
در ســه ماهه نخست امســال، رشــد اقتصادی 
گرجستان به باالترین سطح تاریخی خود رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
طبق اعالم مرکز آمار گرجســتان، رشد اقتصادی 
این کشور به سطح بی ســابقه ای رسیده است؛ تا 
جایی که در دوازده ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد 
اقتصادی این کشور با ۴۴.۸ درصد کاهش نسبت 
به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به منفی ۴۷.۹ 
درصد رسید که باالترین رشد های فصلی ثبت شده 

تاریخ معاصر این کشور بوده است.
در بین بخش های مختلف، ســاخت و ساز با رشد 
۵۷.۸ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و پس 
از این بخش نیز حمل و نقل با رشد ۵۳.۵ رصدی و 

تولید با رشد ۴۸ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر 
نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش 

خدمات بوده که ۷.۲ درصد رشد کرده است.   
 متوسط رشد اقتصادی ســاالنه گرجستان در بازه 
زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است 
که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به رشد ۴۷.۹ 
درصدی سه ماهه نخســت ۲۰۲۱ و کمترین رشد 
نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه 
دوم ۲۰۲۰ بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی 
دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان 
در ســطح ناامید کننده ای باقی مانده اســت؛ به 
گونه ای که رشــد تولید ناخالص داخلی این کشور 
در سه ماهه چهارم سال به منفی ۸.۸ درصد رسید 

که ۱.۲ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور و 
یک از بدترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال 

اخیر محسوب می شود.
در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد 
منفی ۴۹.۹ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این 
رقم داشــته است. بیشترین رشــد طی این مدت 
مربوط به ساخت وســاز با ۱۴.۴ درصد بوده است. 
اقتصاد ارمنســتان در نتیجه جنگ شــش هفته 
ای بــا جمهــوری آذربایجان تحت فشــار زیادی 
قرار گرفته اســت.  در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ 
میالدی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ 
 درصد و بیشرین رشــد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد 

بوده است.  

بر اساس اعالم مسئوالن گمرک ایران، سال گذشته ۸۵ 
درصد ارزش صادرات و ۶۸ درصد وزن صادرات  ایران 
به روسیه، محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است. به 
گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایران - آخریــن وضعیت صادرات ایران به روســیه را 
تشریح کرد.بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته 
یک میلیون و ۵۱ هزار و ۷۱ تن انواع کاال به ارزش ۵۰۴ 
میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دالر به روســیه صادر کرده 
است که ۴۲۹ میلیون  و ۶۲۴ هزار و ۸۱۳ دالر آن انواع 
محصوالت شیالتی، کشاورزی و غذایی بوده است که ۶۸ 
درصد وزن و ۸۵ درصد ارزش کاالهای صادراتی ایران به 

روسیه را به خود اختصاص داده است.
همچنین ســیب با ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هــزار دالر در 

صدر کالهای صادراتی کشــورمان به روسیه قرار دارد 
و انواع پســته به ارزش ۵۶ میلیــون و ۷۵۰ هزار دالر، 
در رتبه دوم قرار گرفته اســت و کاالهای کیوی با ۳۰ 
میلیون دالر، انگور بــا ۲۸ میلیــون دالر، آلبالو با ۲۲ 
میلیون دالر، فلفل با ۲۲ میلیون دالر، گوجه فرنگی با 
۱۶ میلیون دالر، رب گوجه فرنگی حدود ۱۵ میلیون 
دالر، انواع آب میوه و ژله و مربا با ۱۲میلیون دالر و انواع 
سبزیجات تازه با ۹ میلیون و ۱۳۳هزار دالر، به ترتیب 
 ۱۰ کاالی اول کشــاورزی و غذایی  صادراتی ایران به 
روسیه هستند.  در خصوص صادرات سایر محصوالت 
کشاورزی و غذایی ایران به روســیه نیز به این ترتیب 
است؛ کاهو با هشت میلیون و ۸۰۰هزار دالر، ماهی و 
میگو هشــت میلیون و ۴۴۰هزار دالر، لبنیات هفت 

میلیون و ۷۰۰ هزار دالر، سیر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار 
دالر، هندوانه چهار میلیون دالر، بادمجان سه میلیون 
و ۷۵۰هزار دالر، انواع کلم سه میلیون و ۷۰۰هزار دالر، 
زردآلو سه میلیون و ۵۰۰هزار دالر، خیار سه میلیون و 
۲۷۵هزار دالر، توتون سه میلیون و ۵۳هزار دالر، انواع 
سبزیجات و میوه های سخت پوست دو میلیون و ۹۲۴ 
هزار دالر، کرفس دو میلیون و ۲۵۰ هزار دالر، شکالت 
و انواع بیسکوئیت دو میلیون دالر، پیاز یک میلیون و 
۶۷۴هزار دالر، نمک خوراکی با یک میلیون و ۲۳۲ هزار 
دالر، سیب زمینی یک میلیون و ۲۳۰ هزار دالر و انواع 
چای با ۵۵۰ هزار دالر، گل های خشک و نعناع با ۲۳۵ 
هزار دالر و انواع ادویه و حنا ۳۰۰ هزار دالر در رتبه های 

بعدی خرید روسیه از ایران قرار دارند.

روسیه از ایران چه می خرد؟ رشد اقتصادی گرجستان رکورد زد
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خسارت 40 میلیارد تومانی کرونا 
به گردشگری ایران

70 درصد از راهنمایان 
تغییر شغل داده اند

تعدیل  نیروی گسترده  
در بخش گردشگری 

بورس سبزپوش شد

 اختالفات به 
نقطه ای رسیده 
که همه معتقدند 
حل نشدنی نیست

عراقچی:

دل مان می خواست 
کنترل بیشتری 

روی کاالها 
داشتیم
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روحانی:

سرمقاله
معامالت مسکن 

در فاز انتظار

بازار مسکن در اردیبهشت 
ماه هر ســال نســبت به 
فروردین ماه با رشد فروش 
و معامالت روبرو می شــود 
و این به دلیل تعطیالت نوروز است. البته در سال 
جاری باید موضــوع کرونا، انــواع ابهامات مانند 
سرنوشــت برجام و انتخابات ریاست جمهوری را 
هم به دالیل دیگر افت فروش در فروردین ماه اضافه 
کرد.  بنابراین در اردیبهشت ماه به صورت سنتی و 
طبیعی با افزایش عرضه فایل های فروش مسکن 
روبرو می شویم. درســت است که عرضه مسکن 
نسبت به فروردین ماه رشد داشته اما هنوز به حد 
مطلوب نرسیده اســت و نمی توان در این رابطه 
قضاوتی کرد. همچنین بازار مســکن در ماههای 
فروردین و اردیبهشت تکان زیادی نمی خورند و 

به دلیل تعطیالت...

  مهدی ســلطان محمدی، 
کارشناس مسکن
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ریزش 3۵ درصدی 
قیمت خودروهای 

خارجی با لغو تحریم ها

 معافیت مالیاتی 
واردات طال و ارز

کارشناسان نسبت به تبعات سنگین راهکارهای غلط مهار تورم هشدار دادند

مسیر انحرافی  مهار تورم 
صفحه2
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خیز   بازار  مسکن  برای  خروج   از  رکود
با   کاهش   قیمت های   پیشنهادی ،   حجم   عرضه   مسکن   افزایش   یافت

 رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت 
پیش بینی کرد که با اجرایی شــدن برجــام و لغو 
تحریم ها، قیمت خودروهــای خارجی موجود در 
بازار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بریزد. سعید 
موتمنی:  اکنون جدیدتریــن خودروهای خارجی 
موجود در بازار با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد انگشت شمار 
با مدل ۲۰۱۸ هستند که به دلیل ممنوعیت واردات 
در چند سال گذشته قیمت های باالیی پیدا کرده اند. 
به گفته این مقام صنفی، قیمت خودروهای خارجی 
موجود در بازار آن قدر باالست که با نرخ کنونی دالر، 
همخوانی ندارد، بنابراین در صورت لغو تحریم ها افت 
قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد. هفته گذشته 

فعاالن بازار خودروهای...

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
ورود ارز به صورت اســکناس بدون محدویت و 
همچنین طال، نقره و پالتیــن به صورت خام از 
حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده 
تا پایان سال ۱۴۰۰ معاف شد. در این بخشنامه 
آمده است " ورود ارز به صورت اسکناس به داخل 
کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مقررات 
مبارزه با پولشویی، توســط اشخاص حقیقی و 
حقوقی مجاز است. همچنین، با تصمیم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، واردات فلزات گرانبها، 
به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه 
حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده 

معاف است.



اقتصاد2
ایران وجهان

عراقچی:
 اختالفات به نقطه ای رسیده که 
همه معتقدند حل نشدنی نیست

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به نشست کمیسیون 
مشترک برجام که قرار است روز چهارشنبه برگزار 
شود گفت: احتماال در جلسه مشترک درباره تاریخ 
برگشت هیات ها به مذاکرات تصمیم گیری می شود. 
ســید عباس عراقچی گفت: همه هیات ها مصمم 
هســتند و جدیت کامال وجود دارد. وی ادامه داد: 
اختالفات به نقطه ای رسیده که همه معتقد هستند 
قابل رفع اســت و این طور نیســت که حل نشدنی 
باشد اما مواضع قطعی ما باید رعایت شود. عراقچی 
گفت: در جلسه کمیسیون مشترک جمع بندی می 
شــود که دوباره چه زمانی مذاکرات را شروع کنیم 
احتماال بعد از یک دوره مشــورتی در پایتخت ها به 

وین برمی گردیم.

از سوی وزیر اقتصاد
مرحله دوم سود سهام عدالت قبل 

از عید قربان پرداخت می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مرحله دوم 
سود سهام عدالت قبل از عید قربان پرداخت می شود، 
گفت: آزادســازی مابقی ســهام عدالت بستگی به 
شرایط بازار دارد و در صورتی که شرایط بازار مناسب 
باشد ۴۰ درصد باقیمانده آزاد خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران با اشاره به 
زمان پرداخت مرحله دوم ســود سهام عدالت برای 
ســال ۱۳۹۸ گفت: مرحله اول اواخر سال گذشته 
پرداخت شد و مرحله دوم قبل از عید قربان پرداخت 
می شود. وی درباره دالیل تاخیر پرداخت ۵۰ درصد 
دوم سود سهام عدالت اظهار کرد: موضوع این است 
که نمی خواهیم بر شرکت های سرمایه پذیر فشار وارد 
آوریم از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که سریع تر 
این سود را به دست سهامداران برسانیم بنابراین به 
دلیل اینکه نمی خواهیم فشــاری به شرکت ها وارد 
بیاوریم، تند پیش نمی رویم اما تا قبل از عید قربان 
مرحله دوم سود سهام عدالت پرداخت می شود. وزیر 
اقتصاد درباره آزاد سازی ۴۰ درصد باقیمانده سهام 
عدالت گفت: آزادسازی مابقی سهام عدالت بستگی به 
شرایط بازار دارد و در صورتی که شرایط بازار مناسب 
باشد ۴۰ درصد باقیمانده آزاد خواهد شد. دژپسند 
در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه کاندیداهای 
سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری وعده هایی از 
جنس افزایش یارانه ها و سقف تسهیالت می دهند 
و مردم می گویند اگر این شــعارها واقعی است چرا 
این دولت نمی تواند این اقدامات را عملی سازد نظر 
شما درباره شعارهای اقتصادی کاندیداها چیست؟ 
گفت: برنامه وزارت اقتصاد این نیست که فرمایشات 
کاندیداها را ارزیابــی کنند و مردم و ســهامداران 
خودشان باید شعارها و برنامه های انتخاباتی را ارزیابی 
و داوری کنند. وی تاکید کرد: اما اگر کاندیدی نسبت 
دروغ به عملکرد وزارت اقتصاد و دولت بدهد سریعا 

پاسخ آن را می دهیم.

محدودیت واردات ارز برداشته شد
 معافیت مالیاتی واردات طال و ارز

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود 
ارز به صورت اسکناس بدون محدویت و همچنین طال، 
نقره و پالتین به صورت خام از حقوق، عوارض قانونی 
و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ســال ۱۴۰۰ معاف 
شد. در این بخشنامه آمده است " ورود ارز به صورت 
اسکناس به داخل کشــور بدون محدودیت مطابق با 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و 
حقوقی مجاز است. همچنین، با تصمیم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، واردات فلزات گرانبها، به صورت 
خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض 

قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. "

بورس سبزپوش شد
بازار سرمایه روز گذشــته برخالف روز قبل روندی 
صعودی داشت و شاخص کل این بازار بیش از ۸۰۰۰ 
واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۸۱۹۰ واحد 
افزایش رقم یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد را ثبت کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۶۰ واحد صعود کرد 

و به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۶ واحد رسید. 
معامله گران این بازار ۵۷۸ هزار معامله به ارزش ۴۸ 

هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال انجام دادند. 
فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش نفت تهران، سرمایه 
گذاری غدیر و ایران خودرو نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. 
در آن سوی بازار سرمایه شــاخص کل بورس هم با 
۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۶۹۳ واحد رسید. 
معامله گران این بازار ۲۱۵ هزار معامله به ارزش ۲۱ 

هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال انجام دادند.

اخبار

رشد اشــتغالزا، مهار پایدار 
تورم، فقرزدایی غیرتورمی، 
مقابله با فســاد و همچنین 
ارتقای جایــگاه بین المللی 
اقتصاد کشور، ۵ محور اصلی 
اصالح فوری اقتصاد ایران هستند که باید در دستور کار 

رییس جمهور آینده قرار بگیرد.
به گزارش فارس، در این گزارش با اســتفاده از گزارش 
»بنای ایران« که توســط پژوهشــکده سیاستگذاری 
دانشگاه شریف تهیه شده است، ۵ محور اصلی اصالح 
فوری اقتصاد ایران که باید در دستور کار رییس جمهور 

آینده قرار بگیرد، مورد بررسی قرار می گیرند:
اقتصاد ما در ۱۶ سال اخیر در زمینۀ زایش شغل، عقیم 
بوده است. در این مدت، حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت 
۲۵ تا ۶۵ سالۀ کشور اضافه شده، اما فقط حدود ۳ میلیون 

شغل جدید )به صورت خالص( ایجاد شده است.
متأسفانه در دهۀ ۹۰ ، میانگین ساالنۀ رشد اقتصادی، منفی  
۰.۲۵ درصد بوده است. دهۀ پیش از آن نیز، گرچه میانگین 
ساالنۀ رشد اقتصادی ۴.۴۵ درصد را تجربه کرده است؛ اما 
متأسفانه رشد آن دهه، رشد بدون اشتغال بوده است. در 
واقع، بخش قابل توجه این رشد مدیون درآمدهای باالی 
نفتی است که با عرضۀ ارزهای نفتی در بازار و سرکوب نرخ 

ارز منجر به سرکوب تولید و اشتغال شد.
متأســفانه، علی رغم فرصت باز بودن پنجرۀ جمعیتی، 
وضعیت فعلی بازار کار کشور فرصت مذکور را به تهدید 
تبدیل خواهد کرد. همان گونه که از نمودار ۹ مشخص 
است، نسبت اشتغال در سال ۹۸ برابر ۳۵.۷ درصد بوده 
است. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ نفر در سن کار، تنها ۳۵.۷ 
نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار کار، در صورت تداوم، 
موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجرۀ جمعیتی به تهدید 
امنیت ملی خواهد بود. بر این اساس، ایجاد رشد اقتصادی 

اشتغال زا باید اولویت اول دولت آینده باشد.
ناامیدی عده ای از عقیم شدن اقتصاد ما در زایش شغل، 
در شرایطی اتفاق افتاده که هر سال هزاران شغل توسط 
سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر ایجاد می شود؛ از 
امارات و ترکیه و آذربایجان گرفته تا فرانسه و آلمان و کانادا 
و امریکا. عقیم ماندن اقتصاد کشور در زایش شغل که برای 
دور های ۱۶ ساله ادامه پیدا کرده است، از یک طرف موتور 
محرکۀ نابرابری و تبعیض بوده و از طرف دیگر، انبوهی از 

ناهنجاری ها و جرائم را به دنبال آورده است.

ضرورت مهار پایدار تورم برای نجات اقتصاد 
ایران چیست؟

تورم، افزایش مداوم ســطح عمومی قیمت هاست. به 
عبارت دیگر، تورم همان کاهش مستمر قدرت خرید پول 
)در ایران ریال( است. تفاوت تورم با گرانی نیز در این است 
که گرانی باال بودن سطح قیمت ها نسبت به درآمد یک 
فرد را نشان می دهد. بر این اساس، گرانی در سطح فرد 
مفهوم پیدا می کند. ممکن است سطح قیمت ها برای یک 
فرد باال و از نظر وی، کاالها و خدمات گران باشد اما برای 
فرد دیگری چنین نباشد. البته استمرار تورم های باال و هم 
زمان رکودهای عمیق، منجر به گسترش دایرۀ افرادی 

می شود که کاالها و خدمات برای شان گران است.
تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانۀ قانونی است که بدون 
اجازۀ افراد و در قالب کاهش قــدرت خرید پول آن ها 
وصول می شود. مالیاتی که به شدت ظالمانه است؛ چراکه 
اصابت آن به دهک های پایین درآمدی باالتر اســت. 
کسانی که فاقد دارایی های کافی برای محافظت خود در 
برابر آن هستند. برخی آسیب های دیگر این پدیده را می 

توان این گونه برشمرد:
- تورم تقاضای اجتماعی برای ســرکوب قیمتی ایجاد 

می کند.
- تورم بازار طال، ارز و مســکن را رونق مــی دهد و بازار 
ســرمایه را عقب نگه می دارد. به بیــان دیگر، »تورم« 
ســرمایه گذاران را از ســرمایه گذاری های تولیــدی و 
بلندمدت و اشتغالزا به سرمایه گذاری های سفته بازانه 

و دالل محور هدایت می کند.
- سرمایه گذاری های تولیدمحور و اشــتغال زا نیاز به 
برنامه ریزی بلندمدت دارنــد و برنامه ریزی بلندمدت 
فقط در شرایطی امکانپذیر است که تورم زیر ۳ درصد 
باشــد. بنابراین حتی اگر همین فــردا همۀ تحریم ها 
قطع شوند، در دنیایی که ۱۲۲ کشور تورم زیر ۳ درصد 
دارند و ما تورمی چندین برابــر میانگین جهان داریم، 
مهاجرت ســرمایه گذاری های اشــتغال زا از ایران به 

کشــورهای دارای تورم زیر ۳ درصد قطع نخواهد شد. 
تورم بزرگترین مشــکل اقتصادی و مهمترین مشکلی 
است که علم اقتصاد قادر به حل آن بوده است. در حال 
حاضر ۱۲۲ کشور دنیا تورم خود را به حدود صفر )زیر 
۳ درصد در سال( رسانده اند. یعنی از هر  ۳ کشور دنیا، 
۲ کشــور »فناوری تورم زیر ۳ درصد« تورم دارند. در 
شرایطی ما همچنان بر شعار پافشاری می کنیم که اگر 
همین امروز تورم ما تک رقمی شود و به ساالنه ۹ درصد 
برسد، ما ۱۸ مین تورم باال در دنیا خواهیم بود! طی ۵۲ 
سال اخیر، در اکثر سال ها تورم ایران باالتر از میانگین 
 خاورمیانه )غرب آسیا( بوده است. نمودار ۴ گواهی بر این

 مدعاست.
در همین راستا، می توان به این موضوع اشاره کرد که در 
بین کشورهای منطقۀ ما )غرب آسیا(، ۱۴ کشور تورم 
زیر ۳ درصد دارند: عراق، اردن، غزه )فلسطین اشغالی(، 
افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قطر، کویت، امارات، 

عربستان، عمان، بحرین، مراکش و الجزایر.
تبعات سنگین استفاده از راهکارهای غلط برای مهار تورم
علی رغم اینکه دهه هاست مردم و به خصوص دهک های 
فقیر و کم درآمد، با رنج ناشی از تورم های باال و دورقمی 
زندگی می کنند، دولت ها همواره فارغ از رویکرد سیاسی 
شان اقدامات مشابهی برای مقابله با تورم انجام داده اند 
که نه تنها موفق نبوده، بلکه به تولید و محیط کسب وکار 
هم آسیب زده و منجر به گسترش فساد شده است. دولت 
ها برای مهار تورم به سراغ معلول رفته اند و سعی کرده 
اند با اقدامات تعزیراتی وشبه امنیتی )و با توجیهات بعضاً 
ظاهر الصالحی مانند برخورد با گران فروشی و احتکار( 
به سرکوب قیمت ها بپردازند. برخی مواقع نیز با اعطای 
یارانه به سمت عرضه، تالش کرده اند قیمت ها را کنترل 
کنند. بارها تجربه شده اســت که این اقدامات تبعات 

ناگواری مانند موارد زیر را به بار آورده است:
- ایجاد اختالل در تخصیص بهینۀ منابع به دلیل دست 
کاری در انگیزه های اقتصادی افراد متأثر از دست کاری 

در قیمت ها؛
- ایجاد چندپارگــی در بخش عرضه بــا قیمت های 

چندگانه و وقوع فساد و رانت؛
- آسیب به زنجیره های تولید به دلیل ایجاد تضاد منافع 

بین حلقه های مختلف زنجیره؛
- کاهش کیفیت و کم فروشی؛

- ایجاد اختالل در نوآوری بنگاه های فعال در بازارهای 
مشمول قیمت گذاری دولتی.

علی رغم اینکه در دهه های گذشته بارها در عمل ثابت 
شده است که ســرکوب قیمتی عالوه بر تبعات باال، در 
پایین نگه داشــتن قیمت ها هم ناموفق بوده است؛ اما 
کماکان برخی دولت مردان و نمایندگان محترم مجلس، 
مجدداً به سراغ همین سیاســت می روند. در حالی که 
برای مقابله با تورم، باید به سراغ ریشۀ اصلی آن، یعنی 
رشد بی ضابطۀ حجم نقدینگی رفت. برای این منظور، 
باید مهار زدن بر هزینه های دولت و کنترل خلق پول 
بی ضابطۀ بانک ها در دستور کار قرار گیرد. شایان ذکر 
است که سرکوب قیمتی، نه تنها در علم اقتصاد رد شده 
و تجربیات عملی نیز تبعات خسارت بار آن را نشان داده 
است، بلکه در اسالم نیز مذموم شمرده شده و به شدت 

مورد نهی قرار گرفته است.

چرا فقرزدایی غیرتورمی برای نجات اقتصاد 
ایران ضروری است؟

آوار »تورم های مزمن و بــاال«، »بیکاری«، »تحریم« و 

»کرونا« بیش از همه، بر سر خانوارهای متوسط و فقیر 
فرو ریخته است.

این امر باعث شــده است طی ســال های اخیر، نسبت 
جمعیت با درآمد متوســط نزولی و نرخ فقر مطلق در 
کشور روندی صعودی به خود بگیرد )نموار ۶(. این مسأله 
که تقاضای اجتماعی باالیی برای رفع محرومیت توسط 
دولت ایجاد کرده اســت، در غیاب برنامه ای مناسب و 
غیرتورمی برای فقرزدایی، بیم آن می رود که سیاستگذار 
اقتصادی به وضع حمایت های تورم زا بپردازد و کشور را 

در مسیر ابرتورم قرار دهد.

حجم بسیار باالی »یارانه سیاه« توزیع شده در ایران
 متأســفانه، گرچه منابع زیادی توســط دولت صرف 
مقابله با این روند و به خصوص کاهش فقر مطلق شده 
است، اما اثربخشــی آن ها مورد تردید جدی قرار دارد. 
سیاست غیرمنطقی و ناعادالنۀ توزیع انواع »یارانۀ سیاه« 
)یارانه های مخرب و فســاد آفرین( از »دالر دولتی« و 
»ســیمان دولتی« و »فوالد دولتی« گرفته تا »انرژی و 
خوراک ارزان برای صنایع انرژی بر« و »التاری خودرویی« 
و »قیر رایگان«، فقط باعث کسب انبوهی از ثروت های 
بادآورده توســط افراد و گروه های ذی نفوذ شده است؛ 

بدون آنکه کمک چندانی به کنترل تورم کند.
حجم رانت توزیع شده در قالب ۶ قلم اصلی قیمت گذاری 
با توجیه حمایت از مصرف یا تولید، چندین برابر یارانۀ 
نقدی است؛ در حالی که تقریباً هیچ اثری بر تورم نداشته 
و فقط »کارخانه سلطان ســازی« ایجاد کرده اند. برای 

مثال از ابتدای ۹۷ تا پایان۹۹:
۱- یارانه سیاه توزیع شــده در قالب »انرژی و خوراک 
ارزان برای صنایع انرژی بر«، بیش از ۳۰ برابر کل »یارانۀ 

نقدی ساالنه«
۲- یارانه سیاه توزیع شده در قالب »دالر دولتی«، بیش 

از ۱۵ برابر کل »یارانۀ نقدی ساالنه«
۳- فوالد دولتی: بیش از ۵ برابر »یارانۀ نقدی ساالنه«

۴- التاری خودرویــی: بیش از ۵ برابــر »یارانۀ نقدی 
ساالنه«

۵- سیمان دولتی: بیش از ۳ برابر »یارانۀ نقدی ساالنه«
۶- قیر رایگان: بیش از ۱.۵ برابر »یارانۀ نقدی ساالنه«

این در حالی اســت که اقالم مذکور، نسبت به یارانۀ ۴ 
حامل اصلی انرژی )گاز، برق، بنزین و گازوئیل( ناچیز 
هستند؛ چرا که ساالنه، بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
صرف یارانۀ این ۴ حامل می شود. شکل زیر محاسبات 

مربوط به یارانۀ این ۴ حامل انرژی را نشان داده است.
متأسفانه، درآمد عظیم »مخازن« )نفت و گاز( »معادن« 
)سنگ آهن و مس و امثالهم( هم بسیار غیرشفاف است 
و هم بخش عمدۀ آن به صورت کاماًل تبعیض آمیز و در 
قالب انواع »یارانه های سیاه« هزینه می شود که نوعاً به 
نفع ساکنان ثروتمندتر و پرمصرف تر شهرهای بزرگ 
است.  با وجود آنکه قسمت اعظم درآمد »مخازن+معادن« 
ذیل پروژه هایی با برچسب کاهش فقر و نابرابری هزینه 
می شود، اما بخش اعظم این پول در بوروکراسی عظیم 

دولتی هدر می رود.

اجماع اقتصاددان جهان درباره توزیع یارانه 
نقدی در جامعه

براساس برآوردهای آینده پژوهانه، در ۲ دهه آینده، هم 
تحوالت سریع تکنولوژیک و هم رقابت اقتصادی بین 
المللی، به اندازهای سنگین خواهد بود که بدون وجود 
»درآمد پایۀ همگانی« خانوارهای فقیر و متوسط، لطمات 

سنگینی خواهند دید. به همین دلیل، در سال های اخیر، 
تعداد زیادی از مدیران شرکت های تکنولوژیک پیشرو 
جهان، به جمع حامیان درآمد پایۀ همگانی پیوسته اند، 

این مسأله باعث شده است در سال های اخیر، جمعیت 
روزافزونی از اقتصاددانان و سیاســت مــداران، حامی 
»یکپارچه شدن و نقدی شدن یارانه ها« و ایجاد »درآمد 

پایه همگانی« شوند.
اگرچه ایران یکی از پیشگامان »یارانه نقدی« در جهان 
بود، اما با ذوب شدن قدرت خرید »یارانه نقدی« در عمل، 
در حال حذف آن هستیم. میزان »یارانه نقدی« در آغاز 
اجرا، ماهانه ۴۵ دالر به ازای هر ایرانی بود و با ثابت ماندن 
آن در ســال های اخیر، امروزه به حدود ماهانه ۲ دالر 
رسیده اســت. همان گونه که نمودار ۶ نشان می دهد، 
روند فقر مطلق در کشور نیز بالفاصله بعد از اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها کاهش یافت اما به دلیل تورم های باال 
و عدم به روزرسانی رقم یارانۀ نقدی و قیمت حامل های 
انرژی )برخالف قانون هدفمندی یارانه ها(، اثربخشی آن 

به مرور از بین رفت.
برقراری »درآمد پایه همگانی« به میزان حداقل ماهانه 
۳۰ دالر برای هر ایرانی از محل تخصیص مجموع حامل 
های انرژی به هر فرد، ایران را به اولین کشوری در دنیا 
تبدیل خواهد کرد که هیچ شــهروندی، حتی به طور 

موقت، زیر خط فقر نمی رود.
ضرورت مقابله با فساد برای نجات اقتصاد ایران چیست؟

درک عمومی از وضعیت فســاد در کشور به هیچ وجه 
وضعیت خوبی ندارد. این امر منجر به سلب اعتماد بخش 
زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی شده 
اســت. انعکاس این امر را در آمار شاخص ادراک فساد 
موسسۀ بین المللی شفافیت برای سال ۲۰۲۰ )نمودار 
۱۴( می توان مشاهده کرد. کشور ما به هیچ وجه وضعیت 
خوبی از این حیث ندارد. در بین ۱۸۰ کشور دنیا، ما در 
جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته ایم. گرچه ممکن است بر روش 
اندازه گیری و منابع کسب اطالعات موسسۀ بین المللی 
شفافیت ایراداتی وارد باشد؛ اما به هر حال تنها شاخص 
قابل مقایسۀ بین المللی همین گزینه است. البته می دانیم 
شــاخص ادراک فســاد دقیقاً بر میزان فساد در کشور 
منطبق نیســت؛ اما نمی توان منکر وضعیت نامطلوب 

فساد در اقتصاد کشور شد.
متأسفانه شاخص کنترل فساد کشور نیز وضعیت بسیار 
بدی دارد. همان گونه که نمودار ۱۵ نشان می دهد، در 
سال ۲۰۲۰ رتبۀ ایران ۱۷۸ اســت. بر این اساس، باید 
حتماً، دولت بعد، مقابله با فساد را در فهرست اولویت های 
خود قرار دهد. سرنخ بســیاری از فسادهای اقتصادی 
کشور به »امضاهای طالیی« و »کاالهای چند قیمتی« 

برمی گردد.  
ساختار قوانین ما، مجموعۀ وسیعی از »امضاهای طالیی« 
را در اختیار مأموران دولتی قرار داده است؛ از صاحبان 
امضاهای طالیی که می توانند صدها میلیارد تومان وام 
بدون بهره را با یک امضا تخصیص دهند تا آن ها که می 
توانند در یک لحظه، انواع مجوزهای انحصاری را برای 
افراد ذی نفــوذ صادر کنند. از امضاهــای طالیی برای 
انواع معافیت های مالیاتی گرفتــه تا امضاهای طالیی 
برای معافیت های گمرکی و حتــی امضاهای طالیی 
 برای مجوز دادن به تعویق چند ســالۀ پرداخت اقساط 

وام های بانکی.

توزیع »کاالهای چندقیمتی«، خط تولید 
انبوه سالطین اقتصادی

در کشور ما بنا به رویۀ رایج در چند دهۀ اخیر، معموالً 
یکی از روش های »حمایــت از فقرا« یــا »حمایت از 
تولیدکنندگان« آن است که کاالیی را به صورت »چند 
قیمتی« توزیع کنیــم. از »دالر چند قیمتی« گرفته تا 
»فوالد چند قیمتی« و »خودروی چند قیمتی« و »سکۀ 
طالی چند قیمتی« و »قیر چند قیمتی« و »مرغ چند 

قیمتی« و امثالهم.
واضح است که بخش بزرگی از مفسدان اقتصادی چند 
دهۀ اخیر، ثروت های بادآوردۀ خود را از ســفرۀ چرب و 
شیرین »کاالهای چند قیمتی« کســب کرده اند. هم 
امضاهــای طالیی و هم کاالهای چنــد قیمتی، نمونۀ 
»قوانین سلطان سازی و مفسد پرور« هستند. اگر این 
قوانین در پاک ترین و ســالم ترین اقتصاد دنیا هم اجرا 
شوند، قطعاً به سرعت شاهد »خط تولید انبوه سالطین 

اقتصادی« خواهیم بود.
در گزارش بعدی درباره محــور پنجم یعنی ضرورت و 
راهکارهای ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور برای 

نجات اقتصاد ایران توضیحاتی خواهیم داد.

کارشناسان نسبت به تبعات سنگین راهکارهای غلط مهار تورم هشدار دادند

مسیر انحرافی مهار تورم

روحانی در جلسه هیات دولت:
دل مان می خواســت کنترل 

بیشتری روی کاالها داشتیم
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راه حل امام )ره( 
برای اداره کشــور از طریق انتخابات و مردم بود، 
گفت: یکی از ثمرات مهم انقالب اسالمی و انقالب 

مشروطه همین صندوق رأی و انتخابات بود.
به گزارش ایسنا، روحانی  در جلسه هیأت دولت 
اظهار کرد: رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: 
نکند خدایی ناکرده فردی از روی نادانی بگوید حاال 
مهم نیست مردم کم بیایند رأی بدهند. یک نفر 
مهمترین مسئله را می گوید مهم نیست در حالی 
که صندوق و انتخابات مهمترین مسئله ما است و 
همه ما باید کاری کنیم که مردم ما با امید و نشاط 
پای صندوق بیایند و رأی بدهند و به فرد اصلح هم 
رأی بدهند؛ البته نه اینکه این فرد از نظر شخصی 
اصلح باشد بلکه باید از لحاظ برنامه و استراتژی هم 
اصلح باشد چرا که بهترین فرد باید بیاید تا بتواند 
این بار سنگین را پیش ببرد. روحانی با بیان اینکه 
من االن نمی خواهم نطق خداحافظی انجام بدهم، 
اظهار کرد: ما دو ماه دیگر در خدمت مردم هستیم 
و من در پایان دولت و به موقع حرف هایی را که باید 
گفته شود خواهم گفت. اگر دولت قوی با پشتوانه 
آرای قوی مردم و با شــعار و استراتژی روشن در 
جهان در کشور نبود گذراندن سه سال و نیم جنگ 
اقتصادی که در این مدت گذشت به مراتب سخت 

تر از آنچه که اکنون گذشته می بود.
رئیس دولت تدبیر و امیــد همچنین اظهار کرد: 
می گفتند وقتی در سال ۹۷ فشار را شروع کنیم 
که در اردیبهشت ۹۸ هم این فشار را شروع کردند 
در ۹۸ این ها دیگر پــول ندارند و ناچارند بروند از 
بانک مرکزی استقراض کنند و بعد از این هم یعنی 
تورم. حتی بسیاری از اقتصاددانان می گفتند که 
در سال ۹۸ تورم سه رقمی می شود اما چرا نشد. 
چون دولت برای بودجه یک ریال از بانک مرکزی 
قرض نگرفت و از پایه پولی استفاده نکرد. این کار 
عظیم دولت در ســال های ۹۸، ۹۹ و امسال بود. 
یک راه افزایش درآمد، مالیات بود و راه دیگر سهام 
شرکت های دولتی بود که به بازار عرضه کردیم و 
راه دیگر اوراقی بود که منتشر کردیم. ضمن اینکه 
ما در بودجه صرفه جویی هم کردیم که این هم راه 
دیگری بود. اما بهترین شیوه همین انتشار اوراق 
بود که اخیرا مقام معظم رهبــری هم در یکی از 

بیاناتشان به همین اوراق اشاره کردند.
وی در ادامه عنوان کرد: آیا یک روز شد که کاالهای 
اساسی در بازار نایاب شود و مسئله بگویند دارو یا 
نان یا گوشت و روغن نیست. حتی در زمان کرونا و 
روزهای سختی که همه مبادالت ما با همسایگان 
قطع شد چنین اتفاقی نیفتاد. آیا کسی پرسید ما 
چگونه کشــور را اداره کردیم که امروز بزرگترین 
صادرکننده بنزین در منطقه و یا صادرکننده ریل 
شده ایم در حالی که یک عمر برای راه آهن از خارج 
ریل می خریدیم اما اکنون توان صادرکردن آن را 
داریم. این کار ملت اســت و دولت هم یعنی نوکر 
و خادم مردم و در کنــار مردم. روحانی همچنین 
به دیگر اقدامات دولت اشاره کرد و افزود: ببینید 
چطور در همین دو ماهه اول سال پولی که برای 
بودجه عمرانی پرداخت کــرده ایم چگونه بوده و 
بیش از ۵ برابر دو ماهه اول پارسال است. پارسال 
حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و امسال بیش از ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان در دو ماهه اول ســال برای بودجه 
عمرانی پرداخت کرده ایم. این ها را که می بینیم 
نشان می دهد حرکت ما چطور بوده است. آن ها 
هم وقتی دیدند یک ملتی ایستاده و نمی شکند و 
تنوع صادرات دارد و دالر خود را تأمین می کند و 
در بازار کاالهای اساسی جنس هست تسلیم شدند.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه خاطر نشان کرد: البته 
تأمین کاال یک مسئله است، رساندن کاال یک مسئله 
است و قیمت کاال یک مسئله دیگر است. ما آن دو 
تا را توانستیم ولی قیمت آن گونه که می خواستیم 
نشد و دلمان می خواست اجناس را با قیمت دیگری 
در اختیار مردم بگذاریم. از طرفی ببینید در صنایع 
ما وضع چگونه است و یا در لوازم خانگی بیش از ۷۰ 
درصد در داخل تولید می شود. آن ها هم وقتی این 
جهش را دیدند متوجه شدند که باید تسلیم شوند. 
وی اضافه کرد: به همین دلیل ماه ها قبل آقای بایدن 
در تبلیغات انتخاباتی اش رسما اعالم کرد که اگر من 
پیروز شوم به برجام برمی گردم. بعضی ها فکر می 
کنند این اتفاق اخیرا در عالم رخ داده، اما آقای بایدن 
زمانی این را گفت که در تنگاتنگ رقابت با رقیبش 
مذاکره می کرد و معلوم است که متوجه شده بود که 
ملت آمریکا هم این را می خواهند و مردم آمریکا هم 
با رأی دادن به بایدن ترامپ را محکوم کردند. پس 
می بینیم هم در داخل همــه فهمیدند راه، تعامل 
اســت و هم آمریکایی ها این موضوع را فهمیدند. 
همه فهمیدند این است که بنشینیم، حرف بزنیم 

و مذاکره کنیم و لذا به وین پای میز مذاکره آمدند.

خبر
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 رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت پیش بینی کرد که با اجرایی 
شــدن برجام و لغو تحریم ها، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار 
دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بریزد. سعید موتمنی:  اکنون جدیدترین 
خودروهای خارجی موجود در بازار با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد انگشت شمار 
با مدل ۲۰۱۸ هستند که به دلیل ممنوعیت واردات در چند سال گذشته 
قیمت های باالیی پیدا کرده اند. به گفته این مقام صنفی، قیمت خودروهای 
خارجی موجود در بازار آن قدر باالست که با نرخ کنونی دالر، همخوانی ندارد، 
بنابراین در صورت لغو تحریم ها افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد. 
هفته گذشته فعاالن بازار خودروهای خارجی از افت متوسط ۱۰ درصدی 
قیمت ها نسبت به روزهای ابتدایی امسال خبر دادند. کارشناسان معتقدند: 
در صورت اجرایی شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که 
زمزمه ورود خودروهای مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان ها می افتد، اثر 

روانی خود را خواهد داشــت. برخی دیگر احتمال می دهند که خارجی ها 
بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کاالی تمام شده از جمله 
خودرو پرداخت کنند و همه اینها به معنــای کاهش قیمت خودروهای 

موجود فعلی است.

بازار، در انتظار
موتمنی، وضعیت این روزهای بازار را »در حالت انتظار«   توصیف کرد و افزود: 
همه منتظرند تا نتیجه گفت وگوهای برجامی، تحریم ها و همچنین انتخابات 
ریاست جمهوری را ببینند، بر این اساس رکود کامل بر بازار حاکم است و 
خرید و فروشی انجام نمی شود. وی یادآور شد:  در هفته های اخیر با ورود دالر 
از کانال ۲۲ به حدود ۲۴ هزار تومانی، شاهد رشد قیمت ها در فضای مجازی 
بودیم و دارندگان خودرو قیمت های باالتری را آگهی کرده اند، اما حقیقت این 

است که هیچ خریداری نیست. به گزارش ایرنا، بررسی سایت های خودرویی 
و فضای مجازی در روز جــاری حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی پراید 
۱۳۲، ۱۱۶ میلیون تومانی پرایــد ۱۳۱، ۱۲۳ میلیون تومانی وانت پراید، 
۱۳۱ میلیون تومانی تیبا هاچ بک، ۱۹۷ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ۲، ۲۰۲ 
میلیون تومانی رانا ال. ایکس، ۲۶۳ میلیون تومانی پژو پارس ال. ایکس، ۳۰۷ 
میلیون تومانی پژو ۲۰۷ دنده ای، ۳۷۸ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک، 
۳۰۷ میلیون تومانی دنا پالس دنده ای ساده و ۴۱۰ میلیون تومانی دنا پالس 
توربو شارژ اتوماتیک است. همچنین در دسته مونتاژی ها و خارجی ها نیز 
هر دستگاه جک جی۴ کرمان موتور حدود ۳۰۸ میلیون تومان، جک اس۵ 
حدود ۶۸۰ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران خودرو ۶۸۵ میلیون تومان، پژو 
۲۰۰۸ نزدیک به ۸۱۵ میلیون تومان )مدل ۹۸( و تویوتا راو۴ نزدیک به ۲ 

میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان  قیمت خوردند.
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گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهارشنبه، دوازدهم خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار 

تومان رسید. همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر 
این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۲۳ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز یک هزار و 

۸۹۸ دالر و ۴۷ سنت فروخته شد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران :

ریزش۳۵درصدیقیمتخودروهایخارجیبالغوتحریمها
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رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران با 
بيان اينکه در چندين ماه گذشته، شاهد نابساماني 
هاي بســياري در بازار آهن و فوالد بوده ايم، گفت: 
عوامل بسياري بر اين بي نظمي ها تاثير گذار بوده 
است که بارها از سوي فعاالن اين صنعت در رابطه با 
آن ها موضوعات مختلفي عنوان شده است. حميد 
رستگار، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران اضافه کرد: دولت مسئول چنين بي نظمي 
هايي در بازار مي باشد و مي بايست در جهت بهبود 
شرايط موجود تصميمات مهمي اتخاذ کند. در غير 
اين صورت وضعيت موجود موجب متضرر شدن 

مردم و همچنين فعاالن واقعي بازار خواهد شد.
وي تصريح کرد: سرمايه هاي ســرگردان و بدون 
پشتوانه اي که در کشور به وجود آمده هر چند وقت 
يکبار يکي از بازارها را هدف قرار مي دهد و همين 
مســئله موجب افزايش غيرقابل انتظار قيمت ها 
در آن بازار مي شود. همين شرايط به وجود آورنده 

گراني کاذب و برهم ريختگي نظم بازار مي شود
رئيس اتحاديه فروشــندگانآهن و فوالد همچنين 
در تاثير رشــد نقدينگي بر بازار فوالد گفت: رشد 
نقدينگي بدون پشتوانه در طول سال هاي گذشته 
ضررهاي بسياري به اقتصاد کشور وارد کرده است. در 
همين حال، خسارت هاي غيرقابل جبراني به صنايع 
وارد شده است.رســتگار اظهار کرد: فوالد کااليي 
مصرفي است؛ اما در موقعيت کنوني به محصولي 
سرمايه اي تبديل شــده و در نتيجه چنين تغيير 
روندي، تقاضايي کاذب بــراي خريد اين محصول 

شکل گرفته است.

وي افزود: هميــن تقاضا نيز به رشــد قيمت اين 
محصول منجر خواهد شــد. بازار آهن و فوالد طي 
ماه هاي گذشته با التهابات گســترده اي روبه رو 
بوده اســت. اين تنش ها از داليل گوناگوني نشأت 
مي گيرد که بارها از سوي فعاالن صنعت فوالد به 
آن اشاره شده است.رستگار ادامه داد: با اين وجود، 
بخشــي از اين چالش ها در سايه رشد نقدينگي و 
موضوعات مورد بحث بوده است. البته اين خاصيت 
اقتصاد تورمي است و شاهد چنين وضعيتي در ساير 
حوزه هاي صنعتي نيز هســتيم؛ يعني در همين 
دوران تقاضا براي خريد ساير محصوالت نيز بشدت 

افزايش يافته است.
وي افزود: در همين حال، عدهاي با هدف واسطه 
گري به بازار فوالد روي آورده اند. اين افراد نقدينگي 
خود را به اين بازار وارد کرده و پس از کسب سود از آن 
خارج مي شوند. هرچند عده اي نيز به سبب نداشتن 
تخصص و اطالعات کافي متضرر مي شوند.رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران با اشاره 
به افزايش قيمت آهن و ميلگرد در بازار گفت: آثار 
تورمي بازار و رشد قيمت هاي جهاني فوالد در اين 

افزايش قيمت ها بي تأثير نيستند.
رستگار گفت: در حال حاضر قيمت هر کيلو ميلگرد 
از ۱۳ هزار و۸۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رســيده 
اســت.وي افزود: معامالت بــورس کاال و افزايش 
قيمت پايه شمش نيز در افزايش قيمت ها در بازار 
آهن بي تاثير نبوده است. البته الزم به ذکر است که 
روند افزايشي قيمت ها که در بازار آهن با آن مواجه 

هستيم با تقاضاي موجود در بازار تناسبي ندارد.

معامالت مسکن در فاز انتظار
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

بازار مسکن در ارديبهشت ماه هر سال نسبت به فروردين ماه با رشد فروش و معامالت روبرو می شود و اين به دليل تعطيالت نوروز است. البته در سال جاری بايد موضوع کرونا، انواع ابهامات مانند سرنوشت برجام و انتخابات رياست جمهوری 
را هم به داليل ديگر افت فروش در فروردين ماه اضافه کرد.  بنابراين در ارديبهشت ماه به صورت سنتی و طبيعی با افزايش عرضه فايل های فروش مسکن روبرو می شويم. درست است که عرضه مسکن نسبت به فروردين ماه رشد داشته اما 
هنوز به حد مطلوب نرسيده است و نمی توان در اين رابطه قضاوتی کرد. همچنين بازار مسکن در ماههای فروردين و ارديبهشت تکان زيادی نمی خورند و به دليل تعطيالت تحميل شده و توقف فعاليت مشاوران امالک معامالت زيادی در 
بازار انجام نشده است. در شرايط فعلی از يک طرف به دليل فرسايشی شدن مذاکرات برجام و ابهامات موجود در مورد آينده و همچنين در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری و مشخص نبودن سياست های اقتصادی نامزد های رياست 
جمهوری، در صورتی که يکی از آن ها بتوانند رئيس جمهور شوند، معلوم نيست که چه سياست هايی را در پيش بگيرند، با توجه به اين موضوع مسائل سياسی و اقتصادی با ابهام همراه شده و به همين خاطر بسياری از خريداران و فروشندگان 
بازار مسکن از هرگونه فعاليت دست کشيدند.  در عين حال مشخص است که بازار مسکن دچار ترديد و تعلل شده و هر دو طرف فروشنده و خريدار از هرگونه معامله ای در بازار دست نگاه داشته اند. يعنی هم فروشندگان و هم خريداران در 
فاز انتظار هستند و چشم به آينده و نتايج تحوالت سياسی دوخته اند. در شرايط فعلی واحدهای نوساز کمتر فروخته می شوند و عرضه بيشتر به واحدهای قديمی تر در معامالت برمی گردد. از طرفی ديگر از آنجاييکه در قيمت مسکن در 
چندسال اخير تقريبا 7 برابر شده است لذا رشد پرفشاری در آينده نخواهيم داشت و بازار از ثبات بيشتری برخوردار خواهد بود و پيش بينی افزايش قيمت با شيب بسيار کند خواهد بود.  اما برای تحقق کاهش قيمت ها در بازار مسکن عالوه 
بر رفع ابهامات برجام و انتخابات و به طور کلی تحوالت سياسی بايد مردم به اين اعتماد و اطمينان برسند که تورم در حال کنترل شدن است. در اين صورت می توان به آينده و کاهش قيمت در بازار مسکن اميد داشت. بنابراين اگر بخواهيم بر 
اساس مولفه های کالنی که بر روی بازار مسکن موثر هست، بازار را تا پايان سال پيش بينی کنيم، بايد گفت بازار يک جهش قيمتی قابل توجه به مانند سال گذشته نخواهد داشت و همچنين ريزش قيمتی که برخی از مردم انتظار آن را دارند 
به دليل کاهش قيمت دالر اتفاق نخواهد افتاد و در مقابل بازار در همين محدوده قيمتی که االن وجود دارد در نوسان خواهد کرد. از سوی ديگر به مرور به دليل وجود شرايط تورمی که وجود دارد مسکن می تواند رشد قيمتی را تجربه خواهد 

کرد، اما سرعت رشد قيمت مسکن از رشد سرعت تورم کمتر خواهد بود و به نظر می رسد تا ۳ سال آينده اگر همين روند ادامه داشته باشد حباب قيمت مسکن تا سه سال آينده تخليه شود.

رکود در بازار مسکن و آينده 
مبهم اين بازار موجب شده تا 
عرضه واحدهای مسکونی 
زياد شود. آمارهای منتشر 
 شــده نشــان مــی دهد 
فايل های فروش مسکن آن هم با قيمت توافقی و قدرت 
چانه زنی باال برای خريدار افزايش چشمگيری داشته 

است. يک کارشناس مسکن در اين رابطه می گويد: در 
شرايط فعلی واحدهای نوساز کمتر فروخته می شوند و 
عرضه بيشتر به واحدهای قديمی تر در معامالت برمی 
گردد. مهدی سلطان محمدی افزود: بازار مسکن در 
ارديبهشت ماه هر سال نسبت به فروردين ماه با رشد 
فروش و معامالت روبرو می شود و اين به دليل رکود 
معامالت به دليل تعطيالت نوروز است. البته در سال 
جاری بايد موضوع کرونا، انواع ابهامات مانند سرنوشت 
برجام و انتخابات رياست جمهوری را هم به داليل ديگر 
افت فروش در فروردين ماه اضافــه کرد.  بنابراين در 

ارديبهشت ماه به صورت سنتی و طبيعی با افزايش 
عرضه فايل های فروش مسکن روبرو می شويم.

اما به عقيده برخی از فعاالن بازار آنچه باعث کاهش 
حجم معامالت خريد مســکن در ماه گذشــته شد، 
عقب نشينی محسوس خريداران مصرفی بود و آنچه 
جهش قيمــت را رقم زد خريد هايی بود که توســط 
تقاضای سرمايه ای انجام شد. تقاضای سرمايه ای در 
بازار خريد آپارتمان به دليل انتظارات تورمی ناشی از 
جو روانی مرتبط با وضعيت دالر و خوش بين نبودن 
به چشم انداز اقتصادی، نسبت به ماه های قبل افزايش 

پيدا کرده است. تقاضای سرمايه ای معموال بر سر قيمت 
پيشنهادی فروشنده، چانه زنی نمی کند. 

همچنين درصورتی که دولت آينده نيز بخواهد همين 
سياست های فعلی را ادامه بدهد، به طور قطعا مسکن 
بازهم روند افزايش قيمت را در پيش خواهد کرد، دولت 
در حال حاضر با توجه به کســری بودجه ای که دارد 
اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرد که 
اين موضوع باعث ايجاد موج شديد تورمی شديدی شد 
که اين مسئله دامن تمام بازار های سرمايه ای از جمله 

مسکن را گرفت.

با كاهش قیمت های پیشنهادی، حجم عرضه مسکن  افزایش یافت

خیز  بازار مسکن برای خروج  از  رکود
شایلی قرائی
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به گفته معاون گردشگری 
وزارت ميــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنايع دستی 
بيــش از ۴۰ هــزار ميليارد 
تومان خسارت بر اثر شيوع 
بيماری کوويد ۱۹ به گردشگری کشور خسارت وارد 
شد. اين در حالی اســت که به گفته فعاالن اين حوزه 
بيش از ۹۰ درصد از راهنمايان تورهای مسافرتی شغل 
خود را از دست داده اند. همچنين بر اساس آمار منتشر 
شده آمار اشتغال راهنمايان تور در کشور بسيار کمتر از 

۱۰ درصد ارزيابي شده است.
گردشگری در مواجهه با کرونا متحمل خسارت سنگين 
شده است و از ســوی ديگر فعاليت های گردشگری 
ميلياردها تومان متحمل خسارت شده اند. در حالی اين 
صنعت متحمل خسارت های بسيار بااليی در ايام شيوع 
کرونا شده است که دولت هم برای جبران خسارات در 

حد ناچيزی کمک کرده است. 
اگرچه کشورهای ديگر در حوزه تورهای گردشگری 
ويژه واکسن کرونا پيشگام شــده و درصدد هستند تا 
صنعت از بين رفته گردشگری خود را از طريق جذب 
مســافرانی که خواهان اســتفاده از واکسن هستند، 
جذب کنند. اما ايران هنوز به اين حوزه ورود نکرده بود. 
هدی عباسی، کارشــناس گردشگری و مدير پيشين 
گردشــگری منطقه آزاد ارس می گويد: با آغاز فصل 
گردشگری تابســتان، وزارت فرهنگ و گردشگری و 
وزارت امور خارجه ترکيه، تماس های فشرده و مکرری 
را با کشورهای گردشگرفرست، از جمله روسيه، آلمان 
و انگليس با هدف تشريح »الزامات گواهی گردشگری 
ايمن« آغاز کرده اســت. اين اقدام برای نجات صنعت 
گردشــگری در ترکيه انجام می شــود. او با استناد به 
گــزارش روزنامه هــای ترکيه، اظهــار می کند: روند 
واکسيناسيون کارکنان بخش هايی که با گردشگران 

در ارتباط هستند، تا پايان ماه جاری به پايان می رسد. 
واکسيناسيون کارکنان حوزه گردشگری از 7۰ درصد 

فراتر رفته است.
در همين رابطه مهسا مطهر، دبير کانون انجمن های 
صنفی کارگری راهنمايان گردشگری سراسر کشور و 
عضو هيئت مديره انجمن صنفی کارگری راهنمايان 
گردشــگری اســتان تهران درباره بيکاری تحميلی 
راهنمايان گردشگری در پی شيوع کرونا گفت: حوادث 
اخير وضعيت اشتغال صنف ما را با مشکل مواجه کرد. 
شيوع کرونا آخرين موردی بود که بر سفرهای داخلی 
تاثير گذاشــت اما اتفاقات ديگری نيز موجب شــد تا 
به طور تدريجی اشتغال راهنمايان گردشگری با مشکل 

مواجه شود. 
او ادامه داد: خيلی پيشتر از شــيوع کرونا کسب و کار 
راهنمايان گردشــگری از بين رفته بود. دلمان به عيد 
خوش بود که به علت شيوع کرونا اغلب تورهای عيد 
کنسل شد. اين روزها به طور رسمی ممنوعيت سفرها 
و گردشگری اعالم شــده اما حداقل بايد فکری برای 

اشتغال تعداد زيادی کارگران شاغل در اين حوزه کرد.

رئيس انجمن صنفی راهنمايان گردشــگری استان 
اصفهان نيز گفت: تا االن ۶۰ الی7۰ درصد از راهنمايان 
تغيير شغل داده اند و احتمال اينکه شغل جديد اعتماد 

آن ها را جلب کند باال است.
مريم هداييان درباره شرايط راهنمايان گردشگری در 
حالی که بيش از دو سال از شيوع ويروس کرونا می گذرد، 
اظهار کرد: شــرايط راهنمايان گردشــگری بيکاری 
صددرصد بوده و در ايام کرونا و حتی دوران پيش از آن 
در صنعت گردشگری، بيشترين آسيب را راهنمايان 
ديده اند. در کل شرايط بدی برای قشر گردشگری است 

و متاسفانه مشخص نيست تا کی طول بکشد.
اما محســن حاجی ســعيد، رييس کانون راهنمايان 
گردشگری در رابطه با وضعيت اين صنف در مواجهه 
با بحران کرونا به "کســب و کار" گفت: بســياری از 
راهنمايان گردشــگری پس از شيوع کرونا در بيکاری 
مطلق قرار دارند و در انتظار عادی شدن شرايط هستند. 
دســت کم نيمی از اين راهنمايان بيکارند و بقيه نيز 
از طريق مشــاغل موقت يا دوم امرار معاش می کنند. 
راهنمايان هيچ وقت در صنعت گردشگری و در چنين 

شرايطی خود را تصور نمی کردند بنابراين چطور ثابت 
کنند که از شرايط پيش آمده متضرر شده اند.  هرچند 
دولت و ســتاد ملی مقابله با کرونا بسته های حمايتی 
در قالب تسهيالت حمايت از آسيب ديدگان کرونا در 
نظر گرفته و اين بسته ها برای تأسيسات گردشگری تا 
حدودی راه گشــا هم بوده اما تا اين لحظه و با گذشت 
ماهها از بحران کرونا هنوز راهنمايان گردشگری حمايت 

جدی از سوی دولت نشده اند. 
رييس کانون راهنمايان گردشگری بيان کرد: در اين 
شرايط نيروی متخصصی که در اين حوزه بماند تصميم 
می گيرد يا می رود به سمت مشاغل ديگر و يا از آنجا که 
تخصصی روی يک زبان خارجی تسلط دارند می توانند 

جذب کشورهای ديگر شوند.
اين فعال صنفی در ادامه افزود: حدود ۲ تا ۳ ميليون نفر 
در کشور به کارهايی اشتغال دارند که از ديد وزارت کار، 
مشاغل غيررسمی است ولی رهنمايان گردشگری از 
وزارت گردشگری مجوز دارند. با اين حال راهنمايان 
گردشــگری جزو مشاغل خاص و ســاماندهی نشده 

هستند و مشمول بيمه بيکاری نمی شوند.

خسارت 40 میلیارد تومانی كرونا به گردشگری ایران
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۷0 درصد از راهنمایان تغییر شغل داده اند                                                                                                        عقب ماندگی گردشگری ایران از دیپلماسی واكسن

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در سال گذشته ۸۵درصد ارزش صادرات و ۶۸درصد 
وزن صادرات ايران به روسيه، محصوالت کشاورزی 
و غذايی بوده است. سيد روح اله لطيفی، سخنگوی 
گمرک اظهار داشت: ايران در سال گذشته يک ميليون 
و ۵۱هزار و 7۱تن انواع کاال بــه ارزش ۵۰۴ميليون 
و ۵7۵هزار و ۶۲۴دالر به روســيه صادر کرده است 
که ۴۲۹ ميليــون و ۶۲۴ هــزار و ۸۱۳ دالر آن انواع 
محصوالت شيالتی، کشاورزی و غذايی بوده است که 
۶۸ درصد وزن و ۸۵ درصد ارزش کاالهای صادراتی 

ايران به روسيه را به خود اختصاص داده است.
سيب با ۹۵ ميليون و ۵۰۰هزار دالر  در صدر کالهای 
صادراتی کشورمان به روسيه قرار دارد  وانواع  پسته 
به ارزش ۵۶ميليون و 7۵۰هزار دالر، در رتبه دوم قرار 
گرفته است  و کاالهای کيوی با ۳۰ ميليون دالر، انگور 
با ۲۸ميليون دالر، آلبالو بــا ۲۲ميليون دالر، فلفل با 
۲۲ميليون دالر، گوجه فرنگی با ۱۶ميليون دالر، رب 
گوجه فرنگی  با حدود۱۵ميليون دالر ، انواع آب ميوه 
و ژله و مربا با ۱۲ميليون دالر و انواع سبزيجات تازه با 

۹ميليون و ۱۳۳هــزار دالر، به ترتيب ۱۰ کاالی اول 
کشاورزی و غذايی  صادراتی ايران به روسيه  هستند.

کاهو با هشت ميليون و ۸۰۰هزار دالر، ماهی و ميگو با 
هشت ميليون و ۴۴۰هزار دالر، لبنيات با هفت ميليون 
و 7۰۰هزار دالر، سير با چهار ميليون و ۴۰۰هزار دالر، 
هندوانه با چهار ميليون دالر، بادمجان با سه ميليون 
و 7۵۰هزار دالر، انواع کلم با سه ميليون و 7۰۰هزار 
دالر، زردآلو با سه ميليون و ۵۰۰هزار دالر، خيار با سه 
ميليون و ۲7۵هزار دالر، توتون با سه ميليون و ۵۳هزار 
دالر، انواع سبزيجات و و ميوه های سخت پوست با دو 
ميليون و ۹۲۴هزار دالر، کرفس با دو ميليون و ۲۵۰ 
هزار دالر، شکالت و انواع بيسکوئيت با دو ميليون دالر، 
پياز با يک ميليون و ۶7۴هزار دالر، نمک خوراکی با 
يک ميليون و ۲۳۲هزار دالر، ســيب زمينی با يک 
ميليون و ۲۳۰هزار دالر و انواع چای با ۵۵۰هزار دالر، 
گل های خشک و نعناع با ۲۳۵هزار دالر، انواع ادويه و 
حنا با ۳۰۰هزار دالر در رتبه های بعدی خريد روسيه 

از ايران قرار دارند.

سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توســعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بيان اينکه توليد مرغ 
به اندازه نياز کشور بوده و هيچ کمبودی در اين زمينه 
وجود ندارد، گفت: وزارت جهادکشاورزی وظيفه توليد 
و تامين مرغ را بر عهده دارد و نظارت بر بازار و برخورد 
با گرانفروشی وظايف ساير دستگاه های مربوطه است.

حسن عباسی معروفان با بيان اينکه  نياز روزانه کشور 
به مرغ حدود 7۰۰۰ تن است و اگر اين عدد را در ۳۶۵ 
روز سال ضرب کنيم به عددی حدود ۲ميليون  و ۵۰۰ 
هزار مرغ خواهيم رسيد، گفت: اين 7۰۰۰ تن مرغ در 
بيش از ۲۲ هزار مرغداری کشور زير نظر وزارت جهاد 
کشاورزی توليد می شود. همچنين سازمان دامپزشکی 
نيز بر کشتار نظارت و آمار مرغ های ورودی و گوشت 

های استحصالی از آنها را در اختيار دارد.
وی با بيان اينکه هيچ کمبــودی در توليد مرغ وجود 
ندارد و توليد به اندازه نياز کشــور است، افزود: روزانه 
از ۳۱ استان کشــور گزارش دريافت می کنيم که اگر 
کمبود مرغی مشاهده شد سريعا رسيدگی شود ولی 
در ۱۰ روز اخير هيچ گزارشی از کمبود مرغ در استانی 
نداشته ايم. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در 

تامين خوراک مرغ هم کمبــودی نداريم و با ارزی که 
بانک مرکزی تخصيص داده است نهاده به طور مرتب 
وارد کشور می شود. حتی در مقايسه با سال گذشته 

مدت مشابه  بيش از نياز، نهاده وارد شده است.
وی در پاسخ به اين سوال که چرا قيمت مرغ در روزهای 
اخير افزايش داشته و آيا وزارت جهاد کشاورزی اقدامی 
در راستای ايجاد ثبات در بازار انجام داده است يا خير، 
گفت: وزارت جهاد کشــاورزی وظيفه توليد و تامين 
را برعهده دارد و نظارت بر گرانفروشــی و کنترل بازار 
بايستی توسط دســتگاه های مربوطه چون سازمان 
صمت، ســازمان حمايت، اتاق بازرگانی اســتان ها، 
تعزيرات و بازرســی های اصناف انجام شود. اگر مرغ 
گران فروخته می شود بايستی دستگاه های ذی ربط به 
اين مساله ورود کنند. قيمت مرغ برای مصرف کننده 
۲۴هزار و ۹۰۰ تومان اســت و بايد در تمام استان ها 
رعايت شود. عباسی معروفان تصريح کرد: در استان 
تهران گزارش هايی از عــدم رعايت نرخ مصوب مرغ 
داشتيم که پس از بررسی و تاييد گرانفروشی واحدهای 
متخلف به تعزيرات معرفی شدند. ضمن اينکه هميشه 
عده ای هســتند که مقررات را رعايت نمی کنند ولی 
بايد بدانند که قطعا با آنها برخوردهای الزم خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق گفت: امروز شاهد يکی از گرمترين 
روزهای سال هستيم به طوری که در اغلب نقاط کشور، 
دما افزايش قابل مالحظه ای پيدا کرده و پيش بينی می 
شــود که مصرف به ۵۸ هزار مگاوات و باالتر برسد که 
مصرف بسيار بااليی است و قطعا ما برای تامين اين ميزان 
محدوديت های جدی داريم. مصطفی رجبی مشهدی 
در پيامی تصويری اظهار کرد: پيش بينی شده است که از 
طرح های تشويق محور مديريت مصرف استفاده کنيم و با 
همکاری خوب مشترکان بخش خانگی بتوانيم در ساعات 
اوج مصرف محدوديت های تامين برق را به حداقل ممکن 
برسانيم. به گفته وی از همه هموطنان خواهشمنديم 
که در ســاعات اوج مصرف از وســايل برقی پرمصرف 
استفاده نکنند، کولرهای آبی را روی دور کند قرار دهند و 

کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظيم کنند. روز گذشته 
نيز رخشانی مهر - دبير ســتاد راهبری اوج بار از پيش 
بينی عبور مصرف برق طی ۲۴ ساعت آينده از خطوط 
قرمز خبرداد و گفت: با توجه به نقشه های هواشناسی، 
دمای هوا در ۲۴ ساعت آينده در بيشتر نقاط کشور رو به 
افزايش است و اين موضوع  باعث افزايش شديد مصرف 
برق خواهد شــد. وی با پيش بينی رشــد ۲۰ درصدی 
مصرف برق نســبت به هفته گذشــته، گفت: از  همه 
ظرفيت ها به منظور جلوگيری از بروز خاموشی استفاده 
خواهيم کرد. بازرسی از ادارات  پرمصرف آغاز شده و اين 
اقدام فردا نيز با شدت بيشتری ادامه خواهد يافت و در 
 همين راستا برق اداراتی که مصرف خود را به ۵۰ درصد 

کاهش ندهند، قطع خواهد شد.

وجود نابساماني هاي بسيار در بازار آهن و فوالد

گرانفروشی مرغ ربطی به وزارت جهاد كشاورزی ندارد

کمبودی در توليد مرغ نداریم

سخنگوی صنعت برق:

با محدودیت های جدی برق مواجه هستيم

۸۵   درصد صادرات ایران به روسيه مواد غذایی و کشاورزی است
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استخراج كنندگان رمزارز و فشار مضاعف بر صنعت برق
برآوردها نشان می دهد با توجه به اوج بار شبکه در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته )افزایش حدود ۸ هزار مگاواتی(، ماینرها متهم 
به سهم ۲۵درصدی در میزان افزایش مصرف برق در کشور هستند.قطعی 
برق در سال ۱۴۰۰ بســیار زودتر از موعد هر سال مهمان خانه های مردم 
شده، هر چند که میزان خاموشــی ها طی روزهای اخیر کاهش یافته اما 
پیش بینی می شــود که در هفته پیش رو نیز مجدداً با افزایش دمای هوا، 

شاهد تکرار این وضعیت باشیم.
این در حالی است که برخی از فعاالن نظام سالمت نسبت به وضعیت تأمین 
برق تجهیزات موردنیاز برای درمــان بیماران کرونایی نگرانی هایی دارند. 
همچنین در پی قطعی روزانه برق طی سال گذشــته، ضربه سنگینی به 
صنایع تولیدی کشور وارد شد و خاموشی های زودهنگام سالجاری، فعاالن 
اقتصادی را مجدداً نگران کرده است چراکه با تداوم وضعیت موجود، عالوه 
بر هدررفت هزینه دســتمزد نیروی کار، احتمال خسارت به دستگاه ها و 

ماشین آالت نیز وجود دارد.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت نیرو، استخراج رمزارز در کنار گرمای هوا 
از جمله دالیل قطعی برق در سراسر کشور بوده است. اخیراً رضا اردکانیان 
وزیر نیرو بابت خاموشی های گسترده به مجلس احضار شد و صراحتا معترف 
شد که یکی از عوامل اصلی کمبود برق متوجه استخراج کنندگان رمزارز ) 

)crypto Miningاست.
اردکانیان در ادامه به مسئله استخراج پنهانی رمزارزها اشاره کرده و عنوان 
کرد رمزارزهایی که به صورت پنهان اســتخراج می شــود مصرف انرژی 
بیشتری را در بر دارد، زیرا باید دستگاه های استخراج را در محلی پنهانی 

قرار دهند و برای خنک کردن آنها به مصرف انرژی بیشتری نیاز است.
این در حالی اســت به گفته رضا پدیــدار رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهران بر اســاس آمار اعالمی تقریباً 7 برابــر مراکز مجاز، مراکز 
غیر مجاز استخراج وجود دارد.این آمار خود حکایت از مصرف دوچندان 
برق به دلیل استخراج رمزارز در کشــور ما به علت شیوع شیوه غیرمجاز 
زیرزمینی و خانگی دارد. اســتخراج رمزارزها عالوه بر ریسک پولشویی و 
کالهبرداری های مرتبط با آن به نوعی اکنون یک تهدید جدی برای امنیت 
انرژی و محیط زیستی کشور ما تلقی می شود. طبق آمار "فورچون بنک آو" 
آمریکا در طی ۲ سال گذشته، رشد تاریخی استخراج بیت کوین به افزایش 
۴۰ میلیون تنی دی اکســید کربن در جهان انجامیده که هم تراز با اضافه 

شدن ۸.9 میلیون خودروی جدید به خیابان هاست!
اکنون این معضل به شکل مستقیم در حال آسیب رساندن به بخش صنعت 
و بهداشت کشورمان نیز است. علی مدحت کارآفرین نمونه مدعی شده، 
خسارت روزانه قطعی برق به صنایع کشــور معادل بیش از ۵۲۲ میلیارد 
تومان است. سید علی جمالیان رئیس بیمارستان لواسانی نیز هشدار داده، 
قطعی دســتگاه های ونتیالتور بیماران کرونایی درپی قطعی برق، خطر 

سکته مغزی آنان را به مراتب افزایش داده است.
مصطفی رجبی مشهدی ســخنگوی صنعت برق نیز پیش از گفته بود که 
براساس تخمین منابع خارجی حدود ۱۵ هزارمگاوات برق در کل جهان 
توسط دستگاه های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می گیرد که حدود 
۱۰ درصد این میزان مصرف برق، ســهم ایران اســت.به گفته مسئوالن 
توانیر، میزان مصرف برق واحدهای استخراج کننده رمز ارز )شامل مجاز 
و غیرمجاز( حدود ۲ هزار مگاوات اســت. رئیس جمهور در این باره معتقد 
اســت، از میزان مذکور، صرفاً 3۰۰ مگاوات آن با کســب مجوزهای الزم 

صورت می گیرد!

پیش بینی رشد یک ارز دیجیتال 
ريپل تا كجا رشد می كند؟

ریپل یک الگوی مثلث صعودی تشــکیل داده و اگر این الگو را به باال بشکند 
می تواند 3۴ درصد رشد داشــته باشــد. هم زمان با ریزش های سنگین بازار 
رمزارزها، ریپل از ۲۰/۱ دالر تا ۶۴ سنت سقوط کرد اما بعد از اینکه وکالی ریپل 
کمســیون بورس و اوراق بهادار را در دادگاه شکست دادند این ارز رشد کرد و 
حاال یک دالری شده است. پس از پیروزی در دادگاه و صعود این ارز تا یک دالر 
روند صعودی کند شد. در حال حاضر ریپل شرایطی متعادل دارد اما بسیاری از 
کارشناسان اهداف باالیی برای این ارز متصور هستند.ریپل یک مثلث صعودی 
تشکیل داده اســت و در این محدوده نوســان می کند. الگوی مثلث صعودی 
حتی اگر در روند نزولی تشکیل شود سیگنال تغییر روند برای بازار دارد.به نظر 
می رســد اگر حجم معامالت افزایش پیدا کند و ریپل بتواند کف های باالتری 
نسبت به دفعه قبل ثبت کند می تواند مثلث صعودی را بشکند و تا ۴۴/۱ دالر 

رشد کند.
اتریوم به سلطه بیت کوین در بازار رمزارزها پایان می دهد؟

همچنین آمار و داده ها نشــان می دهد که اتریوم به سرعت در حال کم  کردن 
فاصله خود با بیت کوین است و احتماال تا چند سال دیگر جای این رمزارز را در 
صدر بازار ارزهای دیجیتال بگیرد. اتریوم به سرعت در حال کم کردن فاصله 
خود با بیت کوین است. اگر چه مقایسه ارزش بازار این دو رمزارز شاید چنین 
چیزی را نشان ندهد، چرا که در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین ۶۸۰ میلیارد 
دالر و اتریوم کمتر از 3۰۰ میلیارد دالر است، اما از نظر ارزش ذاتی و تحوالت 
اخیر، به نظر می رسد اتریوم دیگر زیر سایه بیت کوین نیست.رشد سریع اتریوم 
این احتمال را تشدید کرده که در چند سال آینده احتمال اتر جای بیت کوین 
را در صدر ارزش بازار رمزارزها بگیرد. اگر چــه تا چند ماه پیش این فقط یک 
فرضیه نظری بود اما حاال آمار و ارقام هم بر این ادعا صحه می گذارند. اما چرا 
اتریوم به پرچمدار بازار ارزهای دیجیتال تبدیل خواهد شــد؟از اواسط سال 
۲۰۲۰ میالدی، بدون شک ارزش اقتصادی تسویه شده روی اتریوم به سطح 
جدیدی رسیده است. آمار نشان می دهد که اتریوم ۵ برابر بیشتر از بیت کوین 
توانسته فعالیت های مالی را تسهیل کند و همین موضوع موجب شده تا کاربران 
برای امنیت ارزش پولی خود به این شبکه اعتماد بیشتری داشته باشند.نکته 
قابل توجه اینجاست که فعالیت مالی تسویه شده روی ETH تنوع بسیاری دارد 
از تامین مالی غیرمتمرکز گرفته تا دارایی های مالی دیگر. با این وجود ارزش 
تحت سلطه اتریوم از بیت کوین پیشی گرفته است. در حال حاضر اتریوم هر روز 
۲۰ میلیارد دالر ارزش تسویه شده دارد و بیت کوین ۱۴ میلیارد دالر.کاربران 
اخیرا علیه ناتوانی ETH در تسهیل تراکنش های ارزان تر اعتراضاتی کرده اند. 
متوسط هزینه 7 روزه به اســتخراج کنندگان اتریوم 3۲ میلیون دالر در روز 
است و این در حالی است که این کارمزد برای بیت کوین روزانه تنها ۴ میلیون 
دالر اســت. فضای بلوکی اتریوم بسیار ارزشــمندتر از هر بالک چین دیگری 
است و این به خاطر تسهیالتی است که این شبکه ارائه می دهد، در حالی که 
زنجیره بیت کوین هنوز ضد تداخل است.وقتی حرف از امنیت به میان می آید، 
بیت کوین رهبر مطلق است. اما مدتی است که تاج و تخت این رمزارز به چالش 
کشیده شده است. آمارها نشان می دهد که امنیت اتریوم به صورت لحظه ای 
بیشتر از بیت کوین است. عالوه بر این اتریوم ساالنه ۱۸ میلیارد دالر به ماینرها 
پرداخت می کند در حالی که پرداختی بیت کوین ۱3/۵ میلیارد دالر اســت. 
اتریوم پول بیشتری به استخراج کنندگانش می دهد و هزینه دفتر کل بیشتری 

دارد، پس روی کاغذ امن تر هم محسوب می شود.

اخبار

 نمایش پیام های بازرگانی تمام صفحه در توئیتر
توئیتر در حال افزودن قابلیتی تازه به بخش فلیتس برای نمایش پیام های بازرگانی تمام صفحه است. فلیتس رقیبی برای بخش استوری اینستاگرام محسوب می شود.انتظار می رود توئیتر به زودی نمایش تبلیغات در 
بخش فلیتس را آغاز کند. این شبکه اجتماعی فلیتس را در نوامبر گذشته راه اندازی کرد. از فلیتس می توان برای نمایش پست های کاربران در باالی فید آنها و نیز به اشتراک گذاری عکس، ویدئو و متن استفاده کرد.

توئیتر امیدوار است با نمایش تبلیغات در فلیتس درآمد بیشتری کسب کند. درآمد تبلیغاتی توئیتر در یک سال گذشته ۳۲ درصد رشد کرده است. این رقم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸۹۹ میلیون دالر 
بوده و انتظار می رود این رقم در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۱ درصد رشد کند.بر اساس تازه ترین برآوردها، تعداد کاربران روزانه توئیتر تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۱۵ میلیون نفر می رسد. 

کسب وکارهای دانش بنیان از 
مشهورترین تا کوچک ترین 
آنها نه تنها نسبت به انتشار 
اســامی دریافت کنندگان 
وام و تســهیالت از صندوق 
نوآوری و شکوفایی نگران نیستند، بلکه خود خواستار 
انتشار شفاف این اسامی شده اند. بعد از انتشار نامه ای 
از طرف سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به 
علی وحدت، رئیس هیئت عامــل صندوق نوآوری و 
شکوفایی در تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری همچنان 

هیچ واکنشی از طرف این نهاد شکل نگرفته است.
شــفافیت بنیادی تریــن اصل در پیشــبرد اهداف و 
برنامه هاست. حاال در شرایطی که نه تنها زندگی روزمره 
بلکه کســب وکارهای دنیای امروز در اتاق شیشه ای 
پیش می روند، امکان تاریک کردن این اتاق شیشه ای 
خیلی ساده نیست. کســب وکارهای امروز که اغلب 
دستی بر فناوری هم دارند، عملکرد و برنامه هایشان 
باید شفاف باشد. عدم شفافیت روزنه ای پرخطر است 
که نه تنها کســب وکار فعال در دنیای فناوری را دچار 
مشــکل می کند بلکه سوءبرداشت نسبت به عملکرد 
آن کســب وکار مخصوصاً در جریان مالی را چندین 

برابر می کند.
شــفافیت در همه مراحل پیشــبرد یک کسب وکار 
حســاس و قابل پیگیری اســت. هرچند این موضوع 
زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که مسائل مالی 
وارد دایره بحث شوند. بررسی جریان مالی نیز زمانی 
برای عموم جامعه و مخصوصاً دیگر کســب وکارهای 
یک حوزه اهمیت بیشتری پیدا می کند که حرف از وام 
و تسهیالت به میان می آید. پرداخت کننده تسهیالت، 
دریافت کننده آن و از طرفی دیگر وضع کننده قوانین 
مربوط به تســهیالت همگی باید درباره این هزینه ها 
پاسخگو باشند.این روزها بحث درباره شفاف سازی و 
انتشار لیست دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری و 
شکوفایی توسط کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها 
جدی تر از گذشــته شده اســت. راه پرداخت هم در 
گزارشی که پیش ازاین با تیتر »امتحان بزرگ صندوق 
نوآوری و شکوفایی در برابر شــفافیت« منتشر کرد، 
خواستار شفاف ســازی هزینه ها و چگونگی پرداخت 
کمک به این کسب وکارها از طرف صندوق نوآوری و 

شکوفایی ریاست جمهوری شده بود.
بر اســاس این گزارش و طبق آماری که در صندوق 
نوآوری و شکوفایی درج شده است در سال ۱399 بیش 
از ۵ هزار میلیارد تومان به شــرکت های دانش بنیان 
تســهیالت ارائه شــده اســت که این رقم در مدت 
مشــابه ســال ۱39۸ کمتر از 3 هزار میلیارد تومان 
بود. همچنین طبــق آماری که صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی ارائه داده بیش از ۲7۰۰ عدد تسهیالت در 
اختیار شــرکت های دانش بنیان در سال ۱399 قرار 

گرفته است. اگر یک حساب سرانگشتی انجام دهیم 
در طول یک سال گذشــته به هریک از شرکت های 
دانش بنیان به طور میانگیــن حدود ۲ میلیارد تومان 
تسهیالت تعلق گرفته اســت. این در حالی است که 
تعداد تسهیالت در طول سال 9۸ کمی بیش از ۱۲۰۰ 

مورد بود.
غیرشفاف بودن آمار منتشر شــده از طرف صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی و از طرفی دیگــر اظهارنظر 
کسب وکارها مبنی بر عدم دریافت تسهیالت همگون 
با این اعداد و ارقام؛ پرسش ها درباره اینکه مبالغ اعالم 
شده بر اساس کدام ویژگی ها پرداخت شده را تقویت 
می کند. عالوه بــر این همچنان صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی با وجود پیگیری های راه پرداخت، فعاالن 
کسب وکارهای دانش بنیان در شبکه های اجتماعی و 
البته اعالم نظر دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
مبنی بر انتشار اطالعات مربوط به پرداخت تسهیالت 

اطالعاتی درباره این موضوع منتشر نکرده است.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات، 
تقریباً یک هفته قبــل گفته بــود: »مبنی بر مصوبه 
دسترســی آزاد به اطالعات قراردادها، کمیســیون 
دسترسی آزاد به اطالعات، انتشار هر نوع توافق منتهی 
به منفعت مالی یا غیرمالی )شــامل قــرارداد اعطای 
تســهیالت و کمک( در مصادیق ماده 3 این مصوبه 
آمده است.« این اظهارنظر باقری اصل نیز موردتوجه 

صندوق نوآوری و شکوفایی قرار نگرفت.
یک ضلع این ماجرا کســب و کارها هســتند و هرقدر 
هم صندوق نوآوری و شــکوفایی نســبت به انتشار 
جزئیات پرداخت وام و تســهیالت مقاومت کند، در 
نهایت کسب وکارهای دانش بنیان، از میزان دریافت 
تســهیالت و وام حداقل از طرف خود، آگاهی دارند. 
همین موضوع منجر بــه آغاز شفاف ســازی درباره 
دریافت وام و تســهیالت در توییتر شــد. مصطفی 
امیری، مدیرعامــل زرین پال این رونــد را در اکانت 
خود در توییتر آغاز کرد و با دعوت کســب وکارهای 
دیگر از آنها خواست به زنجیره شفاف سازی دریافت 
وام و تســهیالت کمک کنند. این زنجیره با هشتگ 

#اکوسیستم_شیشه ای ادامه پیدا کرد.
مدیرعامل زرین پال به عنوان آغاز کننده این زنجیره 
شفاف ســازی در توییتی اعالم کرد: »طی ۱۱ سال 
فعالیت در زرین پال و جاهایی که به عنوان هیئت مدیره 
حضــور دارم، تنها یک مــورد وام از صندوق دریافت 
کرده ایــم و آن هم 3۰۰ میلیون تومان در ســال 9۸ 
در زرین پال بــوده.« همچنین نیما اشــرف زاده هم 
اعالم کرد که شیپور طی ۱۰ سال فعالیت خود، هیچ 
کمکی از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نکرده 
اســت. کمدا، پارســکدرز، رایان نظم، ارانیکو و تعداد 
قابل توجهی از دیگر کسب وکارهای دانش بنیان هیچ 
تســهیالتی دریافت نکرده اند. نکته قابل توجه اما این 
اســت که عالوه بر کســب وکارهای دانش بنیانی که 
همچنان هیچ کمکی از صندوق نوآوری و شکوفایی 
دریافت نکرده اند، کسب وکارهایی که بعد از چندین 

ســال در صف دریافت وام و تسهیالت ایستاده اند هم 
کم نیستند.

جعفر محمدی نیز در ادامه #اکوسیستم_شیشه ای 
اعالم کرد: »ما دو وام ۱۰۰ و 3۵۰ میلیونی سرمایه در 
گردش برای ابرینو در ســال های 9۵ و 9۸ از صندوق 
شــریف گرفتیم. در مجتمع شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه شــریف هم یک واحد با ۲۰٪ باالتر از ارزش 
روز منطقه را اجاره به شــرط تملیک کرده ایم که رقم 
تســهیالت آن ۶۵۵ میلیون تومــان بود.«همچنین 
احمدرضا منصوری هم اعالم کرد: »در عمر۶ ســاله 
پی پینگ یک درخواســت ۲ میلیارد وام به صندوق 
داده ایم. در دی یا بهمن ماه مصوبه ۱ میلیارد وام توسعه 

گرفته ایم و هنوز هم این وام را دریافت نکرده ایم.«
محمد خلج، مدیرعامل اســنپ هم در رشته توییتی 
میزان استفاده این کسب وکار دانش بنیان از تسهیالت 
و وام هــای دولتی را توضیــح داد: »دربــاره وام های 
حمایتی دولت در ســال کرونا، باید بگویم که ســال 
گذشته کل گروه اسنپ اعتباری به مبلغ ۱۵ میلیارد 
تومان از صندوق نوآوری دریافت کرد و کل این مبلغ 
را به حمایت از جامعه کاربران راننده فعال اسنپ که 
بعد از همه گیری کرونا دچار کاهش درآمد شده بودند 
اختصاص دادیم.« خلج همچنین در ادامه اعالم کرد: 
»در واقع سهم بالغ بر ۱۰ کسب وکار در گروه اسنپ از 
کل بودجه صندوق نوآوری حدوداً یک صدم درصد، با 
مدت اعتبار تخصیصی 3 ماهه بود که برای دو دوره 3 
ماهه دیگر تمدید شد و در نهایت آذرماه سال گذشته 

اصل و سود وام را به صندوق پرداخت کرده ایم.«
یکی دیگر از کسب وکارها که همیشــه برای جامعه 
حساســیت قابل توجهی داشــته دیجی کاال اســت. 
دیجی کاال نیز وارد زنجیره اعالم دریافت تســهیالت 
شد و رقم دریافتی این کسب وکار دانش بنیان را اعالم 
کرد. حمید محمدی، مدیرعامل دیجی کاال در حساب 
توییتر خود اعــالم کرد: »دیجــی کاال در دو نوبت از 
صندوق نوآوری و شــکوفایی وام دریافت کرده است. 
اولی در تاریخ ۶/۱۲/9۸ و مبلغ 3۰ میلیارد تومان و با 
نرخ بهره %۱۲ که تمام اقساط آن طی یک سال تسویه 

شــده. دومی در تاریخ 3۰/9/99 بــه مبلغ ۸ میلیارد 
تومان که در حال پرداخت اقساط آن هستیم.«

او همچنین در بخش دیگری از رشته توییت خود به 
موضوعی قابل توجه درباره مدل و سیستم پرداخت وام 
و تسهیالت به کسب وکارها اشــاره و عنوان کرد: »در 
ارتباط با مقدار تخصیص وام به هر شــرکت به صورت 
عادالنه، یکی از اســتانداردها تــا 7۰% مبلغ فروش 
ساالنه شرکت هاســت. این عدد متناســب با سطح 
نیاز و اثرگذاری آن شــرکت است.«کسب وکارهای 
دانش بنیــان از مشــهورترین تــا کوچک ترین آنها 
نه تنها نسبت به انتشار اســامی دریافت کنندگان وام 
و تســهیالت از صندوق نوآوری و شــکوفایی نگران 
نیستند، بلکه خود خواستار انتشار شفاف این اسامی 
شده اند. بعد از انتشــار نامه ای از طرف سازمان نظام 
صنفی استان تهران به علی وحدت، رئیس هیئت عامل 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در تاریخ ۸ اردیبهشت 
سال جاری همچنان هیچ واکنشی از طرف این نهاد 

شکل نگرفته است.
این در حالی اســت کــه رئیس صندوق نــوآوری و 
شکوفایی، بعد از درخواســت مکرر کسب وکارها در 
شبکه های اجتماعی و پیگیری رســانه ها اعالم کرد: 
»دلیل عدم تمایل وام گیرندگان به انتشــار جزئیاتی 
مثل نام ها و مبالغ دریافت شده، یکی مسئله »رقابت« 
میان شرکت ها و دیگری »موانع قانونی« است.« این 
دو موضوع با اعالم قانونی بودن انتشار جزئیات پرداخت 
تســهیالت از طرف باقری اصل و واکنش گســترده 
مدیران و بنیان گذاران کسب وکارهای دانش بنیان با 
انتشار جزئیات تسهیالت دریافتی خود پاسخ داده شد.

۱3 هزار میلیارد وام و تسهیالت پرداخت شده است، 
در مقابل این عدد، جمع ارقام اعالم شده در هشتگ 
اکوسیستم شیشــه ای فاصله قابل توجهی با این عدد 
دارد. حاال بایــد منتظر واکنش صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی در مقابل این کسب وکارها ماند. کسب وکارها 
تصمیم گرفته اند به فعالیت خود در اتاق شیشه ای ادامه 
دهند، اما آیا صندوق نوآوری و شــکوفایی هم در این 

اتاق خواهد ماند یا به تاریکی پناه می برد؟

اكوسيستم شيشه ای جلوتر از صندوق نوآوری و شكوفايی

شفاف سازی کسب وکارهای دانش بنیان درباره وام و تسهیالت
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

دبیر ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی از نرخ رشد ۵۰ درصدی 
شــرکت های خالق حوزه اقتصاد دیجیتال در ســال 
گذشته و حمایت ۴ هزار میلیاردی دولت از این کسب 
و کارها خبر داد.مهدی محمدی با اشاره به برآوردهای 
انجام شده از وضعیت پیشــرفت شرکت های خالق 
حوزه اقتصاد دیجیتال از منظــر تعداد و میزان درآمد 
اظهار داشــت: برآورد ما نشــان می دهد که در سال 
99 شرکت های خالق حوزه اقتصاد دیجیتال به طور 
متوســط از نظر تعداد و میزان درآمد با نرخ رشدی در 

حدود 3۰ تا ۵۰ درصد روبرو شدند.
وی گفت: به سبب شــیوع ویروس کرونا برخی از این 
شرکت ها در ســال 99 از نظر نرخ رشد درآمد تقویت 
شــدند اما برخی دیگر نیز تضعیف شــده اند. بررسی 
نشان می دهد که شــرکت های فعال در حوزه تجارت 

الکترونیک رشد بیشتری را تجربه کرده اند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 

و هوشــمند ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت: تفکیک این آمار نیز نشان می دهد که 
شرکت های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه اقتصاد 
دیجیتال میزان نرخ رشــدی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد 
داشته اند که این نرخ رشد مربوط به میزان فروش این 
شرکت ها می شــود.وی ادامه داد: اما در حوزه تجارت 
الکترونیک و کسب و کارهای آنالین سال گذشته این 
شرکت ها بیش از ۵۰ درصد رشد درآمدی داشته اند.
محمدی دلیل این افزایش درآمد را بروز اتفاقات مهمی 
از جمله شیوع ویروس کرونا عنوان کرد که باعث شده 
مردم به اســتفاده از ابزارهای دیجیتال روی آورده و 
کاالهای آنالین خریداری کنند.وی گفت: از سوی دیگر 
سواد دیجیتالی مردم افزایش یافته و این موضوع در کنار 

حمایت از کسب و کارها با اختصاص پهنای باند، رونق 
این حوزه را به همراه داشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشــمند ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه نرخ رشد پهنای باند در سال های 
اخیر قابل مقایســه با چند ســال گذشــته نیست، 
خاطرنشان کرد: دولت با در اختیار قرار دادن پهنای باند 
مناسب به کسب و کارها توانسته از این کسب و کارها 
حمایت ویژه ای به عمل آورد. در کنار این موضوع، بحث 
حمایت های مالی نیز به رونق کســب و کارهای حوزه 

اقتصاد دیجیتال کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه سبد حمایتی کسب و کارهای حوزه 
اقتصاد دیجیتال از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و 

نیز منابع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأمین 
می شود، اضافه کرد: در ســال 99 وزارت ارتباطات به 
کسب و کارهای آنالین خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تا ۲۰۰ 
میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شــده پرداخت 

کرده است.
محمدی افزود: سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز در قالب تسهیالتی بالغ بر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها حمایت کرده 
اســت که نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ هزار 
میلیارد تومان آن به تسهیالت حوزه اقتصاد دیجیتال 

اختصاص یافته است.
به گفته وی، ستاد توســعه اقتصاد دیجیتال معاونت 
علمی نیز سال گذشته به صورت مستقیم مبلغ ۱۰۰ 
میلیارد تومان را در قالب گرنت و وام به شــرکت های 
حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص داده است. مجموع 
این حمایت ها باعث رشد شــرکت های فعال در حوزه 
اقتصاد دیجیتال و تحقق شعار جهش تولید شده است.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع 
مواجهه وزارت ارتباطات، فضای مجازی دستمایه نزاع های 
سیاسی قرار گرفته است، به نکاتی برای چگونگی تحقق 
ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد. عبدالحسین 
کالنتری اظهار داشت: با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه 
عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید 
نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز 
فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئوالن 
کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه های آن وجود ندارد. به 
همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه های 
اجتماعی و پیام رسانها تقلیل داده می شود.وی ادامه داد: 
اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم 
اجتماعی اقتصادی جدیــدی را صورت بندی می کند و 
هویت و استقالل و حاکمیت ملی را به چالش می کشد، در 
حاشیه قرار می گیرد و یا از دستورکار خارج می شود. لذا ارتقا 
فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که 
رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم 
است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.کالنتری 
گفت: درست است که فهم مهندسی و فنی از فضای مجازی 
و پیچیدگی های آن کافی نبوده و خسارات زیادی را برای 
کشور به همراه داشته اســت، اما فهم عالمان اجتماعی و 

انســانی نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی فضای مجازی 
که بسیار از حیث ایدئولوژیک نیز باردار و ارزشی هستند، 
کم فایده است. لذا باید از این نگاه های تک رشته ای فراتر 
رفت و همزمان ابعاد فنــی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، 
ژئوپلتیک و ســایر ابعاد را نیز در تحلیــل فضای مجازی 
و سیاســتگذاری و مدیریت آن لحاظ کرد. این نگاه باید 
بتواند ترکیب بعدی شورای عالی فضای مجازی و الیه های 
مدیریتی و کارشناسی آن را نیز دچار تغییر جدی کند.این 
دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله اساسی این است 
که موضوع مهم فضای مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً 
کمتر از انقالب صنعتی نیست و آینده کشور را در مقیاس 
ملی و بین المللی رغم می زند، دستمایه نزاع های سیاسی 
بسیار پایین و داخلی قرار گرفته است، گفت: بخش مهمی 
از این نزاع ها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان 
پیشانی دولت با این موضوع اســت.وی ادامه داد: لذا باید 
موضوعات مرتبط با این فضا )نظیر شبکه ملی اطالعات، 
پیام رسانها و…( را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور 

مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش های سیاسی داخلی 
و یا از حد یک وزارتخانــه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم 
گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش های 
استراتژیک مبادرت ورزید. چرا که گویا دولت توان و جرأت 
کنش اســتراتژیک در این حوزه را از دست داده است.به 
گفته کالنتری اگر در هر حوزه ای جوان گرایی یک شــعار 
و تعارف باشد، در اکوسیستم فضای مجازی جوان گرایی 
یک ضرورت و اجبار تاریخی غیرقابل انکار اســت. چرا که 
تقریباً فقط نسل جوان است که ظرایف و اقتضائات و تبعات 
این فضا را می شناســد و وجدان می کند و می تواند در آن 
کنشگری کند و مؤثر باشد. لذا دولت جدید مجبور است 
که در این حوزه، که از قضا پیشــران تحول در ایران است، 
جوان گرایی کند.کالنتری ادامه داد: مدیریت و حکمرانی 
مناســب فضای مجازی عالوه بر اجماع و ارتقای ادراک 
نظری و پرهیز از منازعات سیاسی خرد و جناحی، مستلزم 
تقسیم کار نهادی دقیق میان نهادها و دستگاه های دولتی و 
حاکمیتی و نظارت دقیق و سفت و سخت بر حسن عملکرد 

آنها است. به عنوان مثال هنوز تقسیم کار میان دستگاه ها در 
بحث محتوا کامالً شفاف نیست )مثل موضوع صوت و تصویر 
فراگیر( و دستگاه های مختلف بیش از اینکه دغدغه وظایف 
خود را داشته باشــند، به حوزه دیگر بازیگران ورود پیدا 
می کنند.وی اضافه کرد: به عالوه بسیاری از مصوبات شورای 
عالی فضای مجازی و ابالغیه های مرکز ملی فضای مجازی 
به علت فقدان ضمانت اجرا، معطــل می مانند؛ مصوبات 
مربوط به فعالیت پیام رســانهای خارجی و یا شبکه ملی 
اطالعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در 
تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل 
است. لذا دولت باید گام هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی 
و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.رئیس پژوهشگاه 
فضای مجازی گفت: تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده 
از تمامی ظرفیت های حاکمیتی، مردمی و بخش خصوصی 
است. این موضوع باالخص با توجه به ماهیت فضای مجازی و 
ذات منتشر و شبکه ای و افقی آن اهمیت می یابد و متأسفانه 
ما نتوانستیم از این ظرفیت ها در کشور به ویژه در موضوعاتی 
نظیر تولید محتوا، نظارت و پاالیش به خوبی استفاده کنیم. 
لذا دولت باید ضمن شناسایی و رصد دقیق بازیگران، زمین 
بازی، قواعد بازی و نیز ذی نفعــان از ظرفیت های تمامی 

ذی نفعان استفاده کند.

رشد ۵0 درصدی درآمد شركت ها در يك سال

اختصاص ۴ هزار میلیارد به شرکت های خالق اقتصاد 

ايران ديجيتال چگونه در دولت آينده محقق خواهد شد

تقسیم کار در حوزه محتوای فضای مجازی شفاف نیست


