتخراج رمزارزها و نیز ایجاد 
شرایط منصفانه به منظور سرمایه گذاری طرف های 
خارجی و نهادهای شبه دولتی با هدف عدم استفاده 
بیش از حد از توان شــبکه برق و اجحاف نشــدن 
به تولیدکننــدگان خرد داخلی، ضــروری به نظر 

می رسد.
اظهارنظرهــا درباره غیرقانونی بــودن ماینینگ و 
تبادل رمزارز در حال اوج گیری است. اگر پیش ازاین 
شاهد گمانه زنی هایی در این حوزه بودیم، حاال دیگر 
رئیس مجلس به طور مستقیم به این موضوع ورود 
کرده و تبادل رمزارز را موضوعی غیرقانونی عنوان 
کرده است. برخی بر این باورند که اگر رگوالتوری در 
این حوزه شکل گرفته بود، عدم آگاهی و دانش کافی 
روند توسعه این صنعت را با اختالل مواجه نمی کرد. 
هرچند در مقابل عده ای دیگر نیز خودتنظیم گری 
را مؤثرتر می دانند. آشــفتگی بــازار رمزارز و ورود 
نهادهای غیرمرتبط به آن، آسیب های قابل توجهی 
به فعاالن این حــوزه و به گمان عــده ای اقتصاد 
کشور وارد کره اســت. اما در نهایت نقش دولت در 
رگوالتوری چیست و آیا تا امروز آنچه انتظار می رفت 
را به درستی پیش برده است؟ شواهد بیانگر آن است 
که تا امروز ورود دولت روند عادی برخی جریان های 

فناوری راحتی با اختالل روبرو کرده است.
از همین رو باید دید آیا اظهارنظرهای پراکنده درباره 
ارزبری در حوزه رمزارز صحت دارد یا فقط تصوری 
بی پایه است. برای پاسخ به این پرسش ها محمود 
استقالل، مسئول کمیته رمزارزهای اتاق بازرگانی 
و عضو کارگروه زنجیره هــای بلوکی اتاق بازرگانی 
بین المللی می گوید: به نظر من و با در نظر گرفتن 
تجربه تاریخی سایر کشورها اساساً نگهداری ارزهای 
خارجی در داخل کشور فایده ای ندارد. حتی تجربه 
دوران مرکانتیلیسم نشان می دهد که نگهداری و 
فروش ارز در داخل کشور منجر به دامن زدن به موج 

تورمی در اقتصاد می شود.
بنابراین پدیده خــروج ارز نه تنها پدیده مضمومی 
نیست؛ بلکه به نظر می رسد برای بهبود اقتصاد الزم 
هم به نظر می رســد. خروج ارز عمدتاً یا به منظور 
واردات است و یا به شکل سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی )FDI( در سایر کشورها استفاده می شود. 
در مورد دوم شاید امروز بارزترین مثال کشور چین 
باشد که ارز حاصل از صادرات را در سایر نقاط جهان 

سرمایه گذاری می کند. جالب است که حتی دولت 
ایران هم پدیده سرمایه گذاری ایرانیان در کشورهای 
دیگر را با هدف درآمدزایی ممنوع نکرده است؛ بلکه 
تحت شرایطی صندوق ضمانت صادرات، ابزارهایی 
را به منظور بیمه کردن این گونه سرمایه گذاری برای 

ایرانیان فراهم کرده است.
عضو کارگروه زنجیره های بلوکــی اتاق بازرگانی 
بین المللی ادامه داد: بنابراین ازآنجائی که جابه جایی 
ســرمایه از طریــق رمزارزها هم ارزان تر اســت و 
هم ســریع تر، به نظر می رســد وجود رمزارزها به 
منظور اســتفاده در کاربردهای بــاال یک فرصت 
جدید برایمان فراهم کرده اســت. از ســوی دیگر 
باید توجه داشــته باشــیم که رمزارزها می توانند 
درعین حال، ابزار مناســبی جهت جــذب و ورود 
سرمایه به کشور هم باشند که این موضوع به ویژه 
با وجود محدودیت های کنونی، یک فرصت مغتنم 

به شمار می آید.
البته باید توجه داشته باشیم که اگر حاکمیت نگران 
خروجی سرمایه از کشور است که درآمد یا بازدهی 
برای کشــور ندارند، باید دلیل آن را در جای دیگر 
جستجو کند. در حقیقت ســرمایه ذاتاً از ریسک 
و عدم قطعیت گریزان اســت و از این رو شــاهد 
هستیم که تحت شــرایط کنونی کشور، بسیاری 
از ســرمایه داران، با توجه به بی ثباتی اقتصادی و 
سیاسی موجود، عالقه ای به نگهداری سرمایه خود 
در داخل کشــور ندارند و بنا به اظهار ریاست اتاق 
بازرگانی تهران در دو ســال گذشته ۱۰۰ میلیارد 
دالر ســرمایه از کشور خارج شده اســت و این در 
شرایطی اســت که عمده این ســرمایه ها به شکل 
ارزی از کانال های سنتی از کشور خارج شده اند و 

رمزارزها سهم چندانی در آن نداشته اند.
محمود اســتقالل افزود: بنابرایــن نگاه کردن به 
رمزارزها به عنــوان یــک تهدید به نظر بســیار 
غیرمنطقی اســت و اگر نگرانی از بابت خروج ارز 
وجود دارد، بایــد عوامل اصلی آن را شناســایی و 

برطرف کرد.
به گفته مســئول کمیته رمزارزهای اتاق بازرگانی 
، در حال حاضر با توجه بــه مکانیزم پاداش در نظر 
گرفته شــده برای ایجاد زنجیره های بلوکی بر پایه 
بیت کوین، در روز حدود ۹۰۰ بیت کوین به دست 
می آید که با در نظر گرفتن ۳۵۰ روز کارکرد مزارع 
استخراج در جهان، در سال معادل ۳۱۵ هزار بین 
کوین جدید ایجاد می شــود. اگر مطابق آمار اعالم 
شده، سهم کنونی ایران را از بازار استخراج رمزارزها 
حدود ۵ درصــد در نظر بگیریــم، بنابراین حدود 
۱۵۷۵۰ بیت در ایران در ســال استخراج می شود 
که با احتســاب قیمت حدودی ۵۰۰۰۰ دالر برای 
هر بیت کویــن، درآمد ســالیانه دالری بیت کوین 
استخراج شده در کشــور حدود ۸۰۰ میلیون دالر 

در سال است. البته با توجه به ظرفیت های خالی و 
بالاستفاده از شبکه تولید برق در کشور به خصوص 
در فصول کم مصرف و با شرط ارائه مجوزهای الزم 
و تســهیالت توســط دولت، این صنعت می تواند 
تنها در بخش اســتخراج بیت کوین، بیش از یک 
میلیــارد دالر درآمد صادراتی برای کشــور ایجاد 
کند که این عدد حــدود ۱۰ درصد میزان صادرات 
غیر وابسته به نفت کشور است. البته این تخمین با 
فرض ثابت ماندن مفروضات محاســبات به دست 
می آید و بدیهی اســت با توجه به نوسانات موجود 
در قیمــت دالر و نیز تغییرات فــن آوری، ممکن 
 است نتایج محاسبات در زمان های مختلف تغییر

 کنند.
بدیهی است که پذیرش رمزارزها توسط حاکمیت، 
موجب افزایش اقبال فعالین اقتصادی و تجاری به 
این پدیده خواهد شــد. البته باید توجه داشت که 
رمزارزها اساساً به عنوان ایجاد یک امکان غیردولتی 
برای جذب و جابه جایی سرمایه و یک ابزار جایگزین 
برای ارزهای دولتی )جهــان روا( در جهان مطرح 
شده اند. از همین رو نباید توقع داشت که حکومت ها 
اســتفاده از این ابزار را به راحتی بپذیرند و هرگونه 
تالشی هم از ســوی رگوالتورها طبیعتاً بیشتر در 
راستای محدودسازی این ابزار خواهد بود؛ بنابراین 
به نظر می رســد بهترین کار در ایــن زمینه عدم 
مداخله در بازار رمزارزها و صدور مجوز به فعالیت 

تبادل رمزارزها و تجارت با استفاده از آنها است.
البته در زمینه اســتخراج و با توجه به بحران های 
مقطعی کشور در تأمین برق، وضع قوانین به منظور 
نظم بخشی و کنترل مزرعه های استخراج رمزارزها 
و نیز ایجاد شرایط منصفانه به منظور سرمایه گذاری 
طرف های خارجی و نهادهای شبه دولتی با هدف 
عدم استفاده بیش از حد از توان شبکه برق و اجحاف 
نشــدن به تولیدکنندگان خرد داخلی، ضروری به 

نظر می رسد.

نکته آخر در این زمینه این است که این پدیده در 
زمینه های مختلف هنوز در عرصه جهانی دارای ابعاد 
نوظهور و بی سابقه ای است که این موضوع هرگونه 
اظهارنظر قطعی را غیرممکن می کند؛ بنابراین به 
نظر می رسد که باید رویکرد اقتصادهای پیشرفته و 
مشابه اقتصادی را مورد بررسی دقیق و الگوبرداری 
قرارداد. همچنیــن پیگیری سلســله مباحثات و 
تصمیمات ســازمان ها و نهادهای جهانی همچون 
صندوق بین المللی پول، ســازمان تجارت جهانی، 
بانک جهانی، نشســت جهانی اقتصــاد و نیز اتاق 
بازرگانی بین الملل نیز، باید بخشی از روند تصمیم 

گیری در کشور شود.
با توجه به باالرفتن ارزش بازار جهانی رمزارز، این 
ابزار می تواند به خصوص برای کشورهایی همچون 
ایران که با محدودیت های عدیــده ای در تجارت 
خارجی روبرو هستند، رمزارزها می توانند به عنوان 
ابزاری موازی در تبادالت ارزی در تجارت خارجی 
استفاده شود؛ بنابراین همچنان که شاهد هستیم 
دولت و بانــک مرکزی هم اســتفاده از رمزارزها را 
برای واردات پذیرفته اند. البته الزم است قوانین و 
مقرراتی شفاف و تسهیل گر نیز در راستای دریافت 
ارز صادراتی به شکل رمزارزها از مشتریان خارجی، 

وضع گردد.
ضمناً مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها هم باید با 
همکاری دولت و سایر قوا هر چه سریع تر برطرف 
شود تا مسائل مرتبط با نگهداری دارایی و دعاوی 
حقوقی قابل رســیدگی باشند.ســخن آخر اینکه 
که متأســفانه معموالً برخورد حاکمیت در مورد 
پدیده های جدید فن آوری از نوع سلبی و وضعیت 
ممنوعیت بوده اســت. بنابراین امید است با توجه 
به مسائل مطرح شــده در این گفتگو، شاهد تغییر 
نگاه های تهدید محور بــه رویکردهای فرصت نگر 
به پدیده رمزارز و ســایر جنبه هــای فن آوری در 

کشور باشیم.

مسئول كميته رمزارزهای اتاق بازرگانی ايران مطرح كرد: 

درآمد ساالنه ۸۰۰ میلیون دالری ماینینگ ایران
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

گروهی از محققــان یکی از شــرکت های فناور، 
پلتفرمی را بر بستر فناوری اطالعات برای پخش 
تجهیزات پزشکی عرضه کردند که با حذف واسطه 
ها اقالم مورد نیاز داروخانه ها توزیع می شود.در 
حاشیه سومین روز از دهمین نمایشگاه اینوتکس 
۲۰۲۱ از سامانه پخش تجهیزات پزشکی رونمایی 

شد.
این سامانه یک بســتر خرید و فروش تجهیزات 
پزشــکی اســت که فــروش و پخش مســتقیم 
داروخانه ایی را بــرای تامین کنندگان کاال فراهم 
می کند. از طریق این ســامانه، بورس داروخانه ها 
و کلیه مراکز درمانی می تواننــد کلیه تجهیزات 

پزشــکی مورد نیاز خود را به صورت مناقصه ثبت 
کنند. کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان هر 
کاالی پزشــکی با ثبت قیمت و شرایط پرداخت 

خود می توانند در هر مناقصه شرکت کنند. 
قیمت مناسب، کاربری آسان و حذف واسطه ها از 
مزایای رقابتی این سامانه پخش تجهیزات پزشکی 
و عرضه مویرگی به داروخانه ها به شــمار می رود.

در این مراســم حمیدرضا رفیعی مدیر عامل این 

شــرکت فناور با بیان اینکه این شــرکت از سال 
۱۳۹۴ فعالیت خود را بر مبنای  IT در حوزه پخش  
آغاز کرده است، گفت:  با شیوع کرونا و تغییر کسب 
و کارها، مــا اقدام به راه اندازی این ســامانه برای 

عرضه تجهیزات پزشکی به داروخانه ها کردیم.
وی تامین زنجیره تامین را از اهــداف راه اندازی 
این پلتفرم عنوان کرد و یادآور شد: بازار تجهیزات 
پزشکی بازار بزرگی است به گونه ای که روزانه ۱۵ 

هزار داروخانه اقالم مورد نیــاز خود را خریداری 
می کنند از این رو کشور نیازمند پلتفرمی با حضور 
تامین کنندگان اصلی تجهیزات پزشکی است از 
سوی دیگر شــرکت های تولید کننده تجهیزات 
پزشکی در کشور راه اندازی شــده است که آنها 
نیاز دارند بــدون دغدغه محصوالت خــود را به 

داروخانه ها ارسال کنند.
رفیعی، با تاکید بر اینکه در حال ۶۰۰ داروخانه و 
۸۰ تامین کننده در این سامانه ثبت نام کرده اند، 
یادآور شد: کوتاه شــدن زنجیره تامین، کم شدن 
واسطه ها و قیمت تمام شده محصوالت از مزایای 

بهره برداری داروخانه ها از این سامانه است.

به اعتقــاد فعــاالن اکوسیســتم اســتارت آپی 
کشــور، بیش از ۳ میلیون صنف در ایران فعالیت 
می کنند که ایــن رقم ۷ برابر اســتاندارد جهانی 
اســت و فعالیت این تعــداد از صنــوف، تورم زا 
است.در این شرایط اســتارت آپ ها می توانند با 
حضور در این بخش مانع این تورم شــوند ولی از 
سوی دیگر شــرکت های خصولتی از چالش های 
 عمده توسعه شرکت های اســتارت آپی در کشور 

هستند.
فعاالن اقتصاد دانش بنیان در حاشــیه نمایشگاه 
اینوتکس ۲۰۲۱  و در اســتیج ســرمایه گذاری 
این رویداد که در محل پارک فناوری پردیس در 
حال برگزاری است، به بیان نظرات خود در زمینه 
سرمایه گذاری پرداختند. بخش استیج اینوتکس 
۲۰۲۱ از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ هــر روز از برگزاری 
نمایشگاه، میزبان افراد شناخته شده و تاثیرگذار 

بین المللی است. 
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در استیج اینوتکس 
با بیان اینکه در سال ۹۸ میزان سرمایه گذاری در 
کشور ما از میزان استهالک سرمایه های انباشته 
در سال های گذشــته کمتر شــده و این اتفاقی 
بی سابقه اســت، گفت: اندازه ســرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران نســبت به کل تولیــد ناخالص 
داخلی در دهه ۸۰، ۳۰ درصد بــوده که این رقم 
در ســال ۹۸، به ۱۸ درصد و در سال ۹۹ به کمتر 
از ۱۵ درصد کاهش یافته است. این نشان می دهد 

اثر ســرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی در 
 ایران، به نصف میزان خود در یک دهه گذشــته

 رسیده است.
ســلطانی ادامه داد: جریان ســرمایه گذاری در 
کشور ما پس از سال ها خصوصی سازی منحرف 
شــده اســت به گونه ای که  بخــش غیردولتی و 
غیرخصوصــی در اقتصاد ایران متولد شــده که 
منافع فعالیت اقتصادی آن به کشــور نمی رســد 
که شــرکت های متعلق به آســتان ها، نهادهای 
نظامی و عمومــی در این بخش قــرار می گیرند 
که متناســب با اندازه فعالیت اقتصــادی خود، 
مالیاتــی پرداخــت نمی کنند و ســود فعالیت 
 اقتصــادی آنهــا در کشــور ســرمایه گــذاری

 نمی شود. 
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصرف 
بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی در سال های 
۸۵ تا ۹۵، توسط نهادهای عمومی و افزایش اقتدار 
اقتصادی این بخش ها در کنار اقتصاد سیاســی 
گفت: از سال ۹۵، حساسیت نهادهای عمومی بر 
اســتارت آپ های بزرگ بیشتر شده است و تالش 
می کنند این حوزه را هم به انحصار خود درآورند 
و اســتارت آپ های بزرگ ایرانی به عنوان منبع 
تولید و ذخیره بیگ دیتا مــورد توجه این نهادها 

قرار گرفته است.
سلطانی با تاکید بر اینکه مساله مداخله این نهادها 
در اکوسیستم استارت آپی از چالش های جدی در 

آینده کسب وکارهای نوپا در کشور است، ادامه داد: 
از فعاالن اکوسیستم استارت آپی درخواست دارم 
برای جذب سرمایه، کســب وکار خود را با بخش 

خصوصی واقعی پیوند بزنند.
شــریف نظام مافی، رییس اتاق مشــترک ایران 
و ســوئیس در این نشســت  با تاکید بــر اینکه 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل رقابت 
دولت با این بخش محدود شــده است و شرایط 
برای ســرمایه گذاری خارجی طوالنی مدت در 
ایران مناسب نیســت، گفت: در کشورهایی مثل 
ترکیه و کره جنوبی، ســرمایه گــذاری دولت ها 
بر زیرســاخت ها به شــکوفایی اقتصادی و رشد 
بخش خصوصی کمک کرده اســت. اما در ایران، 
دولت پس از رســیدن بــه درآمدهــای نفتی و 
آغاز ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها، به جای 
حمایت از بخــش خصوصی به رقیــب اصلی آن 
 در همــه حوزه هــای اقتصــادی تبدیل شــده 

است.
وی در طرح پرسشی درباره امکان سرمایه گذاری 
خارجی در ایران گفت: شرکت هایی که پیشتر در 
ایران سرمایه گذاری کردند، نمی توانند سود خود 
را از ایران خارج کنند. همچنین امکان گشــایش 

ال سی برای این شرکت ها در  ایران فراهم نیست.
حســین محمودی اصل، کارشــناس اقتصادی 
نیز در بخش استیج اینوتکس ۲۰۲۱، استراتژی 
و نقشــه راه را دو کلید ســرمایه گــذاری موفق 

دولت ها و کسب وکارها دانســت و گفت: جوانان 
اســتارت آپی به خوبی می دانند که اســتراتژی، 
در نظر گرفتن منابــع و اســتفاده از الگوریتم ها 
تا چه انــدازه در موفقیــت کســب وکارها موثر 
 اســت. اما ایــن نکته در ســطح دولــت درک 

نشده است.
وی خاطر نشــان کرد: در شــرایط فقدان برنامه، 
رویکردهای شــخص محور بر فضــای اقتصادی 
ســایه انداخته و رویکردهای سیاســی به اعمال 
تصمیم های سلیقه ای منجر شــده است. در این 
شرایط، حتی برنامه های توسعه هم کنار گذاشته 
شــده اســت. محمودی نمونه آن را برنامه ششم 
توسعه دانســت که طی آن دولت باید کوچک و 
مداخله آن در اقتصاد کاهــش می یافت اما امروز 
می بینیــم دولت بزرگتــر شــده و تصمیم های 
متناقض شرایط را برای فعاالن اقتصادی، از جمله 

اکوسیستم استارت اپی دشوار کرده است.
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه در حال 
حاضر بیش از ۳ میلیون صنــف در ایران فعالیت 
می کنند که این رقم، ۷ برابر اســتاندارد جهانی 
است، یادآور شــد: از این میزان ۷۵ درصد از این 
صنوف در بخــش فــروش و ۲۵ درصد در بخش 
تولید فعالیت می کنند که فعالیــت این تعداد از 
صنوف، به ویژه عوامل فروش  باعث تورم می شود و 
استارت آپ ها می توانند با حضور در این بخش مانع 

این تورم شوند.

با پلتفرم يكی از شركت های فناور محقق شد

حذف واسطه ها از چرخه توزیع تجهیزات پزشکی 

شرکت های خصولتی چالش  عمده توسعه شرکت های استارت آپی 


