
در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش اول سود 
سهام عدالت سال ۱۳۹۸ گذشته است، همچنان 
خبری از واریز بخش دوم این ســود نیســت. در 
حالی که طبق گفته مســئوالن قرار بود اسامی 
شرکت هایی که هنوز ســود را به شرکت سپرده 
گذاری مرکزی واریز نکرده اند حدود یک ماه قبل 

اعالم شود.
به گزارش ایســنا، سود ســهام عدالت سال های 
۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۷ یــک مرحله ای به حســاب 
مشموالن ســهام عدالت واریز شد. این در حالی 
است که قرار شد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ 

طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.
در این راستا واریز مرحله  نخست در ۲۸ اسفندماه 
سال ۱۳۹۹ صورت گرفت و افراد ۵۰ درصد سود 

سهام خود را دریافت کردند. برای مثال سود تعلق 
گرفته به مشمولی که ســهام عدالت ۴۵۲ هزار 
تومانی دارد حدود ۱۶۸ هزار تومان بود که نیمی 

از این مبلغ را در تاریخ مذکور دریافت کرد.
قرار شد مرحله دوم سود در سال جاری واریز شود 
و حتی تاریخ های مختلفی از سوی مسئوالن اعالم 

شد، اما این اتفاق نیفتاد.
حسین فهیمی - مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی - در اواخر فروردین ماه توضیح داده بود که 
این شرکت هنوز در انتظار دریافت سود از سوی 
شرکت های سهام عدالتی است. البته حدود یک 
ماه قبل نیز که همچنان خبری از واریز بخش دوم 

سود سهام عدالت نشد.
فهیمــی اعالم کــرد که نــام پنج شــرکتی که 

تاکنون سود ســهام عدالت را به حساب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریــز نکرده اند، اعالم 
 خواهد شــد که ایــن اتفــاق نیز تاکنــون رخ 

نداده است.
براین اساس، برخی شنیده ها حاکی از این است 
که احتماال شــرکت هایی که بخش دوم سود را 
پرداخت نکرده اند یا با مشکل مالی روبرو هستند 
یا برنامه افزایش ســرمایه دارند به همین دلیل 
احتماال بخش دوم سود دوباره به دو بخش تقسیم 
شــده و ۳۰ درصد بخش دوم به زودی به حساب 
مشموالن واریز می شــود و ۲۰ درصد باقی مانده 
زمانی که شــرکت ها ســود را به حساب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریز کردند به حساب 

مشموالن واریز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
حتما بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما تالش 
می کنیم با مدیریت فشار شرایط آبرسانی را مدیریت 
کنیم. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در حاشــیه امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک در زمینه آبرسانی به مناطق محروم 
کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش بینی 
می کنیم در تابستان گرم امســال، منابع آبی برخی 
روســتا ها را از دســت بدهیم و تعداد روستا هایی که 
مجبور به آبرسانی سیار و تانکری هستیم افزایش یابد.

وی افزود: امسال به بیش از ۷۰۰۰ روستا آبرسانی سیار 
صورت خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور تصریح کرد: در تابستان امسال تعداد 
شهر های دارای تنش آبی به بیش از ۲۱۰ شهر خواهد 

رسید که از این تعداد ۱۰۰ شهر در وضعیت قرمز تامین 
آب هستند.

جانباز با بیان اینکه "ذخایر آبی سد های کشور نسبت به 
متوسط درازمدت و زمان مشابه سال گذشته با کاهش 
قابل توجه مواجه است"، گفت: فقط در سد هایی که 
تامین آب شرب می کنند با کمبود ۴۰ درصدی ذخیره 
آب نسبت به سال گذشته مواجه ایم که در این زمینه 
وزارت نیرو اولویت تخصیص آب در ســد های مهم و 

تأثیرگذار را تأمین آب شرب قرار داده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با مشترکان پرمصرف 
آب برخورد می شود، گفت: با استفاده از سیستم های 
نرم افزاری به میزان مصرف سنوات گذشته مشترکان 
دسترسی داریم و به مشترکان پرمصرف اخطار هایی 

می دهیم و با آن ها برخورد می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در 
پاسخ به ســوالی در خصوص احتمال قطعی یا جیره 
بندی آب در تابستان ســال جاری گفت: حتما بروز 
قطعی آب در تابستان وجود دارد، اما جز سیاست های 
وزارت نیرو دادن قطعی آب نیست، بلکه تالش می کنیم 

با مدیریت فشار شرایط آبرسانی را مدیریت کنیم.
وی افزود: پیش بینی می کنیم قطعی های آب را بیشتر 
در ۱۰۰ شــهر دارای وضعیت قرمز تنش آبی شاهد 
باشیم. امروز تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه 
آبرسانی به مناطق محروم کشور، بین شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام امضا شد. این تفاهم نامه یکساله به منظور 
آبرسانی به ۱۳۰ روستای سیستان و بلوچستان از دو 

هفته آینده وارد مرحله اجرا خواهد شد.

درحالیکــه پیــش از ایــن مطرح شــد که در 
ماه هــای پیش رو موسســه اعتباری کاســپین 
در بانک آینده ادغام می شــود، مســئوالن این 
بانک می گویند که در ایــن زمینه، هنوز ابالغیه 
رســمی از ســمت بانک مرکزی دریافت نشده 
 اســت و منتظر دســتور رســمی بانک مرکزی 

هستند.
 به گزارش ایســنا، اخیرا گفته هایــی مبنی بر 
ادغام موسسه اعتباری کاســپین در بانک آینده 
مطرح شــده اســت؛ ماجرا به ایــن برمی گردد 
که در اســفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکــزی با دادن 
 مجوز به این مؤسســه با نام جدید »کاســپین« 

موافقت کرد.

این مؤسسه در راســتای برنامه ساماندهی بانک 
مرکزی از ادغام مؤسســه های مالــی اعتباری 

فرشتگان و فردوسی پدید آمده  است.
فعالیت مؤسســه کاســپین به دنبــال ادعایی 
که در خصوص کســری دارایی حــدود ۵٬۶۰۰ 
میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های آن مطرح شد با مشکل هجوم 
ســپرده گذاران برای برداشت سپردهه خود و به 
تبع کمبود نقدینگی در مؤسسه با مشکل مواجه 
شد. در نهایت دولت با تامین بودجه، پرونده این 
موسسه و چند تعاونی اعتباری دیگر را برچید که 
همین امر موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی 

شد.

اما در روزهای اخیر عنوان شده که ادغام موسسه 
کاســپین در بانک آینده در حال انجام اســت و 
این بانک با ادغام این موسســه مجــوز افزایش 
تعداد شــعب خود را می گیرد. اما پیگیری های 
ایســنا از بانک آینده، بیانگر این است که در این 
زمینه، هنوز ابالغیه رسمی از سمت بانک مرکزی 

دریافت نشده است. 
بنابراین، بانک آینده برای ادغام موسسه اعتباری 
کاســپین منتظر دستور رســمی بانک مرکزی 
است. از ســوی دیگر، در صورت ادغام موسسه 
اعتباری کاســپین در بانک آینده از این به بعد 
 این موسســه با تابلوی بانک خصوصی فعالیت 

می کند.

مرکز آلمان برآورد خود از رشد اقتصادی این کشور 
را کاهش داد ...

به گزارش  اسوشــیتد پرس، مرکز آمار آلمان در 
گزارشــی اعالم کرد بزرگ ترین اقتصــاد اروپا در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۸ درصد 
کوچک شده که این رشد، سومین رشد منفی فصلی 
یک سال اخیر این کشــور محسوب می شود. هم 
چنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل نیز رشد 
اقتصادی ۲.۱ درصد کمتر شده است. در بین بخش 
های مختلف، تشکیل سرمایه ثابت با ۱.۱ درصد 
بیشــترین نقش را در ثبت این رشد داشته است و 
پس از آن نیز سرمایه گذاری ثابت با ۰.۱ درصد قرار 
دارند. بدترین عملکرد هم مربوط به مخارج خانوار 

با منفی ۵.۴ درصد بوده اســت. مخارج دولتی نیز 
کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.  

طی این مدت در حوزه تجــارت خارجی، واردات 
آلمــان ۱.۸ درصد و صادرات این کشــور هم ۳.۸ 

درصد نسبت به فصل قبل بیشتر شده اند.  
دولت آلمان تاکنون بــرای حمایت از بخش های 
مختلف اقتصاد این کشــور ده ها میلیــارد یورو 
نقدیندگی به بازارها تزریق کرده و نرخ های مالیاتی 
را نیز کاهش داده است.   طبق پیش بینی صورت 
گرفته توسط دولت، اقتصاد آلمان امسال ۳.۰ درصد 
رشد خواهد کرد که این میزان ۱.۴ درصد کمتر از 

چیزی است که قبال برآورد شده بود.  
اقتصاد آلمان ســال ۲۰۲۰ را با رشــد منفی پنج 

درصدی به پایان رساند که اگرچه بهتر از عملکرد 
سال ۲۰۰۹ با رشد منفی ۵.۷ درصد است اما یکی 
از بدترین عملکردهای اقتصاد این کشور در تاریخ 
معاصر محسوب می شود. پیتر آلتمایر- وزیر اقتصاد 
آلمان با دشوار خواندن شرایط کنونی گفته است 
انتظار ندارد تا پیش از سال ۲۰۲۲ اقتصاد آلمان به 

شرایط قبل از بحران کرونا بازگردد.  
متوسط رشد اقتصادی آلمان در بازه زمانی ۱۹۷۱ 
تا ۲۰۲۰ معادل ۱.۷۲ درصد بوده است که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به رشــد ۸.۵ درصدی سه 
ماهه سوم ســال ۲۰۲۰ و کمترین رشد نیز رشد 
 منفی ۱۰.۲ درصدی ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ 

بوده است.

پس از تصویب طرح مجلس درباره بانک مرکزی، بســیاری از 
کارشناسان نسبت به خطرات این طرح برای آینده نظام پولی 
کشور ناشی از اعطای اختیارات سیاسی بیش از اندازه به بانک 

مرکزی در مقایسه با اختیارات عملیاتی هشدار دادند.
به گزارش ایسنا، سرانجام پس از ۱۲ سال، نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی کلیات طرح مســئولیت، اهداف، ساختار و 
وظایف بانک مرکزی را به صورت دو شوری تصویب کردند که 
طرح تصویب شده بخشــی از طرح قانون بانکداری جمهوری 
است و شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و 

بانک توسعه می شود.
 گفته می شود که این طرح می تواند استقالل بانک مرکزی را 
حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد 
کارشناسان، برخی از موارد این طرح نیاز به اصالح دارد که یکی 
از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت 

و بانک مرکزی است.

درحالیکه پیش از این رئیــس کل بانک مرکزی در این زمینه  
نسبت به آینده بانک مرکزی ابرار نگرانی کرده بود، به تازگی 
نیز این بانک مهم ترین و ۲۰ نقــص طرح مجلس درباره بانک 
مرکزی را اعالم کرد و نسبت به خسارات جبران ناپذیر اجرای 

آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
مهم ترین این نواقــص از نظر بانک مرکزی شــامل خروج از 
محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، ادغام 
مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا، تدوین 
اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و 

احیاناً متعارض می شود.

بررسی ابعاد ناپیدای طرح بانک مرکزی 
در این بین دو تن از کارشناســان اقتصادی به بررســی ابعاد 
ناپیدای طرح اصالح بانــک مرکزی پرداختنــد. طبق گفته 
آن ها ســاختار بانک مرکزی در این طرح شامل هیئت عالی، 

هیئت نظارت، شــورای سیاســتگذاری پولی و ارزی، شورای 
مقررات گذاری و شورای فقهی می شود که این ساختار بسیار 

بروکراتیک است و مهار آن تحت کنترل هیچ کس نیست. 
همچنین از  ویژگی های دیگر این طــرح، تنوع زیاد ابزارهای 
سیاستگذاری بوده و به بانک مرکزی در زمینه خرید ارز از دولت 
اختیار داده شده است؛ یعنی اجباری در این زمینه وجود ندارد 
که برای اقتصاد مضر است، زیرا دولت و بانک مرکزی نباید در 

زمینه پولی و ارزی با هم قهر کنند. 

اعطای اختیار سیاسی باال به بانک مرکزی 
حســین درودیان می گوید که در این طرح بــه بانک مرکزی 
استقالل سیاسی باالیی داده شده که بسیار مخاطره آمیز است 
زیرا ساختار در نظر گرفته شده برای این بانک مناسب شرایط 
عادی و معقول اقتصاد است؛ درحالیکه شرایط اقتصادی فعلی 
کشور اینگونه نیست و از ســوی دیگر باید به عامالن فردی که 

عامل نجات هستند، قدرت داده شــود. از سوی دیگر، فرشاد 
مومنی معتقد است که از نظر تحلیل های سطح توسعه، اقتصاد 
ایران با طیف بسیار متنوعی از بحران های کوچک و بزرگ مواجه 

است که یکی از آن ها تضعیف بنیه تولید و بهره وری است.

مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده  است
طبق گفته ایــن تحلیلگر اقتصادی، ایران در بی ســابقه ترین 
وضعیت از نظر اقتصادی در تســخیر منافع مافیا و رانتی قرار 
دارد و مشکل و خطر جدی در این زمینه نپرداختن طرح بانک 

مرکزی به بستن راه های مافیا در اقتصاد است. 
وی طرح بانک مرکــزی را اصالح ظاهــری می داند که هیچ 

دستاوردی جز افزایش بحران  نخواهد داشت. 
مومنی می گوید که هفت گروه ضد توسعه در نظام بانکی وجود 
دارد و تا زمانــی که آن ها از بین نروند، مشــکالت چه با بانک 

مرکزی مستقل و چه بالعکس برطرف نمی شود. 

شرط موثر شدن استقالل بانک مرکزی برای اقتصاد 
به گفته کارشناســان، تا زمانی که ســاختار معیوب وام دهی 
بانک ها اصالح نشــود و آن ها تولیدکنندگان و اقشار نیازمند 
را هدف پرداخت وام قرار ندهند و تمام بســترها و مســیرها 
برای رانت، فساد و مافیا در اقتصاد کشور به ویژه شبکه بانکی 
بسته نشود، نمی توان انتظار داشــت که طرح مجلس درباره 
بانک مرکزی موثر و کمک کننده باشــد بلکه با اعطای اختیار 
سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی آینده نظام پولی نیز در 

اختیار است. 
با این تفاســیر، از آنجا که به تازگی پس از طرح مجلس درباره 
بانک مرکزی بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره خطرات 
آن هشدار داده اند، به نظر الزم است که در کمیسیون اقتصادی 
مجلس به ابعاد مطرح شــده توجه و اصالحــات صورت گیرد 
 که مشــکل دیگری به گره های ســاختاری اقتصاد کشــور

 اضافه نشود. 

قطعی آب در تابستان حتمی استواریز بخش دوم سود سهام عدالت چه شد؟

اقتصاد آلمان کوچک شدموسسه اعتباری کاسپین در بانک آینده ادغام می شود؟
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مسکن 
در آرامش موقت

به دلیل شرایط خاص بازار 
مســکن در ماههای اخیر، 
پیش بینی می شــود فارغ 
از نتایــج مذاکــرات وین، 
انتخابات ریاست جمهوری و نرخ دالر بازار مسکن 
وارد رونق شود. در واقع در هفت، هشت ماه اخیر 
یک تقاضایی به صورت انباشته پشت بازار مسکن 
خوابیده است. این انباشــت تقاضا به درخواست 
کنترل نشــده در بازار منجر می شود. همچنین 
حضور آنی و ناگهانی مصرف کننده در بازار موجب 
افزایش قیمت مســکن به صورت کاذب و همراه 
حباب خواهد شد. درحالی که بهترین فرصت خرید 
مســکن برای مصرف کننده واقعی همین زمانی 
است که در حال سپری شدن است اما خریدار به 
امید ارزان شدن، چشم انتظار اخبار و نتایج تحوالت 

سیاسی نشسته...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3
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رشد 48 درصدی 
صادرات غیرنفتی 

تا پایان  اردیبهشت ماه

حذف ارز دولتی برای برخی 
داروهای کم اهمیت تر 

دارو گران می شود؟

قیمت مسکن بعد از انتخابات و مذاکرات به چه سمت و سویی می رود؟

انباشت  تقاضا  در  بازار مسکن
صفحه3
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راه  نجات  اقتصاد
رئیسی:تولید باید محور  تصمیمات باشد
شافعی:  انتخاب  افراد  با  اهلیت  حرفه ای  در  بدنه  دولت

ابراهیم  رئیسی  در  جمع  فعاالن  اقتصادی 
به  تشریح  برنامه های  خود  در  حوزه  اقتصاد  پرداخت

مهدی میراشرفی جزئیات تجارت خارجی کشور در 
اردیبهشت ماه را تشریح کرد.بر اساس این گزارش، 
در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن کاالی صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر بین ایران و کشورهای دنیا مبادله 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 
و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت. 
در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر از جمهوری اسالی 
ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً 
شــامل بنزین، پلی اتیلن، متانول، شمش از آهن و 

فوالد و صنایع فوالدی بود...

روز گذشته خبری تحت عنوان حذف ارز ترجیحی 
واردات دارو منتشر شد که در تماس خبرنگار "کسب 
و کار" با عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
این خبر تکذیب شد. محمود نجفی عرب، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: درست است که 
شرکت های تولیدکننده دارو و به طور کلی زنجیره 
تولید دارو از همان ابتدا با تخصیص ارز دولتی به دارو 
موافق نبوده اند اما در شرایط فعلی حذف یکباره ارز 
دولتی امکان پذیر نیست و در صورت انجام این امر 
مردمح دچار مضیقه خواهند شد. با این تفاسیر به 
نظر می رسد برخی از واردکنندگان دارو با محوریت 
منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و 

سودجویانه اقدام کرده...

هشدار کارشناسان به طرح استقالل بانک مرکزی

آینده نظام پولی کشور در خطر است!



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص بورس صعودی شد
روز گذشــته شــاخص کل بورس روندی صعودی 
داشت و بیش از ۳۹۰۰ واحد افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص 
کل بورس با ۳۹۱۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و 
۱۰۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم با ۲۹۸ واحد افزایش به رقم ۳۸۳ هزار و ۱۴۰ 
واحد رسید.معامله گران این بازار ۵۰۷ هزار معامله به 
ارزش ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، گروه مپنا، فوالد مبارکه 
اصفهان، فوالد خوزستان و پتروشیمی نوری نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه 
گذاری صندوق بازنشستگی نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن 
سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم ۲۹ واحد 
افزایش یافت و رقم ۱۷ هزار و ۵۸۲ واحد را ثبت کرد.
در این بازار ۲۷۳ هزار معامله به ارزش ۱۴ هزار و ۵۵۲ 

میلیارد ریال انجام شد.

بهره مندی بازنشستگان صندوق 
فوالد از خدمات بانک سامان

با امضای تفاهم نامه میان بانک ســامان و صندوق 
بازنشستگی کارکنان فوالد، بازنشستگان و همچنین 
شــرکت های زیر مجموعه این صندوق می توانند 
از خدمات بانک ســامان بهره مند شوند.به گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان با امضای تفاهم نامه ای با 
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد، خدمات خاص و 
ویژه خود را در اختیار بازنشستگان و شرکت های زیر 
مجموعه این صندوق قرار خواهد داد.بر اساس این 
تفاهم نامه که در مراسمی به امضای علیرضا معرفت 
مدیرعامل بانک ســامان و رضا مسرور مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی کارکنان فوالد رسید، بانک 
سامان اقدام به ارائه تسهیالت ریالی و صدور کارت 
اعتباری برای بازنشســتگان، ارائــه خدمات ارزی 
به منظور خرید کاالهای موردنیاز شــرکتهای زیر 
مجموعه صندوق، تخصیص حد اعتباری تسهیالت 
ریالی و گشایش اعتبارات اســنادی داخلی  برای 
شــرکتهای زیر مجموعه صنــدوق و ایجاد زمینه 
استفاده صندوق و شرکتهای زیر مجموعه از خدمات 
گروه مالی سامان همچون صرافی، کارگزاری، بیمه، 

تأمین سرمایه و ... خواهد کرد.

مدیرعامل بانک مسکن:
بانک مســکن درکنار کادر 

درمان است
مدیرعامل بانک مســکن در آیین امضای تفاهم نامه 
ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی برای دانشگاهیان واحد 
علوم پزشکی اظهار داشــت:ما در بانک مسکن، هم 
وظیفه قانونی و هم وظیفه اجتماعی خود می دانیم، در 
این شرایط سخت در کنار کارکنان کادر درمان باشیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، تفاهم نامه همکاری بانک مســکن و دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی با حضور محمود شایان و 
دکترعلیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی به منظور تامین تسهیالت ساخت ۳ هزار واحد 
مسکونی ویژه دانشگاهیان و کارکنان این دانشگاه در 
محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران امضا 
شد.محمود شایان در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: 
انتظار همکاری همه دستگاه ها با کارکنان، کادر درمان 
و همکاران وزارت بهداشت و درمان در سطوح مختلف 
که حدود ۱۵ ماه در خط مقــدم مقابله با این ویروس 
قرار دارند، به حق و به جا است. ما در بانک مسکن هم 
وظیفه قانونی و هم وظیفه اجتماعی خود می دانیم،در 
این شرایط سختی که کادر درمان و کارکنان دانشگاه 
های علوم پزشکی با این ویروس منحوس کرونا دست 
و پنجه نرم می کنند و از جــان خود به عنوان با ارزش 
ترین سرمایه هر انسان می گذرند، در کنار آن ها باشیم.

مهر تأیید مجلس بر خدمات 
عمرانی بانک توسعه تعاون در 

سراسر کشور 
در نشست شــورای هماهنگی دستگاه های 
تابعه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
استان تهران، بر پایبندی صد درصدی بانک 
توســعه تعاون در اجرای تکالیف ملی در این 
استان تاکید شــد.مهدی عیسی زاده رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
که در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های 
تابعه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
استان تهران، در ســاختمان میرداماد بانک 
سخن می گفت، اظهار کرد: بانک توسعه تعاون 
حضور مؤثری در سراسر کشور برای پیشبرد 
طرح هــای ملــی و تأمین مالــی پروژه های 

تولیدی و زیرساخت ها داشته است.

خبر

بانک ها

ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست 
جمهوری دوره سیزدهم با حضور 
در جمع فعــاالن اقتصادی در 
ساختمان اتاق ایران به تشریح 
برنامه های خود در حوزه اقتصاد 
پرداخت.اتاق ایران در طرحی مشــترک با اتاق های اصناف و 
تعاون بستری را فراهم کرده تا کاندیداهای سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری، برنامه های اقتصادی خود را در میان فعاالن 
بخش خصوصی تشــریح کنند. در این راستا ابراهیم رئیسی 
به عنوان نخســتین کاندیدا در جمع فعاالن بخش خصوصی 

کشور حاضر شد.

انتخاب افراد با اهلیت حرفه ای در بدنه دولت
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست 
ضمن قدردانی از ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضائیه 
به دلیل تغییر رویکرد این قوه نسبت به تولیدکنندگان و اثرات 
مثبت آن بر محیط اقتصادی، تصریح کرد: حرف ها بسیار زیاد 
است و امیدواریم آنچه در این جلسه گفته می شود موردتوجه 
قرار بگیرد.او رشــد اقتصادی در طول ۱۰ ســال گذشــته را 
موردتوجه قرار داد و گفت: متأسفانه در این مدت رشد اقتصادی 
کشور در حدود صفر بوده و به دلیل عدم رشد اقتصادی، نرخ 
تورم نیز روند صعودی داشته است. دراین بین وضعیت رفاهی 
اقشار جامعه نیز قابل دفاع نیست. همواره در این مدت توجه به 
دستمزدها شده؛ اما در مقابل افزایش درآمدها، همیشه تورم 
برنده بوده است.بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران برای اولین 
بار نرخ استهالک از میزان ســرمایه گذاری باالتر رفته و برای 
همین کار برای رئیس جمهور آینده سخت خواهد بود.شافعی 
عدم نوسازی و بهسازی و عدم استفاده از فناوری های جدید را 
نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: از این منظر فاصله ایران با دیگر 
کشورهای دنیا زیاد بوده و این شــکاف برای تولید خطرناک 
است.او همچنین به کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام 
بانکی کشور در حال حاضر نسبت به سال ۹۰ اشاره و تصریح 
کرد: به درستی همه از توانمندی های کشور سخن می گویند 
اما یک سؤال مطرح است که علی رغم این همه فرصت چرا از 
آنها بهره نگرفتیم؟ باید ببینیم عیب کجاست.شافعی تنها راه 
نجات کشور را توسعه تولید عنوان کرد و گفت: باوجوداینکه 
تولید تنها راه نجات کشور است؛ اما امروز رویه های حمایت از 
تولید به هیچ وجه موردنظر رهبری نیست. به نظر مدیران بخش 
خصوصی آنچه موجب توفیق خواهد شــد نوع انتخاب هیات 
دولت است. متأسفانه در این سال ها افراد تصمیم ساز اهلیت 
حرفه ای نداشتند و اگر در دولت آینده این نکته موردنظر قرار 
بگیرد، شرایط بهتر می شود و به توفیق خواهیم رسید. امیدواریم 

آینده بهتری در انتظار این کشور باشد.

با تکیه بر توان داخلی و کارآفرین های داخلی طی 
مسیر ممکن است

در ادامه نشســت فعاالن اقتصادی با ســیزدهمین کاندیدای 
ریاســت جمهوری، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: از 
اینکه آقای رئیسی در اولین روز تبلیغات انتخاباتی خود، موضوع 
اقتصاد را در اولویت قرار دادند نشان از عزم جدی برای توجه به 
مسئله اول کشور یعنی اقتصاد است و رویکرد او در قوه قضاییه 
هم همین بود.عبداللهی گفت: در دولت ســیزدهم موضوعاتی 
مانند بیکاری، مشکل نقدینگی، تورم اصالح نظام تولید و قاچاق 
از مشکالت عمده دولت خواهد بود که قطعاً با انتخاب تیم قوی و 
کارآمد این مشکالت قابل حل خواهد است. با تکیه بر توان داخلی 
و کارآفرین های داخلی طی مسیر ممکن است.او ادامه داد: قطعاً 
این مشکالت با کمک هم و با تکیه بر نظر کارشناسی و دوری از 
تصمیمات هیجانی قابل حل است. بر اساس پایش کسب وکار که 
توسط اتاق ایران انجام می شود مهم ترین مشکل بخش خصوصی 
در بی ثباتی مقررات اســت. بی ثباتی قیمت ها و نوسان نرخ ارز 
قدرت برنامه ریزی را می گیرد. راه حل بیکاری تکیه بر افزایش تولید 
است. انشا اهلل در این دولت شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.او 
تأکید کرد: برای حوزه تعاون قوانین خوبی در مجلس تصویب شده 
ولی به دلیل عدم توجه در کشور به مرحله اجرا درنیامد. امیدواریم 

این سند که ۱۰ سال است مسکوت مانده اجرا شود.

سیاست های دولت آینده باید روشن شود
ســعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایــران هم که در جمع 
فعاالن بخش خصوصی حضور داشــت خطاب به ابراهیم 
رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در چند 
سال گذشته، حوزه مختلف اصناف آسیب های جدی دیدند. 
دولت شما باید مشخص کند که برای بهبود حوزه کسب وکار 
چه رویکردی را پیش خواهد گرفت؟ممبینی ادامه داد: دولت 
آینده باید به تحریم های ظالمانه و سو مدیریت های موجود 
در کشور بپردازد. چراکه نیاز به توجه و مدیریت بیشتر در این 
حوزه و به همه فعاالن اقتصادی حس می شود. هم صادرکننده 
هم واردکننــده هم تولیدکننده.رئیس اتــاق اصناف ایران 
افزود: آقای رئیسی! باید روشن کنید که سیاست شما برای 
تک نرخی کردن ارز چیست و چطور قرار است به هدف نهایی 
کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد برسید؟ چطور قرار است 
شاهد کاهش حجم دستورالعمل ها و بروکراسی ها در دولت 
شما باشــیم؟این فعال حوزه اصناف افزود: اگر این اتفاقات 
بیفتد، اگر زیرساخت ها به شکلی که اشاره شد فراهم شود، 
سرمایه گذاری حتماً اتفاق خواهد افتاد و شما مطمئن باشد 
که بخش خصوصی به عنوان مشاور دولت به رفع این گره ها 

کمک خواهد کرد.

مشورت با بخش خصوصی و توسعه صادرات را 
جدی بگیرید

محمدرضــا انصاری، نایب رئیــس اتاق ایران نیز با اشــاره به 
چالش های پیش روی رئیس جمهور آینده بر ضرورت توجه 
به علت ها و مسائل زیربنایی تأکید کرد. به باور او با اصالح این 
موارد شاید بتوان اصالحاتی انجام داد.این فعال اقتصادی توجه 
به تجارب کشورهای دیگر در مســیر را خواستار شد و افزود: 
کشورهایی که در گذشته شــرایط ایران را داشتند؛ اما امروز 
رشد اقتصادی را تجربه می کنند به دو موضوع توجه کردند؛ اول 
بسترسازی برای توسعه صادرات و دیگری مشورت و نظرخواهی 
از بخــش خصوصی.نائب رئیس اتــاق ایران، الگوبــرداری از 
کشورهای موفق و درعین حال مشــورت با بخش خصوصی، 

پیش از تصمیم سازی ها را خواستار شد.

ترمیم کوتاه مدت رفاه یا رشد اقتصادی؟
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در نشست مشترک 
بین فعاالن بخش خصوصی با ابراهیم رئیسی گفت: وضعیت 
مجوزهای دولتی باید اصالح شــود.این فعال اقتصادی افزود: 
امروز در اقتصاد ایران دو معضل اصلی داریم: »رفاه« و »رشد 
اقتصادی«. واقعیت این است که در کوتاه مدت افزایش رشد 
اقتصادی و رفاه توأمان ممکن نیســت. باید بگویید و توضیح 
دهید انتخاب شما برای برنامه های کوتاه مدت ترمیم رفاه است 
یا افزایش رشد اقتصادی؟سالح ورزی همچنین سؤال دیگری 
مطرح کرد: شما در صحبت های قبلی خود گفته بودید مبارزه با 
فساد محور اصلی دولت شما خواهد بود. لطفاً به این سؤال پاسخ 
دهید که مبارزه با فساد در اقتصاد ایران، به نظر شما، نیازمند 

نظارت بیشتر است یا آزادسازی اقتصاد؟

تعامل با دنیا و حل مسائل مالی در سطح بین المللی
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، شرایط فعلی اقتصاد را دردناک 
توصیف کرد و از تنش موجود در بخش خصوصی صحبت کرد. 

او اظهار امیدواری کرد که دولت آینده بر تعامل با دنیا نیز تمرکز 
کند.این فعال اقتصادی توجه به مسائل مالی مانند اف ای تی اف 
و ... را نیز خواستار شد و افزود: باید بدانیم که رویکرد شما نسبت 
به جایگاه بخش خصوصی چیست. از طرفی برنامه شما درباره 
واگذاری ها نیز بسیار مهم است. متأسفانه امروز آسیب های جدی 
متوجه شرکت های خصوصی شده که در این فرایند حضور پیدا 

کردند. رویکرد شما در این رابطه چیست.

کشور برای پیشرفت به ممارست نیاز دارد
محمود بنانژاد عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در نشست 
ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری با فعاالن بخش 
خصوصی، گفت: کاری که در آستان قدس رضوی انجام شد در 
مقیاس کوچک اگر در کشور انجام شود، اوضاع بهتر خواهد شد. 
من در آن دوره ممارست شما را دیدیم. کشور برای پیشرفت 
به این ممارست نیاز دارد چراکه شرایط کشور شرایط سختی 
است. بنانژاد تأکید کرد که همه بخش خصوصی با شما همکاری 

خواهد کرد.

نرخ تورم باید کنترل شود
رضا وفایی یگانه، مدیرکل اقتصادی اتــاق تعاون در ادامه این 
نشست گفت: واقعیت این است که فعاالن بخش تعاون مهم ترین 
دغدغه و مطالبه خود را بحث ثبات مطالبات اقتصادی می دانند. 
در این سال ها نابسامانی در متغیرهای اقتصادی باعث شده که 
فعاالن اقتصادی برنامه میان مدت و بلندمدت نداشته باشنداز 
طرفی بر اساس نرخ تورم که توسط مرکز آمار اعالم شده، شاهد 
نرخ تورم ۴۱ درصدی بودیم؛ این یعنی اخالل در نظام بانی و 
صف گرفتن مردم برای تسهیالت ۲۵ درصد برای کسانی که 
رانت اطالعاتی دارند. از طرفی که وقتی تولیدکننده ها به بانک 
مراجعه می کنند تسهیالت ۱۸ درصدی اگرچه توجیه ندارد، اما 
همچنان تولید به دنبال تسهیالت ۲۰ درصدی است.نرخ تورم 
باید کنترل شــود وگرنه تثبیت نرخ ارز با تورم ممکن نیست، 
برنامه ریزی برای اموری مانند امنیت غذایی ممکن نیست. علت 
تورم فشار هزینه و رشد پایین اقتصادی است. در این شرایط 

نمی توان به تولیدکننده گفت قیمت را کاهش داد.

مبارزه با فساد در دستور کار باشد
جمشــید زند، رئیس اتاق اصناف اراک در ادامه گفت: اصناف 
ویترین دولت و سفره چین مردم هســتند؛ ۳ میلیون واحد 
صنفی در کشور داریم که سهم ۱۷ درصد تولید داخلی دارند؛ 
۱۰ میلیون شغل توسط اصناف ایجاد شده است. دغدغه همه 
مسئوالن رده باالی از مقام معظم رهبری تا ریاست جمهوری 
مسئله بیکاری است. اما مهم ترین مســئله عدم نیروی ماهر 
در کشور است که دغدغه اصلی کشور است. در دولت آینده از 
نیروی ماهر استفاده کنیم. در این مسیر بحث استادشاگردی 
خیلی مهم است و باید از پتانسیل و نیروی داخلی در این مسیر 
استفاده کنیم. از طرفی با توجه با سابقه شما در قوه قضاییه که 
در حوزه مبارزه با فساد فعال بودید در این حوزه هم فعال باشید.

تنها راه عالج مملکت بخش خصوصی است
رسول جهانگیری، رئیس اصناف اصفهان: گفت: مسئله تولید و 
تورم در این جلسات حل می شود. تنها راه عالج مملکت بخش 
خصوصی است. درد مردم در این جلسه ها حل می شود. اجازه 

دهید مشکالت اقتصادی در میان بخش خصوصی حل شود و 
وزرای نامربوط مسائل را به شما تحمیل نکند.

رانت بیمه، بانک و بورس را بشکنید
داریوش پاک بین دبیر کل اتاق تعاون ایران در نشست مشترک 
ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری با فعاالن بخش 
خصوصی کشور گفت: در نظام جمهوری اسالمی، رانِت بیمه، 
بانک، بورس و صنعت وجود دارد. شما باید بتوانید این رانت را از 
بین ببرید.دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: افراد متعهد را سرکار 
بیاورید. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بورسی عدالت و ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان سهام غیر بورسی عدالت در جریان است. ۵۰ 
میلیون آدم سهامدار داریم. یعنی یک سرمایه ۱۲۰۰ میلیاردی 
در مردم است.پاک بین افزود: با فروش این سهام حتی ترکیب 
هیات مدیره بسیاری از بانک ها را عوض کردند و کسی جلوی 
آن ها نایستاد. سرمایه های مردم را از بین بردند و کسی به آن ها 
تذکری نداد.دبیر کل اتاق تعاون توضیح داد: همه ما به خوبی 
می دانیم که رهبری خود به تعاونی اعتقاد دارند چراکه تعاونی ها 

صف شکن رانت هستند.

بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار 
شود

ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در 
پایان این نشست، دیدگاه های بخش خصوصی را برای هر دولتی 
مؤثر خواند و از فعاالن اقتصادی به عنوان میدان دار حوزه اقتصاد 
یاد کرد.بر اساس اظهارات او امروز مسائل اقتصادی در اولویت 
قرار دارد و دراین بین ابتدا شناخت مشکالت و به دنبال آن ارائه 
راهکارها و پیدا کردن این راه حل ها به کمک مردم باید اتفاق افتد.
رئیسی ظرفیت ها و منابع موجود برای رشد و توسعه کشور را 
برشمرد و حلقه مفقوده را مدیریت کارآمد و جهادی دانست. به 
باور این کاندیدای ریاست جمهوری به کمک مدیریت کارآمد 
می توان این ذخایر و داشته ها را به قدرت اقتصادی تبدیل کرد.

به اعتقاد رئیسی قدرت مدیریت، هماهنگی مدیران، توجه به 
مطالعات کارشناسی شده از الزمه های یک دولت مقتدر بوده و 
این مؤلفه ها برای بروز ثبات در تصمیمات اقتصادی الزم است.این 
کاندیدای ریاست جمهوری ثبات در کلیه حوزه های اقتصادی را 
از الزمه های توسعه دانست و ادامه داد: با نشستن در دفتر کار، 
نمی توان تصمیم کارآمد گرفت. تولید باید محور تمام تصمیمات 
در دستگاه ها و حتی قوای سه گانه قرار بگیرد؛ وقفه در این بخش 
را به هیچ عنوان قبول ندارم.او درباره اجرای سیاست های اصل 
۴۴ و خصوصی سازی نیز گفت: معتقدم در واگذاری ها به صورت 
موردی دچار مشکالتی شدیم، اما این روند باید ادامه پیدا کند. 
باید بخش خصوصی واقعی را به جای خصولتی ها مدنظر قرار 
دهیم. بخش خصوصی باید فعاالنه در این حوزه مشارکت کند. 
نکته دیگری که باید مالک عمل باشد، تجدیدنظر درباره کلیه 
مجوزها و موانع در محیط کسب وکار است. این مسائل نباید مانع 
حرکت بخش خصوصی در بســتر اقتصاد باشد.رئیسی درباره 
وضعیت ارز و نوساناتی که طی سال های گذشته تجربه کردیم 
نیز تصریح کرد: مدیریت نرخ ارز در یک اتاق دربسته امکان پذیر 
نیست. در این مورد ارتباط بین بازار و نظام تصمیم گیر بسیار مهم 
است. مدیریت بازار ارز باید با توجه به بازار اتفاق افتد، در این راستا 
دیدگاه های دانشگاهی نیز باید مالک قرار بگیرد. در این زنجیره 
نباید علم و جایگاه آن را فراموش کنیم.او در حال حاضر ارتباط 
موجود بین ایران با همسایگان خود را نیز نامناسب خواند و ادامه 
داد: ایران با این سطح از ظرفیت ها باید روابط خود را با همسایگان 
توسعه دهد. ارتباط با دنیا برای حل مسائل اقتصادی باور ماست.

این کاندیدای ریاست جمهوری در ادامه مدیریت بازار را اولویت 
اقتصادی امروز کشور دانست و ادامه داد: نباید به گونه ای عمل 
کنیم که یک روز جوجه را معدوم کنیم و یک روز در صف مرغ 
بایستیم. نقش مدیریت در اقتصاد بسیار اهمیت دارد. دراین بین 
باید بر نقش و جایگاه تعاونی ها نیز تأکید کنم. توسعه تعاونی ها، 
اجرای قوانین مربوط به این بخش و استفاده از ظرفیت تعاونی ها 
در روند خصوصی ســازی، تأمین و عرضــه کاال یک ضرورت 
غیرقابل انکار است.رئیســی همچنین بر اجرای قانون در کلیه 
بخش های کشور تأکید کرد و ادامه داد: مؤلفه اصلی برای اجرای 
عدالت، توجه به اجرای قانون است. در این راستا باید قانون مداری 
محور حرکت دولت قرار بگیرد و در این راستا قانون بهبود مستمر 

محیط کسب و کار در اولویت قرار دارد.

ابراهیم  رئیسی  در  جمع  فعاالن  اقتصادی به  تشریح  برنامه های  خود  در  حوزه  اقتصاد  پرداخت

راه  نجات  اقتصاد

روحانی با اشاره به روند بررسی صالحیت ها:
به ناچار به مقام معظم رهبری 

نامه نوشتم
رییس جمهور با اشــاره تصمیم شورای نگهبان 
درباره صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاســت 
جمهوری اظهار کرد: من دیــروز در این زمینه به 
ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و آنچه در 
ذهنم بود را به ایشان منتقل کردم و ایشان آنچه را 

که به مصلحت می دانند انجام خواهند داد
 حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت 
گفت: انتخابات مراحل مختلفی دارد که مرحله  
احراز صالحیت به عهده دولت نیست و یک نهاد 
دیگری برای آن تصمیم می گیــرد. حاال این که 
مقدمات تصمیم شــان از کجا می آیــد و چگونه 
تصمیم  سازی می شود مورد بحث ما نیست، اما به 
هرحال این موضوع در اختیار دولت نیست و نهاد 
مستقلی برای آن تصمیم می گیرد.رئیس جمهور 
ادامه داد: ما از تصمیمی که از سوی شورای نگهبان 
گرفته شده عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و شب 
صریح تر برای ما روشن و واضح شد و معلوم شد که 
چه کسانی مدنظر هستند. برای خیلی از سیاسیون 
و ما اینگونه بود که دلمان می خواست شرایط به 
گونه ای می شد که فرصت بیشتری می دادند و افراد 
دیگری هم اضافه می شدند؛ چرا که مبانی انتخابات 
و اصل آن رقابت است و اگر این جان را از انتخابات 
بگیریم چیزی در کالبد انتخابات نمی ماند.روحانی 
با تاکید بر این که دولــت در این زمینه کار زیادی 
نمی توانست انجام دهد، تصریح کرد: من نسبت 
به اصل ۱۱۳ قانون اساســی حتما متذکر هستم 
و اشکال دارم. منتهی ما هر وقت اصل ۱۱۳ را به 
شورای نگهبان می نویسیم آنها تفسیر خودشان 
را دارند و می گویند نمی توانید در این زمینه تذکر 
بدهید.وی اضافه کرد: به هر حال من دیروز به ناچار 
درباره  این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشتم 
و آنچه را که در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حاال 
ایشــان هرچه مصلحت می دانند و بنا به مصالح 
کشور مردم تصمیم خواهند گرفت؛ البته آقا در این 
موارد کمتر وارد می شوند اما به هرحال مواردی هم 
بوده که ورود پیدا کرده اند و از حکم حکومتی خود 
استفاده کرده اند. در هر حال این موضوع مربوط به 
همه مردم است و ما هم درخواست و تقاضایمان 
را از ایشــان انجام داده ایم که اگر صالح می دانند 

اقدام کنند.

استخراج رمز ارزها در کشور تا 
پایان شهریور ممنوع شد

رئیس جمهور در جریان جلســه امروز هیات دولت 
گفت: تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز 
دارای مجوز، تا پایان شــهریور ممنوع شده است.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن 
روحانی در جریان جلسه امروز هیات دولت گفت تولید 
و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، 
تا پایان شهریور ممنوع شده است.رئیس جمهور با 
اشاره به مشکل کمبود برق افزود: من خوشحالم که 
وزیر نیرو در این مورد از مردم عذرخواهی کرد. ریشه 
اصلی این موضوع هم خشکسالی امسال است. برق 
برای استخراج رمز ارزها با مجوزش ۳۰۰ مگاوات است 
اما غیر مجازش ۲۰۰۰ مگاوات است. هر کسی تعدادی 
ماینر گذاشته و این بیت کوین را استخراج می کند. از 
امروز تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع 

و غیر قانونی است. 

رکورد تولید در شرکت فوالد 
تاراز شکسته شد

مدیرعامل فوالد تاراز گفت: بــا تالش و همدلی 
کارکنان پر تالش شرکت فوالد تاراز در اردیبهشت 
۱۴۰۰ موفق شــدیم رکورد تولیــد ماهانه را به 
مقدار ۱۸ هزار و ۹۳۷ تن محصــول با کیفیت و 
ابعاد متنوع به خصــوص ضخامت پایین به ثبت 
برسانیم.سعید رشیدی در گفت وگو با ایراسین با 
بیان این مطلب، اظهار کــرد: در ادامه روند خوب 
و عملکرد درخشان شــرکت فوالد تاراز در سال 
۹۹ که با رشــد تولید ۱۵.۴درصدی نســبت به 
سال ۹۸ همراه شــده بود، خوشبختانه با تالش 
و همدلی کارکنان پر تالش شــرکت فوالد تاراز 
در اردیبهشــت ۱۴۰۰ موفق شدیم رکورد تولید 
ماهانه را به مقــدار ۱۸هزارو۹۳۷تن محصول با 
کیفیت و ابعاد متنوع به خصوص ضخامت پایین 
به ثبت برسانیم.وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه 
سال گذشته ۱۸هزار و یک تن تولید داشتیم، البته 
آخرین رکورد تولید فوالد تاراز در دی ماه ۹۹ بود که 
تولید ۱۸هزارو۵۴۹تن به ثبت رسیده بود؛ در واقع 
در اردیبهشت ماه نسبت به رکورد قبلی ۲ درصد 

رشد تولید داشتیم.

اخبار

استان ها
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به گزارش ایســنا،  مهدی میراشــرفی جزئیات تجارت 
خارجی کشور در اردیبهشت ماه را تشریح کرد.بر اساس 
این گزارش، در اردیبهشت ماه ســال جاری ۲۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن کاالی صادراتــی و وارداتی به ارزش ۱۲ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بین ایران و کشــورهای دنیا 
مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

عمده صادرات چیست؟
در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تــن کاال به ارزش 
شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر از جمهوری اسالی ایران 
به کشــورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل 
بنزین، پلی اتیلن، متانول، شمش از آهن و فوالد و صنایع 

فوالدی بود.

مقاصد صادراتی کجاست؟
این حجم از کاالهای صادر شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ 
درصد رشد نشان می دهد، به ترتیب به کشورهای چین با۴ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دالر )افزایش 

۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش(، عراق با سه 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دالر )کاهش 
۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش(، امارات با دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دالر )افزایش 
۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش(، ترکیه با ۳۸۴ 
هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دالر )افزایش ۱۴ درصدی 
در وزن و ۱۷۲ درصدی در ازش(، افغانستان با ۹۱۱ هزار 
تن به ارزش ۳۶۵ میلیــون دالر )کاهش ۱۴ درصدی در 
وزن و افزایش هشــت درصدی در ارزش( صادر شد.این 
پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به 
ارزش چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر از کشورمان وارد 
کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 
۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران 

را شامل می شود.

واردات ۶ میلیارد دالری در اردیبهشت
اعالم رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کاال در 
اردیبهشت ماه سال جاری نیز از این حکایت دارد که در 
این مدت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاال به ارزش شش 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از کشورهای مختلف دنیا به 

ایران وارد شد که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از 
حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد 

افزایش داشت.

 موبایل در اهم واردات
تلفن همراه، ذرت دامــی، روغن آفتابگردان، کنجاله، 
گندم، دانه ســویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از 
مهمترین اقالم وارداتی در این مــدت بود که این ۱۰ 
قلم کاال در مجموع دارای سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
وزن و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیــون دالر ارزش بودند و 
۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصــد ارزش کل واردات را به 
خود اختصاص دادند.عمده کشورهای طرف معامله 
واردات با ایران را امارات با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر )افزایش 
۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ درصدی در ارزش(، چین 
با ۴۶۱ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر ، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن بــه ارزش ۶۴۲ میلیون 
دالر )کاهش ۴۸ درصــدی در وزن و ۴۲ درصدی در 
ارزش(، آلمان با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون 
دالر )کاهش ۵۴ درصــدی در وزن و ۱۵ درصدی در 

ارزش( و سوئیس با ۳۵۹ هزار تن به ارزش ۲۸۳ میلیون 
دالر )افزایش ۲۶۴۲ درصدی در وزن و ۲۰۶۱ درصدی 
در ارزش( برشمرد و گفت: این پنج کشور در مجموع 
دو میلیون و ۹۶۲ هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 
۵۴۲ میلیون دالر در اردیبهشت ماه سال جاری به ایران 
صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ درصد کل واردات 
کشورمان را دربرمی گیرد. میر اشرفی درخصوص حجم 
ترانزیت کاال در اردیبهشت ماه سال جاری نیز گفته که 
یک میلیون و ۸۴۱ هزار تن کاال از قلمرو ایران ترانزیت 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۲ درصد 
رشد نشان می دهد و این امر می تواند حاکی از بهبود 
وضعیت عبور کاالهای ترانزیتی از مرزهای گمرکی، 
کاهش محدودیت های کرونایی و احیانا کمتر شدن 
تأثیر تحریم ها باشــد.وی همچنین درخصوص آمار 
کشفیات کاال از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در دومین ماه ســال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ 
پرونده قضایی به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان در گمرکات 
کشور تشکیل شــد که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از حیث ارزش 

کاالهای مکشوفه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

 رئیس کل گمرک

رشد48درصدیصادراتغیرنفتیتاپایاناردیبهشتماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۵ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۹۰۶ دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار  ۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۱۲ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2208| پنج شنبه 6 خرداد ماه

رئیس مجلس شورای اســامی با دادن این تعهد به 
مردم که مجلس دغدغه حل مشکات را دارد، گفت 
که مجلس یازدهم علی رغم اذعان به وجود برخی نقاط 
ضعف نسبت به کارنامه یکساله خود در محضر خداوند 

و شما مردمان خود را رو سفید احساس می کند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
صبح امروز )چهارشــنبه( مجلس شورای اسامی و 
بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیســه در اجاسیه 
دوم دوره یازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم وارد سال 
دوم فعالیت کاری خود شده است که گزارش فعالیت 
مجلس یازدهم را به زودی برای استحضار موکان 

خود ارائه می کند.
وی اضافه کرد: در این فرصت بــه ولی نعمتان خود 
می گویم که ما نمایندگان شما در سال گذشته با همه 
فراز و نشیب ها همت و توان خود را در جهت پیگیری 
مسائل شما در حدود اختیارات و ظرفیت های مجلس 
به کار گرفتیم. علی رغم اذعان نسبت به وجود نقاط 

ضعف در کارنامه یکساله خود در محضر خدا و شما 
مردم ایران، خود را رو ســفید احســاس می کنیم. 
وجود نقــاط ضعف بــرای هر نهــادی به خصوص 
مجلس با قریب به ۲۹۰ نفر تصمیم گیر با دیدگاه ها 
و سایق مختلف طبیعی است اما علی رغم موانع و 
محدودیت های موجود به خصوص وجود ساختارها 
و رویه های ناصوابی  که طی سال های متمادی در تار 
و پود قوه مقننه شکل گرفته، مجلس یازدهم توانسته 
در ســال اول فعالیت خود در مسائل اساسی کشور 
وظایف اصلی اش را به درستی انجام دهد. خروجی 
آن را می توان به عنوان قوانین نهایی شده و یا پیگیری 
آنها و کار کارشناسی و نهایی شدن در کمیسیون های 

تخصصی مجلس شورای اسامی دید.
رئیس مجلس شورای اسامی اظهار کرد که سرمایه 
مجلس تجربه تاش های سال گذشته است وظیفه ما 
برطرف کردن نیازهای متراکم باقی مانده از سال ها 

عقب ماندگی است.

مسکن در آرامش موقت
منصور غیبی، کارشناس مسکن

به دلیل شرایط خاص بازار مسکن در ماههای اخیر، پیش بینی می شود فارغ از نتایج مذاکرات وین، انتخابات ریاست جمهوری و نرخ دالر بازار مســکن وارد رونق شود. در واقع در هفت، هشت ماه اخیر یک تقاضایی به 
صورت انباشته پشت بازار مسکن خوابیده است. این انباشت تقاضا به درخواست کنترل نشده در بازار منجر می شود. همچنین حضور آنی و ناگهانی مصرف کننده در بازار موجب افزایش قیمت مسکن به صورت کاذب و 

همراه حباب خواهد شد. 
درحالی که بهترین فرصت خرید مسکن برای مصرف کننده واقعی همین زمانی است که در حال سپری شدن است اما خریدار به امید ارزان شدن، چشم انتظار اخبار و نتایج تحوالت سیاسی نشسته است. در این زمان است 

که خریدار می تواند در بازار به نوعی با آرامش و با فرصت چانه زنی بیشتر حضور داشته باشد اما فرهنگ اقتصادی مردم ایران این اجازه را نمی دهد.  
بنابراین در شرایط  فعلی مصرف کننده در بازار وجود ندارد و چشم ها به انتخابات 14۰۰، مذاکرات وین و در نتیجه نرخ دالر دوخته شده است. این در حالی است که با بازگشت رونق به بازار مسکن خریدار باید دو بار افزایش 
قیمت را متحمل شود. نخست افزایش طبیعی قیمت در بازار و دوم سود دالل. به هر ترتیب طبیعت و ذات ایرانی در حوزه اقتصاد در انتظار اخبار ومعطل نتایج تحوالت سیاسی می ماند. به طور کلی اما بدون توجه به رفتار 

مصرف کنندگان، بعد از انتخابات و مذاکرات وین، فارغ از نتیجه ای که دارد، بازار دچار رونق خواهد شد چراکه پشت این بازار بیش از هفت تا هشت ماه انتظار و انباشت تقاضا وجود دارد. 
همواره در رابطه با خرید مسکن هشدار داده ایم که قیمت ها در این بازار به صورت آنی کاهش نخواهد یافت و بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها مقاومت بیشتری دارد. به دلیل چسبندگی قیمت ها بیشترین ریزش در حالت 

رشد ۲۰۰ درصدی قیمت ها کاهش ۲۰ درصدی قیمت بوده است. بنابراین پس از تحوالت سیاسی باید در انتظار رونق بازار مسکن با با شیب مایم و منطقی قیمت ها باشیم. 
نتیجه اینکه رونق بازار مسکن کند بوده و در طول این چهار سال اتفاق خاصی در حوزه مسکن نیفتاده که اسم آن را هیجان رونق یا هیجان ساخت وساز و یا حتی هیجان افزایش قیمت بگذاریم و پیامد آن رکود بوده است. ولی 
باید توجه کرد که با عدم رونق مسکن، تنها بخش مسکن متوقف نمی شود و اگر بخش مسکن در جامعه حرکت نکند، صدها نوع خدمات مرتبط با آن شامل شغل، تولیدات، خدمات فنی و مهندسی و...هم در رکود به سر می برند.

در حالی بازار مسکن ماهها 
در رکود به سر می برد که به 
گفته یک کارشناس مسکن 
به دلیل شرایط خاص بازار 
مســکن در ماههای اخیر، 
پیش بینی می شــود فارغ از نتایج مذاکرات وین، 
انتخابات ریاست جمهوری و نرخ دالر، بازار مسکن 

وارد رونق شود. منصور غیبی افزود: در واقع در هفت، 
هشت ماه اخیر یک تقاضایی به صورت انباشته پشت 
بازار مسکن خوابیده اســت و این انباشت تقاضا به 
درخواست کنترل نشده در بازار منجر می شود. این 
حضور آنی و ناگهانی مصرف کننده در بازار موجب 
افزایش قیمت مسکن به صورت کاذب و همراه حباب 

خواهد شد.
بررسی ها نشــان می دهد فشــردگی فنر تقاضای 
مصرفی بازار مســکن وتجمــع متقاضیان مصرفی 
در پشت گیت های بســته بازار هم اکنون به میزانی 

رسیده است که در صورتی که تحت تاثیر یک یا چند 
عامل محرک تقاضا، همه این متقاضیان یا بخشی از 
آنها شــرایط را برای ورود به بازار مهیا ببینند انرژی 
پتانســیلی این گروه متقاضیان به انرژی جنبشی 
تبدیل شده و هجوم گســترده به بازار مسکن آغاز 

می شود. 
این در حالی است که مسئله مسکن مردم در طول 
7 ســال گذشــته مورد بی توجهی جدی نهادهای 
تصمیم گیر و اجرایی کشور واقع شده است. نتیجه 
این بی توجهی چیزی جز رکود ســنگین در حوزه 

ساخت و ساز و جوالن تقاضاهای سوداگرانه نبوده و 
همین امر منجر به تحمیل فشار روز افزون به مردم 
می شود. بر اساس آمارهای موجود ساخت و ساز از 
سال ۹6 تاکنون، بیشــتر این نیاز طی 4 سال اخیر 
پاسخ داده نشــده و یک نیاز انباشته دیگر به وجود 
آورده است. در همین ارتباط اگر آمار ساخت و ساز 
مسکن در مجموع این 4 ســال از نیاز برآورد شده 
طرح جامع مسکن کسر شود. نیاز به ساخت و عرضه 
واحدهای مسکونی تا افق 14۰5 سالیانه بیش از 1.5 

واحد خواهد بود.

قیمت مسکن بعد از انتخابات و مذاكرات به چه سمت و سویی می رود؟

انباشت  تقاضا  در  بازار مسکن
انباشت تقاضا پشت درهای بسته بازار مسکن
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روز گذشــته خبــری تحت 
عنوان حــذف ارز ترجیحی 
واردات دارو منتشر شد که در 
تماس خبرنگار "کسب و کار" 
با عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران این خبر تکذیب شد. محمود نجفی عرب، 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: درست 
است که شــرکت های تولیدکننده دارو و به طور کلی 
زنجیره تولید دارو از همان ابتدا با تخصیص ارز دولتی به 
دارو موافق نبوده اند اما در شرایط فعلی حذف یکباره ارز 
دولتی امکان پذیر نیست و در صورت انجام این امر مردمح 

دچار مضیقه خواهند شد.
با این تفاسیر به نظر می رســد برخی از واردکنندگان 
دارو با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر 
ناصحیح و ســودجویانه اقدام کرده و با هدف تمرکز بر 
منافع تجاری خود با زیر ســوال بردن فرآیند واردات و 
تامین ارز اقام دارویی، جامعه را نسبت به عملکرد بانک 
مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و 

نگران می کنند.
بانک مرکزی در این رابطه اعام کرده است که با استناد 
به آمار قطعی عملکرد تامیــن ارز صورت گرفته، تاکید 
می شود بانک مرکزی تامین ارز کاالهای اساسی به ویژه 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد 
اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. شایان ذکر 
است در سال گذشته سه میلیارد دالر و در دو ماه ابتدایی 
امســال 77۰ میلیون دالر بــرای واردات اقام اعامی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تأمین ارز 

انجام شده است.
بانک مرکزی همچنین عنوان کرده است که بر اساس 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال گذشته 
مبلغ ۲.5 میلیارد دالر سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی تعیین شد که با 

توجه به شــرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر 
سه میلیارد دالر برای واردات اقام اعامی آن وزارتخانه 

تأمین ارز شده است.
همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد 
برای شش ماهه اول سال 14۰۰ نیز مبلغ 1.5 میلیارد 
دالر برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون 
بالغ بر یک میلیارد دالر آن براساس اولویت های اعامی 
آن وزارتخانه تخصیص یافته اســت. از این مبلغ ۲1۰ 
میلیون دالر برای خرید واکســن و56۰ میلیون دالر 
برای سایر اقام تأمین ارز و پرداخت شده است. لذا جمع 
تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه امسال 77۰ میلیون 
دالر است که از5۰ درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز 
بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی 
اقام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد. گفتنی است، 
اولویت اقام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت 
تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقام مختلف نیز صرفاً 
با نظر آن وزارتخانه مدیریت می شود که این روش همواره 

برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.
محمود نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در این زمینه به "کسب و کار" گفت: ارز دارو برای 
تمام داروها حذف نشده اســت. برخی داروها که شاید 
کمی کم اهمیت تر باشند ممکن است دیگر ارز دولتی به 

آنها اختصاص پیدا نکند. 
نجفی عرب افزود: محدودیت منابع ارزی بسیار جدی 
است و این تصمیم به همین علت گرفته نشده است اما 
نه اینکه بخواهند ارز تمام داروها را حذف کنند. چراکه 
در حال حاضر این امکان وجود ندارد و توان مردم برای 
خرید دارو این اجازه را نمی دهد. برای حذف ارز دارو باید 
شرایطی مهیا شود که یارانه دارو به انتهای زنجیره انتقال 

پیدا کند تا مردم در مضیقه قرار نگیرند. 
وی ادامه داد: البته شــرکت های تولیدکننده دارو و به 
طور کلی زنجیره تولیــد دارو ازهمان ابتدای امر موافق 
ارز 4۲۰۰ تومانی نبوده اند چراکه با تخصیص ارز دولتی 
شاهد قاچاق معکوس و صدها اتفاق ناخوشایندی بوده 

ایم که به ضرر صنعت دارو و مردم بوده است. به عنوان 
مثال انسولین قلمی با دالر ارزان وارد کشور می شود اما 
اگر افراد سودجو بتوانند آن را به خارج از کشور منتقل 
کنند، با نرخ دالر آزاد سود می کنند که علت بخشی از این 
کمبود در بازار همین قاچاق معکوس است. متاسفانه با 
وجود آنکه بخش خصوصی در طول سال های گذشته 
بارها اعام کرده که باید روند تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی 
برای دارو متوقف شــود اما در عمل ما نه تنها شــاهد 
اجرای این درخواست نبودیم که حتی در سال 14۰۰ 
نیز این سیاست اجرایی خواهد شد. اگر بنا بود به نظر و 
هشدارهای ما گوش بدهند، قطعا روند تخصیص این ارز 
متوقف می شد و با شیوه های دیگری حمایت از اقشار کم 
درآمد و بیماران ادامه می یافت که بخش خصوصی در 

این زمینه نیز پیشنهادهای قابل دفاعی ارائه کرده بود.
عضو کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی همچنین 
گفت: با توجه به اینکه تخصیص ارز دولتی بسیار کند 
اســت و گویا اصا این ارز به دارو تخصیص داده نشده 
شرکت های دارویی برای واردات مواد اولیه خود دچار 
مشکات بسیار جدی شده اند که ممکن است سامت 

مردم را هدف قرار دهد. 
در حال حاضر نگرانی برای اتمــام موجودی مواد اولیه 
تولید برخی داروها به صورت جدی وجود دارد و با به انتها 
رسیدن این موجودی ها به کمبود برخی داروها مواجه 
خواهیم شــد. به عبارتی یکی از اصلی ترین کاالهای 
وارداتی ما در این حوزه، مواداولیه بــرای تولید دارو در 
داخل کشور اســت. با کند شــدن تخصیص ارز، وارد 
شــدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین 
موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه، محدود شــدن 
تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش می دهد. 
بنابراین اصرار بر تداوم برخی سیاست های غلط، می تواند 
به ذخایر دارویی کشور آسیب وارد کند. به گفته نجفی 
عرب، صنایع داروســازی به دلیل بحث تورم و افزایش 
هزینه ها و همچنین روند بســیار کند قیمت گذاری 
کمیسیون بهداشــت برای داروها ضرر و زیان زیادی را 

متحمل شده اند. 

حذف ارز دولتی برای برخی داروهای كم اهمیت تر 

دارو گران می شود؟
پایان ذخایر مواد اولیه و كمبود دارو نزدیک است
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رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران با انتقاد از 
وعده هاي عملیاتي نشده دولت اظهار داشت: نزدیک 
به دو دهه مي شود که اصناف زیر فشارهاي اقتصادي 
طاقت شان تاب شــده، آنقدر از مسئوالن وعده هاي 
بدون عمل دیده ایم و به جاي راستگویي، دروغ شنیده 

ایم که انگیزه هایمان براي کار از دست رفته است.
عزت اله نوازني، رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش 
تهران با بیان اینکه هر چه رکود بیشــتر مي شود، بي 
توجهي دولت براي حل مشــکات افزایش مي یابد 
افزود: اصناف به عنوان بزرگترین فراکسیون اقتصادي 
صنفي کشور با داشتن سرمایه هاي محدود ولي اشتیاق 
زیاد و تاش بي شائبه در بخش هاي تولیدي، توزیعي 
و خدماتي، هــر یک خواهان گــردش و رونق اقتصاد 
هستند؛ اما رفتار مسئوالن با اصناف طي 16 سال اخیر 
نه تنها صادقانه نبوده؛ بلکه اعتماد، اطمینان و عزت نفس 
شان را نیز گرفته است. به چه کسي مي توانیم اعتماد 

کنیم، به جز خاف حرف هاي شان چیزي ندیدیم .
نوازني در ادامه تصریح کرد: کشوري که همه نعمات 
الهي را در خود جاي داده و افراد متخصص و باهوش، 
فراوان دارد؛ اما بي مدیریتي در همه ارکان و گلوگاه هاي 
تصمیم گیري، اجازه نمي دهد تا براي مردم برنامه ریزي 
درستي شود. کارگاه ها بدون مواد اولیه و بازار فروش، 
چگونه مي تواند رونق داشته باشد. اگر کارگاه ها تعطیل 
شود که طي 16 سال اخیر این اتفاق افتاده، کارگران 
بیکار و بیکاري عامل مهم فساد و داللي در کشور مي 
شود. وي ادامه داد: به عنوان تولیدکننده اي که بیش 
از 5۰ سال در این حیطه مشــغول هستم، هر ساله از 
تعداد تولیداتم کم و کارگرانم بیکار شده اند. مواد اولیه 
اي نیست یا اگر هم هست آنقدر گران است که تولید 

به صرفه نخواهد بود. ماشین آالتي که تولید کرده ام، 
کاربردهاي بسیار خوبي دارد که اگر انبوه تولید شود مي 
تواند حجم بزرگي از تولید در آن عرصه را جوابگو باشد، 
کارگران بیشتري استخدام مي شوند و رونق اقتصادي 
جریان مي یابد؛ اما دو سال است براي تولید ماشین آالت 
خوبي که نمونه آن تولید شده به دلیل عدم وجود مواد 
اولیه، دست اندازهاي ادارات و عدم همکاري دولت در 
مسیر تولید، تولید متوقف شده است. ما به کلیدي که 
براي باز شدن قفل ها وعده داده شده بود اعتماد کردیم؛ 
اما نه قفل ها باز نشد بلکه درب هاي باز نیز قفل گردید.

نوازني با اشاره به وظایف دولت و اصناف گفت: در هر 
جامعه اي هر کسي مسئولیتي بر عهده دارد، اگر همه 
به جایگاه خود احترام بگذارند و مســئولیت را حس 
کنند، مي توانند کشورشان را بسازند. زماني فوالد را 
وارد مي کردیم و براي تولید کمبود نداشتیم؛ اما اکنون 
که خودمان در شهرهاي صنعتي مانند اراک، اهواز و 
اصفهان تولید مي کنیم دچار کمبود هستیم. اکثریت 
تولیدات صادر مي شود و به دست تولیدکننده داخلي 
نمي رسد، چرا دولت به راه اندازي و حمایت از شرکت 
تعاوني هاي اقدام نمي کند. رئیس اتحادیه ماشین ساز 
و فلزتراش تهران تاکید کرد: فوالد در دســت دالالن 
قرار گرفته، وارد بورس مي شود و عده اي که بنیه مالي 
قوي دارند مي خرند، بلوکه مي کنند و با واسطه ها و 
دالل ها به مردم دســت به دست مي فروشند. در این 
پروسه قیمتش آنقدر باال مي رود که تولیدکنندگان 
کارگاهي توان خرید ندارند؛ پس کارگاه ها بسته مي 
شود، کارگران بیکار و کشور فقیر و فقیر تر. تا کي این 
روند مي خواهد ادامه یابد. خسته هستیم، رمقي باقي 

نمانده به داد تولیدکنندگان و مردم برسید.

مدیرکل صنایع لوازم خانگی وزارت صمت با اشــاره به 
صادرات ۲۰۰ میلیــون دالری لوازم خانگی در ســال 
گذشــته، برآورد کرد صادرات طی سال جاری به 6۰۰ 
میلیون دالر افزایش یابد. کیوان گردان مدیرکل صنایع 
برقی، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مراسم آغاز به کار انجمن قطعه سازان لوازم خانگی 
با بیان اینکه سال ها بود که خاء وجود چنین انجمنی 
احساس می شد، گفت: قطعه سازی لوازم خانگی موتور 
محرکه این صنعت است و با استفاده از تولید قطعات لوازم 
خانگی برای اولین بار در سال ۹۹ توانستیم نیازهای اصلی 

این صنعت را خودکفا کنیم.
وی با اشاره به اینکه در ســالهای ۹5 و ۹6 تا 6۰ درصد 
بازار لوازم خانگــی در اختیار برندهــای خارجی بود و 

4۰ درصد تولید داخل نیز از عمق ساخت داخل بسیار 
پایینی برخوردار بود، اظهار داشت: از خرداد ۹7 واردات 
لوازم خانگی را متوقف کردیم. هرچند فکر نمی کردیم 
تحریم ها تا این حد مبادالت مالی این صنعت را سخت 
کند اما با این وجود در ســال ۹۹ در اقــام اصلی لوازم 
خانگی خودکفا شدیم و امسال به دنبال صادرات برخی 
محصوالت هستیم. این مقام مسئول در وزارت صمت 
یادآور شد: قبل از تحریم ها ساالنه هفت میلیون دستگاه 
لوازم خانگی تولید می کردیم اما سال گذشته بیش از 15 
میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی در داخل تولید شد. در 
حال حاضر این صنعت ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و 
یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارد و 5۰۰ بنگاه 

فعال در حوزه صنعت لوازم خانگی داریم.

نحوه اطاع رســانی قطعی برق در روزهای اخیر بیش 
از اصل مسئله خاموشــی های زمینه نارضایتی مردمی 
را فراهم کــرده و اعام برنامه دقیق خاموشــی باید به 
رویه صنعت بــرق تبدیل شود.بررســی دالیل قطعی 
برق مســئله ای اســت که بارها و بارها متناسب با بازه 
زمانی خاموشی های مختلف به آن پرداخته شده است، 
برای مثال می توانید دالیل قطعــی برق اتفاق افتاده در 
انتهای اردیبهشــت و اوایل خردادماه سال 14۰۰ را در 

گزارش های زیر بخوانید.
مسئله ای که بیش از قطعی برق اهمیت دارد، خاموشی 
بدون اطاع قبلی به مردم است که می تواند زمینه بروز 
نارضایتی گســترده را فراهم کنــد. در حقیقت به نظر 
می رســد، بخش عمده ای از نارضایتی شکل گرفته در 
کشور پیرامون مسئله قطعی برق بیش از آنکه متوجه 
اصل مسئله باشد، ناشی از همین شلختگی در خاموشی ها 
است. به عنوان مثال در روزهای اخیر شاهد بودیم، قطعی 
برق خارج از برنامه ارائه شــده وزارت نیرو در ۳ نوبت ۲ 
ساعته در مناطق شمالی و جنوبی پایتخت اتفاق افتاد و از 
سوی دیگر بازه زمانی قطعی برق هیچ تناسبی با زمان های 
اعام شده از سوی شرکت توزیع برق منطقه ای نداشت. 
در حال حاضر وابستگی زندگی مردم به حدی است که 

تصور یک زندگی بدون برق حتی برای چند ساعت نیز 
امکا پذیر نیست. عاوه بر قطعی برق بدون اطاع قبلی 
که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت 
سال جاری رخ داد، قطعی برق روزهای شنبه و یکشنبه 1 
و ۲ خرداد ماه نیز هیچ تناسبی با جداول اعام شده توسط 
صنعت برق نداشت. برای مثال قطعی برق در بخشی از 
مناطق شهری با ساعت برنامه ریزی شده تطبیق نداشت 
و در نوبت های متمادی اتفاق می افتاد. در همین راستا 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه قطعی برق قطعا توسط مجلس شورای اسامی 
پیگیری می شود، گفت:» کمبود برق و مصارف غیر قانونی 
یک بحث است، ولی بی نظمی در قطع شدن برق غیرقابل 
پذیرش بوده که باید به آن رسیدگی شود.«بررسی های 
صورت گرفته پیرامون دالیل بدون اطاع ماندن قطعی 
برق در روزهای اخیر تاخیر در تکمیل تعمیرات بخشی 
از نیروگاه های کشور بوده است. فارغ از پیگیری جراحی 
حکمرانی انرژی در حوزه بــرق برای پایان دادن به روند 
نامطلوب شکل گرفته کنونی، این مطالبه عمومی مبنی 
بر اعام عمومی قطعی برق در هر شرایطی توسط صنعت 
برق باید به یک رویه ثابت تبدیل شــده تا از این طریق 

حجم نارضایتی مردم از این پدیده کاهش یابد.

وعده هاي بدون عمل، تواني براي اصناف نگذاشته است

فوالد در دست دالالن

قطعی غافل گیركننده برق عامل نارضایتی مردم

پشت پرده قطعی برق بدون اطالع قبلی

صادرات ۳ برابر می شود

شکوفایی صنعت لوازم خانگی در سایه تحریم

قالیباف: خود را در محضر مردم روسفید می دانیم
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رقيب چينی اندرويد هفته آينده عرضه می شود
سیستم عامل هارمونی برای تلفنهای هوشمند دوم ژوئن )۱۲ خرداد( از 

سوی شرکت هواوی عرضه خواهد شد.
عرضه هارمونی بزرگترین حرکت هواوی برای احیا از آســیب ناشــی از 
تحریمهای آمریکا علیه کسب و کار تلفن هوشمندش خواهد بود. استفاده 
از این سیستم عامل به معنای آن است که هواوی دیگر به اندروید متکی 
نخواهد بود. تحریمهای آمریکا فراهم کردن پشــتیبانی فنی گوگل برای 
مدلهای جدید تلفن هواوی و همچنین دسترسی به خدمات موبایل گوگل را 
ممنوع کرده است.هنوز معلوم نیست آیا هواوی تلفنهای هوشمند جدیدی 
را همزمان با عرضه هارمونی معرفی خواهد کرد یا این که به روزرسانی برای 

مدلهای فعلی گوشیهای هواوی انجام خواهد شد.
سیستم عامل هارمونی تالشی برای خنثی کردن تاثیر تحریمهای ۲۰۱۹ 
آمریکا خواهد بود که دسترسی به فناوری آمریکایی را برای هواوی ممنوع 
کرده و توانایی این شرکت برای طراحی تراشه های خود و تامین قطعات از 

فروشندگان آمریکایی را متاثر کرده است.
هواوی که زمانی بزرگترین سازنده تلفن هوشــمند در جهان بود با سهم 
بازار چهار درصد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، اکنون در رتبه ششم بازار 
جهانی قرار دارد.دولت ترامپ این غول مخابراتی را تهدیدی برای امنیت 

ملی آمریکا معرفی کرده بود اتهامی که هواوی منکر آن شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، ِرن شــنگفی، بنیانگذار هواوی هفته جاری از 
کارکنان این شرکت خواســت جرات به خرج داده و در عرصه نرم افزار در 
جهان پیشرو باشند تا در بخشهای کسب و کاری فعالیت کنند که نمی تواند 

تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار بگیرد.

پيش بينی طول عمر انسان با اپليكيشن
محققان با کمک هوش مصنوعی و اطالعات پزشــکی و دی ان ای صدها 
هزاران داوطلب اپلیکیشنی توسعه دادند که حداکثر عمر انسان را تخمین 
می زند. طبق این اپ حداکثر عمر انســان ۱۵۰ســال اســت. محققان 
اپلیکیشنی برای پیش بینی حداکثر عمر انســان توسعه داده اند. این اپ 
نشان می دهد انسان هیچ گاه نمی تواند بیش از ۱۵۰سال عمر کند.محققان 
حوزه های زیست شناســی و بیوفیزیک انبوهی از اطالعات پزشکی و دی 
ان ای مربوط به صدها هزار داوطلب در انگلیس و آمریکا را به یک سیستم 

هوش مصنوعی وارد کردند.
به این ترتیب آنها یک اپ مخصوص آیفون ساختند که با دریافت اطالعات 
ورودی کاربر می تواند نرخ سالمندی و حداکثر او را تخمین بزند. آنها طی 
تحقیقات خود متوجه شدند ۲ پارامتر طول عمر انسان را تعیین می کنند 
که هر دو عوامل چرخه حیات و چگونگی واکنش بدن انســان را پوشش 

می دهند.
پارامتر اول ســن زیســتی انسان اســت که با استرس، شــیوه زندگی و 
بیماری ها مرتبط است. پارامتر دوم میزان انعطاف پذیری انسان است که 
نشان می دهد پارامتر عوامل با چه ســرعتی به حالت نرمال بر می گردد. 
پژوهشگران با کمک این اطالعات متوجه شــدند طوالنی ترین عمر یک 
انسان احتماالً ۱۵۰ ســال است.این یافته براســاس نمونه های خون دو 
مطالعه طولی دی ان أی انجام شــد که گروهی از محققان یک شــرکت 
فناوری زیستی سنگاپوری به نام Gero و مرکز تحقیقات سرطان رزول 

پارک نیویورک آنها را تحلیل کرده بودند.

ميليون ها نفر در صف انتظار برای ورود به كالب هاوس
مدیرعامل کالب هاوس که به تازگی نســخه اندروید خود را عرضه کرده 
است، اعالم کرد میلیون ها نفر در لیســت انتظار برای ورود به این شبکه 

اجتماعی صوتی هستند.
پل دیویسون، هم موســس و مدیرعامل کالب هاوس گفت: کالب هاوس 
دوباره با سرعت در حال رشد اســت و این بار آمادگی بهتری دارد. شمار 
کاربران جهانی که ماهانه اپلیکیشن کالب هاوس را نصب می کنند از بیش 
از ۹ میلیون نفر در فوریه به ۹۰۰ هزار نفر در آوریل کاهش پیدا کرد. اما این 
شبکه اجتماعی صوتی ماه میالدی جاری نسخه اندروید اپلیکیشن خود را 

عرضه کرد و شاهد پیوستن یک میلیون کاربر اندرویدی بود.
پل دیویســون با بیان این که میلیون ها نفر در لیست انتظار برای ورود به 
کالب هاوس هستند، به شبکه سی ان بی سی گفت: امیدوارم آماده باشیم 
تا اجازه دهیم بزودی افراد بیشتری به این شبکه اجتماعی ملحق شوند. وی 
گفت: هنگامی که وی و روهان ِست، موسس دیگر کالب هاوس در مارس 
۲۰۲۰ این استارتاپ را راه اندازی کردند، بر این باور بودند که یک رویکرد 

حساب شده برای رشد اهمیت دارد.
کالب هاوس اوایل امسال رشد ســریعتر از حد انتظاری داشت. دیویسون 
گفت: هنگامی که گروههای شما به ســرعت رشد می کنند، ممکن است 
مشــکالتی ایجاد شــود. ســرورهای کالب هاوس دچار قطعی شدند و 
نوتیفیکیشنها کار نمی کردند و به گفته دیویسون، کالب هاوس واقعا ناچار 

شد سرعت فعالیتش را کم کند.
طبق اعالم کالب هاوس، این پلتفرم بیش از ۱۰ میلیون کاربر فعال هفتگی 
دارد و روزانه بیش از ۳۰۰ هزار اتاق ایجاد می شــوند و افراد بیش از یک 
ســاعت در روز را در این اپلیکیشــن صرف می کنند. در اتاقهای مجازی 
کاربران می توانند فهرست افراد حاضر را مشــاهده کنند و اگر روی اتاق 
کلیک کنند، سوئیچهای صوتی روشن شده و می توانند مکالمات را گوش 

کنند.
کالب هاوس در نظر دارد از فروش بلیط برای رویدادها و اشتراک، در آینده 
درآمدزایی کند و به تولیدکنندگان محتوا امکان دریافت یک باره پول را 
فراهم کرده است. پرداختهای فعلی پولهایی هستند که کالب هاوس برای 

آنها هیچ درصدی از تولیدکنندگان محتوا نمی گیرد.
در حال حاضر پرداخــت پول در کالب هاوس به این شــکل اســت که 
پس از تشــکیل اتــاق، اگر کاربــر روی پروفایــل گوینــده کلیک کند 
و گوینــده امکان پذیــرش دریافت پــول را فعــال کرده باشــد، کاربر 
دکمه "پــول پرداخت کنیــد" را مشــاهده مــی کند و گزینــه برای 
 ارســال پنــج دالر،۱۰دالر، ۲۰ دالر یــا هــر مبلغی که انتخــاب کند،

 دارد.
کالب هــاوس قابلیــت پرداخــت پــول را بــرای کاربران اپلیکیشــن 
iOS فعــال کرده و همــه کاربران در آمریــکا می توانند پــول دریافت 
و پرداخــت کننــد. ایــن قابلیــت تابســتان امســال بــرای کاربران 
اپلیکیشــن اندرویــدی فعال خواهــد شــد و کالب هــاوس در آینده 
 ســهمی از اشــکال پرداخت پول که جدیدا معرفی شــده اند  را دریافت

 می کند.
بر اساس گزارش شــبکه سی ان بی ســی، اپلیکیشــن کالب هاوس تا 
حدودی مشابه پادکست است اما تفاوت آن در این است که محتوای زنده 
و بدون فیلتر پخش می کند. فیس بوک، توییتر و اسپاتیفای با خریدهای 
استراتژیکی که انجام داده اند ایده های مشابهی را معرفی کرده اند تا به بهره 

برداری از این گرایش جدید بپردازند.

اخبار

تعقیب آمازون در آمریکا به علت انحصارطلبی تجاری
کارل ریسین دادستان کل ایالت واشنگتن در آمریکا روز گذشته از تعقیب قضایی شرکت آمازون به علت انحصارطلبی تجاری خبر داد.وی ادعا کرد که رویه های تجاری آمازون موجب شده تا این شرکت به شکلی 

ناعادالنه قیمت محصوالت و خدماتش را برای مشتریان افزایش داده و جلوی خالقیت و نوآوری در بازار را بگیرد.در دادخواست دادستان کل واشنگتن تصریح شده که آمازون به شکلی غیرقانونی انحصار بازار عرضه 
کاالهای تولیدی شرکت های ثالث را در دست گرفته و نظرات خود را به شکلی یک طرفانه در قراردادهای تجاری منعقد شده در این زمینه اعمال می کند.در دادخواست یادشده از آمازون خواسته شده تا سوءاستفاده 

از کنترل انحصاری خود بر بازار برای تحمیل شرایط قیمت گذاری به شرکت های ثالث را متوقف کند و ضرر و زیان ناشی از این شرایط را جبران کند. 

دو جلســه مهم در خصوص 
صف آرایــی دولــت در برابر 
تولیــد غیرمجــاز رمزارز ها 
برگــزار شــد. وزرای نیرو و 
ارتباطات، جلسه مشترکی 
در خصوص نحوه شناسایی مراکز تولید غیرمجاز رمز 
ارز داشتند. در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات با 
استفاده از تجهیزات خود در شناسایی مراکز غیرمجاز 

تولید رمز ارز به وزارت نیرو کمک کند.
همچنین وزیر نیرو با حضور در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت در خصــوص تولید غیرمجاز رمــز ارز و میزان 
اســتفاده ماینرهای غیرمجاز از برق تولیدی کشــور 
گزارش داده؛ همچنین تعییــن تکلیف نحوه برخورد 
با تولید غیرمجاز رمز ارز در کشــور در دستور کار این 

جلسه قرار داشت.
وزارتخانه های نیرو از بابت اعطای مجاز انشعاب و قطع 
انشعابات غیرمجاز، وزارت صنعت از بابت دادن مجوز به 
فعاالن مجاز تولید رمز ارز و بانک مرکزی از بابت امکان 
تبادل پــول و رمزارزهای تولیدی در کشــور، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات از بابت امکان رهگیری 
تولیدات غیرمجاز رمز ارز و نقش تولید مجاز رمز ارز در 
فناوری اطالعات و وزارت کشور از بابت برخورد قانونی 
و سلبی با تولیدکنندگان غیرمجاز، هر کدام سهمی را 
در صف آرایی دولت در برابر تولید غیرمجاز رمز ارز در 
کشور خواهند داشت. به گفته وزیر نیرو، دولت تمامی 
ظرفیت خود را برای جلوگیری از تولید غیرمجاز رمز ارز 

و استفاده غیرمجاز از برق به کار خواهد گرفت.
این در حالی است که محمد جعفری اناری، مدیرعامل و 
نایب رییس هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه 
زاگرس کوثر و عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده 
برق می گوید: متاسفانه بانک مرکزی و وزارتخانه های 
نفت و نیرو در جلسات برگزار شــده به منظور تعیین 
تکلیف ضوابط این صنعت، حتی حاضــر به ارائه یک 
گزارش مدون در مورد بخش هــای مرتبط با خود در 

خصوص رمزارزها نشدند.
رمزارزها اگرچه صنعتی نوپا و جوان در دنیا محسوب 
می شــود، اما رشــد و افزایش نفوذش در کشورهای 
مختلف به قدری ســریع و گســترده اتفاق افتاد که 
مدیریت و مواجهه با آن نیازمنــد تصمیم گیری های 
سریع، قاطع و شفاف است. در ایران اما این روند آنقدر 
کند و منفعالنه صورت گرفت که تا پیش از ایجاد مساله 
خاموشــی ها و کمبود برق در روزهای گرم دو ســال 
پیش، عمال هیچ ارگانی خود را نسبت به تصمیم گیری 
برای تدوین ساختار و ضوابط صنعت بالکچین مسئول 

نمی دانست. مشکل اینجا بود که با وقوع خاموشی های 
مقطعی در تابستان ۹7، اولین اتفاق مواجهه منفی با 
اســتخراج کنندگان رمزارز بود، به این ترتیب ماینرها 
به اصلی ترین متهمان کمبود برق و خاموشــی ها در 

تابستان تبدیل شدند.
جریمه فارم های رمزارز در سال ۹8 اقدامی بود که در 
اولین گام جایگزین قانونگذاری برای این صنعت سرشار 
از فرصت شد. پس از آن دولت مسئولیت ایجاد ساختار 
و تدوین قوانین مرتبط با این حوزه را به وزارت صمت و 
تعیین قیمت برق و گاز مصرفی مزارع رمزهای دیجیتال 
را به وزارتخانه نفت و نیرو سپرد. اگرچه از همان ابتدا 
مشخص بود این پروسه بسیار زمان بر و البته فرصت 
ســوز خواهد بود، اما به هر حال در نهایت تعرفه برق 
برای ماینرها در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۹6۵ و گاز ۲۱۰۰ 

تومان محاسبه شد.
بسیاری از صاحبان مزارع رمزارز تالش کردند با طی 
مراحل قانونی کار را به شکل ضابطه مند پیش ببرند. با 
این وجود به دلیل باال بودن تعرفه های تدوین شده و 
شرایط دشوار اقتصادی، در نهایت از هر هزار مراجع به 
طور معمول کمتر از ۵ نفر موفق به طی این مراحل و 

کسب مجوز قانونی برای ادامه کار می شدند.
در این میان شــورای صنفی رایانــه ای به عنوان یکی 
از متولیان این حــوزه در کنار انجمن بالکچین تالش 
کردند این مساله را روشــن کنند که این تصمیمات 
نتیجه ای جز فرار سرمایه گذاران بزرگ حوزه رمزارز 
از کشــور در پی نــدارد. به همین منظور یک بســته 
پیشــنهادی تهیه کرده و به معاون اول رییس جمهور 
ارائه دادند. با وجود اینکه موارد مطروحه در این بسته 
پیشنهادی می توانست زمینه ساز تامین منافع ملی از 
مسیر صنعت بالچین شود، اما متاسفانه با گذشت یک 
سال از ارائه آن، هنوز هم اقدام خاصی صورت نگرفته و 
دولت هنوز نتوانسته تصمیم صریح و قاطعی در مورد 
سازماندهی صنعت رمزارز اتخاذ کند.متاسفانه بانک 
مرکزی و وزارتخانه های نفت و نیرو در جلسات برگزار 
شده به منظور تعیین تکلیف ضوابط این صنعت، حتی 
حاضر به ارائه یک گزارش مدون در خصوص بخش های 
مرتبط با خود در خصوص رمزارزها نشدند و در نهایت 
آخرین جلسه ای که امســال برای تعیین تکلیف این 
موضوع برگزار شــد به دلیل عدم ارائــه گزارش های 

تخصصی از سوی این نهادها، لغو شد.
نکته بســیار کلیدی این اســت که وزارت نیرو بدون 
مشورت و هماهنگی با ذی نفعان این حوزه اعم از انجمن 
بالکچین و نیز سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، 
نرخ برق ماینرهــا را از ۹6۵ تومان بــه ۱6۰۰ تومان 
رسانده و عمال اســتخراج رمزارز به شکل قانونی را به 

یک فعالیت غیراقتصادی در کشور تبدیل کرده است.
در شرایطی که برق در بسیاری از کشورهای دنیا با نرخ 

۳ تا 4 سنت عرضه می شود، تعیین نرخ باالی 7 سنت 
برای مزارع قانونی ارز دیجیتال دو نتیجه روشن دارد. 
اول اینکه ما ســرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی 
این صنعت را از دست می دهیم و دوم اینکه استخراج 
زیرزمینی و غیر قانونی رمزارز گسترش می یابد و هزینه 
هر دوی این موارد عالوه بر اقتصاد کشــور به صنعت 
برق تحمیل شــده و خواهد شــد.اگر به دنبال حفظ 
صنعت بالکچین در کشور هســتیم پیش از هر چیز 
باید یک قیمت اقتصادی برای بــرق آنها تعیین کرده 
و سپس ضوابط روشــن و قاطعی برای فعالیت آنها به 
ویژه در زمان پیک مصرف تدوین کنیم. اما متاسفانه 
وزارت نیرو با تعیین این نرخ عــالوه بر نادیده گرفتن 
تولیدکننــدگان غیر دولتی برق، زمینــه را تنها برای 

افزایش میزان درآمد خود هموار کرد.
با این رویکــرد بخش خصوصی که بیــش از 4۰ هزار 
مگاوات از برق مورد نیاز کشور را تولید و تامین می کند، 
عمال در معادالت مربوط به تعییــن نرخ و تامین برق 
ماینرها کنار گذاشته شده است. در صورتی که با یک 
نگاه ملی می توانست تامین برق ماینرها ماه ها و روزهای 
کم مصرف سال را به بخش خصوصی بسپارد تا زمینه 
برای اقتصادی شدن فعالیت نیروگاه ها و جذب سرمایه 
در این بخش هم فراهم شود.بر اساس آمار و اطالعات 
ارائه شده، وزارت نیرو قرارداد تامین ۳۰۰ مگاواتی برق 
برای ماینرها و عمدتا در مناطــق آزاد را منعقد کرده 
که از همیــن میزان هم تنها ۲۱۰ مــگاوات عملیاتی 

شده است.
البته کارشناســان بر این باورند کــه ماینرهای غیر 
قانونی هم حدود ۳۰۰ مــگاوات برق مصرف می کنند 
که این مساله بیش از هر چیز ناشــی از تعرفه گذاری 
نادرست برق اســت. ما با این رویکرد عالوه بر افزایش 
قارچ گونه استخراج های غیر قانونی و زیرزمینی با اتکا 
به برق ارزان قیمت خانگی، کشاورزی و حتی صنعتی، 

یک فرصت سوزی تاریخی را در صنعتی رقم زدیم که 
می توانست ارزش افزوده بسیار چشمگیری برای کشور 
ایجاد کرده و با دور زدن تحریم هــا، محدودیت های 

مربوط به مبادالت مالی را تا حدی کاهش دهد.
نکته اساسی این است که امسال با وجود خشکسالی، 
گرمای زودرس شدید، افزایش قریب به ۲۰ درصدی 
مصرف برق و کاهش طوالنی مدت سرمایه گذاری ها، 
وزارت نیرو سال بسیار سختی برای تامین برق کشور 
خواهد داشــت و قطعا ناگزیر به اعمال خاموشی های 
برنامه ریزی شده خواهد بود. با توجه به شرایط دشوار 
کنونی، بــدون تردیــد وزارت نیرو تــالش می کند 
که عامالن دیگــری را به عنوان مقصر خاموشــی ها 
 معرفــی کنــد و دیــوار ماینرهــا از ســایر بخش ها 

کوتاه تر است.
در برخی گمانه زنی ها میزان مصــرف برق ماینرهای 
قانونی و غیرقانونی در ایران ســه هزار مگاوات عنوان 
شده، اما در حال حاضر کل ظرفیت برق مورد استفاده 
ماینرها در دنیا قریب به 8 هزار مگاوات است و بر اساس 
این گمانه ها ما تولیدکننده نزدیک بــه 4۰ درصد از 

رمزارزها در دنیا هستیم که کامال غیر ممکن است.
به طور خالصه باید گفت بــا وجود رویکردهای دولت 
و وزارت نیرو، اگرچه فعالیت ماینرها در ایران متوقف 
نخواهد شد، اما به طور قطع باید منتظر استخراج غیر 
قانونی گســترده و افزایش مصــرف غیرقابل کنترل، 
مدیریت و رصد از این مسیر باشــیم. شاید بهتر است 
قبل از فرصت ســوزی های بیشتر، نســبت به تدوین 
قوانین و مقررات کارآمد، تعییــن تعرفه رقابتی برای 
ماینرها و نیــز ایجاد ضوابط مشــخص بــرای نحوه 
فعالیت آنها در زمــان پیک مصرف، زمینــه را برای 
شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور از مسیر 
 رمزارزها فراهم کرده و به بازگشــت ســرمایه گذاران

 به صنعت برق کمک کنیم.

رويكرد وزارت نيرو نسبت به رمزارزها منفی است

صف آرایی دولت در برابر تولید غیرمجاز رمزارز
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

طبق اعــالم معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری ۵6 شرکت دانش بنیان و خالق در کشور 
فعالیت می کنند تا فناوری های حوزه کالن داده و 
داده کاوی را توسعه دهند. کالن داده ها )بیگ دیتا( 
را برای توصیف مقادیر بزرگی از داده به کار می برند 
که روز به روز بیشتر مشاغل را درگیر خود می کند.

از کالن داده ها می توان برای اســتخراج اطالعات 
مورد نیاز برای تصمیم گیری استفاده و با تجزیه و 
تحلیل آنها تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. استفاده 
از این داده ها مزایایی چون کاهش هزینه، کاهش 
زمان صرف شده، توســعه محصول جدید و ارائه 

پیشــنهادات بهینه و تصمیم گیری هوشمندانه 
دارد.

ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز در راستای توســعه استفاده از این 
داده های هوشمند در تالش اســت تا استفاده از 
فناوری هــای حــوزه کالن داده و و داده کاوی را 

در کشور و در کســب و کارها ارتقا دهد. بر همین 
مبنا نیز از ۵6 شرکت فعال در این حوزه حمایت 
می کند.پلتفرم مدیریت هوشمند و اتوماتیک پس 
اندازها یکــی از محصوالت توســعه یافته در این 

حوزه است.
توســعه نرم افزار اتوماســیون نظام مهندســی 
ســاختمان، راه کارهای با ارائه خدمات برندینگ، 

دیجیتال مارکتینــگ و تحلیل و مصورســازی 
بیگ دیتا از دیگــر فعالیت های این شــرکت ها 
اســت.برخی از محصــوالت تولیدشــده در 
 زمینه کالن داده ها شــامل پــردازش اطالعات

 مالی، مدیریت هوشــمند، ســامانه مبــارزه با 
پولشویی، نرم افزار پیش بینی زمین لغزش لرزه ای 
IELP، ســامانه هوشــمند ثبت تخلف عبور از 
چراغ قرمز، سیســتم جامع تحت وب اتوماسیون 
بازار برق، نرم افزار جامع جمــع آوری اطالعات، 
اســتخراج اطالعات مفید از وب و سامانه هوش 

تجاری می شود.

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد هیاتی فناور و 
دانش بنیان تیرماه سال جاری به کشور ارمنستان 

سفر می کنند.
بیش از ۳۰ شرکت ایرانی بهمن ماه سال گذشته با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفائی به کشور ارمنستان سفر 
کردند. این اتفاق زمینه ساز توسعه تبادالت فناورانه 
میان شــرکت های دانش بنیان ایرانی و فناوران 
این کشور شد.گســترش تعامالت دو جانبه میان 

ایران و ارمنستان بسیار راهبردی و حیاتی است. 
چون بازار این کشور ظرفیت باالیی برای پذیرش 
شــرکت های دانش بنیان  و خالق دارد و تبادالت 
تجاری با ارمنستان می تواند نقشی تاثیرگذار در 
توسعه روابط دوجانبه داشته باشد. رابطه دیرینه 

و چندین هزار ســاله ایران و ارمنستان، مزیت و 
فرصتی است که با بهره گیری درست از آن می توان 
بازاری پرسود و ارزشمند برای محصوالت فناورانه 
ایرانی ایجاد کرد.بر همین اساس و پس از سفر 4 
روزه شرکت های دانش بنیان ایرانی به این کشور، 

7 تا ۱۰ تیرماه سال جاری نیز هیاتی تجاری و فناور 
با حضور رییس مرکــز تعامالت بین المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عازم این کشــور می شــوند تا زمینه تعامالت دو 
جانبه و همکاری های فناورانه دو کشور بیشتر از 
گذشته فراهم شود. برگزاری دومین نشست میان 
شرکت های دو کشور، مالقات با مقامات اقتصادی 
ارمنستان و بازدید از زیرساخت های صنعتی آن 

کشور از جمله برنامه های این سفر خواهد بود.

بومی سازی تجهیزات مربوط به زیرساخت های شبکه 
ملی اطالعات به رغم تاکید بر شعارهای»جهش تولید« 
و »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی« روال خوبی را طی 

نکرده و دستگاه های مسئول اهمال کاری می کنند.
بومی سازی تجهیزات در زیرســاخت های شبکه ملی 
اطالعات یکی از الزاماتی اســت که در ســند اقدامات 
عملیاتی شبکه ملی اطالعات مصوب شورای عالی فضای 
مجازی بر آن تاکید شده است. به نحوی که طبق بند ۲۰ 
این مصوبه مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش 
پایداری و تاب آوری امنیتی شبکه ملی اطالعات، بدون 
اتکا به خدمات خارجی الزامی اســت. از سوی دیگر در 
بندهای ۲۳ و ۲4 این مصوبه نیز »رشــد بومی سازی 
تجهیزات شبکه« به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس 
اولویت های تعیین شــده مرکز ملی فضــای مجازی و 
نیز »بومی سازی ســامانه های امنیتی مورد نیاز شبکه 
ملی به میزان ۱۰۰ درصد« تا سال ۱4۰4 تکلیف شده 
است.محمدامین احمدلو دبیر کمیسیون بومی سازی 
تجهیزات شــبکه ملی اطالعات در مرکــز ملی فضای 
مجازی اظهار داشت: بومی ســازی تجهیزات مرتبط با 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات روال خوبی را طی 

نمی کند چرا که دســتگاه های مســئول در این بخش 
به نوعی اهمال می کنند.دبیر کمیســیون بومی سازی 
تجهیزات شــبکه ملی اطالعات در تشــریح وضعیت 
تجهیزات به کاررفته در شبکه ملی اطالعات و اقداماتی 
که در این کمیسیون برای بررسی وضعیت تولید داخلی، 
صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیسیون بومی 
سازی تجهیزات مرکز ملی فضای مجازی، درباره کلیات 
موضوع بررسی هایی صورت گرفته اما با توجه به وسعت 
حوزه ICT اینکه بخواهیم آماری بدهیم که چه میزان از 
کل تجهیزات مصرفی در شبکه، بومی است، کار دشواری 

به نظر می رسد.
احمدلو گفــت: وزارت ارتباطات متولی اصلی توســعه 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات و نیز مصرف کننده 
اصلی این تجهیزات اســت و باید در این زمینه گزارش 
دهد که چه میــزان از تجهیزات بومی در شــبکه ملی 

اطالعات مورد استفاده قرار گرفته و این تجهیزات شامل 
چه مواردی اســت؟ اما تاکنون آمار دقیقی از سوی این 

وزارتخانه منتشر نشده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال ۹8 وزیر ارتباطات در 
قالب مصاحبه ای اعالم کرد که در حوزه تجهیزات ثابت 
مخابراتی، 7۰ درصد خودکفایی و توانایی تولید داخل 
داریم و در حوزه شبکه سیار این عدد ۳۰ درصد است، 
افزود: با ایــن وجود آنچه حائز اهمیت اســت به میزان 
اســتفاده از این توانمندی ها در زیرساخت های شبکه 
ملی اطالعات بازمی گردد که این عدد قابل قبول نیست.

احمدلو به آمار منتشرشــده از سوی شرکت ارتباطات 
زیرساخت در سال ۹۹ نیز اشاره کرد که گفته شده بود 
در زمینه تجهیزات اکتیو شــبکه که محصوالت اصلی 
هســتند ۱۵ درصد از محصوالت داخلی استفاده شده 
و در حوزه تجهیزات پسیو شــبکه که شامل تجهیزاتی 

مانند کابل و رک و کافو می شود این عدد حول و حوش 
7۰ درصد است.

وی گفت: با اســتناد به این آمارها، حتــی با وجودی 
که تجهیزات پسیو شــبکه بعد فناورانه ندارند، وزارت 
ارتباطات تنها از 7۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده 
و ۳۰ درصد این شبکه، سهم خارجی ها است. در همین 
حال در تجهیزات اصلی شبکه که مربوط به تجهیزات 
انتقال و روترها می شود نیز از تجهیزات بومی فقط ۱۵ 

درصد استفاده شده است.
دبیر کمیســیون بومی ســازی تجهیزات شبکه ملی 
اطالعــات در مرکز ملــی فضای مجازی خاطرنشــان 
کرد: موضوعی که همواره مطرح می شود این است که 
توانمندی داخلی به اندازه سطح نیاز شرکت ارتباطات 
زیرساخت نبوده است. این ادعا در بخش هایی درست و 
در بخش هایی صحیح نیست. جدای از اینکه توان تولید 
داخل ما پاسخگوی نیازمندی ها هست یا خیر، نکته حائز 
اهمیت این است که شبکه ملی اطالعات به عنوان یک 
ابرپروژه و با هزینه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان، 
دارای برنامه ریزی دقیقی برای اســتفاده از تجهیزات 

بومی نبوده است.

طبق اعالم معاونت علمی؛

۵۶ شرکت دانش بنیان در حوزه کالن داده فعالیت دارند

برای دومين بار؛

شرکت های دانش بنیان به ارمنستان می روند

پشتيبانی از بومی سازی تجهيزات شبكه ملی اطالعات در ابهام

خرید خارجی »زیرساخت« جایگزین تولید


