
اتباع عراقی به بزرگ ترین گروه خارجی خریدار 
خانه در ترکیه تبدیل شدند.

به گــزارش خبرگزاری آناتولــی ترکیه، کاهش 
محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شــده 
تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 
افزایش داشته باشــد؛ به گونه ای که طبق اعالم 
مرکز آمار این کشــور،  در ماه می، میزان خرید 
خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ 
واحد رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی 
ترکیه، جذابیت خرید خانه توســط خارجی ها 

بیشتر شده است.  
از کل ۵۹ هــزار و ۱۶۶ خانــه فروخته شــده، 
استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده 

و طی یک سال اخیر ۱۱ هزار و ۳۵۶ مورد از کل 
معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر 
بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با 
۵۶۵۳ مورد و ازمیر با ۳۲۹۸ مورد، محبوب ترین 

شهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.  
به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می اتباع عراقی  
با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ 
خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند و ایرانی ها 
با خرید ۲۳۱ خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. 
شهروندان روســی با خرید ۱۱۹ خانه در ترکیه 
سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده 
اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه توسط 
اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۸۱۸ 
خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با ۱۰۶ خانه بوده 

است. سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸۱۲ خانه 
در ترکیه به خارجی ها فروخته شــد که این رقم 
نسبت به ســال قبل از آن، ۱۰.۳ درصد کاهش 

یافته است.  
طبق قوانیــن جدیــد، اتباع خارجــی با خرید 
خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دالر و باالتر می توانند 
شــهروندی و تابعیت ترکیه را به دســت آورند.  
از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توســط 

خارجی ها رونق زیادی گرفته است.
تامــر اوزرت- مدیر گــروه اوزیورتــالر- گفت: 
نوســانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم 
دارای پیامدهای مثبت و هم منفی بوده اما کاهش 
ارزش پول ملی باعث ارزان تر شــدن خانه پیش 

چشم خریداران خارجی شده است.

تسهیالت پرداختی بانک ها طی فروردین امسال 
به بخش های اقتصــادی ۱.۰۷۴.۸ هزار میلیارد 
ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه پارسال 
۱۲۰.۱ هزار میلیارد ریــال معادل ۱۲.۶ درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی اعالم کرد که 
ســهم تســهیالت پرداختی در قالب ســرمایه 
در گــردش در کلیه بخش هــای اقتصادی طی 
فروردین امســال مبلغ ۸۳۷.۹ هــزار میلیارد 
 ریــال معــادل ۷۸ درصــد کل تســهیالت 

پرداختی است.
همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین 
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این 
ماه معادل ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده است 

که حاکــی از تخصیص ۳۱.۳ درصــد از منابع 
تخصیــص یافته به ســرمایه در گــردش تمام 
بخش های اقتصادی مبلغ ۸۳۷.۹ هزار میلیارد 

ریال است.
بنابراین از ۳۱۶.۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداختــی در بخــش صنعت و معــدن معادل 
۸۲.۸ درصد آن مبلغ ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال 
در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شــده 
اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 
 منابع برای این بخش توســط بانک ها در ســال 

جاری است.
گفتنــی اســت؛ همچنــان بایــد در تــداوم 
مســیر جاری، مالحظــات مربوط بــه کنترل 
تــورم را نیــز در نظــر گرفــت و همــواره 

مراقــب قــدرت گرفتــن پتانســیل تورمــی 
 ناشــی از فشــار تقاضــای کل در اقتصــاد نیز 

بود.
بر این اســاس، ضروری اســت به افزایش توان 
مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود 
کفایــت ســرمایه بانک ها، کاهش تســهیالت 
غیرجــاری و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح 
اعتباردهی بانک ها، افزایــش بهره وری بانک ها 
در تامین ســرمایه در گردش تولیــدی، پرهیز 
از فشــارهای مضاعــف بــر دارایــی بانک ها و 
ترغیــب بنگاه هــای تولیــدی به ســمت بازار 
ســرمایه به عنــوان یک ابــزار مهــم درتامین 
 مالــی طرح های اقتصــادی )ایجــادی( توجه 

ویژه ای کرد.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار 
در کشور باید اصالح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق 

و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر 
لزوم اصالح قراردادهای کار در کشــور ابراز عقیده 
کرد و گفت: نیروهای کار در کشور عمدتا تابع قانون 
خدمات کشــوری یا قانون کار هستند و به تبع آن 
قوانین خاص را هم در کشــور داریم ولی متاسفانه 
دیده می شــود که افراد با کار مشــابه، دستمزد و 
مزایای متفاوتی را دریافت می کنند در حالی که این 
مساله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار 

کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این مســاله باید مورد اصالح و 
بازنگری قرار گیرد، افزود: شــاید این کار در دولت 
آینده در ابتدا در اولویت نباشد ولی ما باید در مسائل 
اقتصاد کالن کشــور گره گشایی کنیم چرا که این 

مســاله اکنون به یک مانع جدی در مسیر اقتصاد 
کشور تبدیل شده است.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به تغییر جهت گیری 
های اقتصادی در کشور اظهار کرد: اگر تحوالت الزم 
در اقتصاد کالن به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش 
اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش 
اقتصاد خدماتی به بخش اقتصاد تولیدی را شاهد 
باشیم، می تواند جهت های کشور را در حوزه اقتصاد 
دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم که به 
تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصالح کنیم و 
شــرایط را برای همه نیروهای کار اعم از کارمند و 

کارگر بهبود بخشیم.
به گفته حاج اسماعیلی، در بحث اصالح قراردادهای 
کار می تواند اتفاقات و گشایش هایی صورت بگیرد به 
شرطی که با برنامه وارد عرصه اجرایی و میدانی کشور 

شویم به سمت این کار حرکت کنیم.

مایکروسافت فاش کرد پشــتیبانی از سیستم 
عامل فعلی ویندوز را در ۱۴ اکتبر ســال ۲۰۲۵ 

خاتمه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، این تصمیم به معنای آن است 
که مایکروسافت انتظار دارد مهاجرت به نسخه 
بعدی ویندوز کــه در ۲۴ ژوئن رونمایی خواهد 

شد، حدود چهار سال زمان ببرد.
این شــرکت بی ســروصدا این خبــر را در به 
روزرسانی صفحه پشتیبانی ویندوز اعالم کرد. 
پیش از این زمــان پایان پشــتیبانی از بعضی 
از نســخه هــای وینــدوز ۱۰ در ایــن صفحه 
اعالم شــده بود. در این صفحه تاکید شــده که 
مایکروسافت پشــتیبانی از نسخه های ویندوز 
۱۰ هوم و ویندوز ۱۰ پرو را در ۲۹ ژوییه ســال 
۲۰۱۵ آغاز کرد و تاریخ بازنشستگی این سیستم 
عامل اعالم شــده اســت. زمان اعالم شده عمر 

ویندوز ۱۰ را بیش از ۱۰ ســال نشان می دهد 
 که مشــابه نســخه های قبلی سیســتم عامل 

ویندوز است.
بر اســاس گزارش انگجــت، انتظــار می رود 
ویندوز ۱۱ مایکروســافت بازطراحی شــده و 
شامل فروشــگاه ویندوز بهســازی شده باشد. 
مایکروســافت اخیرا وینــدوز ۱۰ ایکس که در 
ابتدا قــرار بود بــرای دســتگاههای دارای دو 
صفحه نمایش عرضه شــود را لغــو کرد. گفته 
می شــود قرار اســت بعضی از قابلیتهایی که 
برای این نسخه برنامه ریزی شده بود در نسخه 
استاندارد ویندوز عرضه شــود. شاید این اقدام 
پشــتیبانی از دســتگاههای دارای دو صفحه 
نمایــش را بــرای تولیدکننــدگان و طراحان 
 بدون نیاز به کار با یک نســخه جداگانه ویندوز 

راحت تر کند.

با گذشــت ۱۹ مرحله از پرداخت کمک معیشتی 
حاصل از افزایش قیمت بنزین، در حال حاضر بیش 
از ۶۰ میلیون نفر با هزینه ساالنه ۳۱ هزار میلیاردی از 

این محل یارانه نقدی دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، از آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین افزایش 
یافت و با حذف بخشی از یارانه آن، دولت اعالم کرد 
که مابه التفاوت ایجاد شده بین مردم توزیع می شود؛ 
از این رو پیش بینی شد که حدود ۶۰ میلیون نفر در 
قالب حدود ۱۹ میلیون خانوار از بین جمعیت ۷۸ 
میلیون نفری یارانه بگیران گزینش شده پرداخت 

کمک معیشتی برای آنها انجام شود.
اولین پرداخت در حالی صورت گرفت که طبق اعالم 
سازمان برنامه و بودجه در آن زمان، ۱۷.۷ میلیون 
خانوار این یارانه را دریافت کرده بودند و قرار شد در 
ادامه با ثبت درخواست متقاضیان و انجام بررسی ها، 

بر تعداد آنها تا میزان پیش بینی شده افزوده شود.

پرداخت کمک معیشتی برخالف یارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان که برای هر نفر ثابت و مشخص است. 
براســاس تعداد اعضای خانوار، مبالغی متفاوتی را 
دربرمی گیرد؛ به طوری که بــرای خانوار یک نفره 
۵۵ هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، ســه نفره ۱۳۸ هزار، 
چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفــره و باالتر ۲۰۵ هزار 

تومان است.
اما تازه ترین گزارش دریافتی ایســنا از ســازمان 
هدفمندی یارانه هــا، در رابطه بــا جریان کمک 

معیشتی حاوی آمار جدیدی است.
براساس این گزارش، تا پایان پرداختی خرداد سال 
جاری که در دهم ماه انجام شده است، تعداد خانوار 
مشمول دریافت یارانه معیشتی ۱۹ میلیون و ۷۶۸ 
هزار و ۱۸۴ مورد بوده که نشــان مــی دهد تعداد 
خانوارها در مقایســه با اولیــن پرداخت حدود دو 

میلیونی افزایش دارد. 

ستاد ملی کرونا در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره امالک 
مسکونی با پرداخت تسهیالت وام ودیعه مسکن به مستأجران 
واجد شرایط موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
ستاد ملی کرونا در هفتاد و دومین جلسه خود به ریاست حسن 
روحانی رئیس جمهور در حمایــت از خانوارها در زمینه اجاره 
امالک مســکونی با پرداخت تســهیالت وام ودیعه مسکن به 
مستأجران واجد شــرایط موافقت کرد. همچنین مصوبه فوق 
حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در 
شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کالنشهرها تا سقف ۲۰ 

درصد و سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

متن کامل مصوبه ســتاد ملی کرونا درباره تسهیالت 
جدید مستأجران

مصوبه هفتاد و دوم ســتاد ملی کرونا در موضــوع حمایت از 

خانوارها در زمینه اجاره امالک مسکونی به شرح زیر است:
۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بهــا یا مبلغ رهن برای این 
قراردادها در کالن شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کالن 
شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا 

سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
۲-۱- مهلت ثبت نام اشــخاص واجد شــرایط برای دریافت 
تســهیالت کمک ودیعه اجاره مســکن تا پایان شهریور ماه 
۱۴۰۰ تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند 
حداکثر تا پایــان آذرماه ســال جاری تســهیالت مذکور را 
پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تســهیالت برای کالن شهر 
تهــران ۷۰ میلیون، ســایر کالن شــهرها ۴۰ میلیون تومان 
و سایر شــهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می شــود. شرایط 
و مقــررات مترتب بــر این تســهیالت در ســال ۱۳۹۹، در 
ســال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا ســقف مبلغ ۱۰ 

هزار میلیارد تومان از بســته تســهیالت کرونایی، در ســال 
 ۱۴۰۰ به پرداخت تســهیالت برای این موضــوع اختصاص 

داده می شود.
۳-۱- با عنایت به اســتمرار شــرایط بیمــاری کرونا، کلیه 
قراردادهــای اجاره مربوط به امالک مســکونی اســتیجاری 
کــه از تاریخ ابــالغ این مصوبه تــا پایان ســال ۱۴۰۰ مدت 
زمان اعتبار آن ها به اتمام می رســد، در صــورت عدم توافق 
طرفین و تمایل مســتاجرین، به مدت یک ســال به صورت 
 خودکار تمدید می شــود. مــوارد ذیل از شــمول این حکم 

مستثنی است:
چنانچه مالک، به منظــور تخریب واحد مســکونی، احداث 
ســاختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه 

ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، 

بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی 
کننده، ما به التفاوت مال االجاره را به موجر پرداخت ننموده 

باشد.
امالک مورد اجاره که قباًل یا در مــدت تمدید قرارداد به طور 
قطعی و رســمی مورد معامله قرار گرفته باشــند، مســتأجر 
می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت 

به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
چنانچه مســتأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر 
موافقت ننماید، به تشــخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، 

واحد قابل تخلیه است.
مســتأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به 
تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل 
نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه 

نخواهند شد.

چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد 
مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز )مالک و افراد تحت تکفل( موجر 
به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح 

رسیدگی کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشــخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار 
مستأجر خالف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین 

واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده 
غیر و یا خالف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.

چنانچــه مســتأجر در دوره قبــل نســبت بــه ایفــای 
تعهــدات )پرداخت بــه موقــع اجاره بهــا، هزینه شــارژ و 
…( اقــدام ننمــوده و موجب ضــرر و زیان قابــل مالحظه 
 موجر )بــه تشــخیص مرجــع صالــح رســیدگی کننده( 

شده باشد.

جزئیات پرداخت وام و سرمایه در گردش به بخش های اقتصادی ایرانی ها دیگر بزرگ ترین خریدار خارجی مسکن ترکیه نیستند

جزئیات جدید از پرداخت یارانه بنزینیزمان بازنشستگی ویندوز ۱۰ مایکروسافت مشخص شدچرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می گیرند؟

خبر مهم برای مستأجران متقاضی تسهیالت ودیعه مسکن
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سرمقاله

آینده مبهم 
نرخ ارز

قیمت دالر در بلندمدت تابع 
نرخ تورم، میزان نقدینگی 
و رشــد اقتصادی است. در 
صــورت روی کار آمدن هر 
یک از کاندیداها اگر میانه روی و عمل گرایی همراه 
با مدیریت درست شود ترمز گرانی نرخ دالر کشیده 
خواهد شد. همچنین اگر نرخ تورم با همین روند 
پیش برود نمی توان به کاهش نرخ دالر امید داشت.  
البته نرخ تورم در کشور ما سالهاست دو رقمی شده 
و کاهش نرخ تورم به زمان زیاد و اصالح برنامه های 
اقتصادی نیز دارد. این موضوع تحقق کاهش نرخ 
ارز را دشوار می کند. به هر ترتیب سرنوشت دالر 
به عملکرد بانک مرکزی دولت سیزدهم و تعامالت 
سیاسی با دنیا بستگی داردو مدیریت صحیح می 
تواند نرخ ارز را به حالت تعادل برساند و اگر مراودات 
بین المللی در مسیر درست خود و حصول نتیجه 

حرکت کنند...

 ایمان اسالمیان، کارشناس 
بانکی 
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شیب تند افزایش 
قیمت اقالم اساسی

آغاز روند صعودی 
معامالت در بورس؟

قیمت ارز متاثر از اخبار سیاسی است

سردرگمی معامله گران  بازار  ارز
صفحه۳

صفحه۲

اقتصاد ، مهم ترین  مسئله   دولت  سیزدهم 
رییس سازمان بورس:  انتظارات تورمی درباره قیمت دالر موجب رشد سال گذشته بورس شد

ایران  در  رتبه  اول کاهش  ارزش  پول  ملی

انتظارات  بخش خصوصی  از دولت آینده  در  نشست  اتاق  تهران  بررسی  شد

گرانی در بازارها بیداد می کند. گزارش های میدانی 
از مغازه و فروشگاه سطح شــهر حاکی از آن است 
که قیمت هر کیلو مرغ ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان، شقه 
گوسفندی ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، شقه گوساله 
۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۶ هزار 
تومان است. همچنین قیمت هر کیلو برنج ۳۵ تا ۴۴ 
هزار تومان، برنج هندی ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان، لپه ۴۳ 
تا ۴۷ هزار تومان، عدس ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان، لوبیا 
چیتی ۳۷ تا ۳۹ هزار تومان، نخــود ۴۰ تا ۴۳ هزار 
تومان، لوبیا قرمز ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان، شکر ۱۵ تا ۲۰ 
هزار تومان، قند۱۸ تا ۲۰ هزار تومان و هر حلب روغن 
۵ کیلویی ۹۲ تا ۱۵۰ هزار تومان است.  متاسفانه این 
افزایش قیمت ها در حالــی رقم می خورد که هیچ 

نظارتی بر بازارها وجود ندارد...

روند بازدهی بازار سرمایه همچنان پرنوسان است؛ 
اما بعد از دو ماه بازدهی منفی بازار در سال ۱۴۰۰، 
در خردادماه بازدهی مثبت شده و از ۷درصد منفی 
فروردین به ۲ درصد مثبت در ماه جاری رسیده است. 
به گزارش مهر، بازار سرمایه همچنان پربازده است و 
اگرچه دیگر سودهای رویایی را نمی دهد؛ اما به هر 
حال همچنان به نسبت بازارهای موازی که این روزها 
با رکود مواجه هستند، باز هم بازدهی مثبت خود را 
شروع کرده است. بررسی آمارها حکایت از آن دارد 
که اگرچه در اردیبهشت ماه سال گذشته بازدهی 
شاخص بورس به ۳۹ درصد رســیده بود و حتی با 
رشد پررنگ تری در تیرماه به ۴۶ درصد رسیده بود؛ 
اما در ماههای بعد حتی تا منفی ۲۰ درصد هم پیش 

رفت و به یکی از بدترین...



اقتصاد2
ایران وجهان

نمایندگان بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی تهران در نشست 
خردادماه خود میزبان رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار 
بودند و با او از مشکالت این بازار 
مانند دامنه نوســان، حجم مبنا و مداخالت قیمتگذاری 
گفتند که باعث شــده تا آتش بی ثباتی هم چنان در بازار 
فروزان باشــد. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی 
هم چنین به بیان انتظارات خود از دولت سیزدهم در حوزه 

اقتصاد پرداختند.

مهم ترین مساله دولت آینده اقتصاد است
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در سخنانی به موضوعات روز اقتصاد کشور پرداخت. مسعود 
خوانساری با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
پایان هفته جاری، اقتصاد را مهم ترین مساله دولت آینده 
عنوان کرد و گفت: متاسفانه در مناظره های انتخاباتی کمتر 
به چالش های اصلی اقتصاد پرداخته شــد. کاندیداهای 
محترم نیز به جای پرداختن به راهکار چالش های موجود، 
بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و 
وعده دادند. اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه 
صورت و با منابعی  می خواهند وعده هــای خود را عملی 
کنند. به طور قطع مشــکالت اقتصادی بزرگی سر راه ه 
دولت آینده وجود دارد.  ما در این مدت ســعی کردیم با 
ارائه یک کار مطالعاتی که با عنوان »طرح بنای ایران« ارائه 
شد، چالش های مهم و تا اندازه ای راهکارهای پیشنهادی 
را به معرض دید نامزدهای انتخابات بگذاریم و حتماً بعد 
از استقرار دولت منتخب هم تالش  می کنیم تا انتظارات 
بخش خصوصی، چالش های اقتصاد و راهکارها را در اولین 
فرصت ارائه دهیم. امیدواریــم دولت آینده با انتخاب تیم 
یک اقتصادی هماهنگ بتواند از پس مشــکالت جدی و 

چالش های عمیق موجود در اقتصاد ایران بربیاید.
او در ادامه ســخنان خود به برخی آمار و شــاخص های 
اقتصادی اشــاره کرد و گفت: بودجه از 571 هزار میلیارد 
تومان در سال 1399 به 1374 هزار میلیارد تومان در سال 
1400 رســیده که 140 درصد افزایش را نشان  می دهد. 
اگرچه در بودجه پیش بینی شده است که 340 هزار میلیارد 
تومان آن در صورت تحقق درآمد اجرا می شود اما تجربه 
نشان داده این اســت که وقتی مصارف در بودجه تعیین 
 می شــود ناگزیر باید به نحوی تامین منابع شده و انجام 
شود. در صورتی که حتی به فرض، رقم 340 هزار میلیارد 
تومان را هم در بودجه محاسبه نکنیم باز هم شاهد افزایش 
81 درصدی بودجه نسبت به ســال 1399 خواهیم بود. 
پیش بینی  می شــود با توجه به این حجم افزایش بودجه، 
کسری باالیی رخ دهد. به خصوص این که تا زمان استقرار 
کامل دولت جدید، حداقل پنج ماه از سال گذشته و احتمال 
اینکه شاهد کسری بودجه باال باشیم بســیار زیاد است.  
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکالتی که کسری بودجه 
برای اقتصاد ایران به همراه داشته اشاره کرد و گفت: کسری 
بودجه در سال های گذشته باعث شده که ما هم رشد پایه 
پولی و هم نقدینگی باالیی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. 
نقدینگی در سال 1391 معادل 460 هزار میلیارد تومان 
بوده که در پایان سال 1399 به 3476 هزار میلیارد تومان 
رسیده است و به همین دلیل ما تورم های بسیار باالیی را در 
سال های گذشته شاهد بوده ایم. نرخ تورم در اردیبهشت 
ماه امسال به 41 درصد رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا  

دورقمی خواهد ماند و نرخ آن نیز باال خواهد بود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش فاصله 
طبقات اجتماعی و اثرات تورم و نقدینگی بر آن اشاره کرد و 
گفت: کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی باعث 
شده است طبق گزارش موسسه عالی پژوهش های سازمان 
تامین اجتماعی فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و 

جمعیت زیر خط فقر از 15 درصد به حدود 30 درصد برسد.
خوانساری به کاهش شدید  ســرمایه گذاری هم اشاره کرد 

و گفت: بنگاه های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع 
کسب وکار که در طول ســال های گذشــته با آن روبه رو 
بوده اند از  ســرمایه گذاری اجتناب  می کنند. برای اولین بار 
در سال های 1398 و 1399 رشد  سرمایه گذاری نسبت به 
استهالک منفی شده که این زنگ خطر بسیار بزرگی برای 
اقتصاد کشور است. اگر آسیب شناسی نشود که علت عدم 
 سرمایه گذاری و فرار نخبه ها چیست، آسیب جدی به اقتصاد 
کشور وارد خواهد شد و هرچقدر این عدم رسیدگی طوالنی تر 
شود حتما حل مشکل سخت تر  می شود. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران دیگر مشکل بزرگ اقتصاد کشور را بیکاری دانست و 
افزود: متاسفانه در سال 1399 باتوجه به رشد ُکند اقتصاد و 
منفی بودن آن و بحث کرونا از میزان اشتغال کاسته شده و از 
24 میلیون و 300 هزار نفر به 23 میلیون 300 هزار نفر رسید 
که کاهش یک میلیون نفری اشتغال را نشان  می دهد. البته 

مقدار زیادی از آن طبیعتا به کرونا ارتباط دارد.

اقتصادی که تاب آور نیست
مسعود خوانســاری در ادامه ســخنان خود به شاخص 
تاب آوری اقتصاد اشاره کرد و گفت: طبق گزارش موسسه 
اف ام آی، کشور ما از نظر تاب آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 
از 100 رتبه 128 را در بین 130 کشــور جهان دارد. این 
درحالی است که رتبه کشــور همسایه ما ترکیه 60 است 
و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده بندی وضعیت بهتری 
داریم. متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی در کشور 
طراحی شده اما کمتر به آن عمل  می شود. )گزارش معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق تهران در مورد شاخص تاب آوری 

را اینجا مطالعه کنید(.
او افزود: عالوه بر این بررسی ها نشان  می دهد که رتبه ایران 
در سال گذشته از نظر کاهش ارزش پول یا افت ارزش پول 
ملی در مقام اول قرار داشــته و این به خاطر این بوده که 
سالیان سال است که تورم وجود داشته ولی متناسب با آن 
ارز قیمت واقعی خود را پیدا نکرده بود و یکباره با رها شدن 
فنر ارز اتفاقی که رخ داد کاهش شدید ارزش پول ملی بود. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران البته دو خبر خوب هم در بین 
سخنان خود بیان کرد. او گفت: گزارش گمرک از دو ماهه 
ابتدایی سال 1400 بیانگر آن اســت که ارزش کاالهای 
وارداتی و صادراتی 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رشد داشته و حدود 12.8 میلیارد دالر بوده است. در 
این مدت میزان صادرات با 48 درصد رشــد 6.3 میلیارد 
دالر بوده و میــزان کاالهای وارداتی 29.5 درصد رشــد 
داشــته و ارزش آن 6.5 میلیارد دالر بوده است. این اعداد 
نشان  می دهد که اگر کمی فضا را باز کنیم و مشکالتی که 
در سال های گذشته برای برگشت ارز به خصوص ارزهای 
صادراتی اتفاق افتاد برطرف شود، حتماً  می توانیم افزایش 

بیشتری را در بحث صادرات داشته باشیم.
مسعود خوانساری با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه 
گذشــته هیات نمایندگان اتاق تهران توسط رئیس کل 
گمرک، گفت: برابر آنچه اعالم شــد توقف کاال در گمرک 
که پیش از کرونا 20 روز بوده حاال به 50 روز رسیده است. 
اتاق تهران هم گزارشی درباره رسوب کاالها تهیه کرده که 
به زودی ارائه خواهد شد. برآوردی که رئیس گمرک اعالم 
می کند نشــان  می دهد هر روز توقف کاال باعث رشد یک 
درصدی قیمت کاال  می شود و با توجه به این عدد می توان 
برآورد کرد که چه هزینه مازادی بر اقتصاد کشور بار  می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتهای سخن خود خبر خوب 
دیگری داد و گفت: خوشبختانه رشد اقتصادی کشور طبق 
پیش بینی بانک جهانی امسال بیش از 2 درصد خواهد بود 
که اگر چه با توجه به کمبودهایی که در سال های گذشته 
وجود داشته، رقم باالیی نیست اما امیدواریم با مثبت شدن 
رشد بتوان درصدی از بیکاری را کاهش دهد و کسب وکارها 

شرایط بهتری را طی کنند.
 

دعوت رئیــس بازار ســرمایه بــه ورود 
سرمایه گذاران جدید به بورس

در ادامه این نشست و پس از سخنان اعضای هیات نمایندگان 
اتاق تهران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نظرات 

و دیدگاه های خود درباره بازار سرمایه و رویکردهای این نهاد 
پس از روی کار آمدن وی به عنوان متولــی آن، پرداخت. 
محمدعلی دهقــان دهنوی ابتدا به نقد اســتفاده مکرر از 
واژه حباب در بازار ســرمایه که به گفته وی از ســوی افراد 
در بزنگاه های مختلف رونق شاخص بورس تکرار می شود، 
پرداخت و با بیان اینکه حباب در بورس، بی معنی است، افزود: 
از دیگر استدالل های نادرست که معطوف به بازار سرمایه 
است، مقایسه رشد شاخص ها در بورس با رشد واقعی اقتصاد 
است که در این زمینه نیز تغییر در نگاه ها باید صورت گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه مقایسه متغیر اسمی با متغیر واقعی، 
نادرست است، افزود: قیمت دارایی، نسبت به تورم انتظاری 
شکل می گیرد و هرچند این، واقعیت تلخی در اقتصاد ایران 
است اما هنگامی که این انتظارات وجود دارد، نمی توان از لفظ 
حباب در بورس استفاده کرد. وی، با اشاره به اینکه با کاهش 
نرخ بهره، تمایالت به سمت بازار دارایی ها افزایش می یابد، 
گفت: تجارب مشابه متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد از 
جمله، در بازار مسکن، ارز یا سکه که تغییرات در این بازارها 

ناشی از اتفاقات و تورم انتظاری بوده است.
دهقان دهنوی در ادامه، با بیان اینکه طی سال گذشته بورس 
با اقبال گسترده مردم و سهامداران خرد مواجه و موجب 
توسعه در این بازار شــد، اما بخش عمده ای از تازه واردان 
به بورس که اتفاقا در هنگامه اوج بازار وارد این کارزار شده 
بودند، به دلیل تغییرات انتظاری دچار ضرر و زیان شدند، 
افزود: جبران زیان دیده شده در بورس، در خود بورس و بازار 
سرمایه است و سهامداران خرد می توانند در شرایط کنونی 
که شاخص بورس روی رقم یک میلیون و 150 هزار واحد 
قرار گرفته است، به سرمایه گذاری این بار هدفمند در بازار 
سرمایه روی آورند و ضررهای وارد شده به سرمایه خود را 

جبران کنند.
رئیس ســازمان بورس ســپس افزود: در حال حاضر، در 
بدبینانه ترین حالت ممکن، اگر شــاخص بــه اوج قبلی 
بازگردد، ســود 70 تا 80 درصدی را برای سرمایه گذاران 
جدید در بورس به همراه خواهد داشت و از این فرصت باید 

سرمایه گذاران نهایت استفاده را ببرند.
دهقان دهنــوی با این حــال، ســرمایه گذاری از طریق 
غیرمســتقیم و از کانال ســبدگردان ها و صندوق های 
سرمایه ای را برای ورود سرمایه گذاران جدید به این بازار 
توصیه کرد و گفت: در طــی دوره جدید مدیریتی بورس، 
12 مجوز سبدگردانی صادر شــده است چندین شرکت 
تامین ســرمایه نیز در ادامه پا به عرصه خواهند گذاشت. 
وی از رفع انحصار در اعطای مجوز کارگزاری ها در بورس 
خبر داد و با اعالم اینکه طی مدت اخیر، فراخوان هایی برای 
اعطای مجوزهای جدید داده شده است، افزود: سقف خرید 
و فروش سهام برای پرسنل کارگزاری ها با نظارت بورس، 

برداشته شده است.
دهقان دهنوی در ادامه سخنانش گفت: اعتقاد من توسعه 
بازار سرمایه به نفع بازار اولیه اســت و بازار ثانویه، محلی 
برای انتقال دارایی و ایجاد سیگنال برای بازار اولیه قلمداد 
می شود. در واقع، سرمایه ای که وارد بازار ثانویه می شود، 
باید به بازار اولیه کمک کند. بدین ترتیب، سرمایه ای که از 
عرضه اولیه  ها حاصل می شود، طبق این استراتژی باید وارد 
پروژه ها شود. در همین رابطه، دستورالعمل شرکت های 
سهامی عام مبتنی بر پروژه را هم نهایی کرده ایم. او در ادامه 
با اشاره به برخی انتقادها نسبت به قیمتگذاری دستوری 
در بازار سرمایه گفت که قیمتگذاری گاه برای آن است که 
برخی شرکت ها نسبت به منافع سهامداران خرد، حساسیت 
الزم را ندارند. در حالی که این مســاله، برای سیاستگذار 

دارای اولویت است.
دهقان دهنوی در ادامه با اشاره به ایجاد میز صنعت و میز 
نیروگاهی در سازمان بورس گفت که جایگاه بازار سرمایه 
در اقتصاد امروز کشور جایگاه ویژه ای است و هدف ما آن 
است که از طریق بهره گیری از ابزار بازار سرمایه، کاستی ها 
و مشکالت صنایع بورسی برطرف شود. تحقق این هدف را 
به اشکال مختلف مورد پیگیری قرار داده ایم که یکی از آنها 

ایجاد میز صنعت در این بازار است.
او همچنین با اشاره به انتقاداتی که در مورد دامنه نوسان 

مطرح شــد، گفت: در مقطعی که در مورد دامنه نوسان 
تصمیم گیری صورت گرفت و محدودیت هایی ایجاد شد، 
نااطمینانی هایی در اقتصاد وجود داشت. اگرچه شایسته 
نیست که تحوالت بین المللی بر بازار سرمایه اثرگذار باشد 
اما برای کاهش آسیب های ناشی از این نااطمینانی ناگزیر 
شدیم، دامنه نوسان را کاهش دهیم. آیا ما نمی دانستیم که 
در اثر این تصمیم، نقدشوندگی بازار کاهش می یابد؟ اکنون 
اما این نااطمینانی رو به کمرنگ شدن می  رود و هدفگذاری 
بلندمدت ما آن است که مکانیزم دامنه نوسان به شکلی 
تعریف شود که عامل ایجاد صف نشود. یکی از مکانیزم ها 
دامنه نوسان پویا است. مطالعاتی نیز در این زمینه انجام 
گرفته و پس از تکمیل این مطالعات، یک طرح اساسی بریا 

دامنه نوسان برقرار خواهد شد.
رئیس ســازمان بورس در ادامه با بیان اینکه مدیران این 
سازمان دستپاچه نیســتند، به اظهارنظر یکی از اعضای 
هیات نمایندگان در مورد ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: هدف این بوده که 5 استارت آپ وارد بازار 
سرمایه شوند و اکنون تنها یک شرکت توانسته وارد این بازار 
شود و این شرکت نیز با موانع بسیاری روبه روست. به طور 
کلی به دنبال آن هستیم که همه شرکت های بزرگ بورسی 
از نوآوری بهره مند شوند و نوآوری در کل بازار منتشر شود.
او از تدوین طرح تحول بازار سرمایه نیز خبر داد و در ادامه 
در واکنش به سخنان یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
در مورد کشف قیمت خودرو در بورس گفت: البته خودرو 
کاالی مناسبی برای ورود به بورس نیست. معموال کاالیی 
وارد بورس می شــود که تا این حد دارای تنوع نباشد. اما 
اکنون مشــاهده می کنیم که برای فروش خودرو نوعی 
التاری راه اندازی شده و طبق بررســی ها پالک نیمی از 
خودروهای عرضه شده در این روش، توسط دوربین های 
راهنمایی و رانندگی رصد نشــده و این بدان معناست که 
این خودرو ها انبار می شود و در مقابل، خودروسازها نیز به 
ازای عرضه هر یک از این خودروها متحمل زیان  می شوند. 
در چنین شرایطی اگر ورود خودرو به بورس منجر به رفع 
این مفسده شود، می توان مکانیزم هایی را برای آن طراحی 
کرد. اما سازمان بورس به طور کلی با قیمتگذاری دستوری 
خودرو مخالف است. در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران 
در سخنانی، خواستار احیا و شــروع به کار دوباره کمیته 
مشترک اتاق بازرگانی و ســازمان بورس برای مشورت و 

هم فکری بخش خصوصی با این نهاد دولتی شد.

انتظارات از هیات دولت سیزدهم
در ادامه بیســت و چهارمین نشســت هیات نمایندگان 
اتاق تهران، بیان انتظارات نمایندگان بخش خصوصی از 
رئیس جمهور آینده در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، 
روسای کمیســیون های تخصصی و مشورتی اتاق تهران 
به طرح مهم ترین مطالبات و خواسته های گردآوری شده 
از فعاالن اقتصــادی در حوزه های مختلف، از دولت آینده 
پرداختند. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران، بازگشــت وزارت بهداشت به ساختار 
به گفته وی، اصلی این نهاد و عدم مداخله در حوزه اقتصاد 
سالمت را جزو مهم ترین درخواست ها از دولت آینده عنوان 

کرد و در عین حال، تصریح کرد که نقش تنظیم گری وزارت 
بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد.

نرخ ارز چه دامنه ای خواهد داشت؟
محمدالهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران نیز گفت: با اشاره به اینکه تقویت پول 
ملی، جزو برنامه های اعالمی کاندیداها بوده، دامنه نرخ ارزها 
در مقابل ریال را اعالم کنند چرا که اعالم این دامنه، برای 
بخش تولید بسیار حائز اهمیت خواهد بود. او همچنین این 
درخواست را مطرح کرد که دولت آینده نظرات خود را در 
مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم 
ارز 4200 تومانی اعالم کنند. او افــزود: با توجه به اینکه 
در سال های گذشته، نامگذاری ها عمدتا حول حمایت از 
تولید صورت گرفته است، دولت آینده اعالم کند که چه 
رویکردی را در قبال این شعارها در پیش خواهد گرفت؟ 
 آیا حمایت از تولید را از مسیر ممنوعیت واردات مورد پیگیر 
قرار خواهند داد؟ و البته در تنظیم بازار داخل چه سیاستی 
را در پیش خواهنــد گرفت که صادرات آســیب نبیند؟ 
مجید صدری رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران نیز در سخنانی، توسعه زیرساخت های 
پهنای باند،آزادسازی داده ها، توسعه اقتصاد داده محور و 
پیاده ســازی فرهنگ توقف ممنوع در حوزه فناوری های 
نوین را از جمله مطالبات کارافرینان و فعاالن اقتصادی این 
حوزه از هیات دولت سیزدهم عنوان کرد.فریال مستوفی 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز، میزان 
تعهد و معیار دولت آینده و رئیس جمهور دوره سیزدهم 
در رابطه با کاهــش پلکانی نرخ تورم و دســتیابی به نرخ 
تک رقمی در پایان سال 1404، تک نرخی کردن ارز، شیوه 
مدیریت منابع ارزی آزاد شده در صورت توافقات جدید در 
مذاکرات وین، نحوه مواجهه دولت بــا افزایش نرخ ارز در 
صورت عدم توافقات در ایــن دور از مذاکرات و همچنین، 
وضعیت نقدینگی در کشور طی دوره چهار ساله پیش رو را 
جزو مهم ترین دغدغه های فعاالن اقتصادی از دولت آینده 
برشمرد. محمدرضا نجفی منش به عنوان رئیس کمیسیون 
بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید نیز »کاهش 
تصدی گری دولت«، »حذف قیمتگذاری« و »تامین مواد 
اولیه« به عنوان بخشی از مطالبات فعاالن اقتصادی مطرح 
کرد. پس از آن، محمدرضا فنایی، عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران با اشاره به گسترش خط فقر و کاهش ارزش پول 
ملی گفت: دولتمردان چه پاسخی برای بروز این مسایل 
داشته و چگونه آن را هضم می کنند؟ او در بخش دیگری از 
سخنانش افزود: اگر دولت به بخش خصوصی میدان دهد، 
بخش خصوصی می تواند بــازوی قدرتمندی برای دولت 
باشد و دست دولت را بگیرد و برای کشور عزت بیافریند. 
همچنین فرتوک زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران به آثار ازدست رفتن بازارهای داخلی و خارجی اشاره 
کرد و خواستار توجه دولت اینده به بازپس گیری این بازارها 
شد. در پایان این بخش از جلسه، رئیس اتاق تهران اعالم 
کرد که نظرات و مطالبات اعضای هیات نمایندگان پس از 
جمع بندی و استقرار دولت   سیزدهم در اختیار این دولت 

قرار خواهد گرفت.

انتظارات  بخش خصوصی  از دولت آینده  در  نشست  اتاق  تهران  بررسی  شد

اقتصاد ، مهم ترین مسئله  دولت  سیزدهم 

آغاز روند صعودی معامالت در بورس
 بورس در خرداد ۲ درصد بازدهی 

داشت
روند بازدهی بازار سرمایه همچنان پرنوسان است؛ 
اما بعد از دو ماه بازدهی منفی بازار در سال 1400، 
در خردادماه بازدهی مثبت شده و از 7درصد منفی 
فروردین به 2 درصد مثبت در ماه جاری رسیده است. 
به گزارش مهر، بازار سرمایه همچنان پربازده است و 
اگرچه دیگر سودهای رویایی را نمی دهد؛ اما به هر 
حال همچنان به نسبت بازارهای موازی که این روزها 
با رکود مواجه هستند، باز هم بازدهی مثبت خود را 
شروع کرده است. بررسی آمارها حکایت از آن دارد 
که اگرچه در اردیبهشــت ماه سال گذشته بازدهی 
شاخص بورس به 39 درصد رسیده بود و حتی با رشد 
پررنگ تری در تیرماه به 46 درصد رسیده بود؛ اما در 
ماههای بعد حتی تا منفی 20 درصد هم پیش رفت 
و به یکی از بدترین بازارهــای دارای بازدهی تبدیل 
شــد. در این میان نرخ بازدهی بازار بورس از ابتدای 
امسال نیز با همین روند منفی آغاز شد؛ به نحوی که 
در فروردین ماه میزان بازدهی بازار سرمایه منفی 7 
درصد و در اردیبهشت ماه منفی 4 درصد بوده است؛ 
اما در خرداد 1400 با جبران ایــن بازدهی منفی، 
بازدهی شــاخص به 2 درصد مثبت رسیده است. 
همچنین ارزش بازار بورس تهران در پایان معامالت 
24 خرداد 1400 هم به 4 هزار و 592 هزار میلیارد 
تومان رسیده که نشــان می دهد ظرفیت عظیمی 
پیش روی این بازار برای جذب نقدینگی است. در 
عین حال، بازدهی کل شاخص کل در سال 1399 که 
یکی از سالهای طالیی بورس بوده است، 155 درصد، 
بازدهی شاخص کل هم وزن 148 درصد، بازدهی 
شاخص 30 شــرکت بزرگ 238 درصد و بازدهی 

شاخص صنعت 152 درصد بوده است.

وزیر بهداشت:
 ورود واکســن به کشور از سر 

گرفته شد 
وزیر بهداشت با بیان اینکه اولین واکسن تولید داخل 
از امروز توزیع می شود، گفت: تا پایان تابستان به یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن در جهان تبدیل 
می شویم. به گزارش »انتخاب« سعید نمکی با بیان 
اینکه بر اســاس برخی بدعهدی ها ورود واکسن به 
کشور با مشکالتی مواجه شد، ابراز داشت: خوشبختانه 
با پیگیری های صورت گرفته ورود واکسن به کشور 
از سر گرفته شد و از این هفته مشکلی برای تزریق 
نداریم. وی با بیان اینکه با پیگیری های یک ساله راه 
20 ساله را در سال های اخیر پیمودیم، گفت: اولین 
واکسن های تولید داخلی از امروز توزیع می شود و 
هفته بعدی دومین گروه مجوز می گیرند و تا پایان 
تابســتان یکی از تولیدکنندگان بزرگ واکسن در 

جهان تبدیل می شویم.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه در مراسم 
اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:

با خالقیت و ابزارهای نوین به 
دنبال ارائه تصویر واقعی فوالد 

مبارکه هستیم
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکــه پس از دریافت 
نشان عالی روابط عمومی گفت: طی 4 ماه گذشته 
تالش بر این بوده است تا با اســتفاده از خالقیت و 
ابزارهای نوین شــرایطی را فراهم کنیم که تصویر 
واقعی فوالد مبارکه یعنــی تولید و هم افزایی قابل 
توجه فعلی آن نشان داده شــود. هادی نباتی نژاد 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت 
وگو با خبرنگار ایراسین در خصوص دریافت نشان 
عالی روابط عمومی توسط این مجموعه گفت: در 
مجموعه فوالد مبارکه و روابط عمومی همواره تالش 
بر این بوده است تا با استفاده از خالقیت و ابزارهای 
نوین شرایطی را فراهم کنیم که تصویر واقعی فوالد 
مبارکه یعنی تولید و هــم افزایی قابل توجه فعلی 
آن نشان داده شود. به گفته وی، طی 4 ماه گذشته 
تالش بر این بوده اســت که با مشورت و استفاده از 
نظرات تمامی متخصصین و مشاورین حوزه رسانه و 
روابط عمومی، تصویری که باعث امیدآفرینی است و 
حاصل از خالقیت موجود در فوالد مبارکه بوده برای 

مخاطبان و ذی نفعان خود نمایش داده شود.

اخبار
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بورس ایران 10 ماهی اســت در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حاال 
با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
شرایط برای ســهامدارانی که ماه های طوالنی است متضرر شده اند 
کمی حساس تر به نظر می رسد.  به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
حمعیت میلیونی سهامداران حاال در عرصه سیاست و اقتصاد ایران 
به حدی اهمیت یافته اند که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 

درباره مواضع خود در خصوص بورس نیز صحبت کنند.
 حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با پاسخ های صریح وزیر 
امور اقتصادی و دارایی روبرو می شود انجا که وی تاکید کرد اختالف و و 
وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. کارشناسان معتقدند ریسک 
سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، می تواند پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه پیش روی بورس 
خواهد بود. راه اول کاهش ریسک سیستماتیک بورس و قرارگیری 
شاخص در وضعیت پایدار و رشــد بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران 
سیستماتیک بورس و قرارگیری شاخص در رشدی پایدار و ادامه دار 
است.  علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنالین 
با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، گفت: با 
دولت بعد اگر همسو با سیاست های حاکمیتی باشد، سیگنالی که به 
بازار می رسد از بین رفتن تنش های زاید است، ولی دولت بعد، نقشی 
در مسائل اقتصادی نمی تواند داشته باشد. زیرا عمده ی سیاست های 
کالن اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می شود و دولت تنها اجراکننده 

است. حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر آینده کوتاه مدت 
بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج دار و مریز ادامه 
خواهد داشت و تابع شایعات داخلی و خارجی نوسان خواهد کرد.وی 
افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه وارد 
یک خنثی بودن می شود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، گرچه به 

نوع سهام و سرمایه گذاری هم بستگی دارد.
حیدری با بیان این که خالف گفته دیگر کارشناس ها در حال حاضر 
سهم ها اصال ارزنده نیست، گفت: سهم ها دقیقا همان قیمتی است که 
باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس 
بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می رسد تا پایان سال، بورس 
روند متعادل تری را نسبت به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: 
ابهام های سیاسی و اقتصادی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و 
احیای برجام در هفته های آینده زدوده می شود، به طوری که دولت 
جدید از مرداد مستقر شــده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل ها 

به زودی احیا می شود.
وی افزود: در چنین وضعیتی انتظار می رود بورس دیگر به اصطالح قفل 
صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله شوند و مهم ترین رکن بازار 

سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.
هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر ســهامداران، افکار عمومی با 
حساسیت باالیی شاخص را دنبال نمی کرد اما همواره انتخابات تاثیری 

مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است.

سرپرست بانک مرکزی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، در 
سال گذشته 3.6 درصد بوده که در سال 98 منهای 6.5 درصد به ثبت 
رسیده بود. به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی 
درباره رشد اقتصادی ســال 1399 افزود: از اردیبهشت 97 تاکنون، 
اقتصاد ایران در معرض سخت ترین تحریم های ظالمانه قرار داشته که 

در سال 99 این تحریم ها به اوج خود رسیده است.
وی اضافه کرد: از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در 
فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده ای را به خوبی شاهد بودیم. 
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی قیمت های پایه، در فصل چهارم 
سال 99، به 7.7 درصد رسید که نشــان می دهد نسبت به دو فصل 
قبلی، روند افزایشی داشته است بطوریکه در پایان سال 99. تولید 

ناخالص داخلی )GDP( به 3.6 درصد می رسد.
سرپرست بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 
فصل دوم 3.5 درصد، فصل سوم 3 درصد و در فصل چهارم 3.6 درصد 
بود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی )GDP( بدون نفت در ســال 
99، 2.5 درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید 
ناخالص داخلی )با نفت و بدون نفت( اقتصاد ایران از حالت رکود خارج 

شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد.
کمیجانی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی 
مواجه بود رشد کشاورزی به 4.5 درصد رســید. وی ادامه داد: رشد 
اقتصادی در گروه نفت در سال 98 با منهای 38.7 درصد مواجه بود، 

اما در سال 99 با 11.2 درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان 
سال، این رقم به 35.8 درصد افزایش یافت.

وی گفت: در گروه صنایع و معادن در ســال 98 رشد اقتصادی 2.3 
درصد بود که در ســال 99 به 7.1 درصد رشد رســید که در فصل 
چهارم، این رقم به 9.9 درصد افزایش یافت. کمیجانی با اشاره به اینکه 
بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است گفت: رشد 
این گروه در سال 98 منهای 2 دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل های 
اول تا سوم یک تحوالتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد 

منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید.
وی ادامه داد: امیــدوارم با اقدامات و حمایت هایــی، چون اعطای 
تســهیالت بانکی 75 هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک 
مرکزی و بانک هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد. وی 
بیان کرد: در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 
داریم که در سال 99 در هر 4 بخش این عدد مثبت بوده و در فصل 
چهارم به رشد 9.1 درصد رسید و رشد ساالنه به 8.7 درصد رسیده 
است. وی افزود: از 24 گروه صنعتی، 20 گروه صنعتی از رشد مثبت 
برخوردار بودند در صورتی که در سال 98 از 26 گروه صنعتی، تنها 
15 گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند. کمیجانی ادامه داد: رشد 
شاخص کارگاه های تولید صنعتی از 6.1 درصد در سال 98. به 8.7 
درصد رسیده است که نشان می دهد بخش صنعت با توجه به فشارها 

که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است.

شاخص تحت تاثیر دو عامل مهم

بورسپسازانتخاباتبهکدامسمتمیرود؟
سرپرست بانک مرکزی خبر داد؛

رشد ۳.۶ درصدیتولیدناخالصداخلیبانفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید)سه شنبه، ۲۵ خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید. 

روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )دوشنبه، ۲۴ خرداد( به رقم ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید و سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۲۰ 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 ۷۲ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۴۶ هزار تومان شد.

استان ها
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مصطفي معروف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان 
محصوالت گوشــتي تهران با تاکيد بر لزوم توجه 
ســازمان امور مالياتي بر شرايط اقتصادي اصناف 
بيان داشت: الزم اســت تا دولت سال ۹۹ را سال 
بخشودگي مالياتي اعالم کند. در اين سال کسب 
کار در صنوف بــه صفر نزديک شــد، بخصوص 
بســياري از صنوف که در گروه هــاي ۲و ۳ قرار 
گرفتند و صنوفي که کار در سال ۹۹ کاماًل برايشان 

ممنوع شد؛ لذا از دولت انتظار همراهي داريم.
مصطفــي معــروف خانــي، رئيــس اتحاديــه 
فروشــندگان محصوالت گوشــتي تهران با بيان 
مطلب فوق گفت: شــيوع ويروس کرونا، فعاليت 
هاي صنفي و گردش اقتصادي صنوف را بشــدت 
کاهش داد. با اين ميــزان کاهش درآمد که کامال 
براي تمامي افراد قابل درک است، ضرورت دارد 
سازمان براي محاســبات مالياتي اصناف تعجيل 
نکند. ارسال اظهارنامه، آن هم با شرايط اضطرار 
امروزي براي اصناف سخت اســت. به حد کافي 
اصناف در سختي ها قرار گرفته اند سازمان مهلت 
اين ارسال را تا پايان شــهريور ماه تمديد کند تا 
بتوانند با خيالي آسوده تر به ارسال اظهارنامه ها 

اقدام کنند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان محصوالت گوشتي 
تهران تصريح کرد: اصناف همواره در شــرايط و 

اتفاقات مختلف درکنار دولت بــا همراهي هاي 
خود، بار سنگيني را از دوش دولت برداشته و اين 
موضوع را دولت خود کامال مي داند. اين در حالي 
است که در بدنه دولت يک بخشي براي تعطيلي 
اصناف تصميم مي گيرد و بخشي ديگر بدون توجه 
به تعطيلي ها به دريافت ماليــات از اصناف اقدام 
مي کند. تمامي کارمندان دولت در شيفت هاي 
مختلف، بگونه اي تعطيل شــدند، اما آيا حقوق 
دريافت نکردند؟ در حاليکه اصناف نه تنها حقوق 
کارگران شان را در زمان تعطيلي پرداخت کردند؛ 
بلکه هزينه هايي همچون اجاره بهاي واحدهاي 
صنفي، قبوض مختلف، بيمــه کارگران، عوارض 

مختلف شهرداري، و اکنون هم ماليات.
معروف خاني تصريح کرد: ســازمان هاي مطالبه 
گر فقط به فکر مطالبه و خواســته خود از اصناف 
هستند در حاليکه از همه سو اصناف تحت فشار 
اقتصادي قرار دارند.وي در خصوص اجرايي شدن 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم بيان 
داشت: تا زمانيکه شرايط اجراي کامل اين تبصره 
فراهم نشود نمي توان انتظار عملياتي شدن آن را 
داشت. زير ساخت هاي اين تبصره فراهم نيست؛ 
البته تبصره مذکور بسيار خوب است و اميدواريم 
ســازمان خود نيز با قابل اجرايي کردن آن براي 

اصناف، کار را آسان تر و ممکن تر نمايد.

آینده مبهم نرخ ارز
ایمان اسالمیان، کارشناس بانکی 

قيمت دالر در بلندمدت تابع نرخ تورم، ميزان نقدينگی و رشد اقتصادی است. در صورت روی کار آمدن هر يک از کانديداها اگر ميانه روی و عمل گرايی همراه با مديريت درست شود ترمز گرانی نرخ دالر کشيده خواهد شد. همچنين اگر نرخ 
تورم با همين روند پيش برود نمی توان به کاهش نرخ دالر اميد داشت.  البته نرخ تورم در کشور ما سالهاست دو رقمی شده و کاهش نرخ تورم به زمان زياد و اصالح برنامه های اقتصادی نيز دارد. اين موضوع تحقق کاهش نرخ ارز را دشوار می کند.

به هر ترتيب سرنوشت دالر به عملکرد بانک مرکزی دولت سيزدهم و تعامالت سياسی با دنيا بستگی داردو مديريت صحيح می تواند نرخ ارز را به حالت تعادل برساند و اگر مراودات بين المللی در مسير درست خود و حصول نتيجه حرکت کنند، نرخ 
ارز کنترل خواهد شد. گشايش سياسی و برقراری مجدد روابط بين المللی می تواند نرخ دالر را تا ۲۰ هزار تومان کاشه دهد. البته نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی در بهترين حالت با کنترل تورم و سياست های بانک مرکزی قابل حصول است.  برای ماندگاری 

نرخ ارز در اين محدوده قيمتی- در صورت رسيدن به کانال ۲۰ هزار تومانی- بانک مرکزی بايد سياست گذاری ها خود را به درستی انجام و بازار عرضه و تقاضا اين کاالی مهم اقتصادی را به خوبی مديريت کند. 

در حالی قيمــت دالر هفته 
هاســت در کانــال ۲4 هزار 
تومان جا خوش کرده است 
که به عقيــده برخی فعاالن 
اقتصادی بعــد از انتخابات 
رياست جمهوری ترمز رشــد قيمت ها کشيده خواهد 
شــد. يک کارشــناس بانکی می گويد: قيمت دالر در 
بلندمدت تابع تورم، نقدينگی و رشــد اقتصادی است. 
ايمان اســالميان افزود: در صــورت روی کار آمدن هر 
کدام از کانديداها در مقام رياست جمهوری، اگر ميانه 
روی و عمل گرايی چاشــنی مديريت شود ترمز گرانی 

دالر کشيده خواهد شــد. در حال حاضر در بازار ارز فاز 
انتظار حکم فرما شده و قيمت دالر هفته هاست در کانال 
۲4 هزار تومان ثابت مانده است. چشم همه خريداران و 
فروشندگان به برگزاری انتخابات است. اينکه چه کسی 
به عنوان رياست جمهوری انتخاب می شود موجب شده 
تا معامله گرام دست از خريد و فروش بردارند. اکثريت 
فعاالن در اين بازار مشغول به قيمت گذاری فرضی دالر 
برای فردای پس از انتخابات هستند. اين در حالی است 
که بسياری از نوســان گيران نيز در مدت اخير به دليل 
متتظر بودن بازار تمام تالش خود را برای جلوگيری از 
ريزش قيمت ارز انجام داده اند. بنابراين معامله گران بازار 
ارز از هم اکنون در حال گمانه زنی درباره روند قيمت دالر 

پس از انتخابات هستند.
هرچند نمی توان پيش بينی دقيقی برای قيمت ارز در 

بازار داشت اما اگر مجموعه عوامل تاثيرگذار بر قيمت ها 
در اين بازار به سرنوشت نهايی برسند شايد بتوان يک 

محدوده قيمتی برای اين ارز در نظر گرفت.
به عقيده بسياری از اقتصاددان ها برجام عامل تاثيرگذار 
مهمی است که حتی بعد از به پايان رسيدن انتخابات 
و مشخص شدن رئيس جمهور هم می تواند بر قيمت 
ها اثرگذار باشد. به گفته يوســف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی، حصول نتيجه نهايی و توافق صد درصدی می 
تواند قيمت دالر را به ۲8 تا ۲۰ هزار تومان کاهش دهد. 
اما در صورت عدم حصول توافق هم قيمت دالر به بيش از 
۲5 هزار تومان نخواهد رسيد. زيرا دوران فشار حداکثری 

به پايان رسيده است. 
هرچند نوسان گيران اميدوارند، پس از برگزاری انتخابات 
رياســت جمهوری، قيمت دالر در مسير صعودی قرار 

بگيرد. اين عده اعتقاد دارند، بازارساز پيش از انتخابات با 
عرضه ارز، مانع از افزايش قيمت دالر شده است. ولی پس 
از برگزاری انتخابات، ديگر عرضه ارز در سطوح باال ادامه 
پيدا نخواهد کرد و در نتيجه، اسکناس آمريکايی راحت 
تر در جهت صعودی به حرکت خــود ادامه خواهد داد. 
همچنين با اين که چند هفته ای است سعی شده جلوی 
رشد قيمت دالر و حتی ورود آن به کانال قيمتی ۲4هزار 
تومانی گرفته شود، ظاهرا عموم مردم همچنان به بازار 

بدبين و منتظر صعود قيمت ارز هستند. 
با اين حال، شمار ديگری از تحليل گران اعتقاد دارند، بازار 
به روند احتياطی و آرام پيش از انتخابات ادامه خواهد داد. 
به باور اين گروه تا زمانی که مذاکرات هسته ای در جريان 
است و اميد به لغو تحريم ها وجود دارد،  خريداران بزرگ 

وارد بازار نخواهند شد.

قیمت ارز متاثر از اخبار سیاسی است

سردرگمی معامله گران بازار ارز
شایلی قرائی
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گرانی در بازارها بيداد می 
کند. گزارش های ميدانی 
از مغازه و فروشــگاه سطح 
شهر حاکی از آن است که 
قيمت هر کيلو مرغ ۳۰ تا 
۳۲ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱4۰ تا ۱۶۰ هزار 
تومان، شقه گوســاله ۱۳۰ تا ۱5۰ هزار تومان و هر 
شانه تخم مرغ ۳۶ هزار تومان است. همچنين قيمت 
هر کيلو برنج ۳5 تا 44 هزار تومان، برنج هندی ۲۳ تا 
۲۶ هزار تومان، لپه 4۳ تا 4۷ هزار تومان، عدس ۳۲ 
تا ۳5 هزار تومان، لوبيا چيتی ۳۷ تا ۳۹ هزار تومان، 
نخود 4۰ تا 4۳ هزار تومان، لوبيا قرمز ۳۷ تا ۳8 هزار 
تومان، شکر ۱5 تا ۲۰ هزار تومان، قند۱8 تا ۲۰ هزار 
تومان و هر حلب روغن 5 کيلويی ۹۲ تا ۱5۰ هزار 

تومان است. 
متاســفانه اين افزايش قيمت ها در حالی رقم می 
خورد که هيچ نظارتی بر بازارها وجود ندارد و در دو 
ماه پايانی دولت سازمانهای نظارتی در خوابی عميق 
فرو رفته اند. دبيرکل اتحاديه بنکداران مواد غذايی 
در اين رابطه می گويد: دولت و سازمانهای زير نظر 
آن مقصر اصلی گرانی ها هستند. قاسمعلی حسنی 
افزود: وعده های بسياری برای کاهش قيمت ها از 
سوی دولت داده می شــود. حتی رئيس جمهور به 
عنوان عالی ترين مقام دولت به اين موضوع ورود می 

کند اما کاری از پيش نمی رود. 
بر اساس گزارش های ميدانی از سطح شهرها هنوز 
صف های روغن و گوشت و برنج جمع نشده است و 
کمر مردم زير بار گرانی ها خم شده است. سازمان 
حمايت از حقوق مصرف کننــدگان گويا به خواب 
طوالنی مدت رفته و قرار هم نيســت به اين زودی 

ها از بيدار شود. 
در حال حاضر بســياری از مــردم توانايی خريد و 
مصرف گوشــت قرمز را ندارند و بــه همين جهت 

حبوبات را جايگزين اين کاالی اساســی کرده اند 
که گويا قرار نيســت حبوبات نيز بر سر سفره مردم 
دوامی داشته باشد. روند افسارگسيخته گرانی ها از 
سال گذشــته تا به امروز روی ديگر خود را به مردم 
نشان داده است. بهانه های مختلف برای اين گرانی 
ها مطرح می شود و هر بار با ســخنرانی مسووالن 
در رابطه با نبود کمبود و گرانی پرونده برای مدتی 

بسته می شود. 
دبيرکل اتحاديه بنکداران مــواد غذايی در همين 
رابطه در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: قدرت 
خريد مردم کاهش يافته اســت و دولت مقصر آن 
است. گرانی تا به اين اندازه ربطی به مکانيزم بازارها 

ندارد. 
قاسمعلی حســنی افزود: دولت و ســازمانهای زير 
نظر آن مقصر اصلی گرانی ها هســتند. وعده های 
بسياری برای کاهش قيمت ها از سوی دولت داده 
می شود. حتی رئيس جمهور به عنوان عالی ترين 

مقام دولت به اين موضوع ورود می کند اما کاری از 
پيش نمی رود.

حسنی در ادامه بيان کرد: اينکه دولت در ماههای 
پايانی بازارها را به حال خود رها کرده است هيچگونه 
توجيهی ندارد. افزايش قيمت ها در چند ماه اخير 
با شيب بســيار تندی اتفاق افتاده است که قدرت 
خريد را از درصد بسيار بااليی از مردم گرفته است. 
کاهش مصرف گوشــت، مرغ، برنج و... که همه به 
عنوان کاالهای اساســی بايد در سبد مصرف مردم 
هميشگی باشند اتفاق افتاده اســت. درصد کمی 
از مردم توانايــی خريد و مصرف گوشــت قرمز را 
 دارند و صف های طوالنــی برای خريد مرغ و روغن 

تشکيل می شود. 
دبيرکل اتحاديه بنکداران مواد غذايی خاطرنشان 
کرد: چرا بايد دولت در نــرخ گذاری دخالت کند تا 
امروز شاهد شکر چند نرخی در بازار باشيم. همين 
شکر پنج نرخی موجب گرانی ديگر کاالها می شود. 

درست است که بايد وضعيت سياسی کشور را نيز 
در نظر گرفت و با توجه به در پيش بودن انتخابات 
ممکن است نابسامانی هايی در بازارها بروز کند اما 

اين حجم از گرانی ها توجيهی ندارد.
حسنی با اشاره به گرانی برنج نيز گفت: مصرف برنج 
۲۰ درصد کاهش پيدا کرده است که تنها دليل آن 
گرانی و افزايش روز به روز قيمت اين کاالی اساسی 
است. در تمام اقالم اساسی کاهش مصرف ديده می 
شود. در حال حاضر کمتر کسی برای خريد کاالهايی 
با اين قيمت ها پيش قدم می شود. مردم برای تامين 
خوراک و مواد غذايی خود از بسياری از نيازهای خود 

می زنند تا خرج تامين کاالهای روزانه کنند. 
دبير اتحاديــه بنکداران مواد غذايــی تصريح کرد: 
همچنين در کنار کاهش قدرت خريد مردم، شاهد 
بروز يک رکود و عدم خريد و فروش در بازار هستيم. 
اين رکود به ويژه در حوزه هايی که احتمال افزايش 

قيمت دارند، بيشتر محسوس است. 

قیمت اقالم اساسی در آستانه تابستان سر به فلک كشید 

شیب تند افزایش قیمت اقالم اساسی
شایلی قرائی
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مديرعامل اتحاديه دام ســبک گفت: با توجه به افت 
چشــمگير قيمت دام و عرضه کمتر از قيمت تمام 
شده، دامداران در حال ورشکستگی هستند.  افشين 
صدر دادرس مديرعامل اتحاديه دام سبک از کاهش 
قيمت دام سبک در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افت 
چشمگير قيمت دام، دامداران در حال ورشکستگی 
هستند؛ چرا که قيمت کنونی دام کمتر از نرخ تمام 
شده توليد است.او متوسط قيمت کنونی هر کيلو دام 
زنده را 5۰ هزار تومان اعالم کرد و افزود: در حال حاضر 
قيمت تمام شده دام باالی ۶۳ تا ۶4 هزار تومان است 
که امسال شرايط خشکسالی، مشکالت دامداران را 

تشديد کرده است.
دادرس ادامه داد: با توجه به شرايط خشکسالی، هنوز 
خريد دام سبک غيرعشاير آغاز نشده و هيچ اقدامی 
برای مقابله با خشکســالی اجرايی نشده است که با 
اين وجود فشار ســنگينی بر دوش دامداران است.
مديرعامل اتحاديه دام سبک با اشاره به اينکه توزيع 
نهاده دامی با مشــکالت متعددی روبه روست، بيان 
کرد: در شرايط کنونی به سبب کاهش علوفه در مرتع، 
دامداران توان نگه داری دام های خود را ندارند که با اين 

وجود آينده روشنی پيش روی توليد نيست .
اين مقام مســئول قيمت منطقی هر کيلو گوشت 

گوســفندی را ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومــان اعالم کرد 
و افــزود: در حال حاضــر قيمت هر کيلو گوشــت 
گوسفندی در ســطح شــهر کمتر از ۱۳۰ تا ۱4۰ 
هزار تومان نيســت، در حالی که بارها اعالم کرديم 
که شــرايط را به گونه ای فراهم کنند تا توليدکننده 
بتواند محصول خود را مستقيم در بازار عرضه کند تا 
 مصرف کننده هم با قيمت مناسب گوشت مورد نياز را 

خريداری کند.
دادرس با بيــان اينکه کم بارشــی در بازدهی مراتع 
تاثير گذاشــته اســت، گفت: دامداران سبک اعم از 
عشــاير و غيرعشــاير در ۶ ماهه اول سال به صورت 
طبيعی از مراتع استفاده می کنند که با توجه به شرايط 
خشکسالی و اثر گذاری بر بازدهی مراتع و همچنين 
کشت و کار زمين های ديم، نياز به تغذيه دام دستی 
افزايش می يابد که متاسفانه شرايط برای تامين نهاده 

مناسب نيست .
او در پايان قيمت هر کيلو يونجه را ۳ هزار و 4۰۰ تومان 
تا ۳ هزار و 5۰۰ تومان و کاه گنــدم را ۲ هزار و 5۰۰ 
تومان تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: با توجه 
به شرايط نامناسب توليد نهاده، حمايت اضطراری از 
دامداران امری ضروری است؛ چرا که دامداران سبک 

در شرايط حادی قرار دارند.

مديرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اعالم کرد که گزارش هايی از رانندگان درباره 
مشکالت آن ها در زمينه تامين الستيک از طريق سامانه 
کاال دريافت کرده ايم و آن را به وزارت صمت انتقال داده ايم. 
داريوش باقرجوان اظهارکرد: از سال ۱۳۹۷ که مشکالتی 
برای رانندگان در تامين الستيک به وجود آمد سامانه ای 
در ســازمان راهداری ايجاد کرديم و بر اساس پيمايش 
رانندگان به آن ها حواله الســتيک می داديم رانندگان 
می توانستند از طريق آن حواله الستيک مورد نيازشان را 
از محل توليد داخلی يا واردات با نرخ ارز ترجيحی دريافت 
کنند. وی افزود: تامين الســتيک تا سال گذشته برقرار 
بود اما از زمانی که ارز ترجيحی برای تامين الستيک به 
ارز نيمايی تبديل شد تا ابتدای ســال جاری هم سامانه 
برقرار بود اما تامين الستيک هم به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت واگذار شد و رانندگان بايد از طريق سامانه کاال 
اين وزارتخانه نيازشان را اعالم می کردند. مديرکل دفتر 
حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامه داد: البته سال گذشته با دستور وزير راه و شهرسازی 
الستيک های وارد شده و موجود در گمرک با ارز ترجيحی 
ترخيص شده و تا هفته های اخير اين الستيک های باقی 

مانده با نرخ ارز ترجيحی در اختيار رانندگان قرار می گرفت 
همچنين در کنار آن الستيک با استفاده از ارز نيمايی نيز 
در بازار عرضه می شد. باقر جوان با بيان اينکه  طی ماه های 
گذشته حدود 8۰۰ هزار الستيک با ارز ترجيحی و با دستور 
وزير راه از گمرک ترخيص و بين رانندگان توزيع شد، گفت: 
از ابتدای امسال و با تمام شدن الستيک های باقی مانده 
مذکور، همه نيازها به سمت ســامانه کاال وزارت صمت 
سوق پيدا کرد و بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت 
متولی تامين و توزيع الستيک مورد نياز رانندگان شد و 
همه آمار و ارقام در اين زمينه نيز در اختيار اين وزارتخانه 
است. وی اعالم کرد: البته گزارش هايی دريافت کرديم که 
الستيک های موجود در اين ســامانه تکافوی بازار و نياز 
رانندگان را نمی دهد اما مسئوليت آن با وزارت صمت است. 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت هفتگی 
جلساتی با حضور وزير راه و نمايندگان تشکل ها داريم و در 
حوزه الستيک و قطعات مطالبات و مشکالت رانندگان را 
در زمينه الستيک، روغن، قطعات و غيره را بررسی کرده 
و آن را به وزارت صمت اعالم می کنيم اما ما فقط منعکس 
کننده اين مشکالت هستيم و اگر مشکالتی هم هست 

وزارت صمت بايد پيگير و پاسخگو باشد.

دبير انجمن آب های معدنی و آشاميدنی ايران گفت:حدود 5۰ 
تا ۶۰ درصد قيمت تمام شده درب کارخانه آب های بسته بندی، 
مربوط به مواد اوليه بطری آن است.پيمان فروهر دبير اجرايی 
انجمن توليد کنندگان و صادرکننــدگان آب های معدنی و 
آشاميدنی ايران گفت:  چند سال قبل فرهنگ مصرف آب بسته 
بندی در حال جا افتادن بين مردم بود. ويژگی های مثبت اين 
محصوالت و تمايز آن با آب لوله کشی باعث می شد بسياری 
آن را برای آشاميدن انتخاب کنند، اما به داليلی اين محصول 
به راحتی از سبد خانوار حذف می شــود. فروهر تشريح کرد: 
آب بسته بندی در احجام کوچک که فروش آن بيشتر مبتنی 
بر خروج از خانه، سفر، فعاليت رســتوران ها و کافی شاپ ها و 
مواردی از اين قبيل استوار است؛ تحت فشار شيوع کرونا قرار 
گرفت با افت شديدی مواجه شد.او با تاکيد بر مشکالت فعاالن 
اين حوزه برای تامين مواد اوليه گفت: قيمت مواد اوليه مورد نياز 
در اين حوزه سر به فلک کشيده و مشکالت ما هر روز بيشتر از 
قبل می شود. قيمت اين محصوالت به قدری افزايش پيدا کرده 

است که در قيمت تمام شده درب کارخانه آب های بسته بندی، 
5۰ تا ۶۰ درصد به قيمت مواد اوليه اختصاص پيدا کرده است. 
دبير اجرايی انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان آب های 
معدنی و آشاميدنی ايران با اشاره حضور آب های بسته بندی 
گران قيمت خارجی و قاچاق در اين حوزه گفت:مصرف کننده 
آب بسته بندی آشاميدنی قاچاق کمتر از ۲ درصد جامعه هستند 
و به همين دليل اين بطری های گران قيمت را در نوار شمالی 
پايتخت پيدا می کنيد نه ساير فروشگاه ها. طيف انگشت شماری 
مصرف کننده اين نوع آب آشاميدنی هستند و در سراسر نقاط 
کشور اين نوع آب ديد نمی شود. او تشريح کرد: صنعت ما بسيار 
آسيب پذير از معيشت مردم است و به راحتی می تواند از سبد 
خريد مردم حذف شــود. در ۹5 درصد جغرافيا کشورمان آب 
شرب در دسترس مردم قرار دارد پس اين رقيب بسيار گردن 
کلفت برای صنعت آب بســته بندی محسوب می شوند. اين 
موضوع باعث شده است تا به محض ايجاد فشار در معيشت، 

مردم اين محصول را از سبد خريد حذف کنند.

۶۰ درصد قیمت آب بسته بندی، هزینه مواد اولیه بطری است

خطر ورشکستگی در كمین دامداران

قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان

کسب و کار صنوف در سال ۹۹ به صفر نزدیک شد

وزارت صمت پاسخگو باشد

مشکل رانندگان در تامین الستیک
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رئیس بانک مرکزی انگلیس: 
ارزهای مجازی شيوه مناسبی برای پرداخت نيستند

رئیس بانک مرکزی انگلیس عقیده دارد ارزهای مجازی به خاطر بی ثباتی و 
نوسان قیمت باال، شیوه مناسبی برای پرداخت نیستند.اندرو بیلی، رئیس بانک 
مرکزی انگلیس در مورد استفاده از ارزهای مجازی برای پرداخت هشدار داد. 
بیلی در یک کنفرانس مجازی گفت:» ارزش ارزهای مجازی نوسان زیادی دارد. 

به همین دلیل شیوه مناسبی برای پرداخت نیستند«.
 به نظر می رسد نوسانات اخیر در قیمت ارزهای مجازی، این اظهارات بیلی 
را تایید می کنند. بیت کوین، بزرگترین ارز مجازی دنیا، 9 درصد از روز جمعه 
افزایش قیمت داشته است در حالی که 30 درصد از اواسط آویل ارزش خود 
را از دست داده است. الون ماسک که اظهاراتش تاثیر زیادی در بازار ارزهای 
مجازی گذاشته، جدید اعالم کرده شرکت تسال در صورت استخراج بیت کوین 
با انرژی های پاک، دوباره از آن برای معامله استفاده می کند. رئیس بانک مرکزی 
انگلیس همواره یکی از منتقدان ارزهای مجازی بوده است. است وی در ماه 
گذشته گفت خطر افزون شدن توسط این فناوری های مالی وجود دارد. وی 
دوباره بر این نگرانی خود تاکید کرد که مردمی که می خواهند ارزهای مجازی 
خریداری کنند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند. بیلی گفت:»با توجه به 
بی ثباتی ارزش این سرمایه ها و این واقعیت که هیچ سرمایه واقعی آنها را حمایت 
نمی کند، باید متوجه باشید که احتمال از دست دادن پولتان در صورت خرید 
این ارزها وجود دارد«.  بانک مرکزی انگلیس به همراه خزانه داری این کشور در 

حال بررسی ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی هستند.

فروش شركت های دانش بنيان به ۹00هزار ميليارد رسيد
معاونت علمی و فناوری اعالم کرد فروش شرکتهای دانش بنیان در سال 99 
برابر با 900هزار میلیارد ریال شده است.به گزارش معاونت علمی و فناوری، 
یکی از اولویت های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونق 
زیست بوم فناوری و نوآوری به کمک شــرکت های دانش بنیان و خالق و 

تجاری سازی دستاوردهای فناورانه است.
شرکت های دانش بنیان در ســال ۱39۲ درآمدی مجموعاً ۲هزار میلیارد 
ریالی داشتند این در حالی اســت که درآمد فعاالن زیست بوم نوآوری و 
فناوری در ســال 99 از مرز 900 هزار میلیارد ریال فرارتر رفت و به رشد 
و رونق اشــتغال و ارزش افزوده انجامید. با رویکرد حمایت از رشد و رونق 
محصوالت دانش بنیان، زیرساخت های قانونی به عنوان یکی از مهمترین 
چالش های فــراروی فعاالن زیســت بوم نوآوری و فناوری، ایجاد شــد و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرایی کردن قانون حمایت 
از این کسب و کارها، زمینه را برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و 
خالق فراهم کرد. در حالی که در آغازین روزهای تصویب قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان کمتر از ۵0 شــرکت فعالیت داشتند اما در پایان 
سال ۱399 تعداد این کسب و کارها به مرز ۶000 شرکت نزدیک شده و 
در این مدت رشدی قابل توجه را تجربه کرده است.محور و اساس فعالیت 
زیســت بوم نوآوری و فناوری، تولید محصوالت بــا کارایی های فناورانه و 
عمومی برای جامعه اســت که بازدهی باالیی دارند و می توانند نیازی از 

وابستگی های تحریمی کشورمان را رفع کنند.
این کســب وکارها در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته از فناوری 
نانو، زیست فناوری، علوم و فناوری های شــناختی، صنایع خالق و دیگر 
حوزه ها هزاران محصول و خدمات را به بازار ارائه کرده و توانسته اند ضمن 
ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی را به ارمغان بیاورند. شرکت های 
دانش بنیان به تفکیک فناوری هایی که در آن فعال هستند، نشان می دهد 
فعاالن حوزه صنایع خالق و رایانه توانسته اند بیش ترین حجم از خلق ارزش 
افزوده را به خود اختصاص دهند. عمده تمرکز شرکت های دانش بنیان و 
خالق در پایتخت متمرکز شده اند و استان اصفهان در رتبه بعدی اختصاص 
شــرکت های دانش بنیان قرار دارد. همچنین اســتان آذربایجان شرقی 
و خراســان رضوی منطبق با جمعیت و میزان فعالیت کســب و کارهای 

دانش بنیان و فناور، در جایگاه های دیگر جای گرفته اند.

خدمات ورک اسپيس گوگل برای همه قابل دسترس شد
گوگل تغییر بزرگی در خدمات آنالین خود داد و مجموعه ابزارهای بهره وری 
ورک اسپس را به روی همه کاربرانی که حساب کاربری گوگل دارند، گشود.
این اقدام گوگل به معنای آن است که کاربران برای استفاده از قابلیتهای بیشتر 
در سرویسهای گوگل درایو، میت، داکس، شیتس و سرویسهای دیگر نیازی به 
داشتن پروفایل سازمانی ندارند. طبق بیانیه مطبوعاتی گوگل، اکنون بیش از 

سه میلیارد کاربر فعلی گوگل به ورک اسپیس به طور کامل دسترسی دارند.
کاربران باید گــوگل چت را در جی میل فعال کنند تا دسترســی به خدمات 
یکپارچه گوگل را تجربه کنند. البته کاربران ممکن است تغییر بزرگی را احساس 
نکنند زیرا اکانتهای رایگان پیش از این به سرویسهایی مانند گوگل درایو و داکس 
دسترسی داشتند. اما ورک اسپیس قابلیتهایی نظیر پیشنهادهای هوشمند در 
ایمیلها یا اسناد را فراهم می کند و امکان منشن کردن افراد با استفاده از عالمت 
@ برای افزودن آنها به وظایف و ارائه کردن اسناد، صفحات یا اسالیدها به شکل 
مستقیم در تماسهای گوگل میت وجود دارد. در حالی که اکثر این قابلیت ها 
 Workspace Individual اکنون رایگان شده است، گوگل نسخه پولی به نام
معرفی کرد که صاحبان شرکتهای کوچک را هدف گرفته و قابلیتهای پولی شامل 
خدمات رزرو هوشمند، دیدارهای ویدیویی حرفه ای، بازاریابی ایمیلی شخصی 

سازی شده و موارد دیگر را فراهم می کند.
گوگل نه تنها ورک اسپیس را به روی همه می گشاید بلکه بعضی قابلیتهای 
جدید را هم معرفی می کند. گوگل چت برای کار قدرتمندتر شده و بیشتر شبیه 
Slack می شود. با این حال ابزارهای همکاری بیشتری نسبت به این اپلیکیشن 
پیام رسانی فراهم می کند. گوگل همچنین اعالم کرد اسپیس با فایلها و وظایف 
یکپارچه می شــود تا همه اطالعات مربوط، مکالمات و فایلها برای یک پروژه 
سازماندهی شود. این یکپارچگی مطالب برای موضوعات می تواند در سطح 

سازماندهی مدیریت شود.
بعضی تصاویری که گوگل فراهم کرده است، نشان می دهد اسپیس به کاربران 
اجازه می دهد ستونی در سمت چپ برای چت با همکارانشان داشته باشند و 
دو سوم دیگر صفحه اسنادی که کاربر در حال ویرایش آنهاست را نمایش می 
دهد. در باالی ستون چت، کاربر گزینه ای برای نگاه کردن به مکالمه یا سوئیچ 
به فایلها یا وظایف دارد. همچنین کاربر می تواند از طریق یک منوی کشویی 
در باالی صفحه گروه متفاوتی را انتخاب کند که چت جدید و فایلها و وظایف 

همراه آن را باز می کند.
بر اســاس گزارش انگجت، تماســهای ویدیویی هم ارتقا پیدا کرده و گوگل 
قابلیتهای بیشتری را که در سرویسهایی مانند زوم و تیمز مایکروسافت وجود 
داشت را به تماسهای ویدیویی خود افزود. گوگل میت از سپتامبر دارای گزینه 
کامپنیون می شود که به کاربران امکان می دهد از طریق ویدیوکنفرانس، در 
دیدارهای محل کار شــرکت کنند. هدف از این کار فراهم سازی شرایط برابر 

کارمندان دورکار با همکارانشان است که حضور فیزیکی در محل کار دارند.
همچنین گوگل برای تقویت امنیت دیجیتالی، امکان رمزنگاری را فراهم می کند 
تا کاربران با کلیدهای رمزنگاری که در اختیار دارند، از داده های خود حفاظت 

کنند و اطالعاتشان برای گوگل و سایرین غیرقابل رمزگشایی باشد.

اخبار

دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سوءاستفاده از رمزارزها
دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارزهای دیجیتالی کمی بعد از ممنوع اعالم شدن فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی انجام شد.وزارت امنیت ملی چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
پلیس این کشور ۱۱۰۰ نفر را به دلیل پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتالی بازداشت کرده است. این افراد متعلق به ۱۷۰ گروه مختلف بوده اند.این اقدام تنها کمی پس از ان صورت می گیرد که چین 

معامالت ارزهای دیجیتالی و استخراج آنها را ممنوع اعالم کرد و به صرافی ها دستور داد فعالیت های خود را تعلیق کنند. محبوبیت ارزهای دیجیتالی با توجه به قابلیت مخفی باقی ماندن هویت معامله گران برای 
اهداف غیرقانونی افزایش پیدا کرده است. نتیجه یک بررسی صورت گرفته نشان می دهد که اکنون حدود ۱۳ درصد سایت های شرط بندی و قمار در جهان، از ارزهای دیجیتالی استفاده می کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
تهران با اشــاره به ضرورت 
اجرای طرح رجیستری برای 
تبلت هــا و دیگر تجهیزات 
دارای سیمکارت گفت: بارها 
به وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کاال درباره 
ضرورت اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل واره ها 

هشدار داده ایم.
طرح رجیســتری تلفن همراه که از ســال ۱39۶ 
اجرایی شد، به گواه آمار این طرح یکی از موفق ترین 
پروژه های مقابله با قاچاق کاال و ارز بوده است. به گفته 
مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در 
نتیجه اجرای این طرح، از قاچاق ۶.3 میلیارد دالری 
موبایل در طول 3 سال پس از شروع طرح رجیستری 
جلوگیری شــده و در نتیجه قاچاق این کاال به صفر 
رسیده است. همچنین اجرای این طرح موجب شد تا 
درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات 

بر ارزش افزوده، ۱0 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
عالوه بر این به گفته فعاالن بازار تلفن همراه با اجرای 
طرح رجیســتری موبایل از ورود کاالی بی کیفیت و 
غیراستاندارد جلوگیری شده اســت؛ چرا که پس از 
اجرای این طرح تنها گوشی هایی مجوز ورود به کشور 
را دارند که تست های سالمت گذرانده باشند. همچنین 
واردکنندگان ملزم شدند که کاالهای استاندارد و دارای 

گارانتی را در اختیار اصناف قرار دهند.
بــا وجــود اینکــه زیرســاخت ها بــرای اظهــار 
شناســه )IMEI( تمامــی دســتگاه های داری 
سیمکارت)موبایل، تبلت و ...( از سال 97 فراهم شده 
است، اما تاکنون برای جلوگیری از این موبایل واره ها 
اقدامی انجام نشده است. برآورد ها حاکی از آن است 
که ســاالنه ۲.۲ میلیون دســتگاه تجهیزات دارای 
سیمکارت به کشور قاچاق می شود که ارزشی معادل 

300 میلیون دالر دارد.
با توجه به اینکه قاچاقچیان تبلت و دیگر موبایل واره  ها 

هیچ گونه مالیات و عوارضی بــه دولت نمی دهند، 
پیش بینی می شود که ساالنه بیش از ۶00 میلیارد 
تومان از حقوق بیت المال به دلیل عدم پرداخت مالیات 
به دولت تضییع می شود. همچنین با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تبلت توسط 
خانواده ها و دانش آموزان برای انجام امور آموزشــی، 
عدم نظارت بر اســتاندارد سالمت، قیمت و گارانتی 

کاال، ضرر زیادی را به مردم تحمیل می کند.
به گفته حمیدرضا دهقانی  نیا، سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، رجیستری موبایل واره ها )تبلت، 
ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و 
سیار( از ۵ خرداد ماه امســال آغاز شده است. بر این 
اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید جدول 
زمان بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای 

سیمکارت  را اعالم کند.
بنابر اظهــارات وی، مشــکلی برای رجیســتری 
دستگاه هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند 
به وجود نخواهد آمد به شرطی که مردم تبلت و یا دیگر 
دستگاه های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه 

سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.
گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

در قانون بودجه سال ۱400، مصوب کردند که دولت 
می بایست طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل 
کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق 
بند »ح« تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمامی تبلت ها 
و ساعت های هوشــمند، بارکدخوان ها، مبدل های 
ارتباطات ثابت به ســیار و دســتگاه های کارتخوان 
وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت 

تجهیزات سامانه ای )همتا( ثبت کند.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
تهران در گفت وگو با رادیو اقتصاد با بیان این که بیش 
از نیمی تبلت های سیم کارت خور در بازار قاچاق است، 
گفت: حجم فعلی قاچاق به دلیل رجیستر نشدن این 
دستگاه هاست. اتحادیه چندین بار با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
وزارت صمت در این باره مکاتبه کرده و درباره ضرورت 
اجرای طرح رجیســتری برای موبایل واره ها هشدار 

داده است.
وی افزود: وجــود موبایل واره های قاچــاق به تجار 
خوش نام این بــازار آســیب جــدی وارد می کند 
و موجب می شــود تا آن ها پــس از مدتی نیرو های 
خود را تعدیل کنند که این مســئله شرایط را برای 

فعالیت قانونی ســخت می کند. فرجی ادامه داد: به 
جز تبلت ها، مودم های سیم کارت خور، دستگاه های 
کارت خوان و ساعت های هوشمند دارای سیمکارت 
 از دستگاه هایی هستند که قاچاق آن ها با تعداد باال 

در حال انجام است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به متضرر 
شــدن مردم از وجود کاالی قاچــاق در بازار، گفت: 
قاچاقچیان در قبال فروش این دستگاه ها هیچ گونه 
تعهدی درباره خدمات پس از فــروش ندارند و آن را 
گارانتی نمی کنند. حتی این احتمال هم وجود دارد که 
کاالی ارائه شده اصل نباشد و در آینده دچار مشکل 
شــود. اتفاقی که اخیراً در برخی تبلت هــا رخ داد و 

نرم افزار شاد به درستی در آن ها اجرا نمی شد.
وی در پایــان در خصــوص وضعیت اجــرای طرح 
رجیســتری برای موبایل واره ها اظهار داشت: هفته 
گذشــته یکی از دســتگاه های ذی صالح در حوزه 
رجیستری نامه ای به اتحادیه ارسال کرد که تمامی 
فعاالن این بازار می بایســت لیست تجهیزات دارای 
سیمکارت خود را برای رجیستر شدن ارسال کنند. 
به نظر می رسد مقدمات اجرای طرح رجیستری برای 

موبایل واره ها در حال فراهم شدن است.

چرا طرح رجيستری موبايل واره ها اجرايی نمی شود؟

تعلل وزارت ارتباطات به نفع قاچاقچیان
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

ساری- ایرنا - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
گفت که شرکت های دانش بنیان سال گذشته بیش 
از ۲۵0 هزار میلیارد ریال کمک مالی و تســهیالتی 
دریافت کردند. ســورنا ســتاری در حاشیه افتتاح 
مرکز رشــد و نوآوری آمل و رونمایی چند محصول 
دانش بنیــان این مرکز افزود: پارســال بیش از ۵0 
هزار میلیارد ریال از سوی صندوق نوآوری بودجه به 
اکوسیستم دانش بنیان تزریق شد و بانک ها نیز بیش 
از ۲00 هزار میلیارد ریال تسهیالت به این شرکت ها 

پرداخت کردند.
وی با اعالم این که مراکز نوآوری در ســطح کشور 
شدیدا درحال توسعه هســتند، گفت که هم اکنون 
بیش از ۱00 مرکز نوآوری در کشــور فعال اســت. 
ستاری گفت: شــرکت های دانش بنیان با ارائه ایده 
های نو گام موثری را در توســعه اقتصادی کشــور 
برداشته اند و هر روز شاهد رونمایی از ایده های برتر از 
سوی شرکت های دانش بنیان هستیم، افزود: رشد 
اقتصادی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته 

از ۲ هزار میلیارد ریال عبور کرد. وی در پاســخ به 
پرسشی پیرامون بودجه سال جاری معاونت فناوری 
رئیس جمهوری، اظهار داشت: وضعیت بودجه برای 
ســال جاری با اهتمام ویژه دولت و مجلس مناسب 
است و حمایت ها و بودجه ها در خصوص شرکت ها 

دانش بنیان افزایش یافته است.
معاون رییس جمهوری بر ضرورت تاسیس مراکز رشد 
در شهرستان ها تاکید کرد و گفت: افتتاح مراکز  پارک 
علم و فناوری در شهرستان ها می تواند شروعی برای 
هموار تر شدن مسیر شرکت های دانش بنیان باشد و 
پارک های علم و فناوری نباید تنها در مراکز اســتان 
مستقر باشند زیرا سبب کاهش دسترسی شرکت ها  و 
محدودیت آنها خواهد شد. ستاری همچنین به ظرفیت 
استان مازندران و شهرستان آمل در حوزه شرکت های 
دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: برای بر طرف کردن  
مشکالت زیر ساخت های فناورانه در استان  صندوق 
نوآوری و شکوفایی از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

در این مراســم ســاختمان مرکز رشــد و نوآوری 

شهرستان آمل که زیرمجموعه پارک علم و فناوری 
استان مازندران به شمار میرود توسط معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد.این مرکز دارای 
دارای سه طبقه اســت و در حال حاضر 3۶ شرکت 
دانش بنیان در آن مستقر هستند.همچنین با حضور 
ستاری، ســه محصول دانش بنیان نیز در این مرکز 
رشد رونمایی شد. این محصوالت دانش بنیان شامل 
فیلتر سرامیکی )کاربید سلســیوم(، مشعل متال 
فایبر تشعشعی و کیت اندازه گیری اکسیژن خواهی 

شیمیایی است.
عمده ترین نقش فیلتر سرامیکی در صنعت متالوژی، 
خارج کردن ناخاصی های مذاب فلز قبل از ورود به 
قالب است . در ایران مصرف کننده عمده این فیلتر 
شرکت های خودروسازی هســتند که برای تولید 
سرسیلندر، قطعات چدنی و سایر قطعات خودرو از 

این فیلترها استفاده می کنند.
مشــعل متال فایبر تشعشــعی از دیگر محصوالت 
رونمایی شــده در مرکز رشــد آمل بود. کاربرد این 

محصول در بویلرهــا، کوره ها، خشــک کن های 
صنعتی، پوشــش دهــی قطعات فلــزی، فرآوری 
محصوالت کشاورزی و ترمیم روکش آسفالت است. 
مهم ترین مزیت این مشــعل نسبت به سایر مشعل 
ها و محصوالت مشابه کاهش قابل مالحظه مصرف 
انرژی،آالیندگی پایین و مقاومت باال در برابر شوک 

حرارتی و مکانیکی است.
کیت اندازه گیری هم برای سنجش اکسیژن خواهی 
شیمیایی نمونه های آب و فاضالب تولید می شوند. 
اکسیژن خواهی شــیمیایی به عنوان میزان اکسید 
کننده خاصی که با نمونه آب یا پساب  واکنش می 
دهد تعریف می شود و اکسیژن خواهی یک پارامتر 
مهم برای تعیین میزان بار آلودگی آلی آب و پساب 
محسوب می شــود. معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در قالب سفر یک روزه برای افتتاح از مرکز 
رشــد و نوآوری آمل و همچنین بازدید از شــرکت 
 های دانش بنیان در شــهرهای بابل و ســاری وارد 

مازندران شد.

تهران- ایرنا- مدیر جذب و استخدام یک بانک خصوصی 
گفت: آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت های فناور 
و دانش بنیان می تواند راهکاری برای تسهیل روند جذب 
نیروی انسانی کارآمد و تحصیلکرده دانشگاهی در سازمان ها 
باشد.آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت های صنعتی، 
تجاری و فناور و دانش بنیان کشور  چهار سال پیش)۱39۶( 
از سوی شورای سیاست گذاری استخدام بخش خصوصی، 
شرکت های خصوصی صنعتی، تجاری و فناوری با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و برگزار 
شد و با توجه به استقبال نیروی جویای کار تا کنون چهار 

دوره از آن  برگزار شده است.
این شورا در راستای برگزاری این آزمون  بیش از سه هزار 
شرکت در سراسر کشور را مورد بررسی و نیازسنجی قرار 
داده، و با هدف تامین نیروی انسانی کارآمد و کاهش میزان 
بیکاری در میان جوانــان و فارغ التحصیالن، این آزمون را 
برگزار می کند. ، آزمون استخدامی بخش خصوصی فرصتی 

مناسب برای همه افراد جویای کار است.
شایستگی شــغلی و دانش عمومی، دو مالک ارزیابی در 
این آزمون به شمار می روند، به عبارت بهتر، داوطلبانی که 
متقاضی شرکت در این آزمون هستند، مدرک دانشگاهی، 
معدل باال و یا سابقه کار نیاز ندارند و تنها توانایی ها و استعداد 
آنهاست که برای شرکت در آزمون مورد توجه قرار دارد، به 
همین دلیل بسیاری از شرکت های خصوصی از طریق این 
آزمون نیروی کار خود را تامین می کنند.در طول چهارسال 
گذشته استقبال خوبی از آن به عمل آمده است و بسیاری از 
شرکت های دانش بنیان و سازمان ها و نهادهای خصوصی 
نیروی انسانی مورد نیاز خود در کادر اجرایی را از طریق این 

آزمون جذب می کنند.

وحید شریفی مدیر جذب یکی از بانک های خصوصی در 
خصوص برگزاری  آزمون اســتخدامی بخش خصوصی، 
شرکت های صنعتی، تجاری و فناور و دانش بنیان کشور  
افزود: نیروی انسانی متخصص وکارآمد درفضای رقابتی 
کنونی یکی از مزیت ها و ســرمایه ها برای شــرکت های 
خصوصی و فناور محســوب می شــود و در این خصوص 
سازمان هایی موفق هستند که بتوانند نیروی متخصص 
موردنیاز خود را در کمترین زمان و با حداقل هزینه جذب 
کنند. وی به مهم تریــن چالش ســازمان ها برای جذب 
نیروی انسانی اشــاره کرد و گفت: اطالع رسانی کارآمد و 
همچنین هزینه ای که برای این اطالع رسانی انجام می شود 
از مهم ترین این چالش ها اســت، با اینکه اطالع رسانی در 
شکل های مختلف صورت می گیرد اما در زمان های بسیاری 
این آگهی ها توسط افراد موردنیاز شرکت های خصوصی 
دیده نمی شود و همین امر موضوع باعث بی اطالع ماندن 
افراد واجد شرایط از فرصت شــغلی موجود می شود. وی 
به سازمان ها توصیه کرد که در استخدام کارمندان، ابتدا 
شخصیت افراد را مورد سنجش قرار دهند و سپس به ارزیابی 
دانش و مهارت آن ها بپردازند، زیرا شخصیت فرد یکی از 
عوامل اصلی در عملکرد شغلی او است و مدرک دانشگاهی 
لزوما تاییدی بر مهارت شغلی کارجو در زمینه تخصصی اش 
نیست. شریفی گفت: برگزاری آزمون بخش خصوصی یکی 
از آزمون های موفق در جذب نیروی متخصص و بکارگیری 
نیروی تحصیلکرده جامعه اســت، برگــزاری این آزمون 
توانســته تا حدودی از میزان بیکاری افراد تحصیلکرده 
بکاهد.پنجمین دوره استخدام بخش خصوصی ، شرکت 
های صنعتی، تجاری و فناور  امسال نیز توسط دبیرخانه این 

مرکز در سال ۱400 برگزار می شود.

تسهیالت جدیدی با موضوع "خرید مطالبات محقق 
نشــده" در صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت 
مصوب شده تا شرکت های دانش بنیان بتوانند از آن 
استفاده کنند. چند مدتی است که پیگیری سواالت 
و موانع فعالیت شرکت های دانش بنیان صنعت نفت 
به عنوان صنعت پیشــران اقتصاد کشور، در دستور 
کار قرار گرفته است. یکی از دغدغه های شرکت های 
فعال در ایــن زمینه که در خبری بــا عنوان "دانش 
بنیان های نفتی، انجمن تشکیل می دهند/ وزارت نفت، 
به مطالبات دانش بنیان ها توجه کند" به آن پرداخته 
شد، مربوط به مشــکالت بدهی های وزارت نفت به 
آن ها بود. اکنون انجمن مطرح شده در این خبر، در 
آستانه تشکیل شدن است و قرار شده پیگیر مطالبات 
شرکت های دانش بنیان و نوپای صنعت نفت باشد. به 
منظور دریافت پاسخ سواالت این شرکت ها، موضوع 
را از صندوق تازه تاســیس پژوهش و فناوری صنعت 
نفت پیگیری کردیم. طی گفت و گویی تفصیلی که 
با مسعود جعفری اصطهباناتی، رئیس این صندوق و 
عضو هیئت امنای پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز 
داشتیم و شرح آن در خبر دیگری با عنوان " آیا 800 
میلیارد تومان از بودجــه ۱400 به صندوق پژوهش 
و فناوری نفت می رود؟ " منتشــر شد، این دغدغه ها 
مطرح و توضیحات الزم نیز دریافت شد. او همچنین با 
بیان این که این دغدغه ها، در مجموعه وزارت نفت در 
حال پیگیری و برطرف شدن به مرور زمان است، وعده 
داد که حتما مشکالت این شرکت های دانش بنیان نیز 
در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.خوشبختانه از 
این شرکت های دانش بنیان خبر رسیده که تسهیالت 

جدیدی با موضوع "خرید مطالبات محقق نشــده" 
در صندوق پژوهش و فنــاوری صنعت نفت مصوب 
شده تا شرکت های دانش بنیانی که طرف قرارداد با 
وزارت نفت یا شــرکت های تابعه آن باشند، بتوانند 
از آن استفاده کنند. سقف تسهیالت تا ۲۵ درصد از 
ارزش قراردادهای موجود منعقد شده با وزارت نفت یا 
شرکت های تابعه آن بوده و نرخ سود آن نیز، ۱۱ درصد 
است. همچنین، دوره باز پرداخت با احتساب شش ماه 
تنفس، ۱8 ماه بوده و امکان ارائه تضامین نسبتاً متنوع 
نیز وجود دارد. این تســهیالت با همکاری سه جانبه 
صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش نفت و 
بانک تجارت پرداخت خواهد شد. او افزود: نحوه کار به 
این شکل است که برای ۲۵ درصد از مبلغ قراردادی 
که با صنعت نفت دارند، ضامن این شرکت ها نزد بانک 
تجارت می شــویم که بتوانند وام ۱۱ درصد دریافت 
کنند. یعنی ۲۵ مبلغ قرارداد توســط کارفرما تحت 
عنوان پیش پرداخت تامین می شود و ۲۵ درصد از آن 
را نیز ما ضمانت می کنیم؛ این ضمانت بدون نیاز به ارائه 
وثیقه توسط شرکت ها به بانک است. این کار از محل 
منابعی صورت می گیرد که توسط صندوق نوآوری و 
شکوفایی و بانک تجارت تامین  شده است. بر اساس این 
گزارش و طبق اطالعات دریافتی از شرکت های دانش 
بنیان، قرار بر این شده که عالوه بر تعلق  گرفتن وام و 
ضمانت نامه های قرارداد به این شرکت ها که در آستانه 
تشکیل انجمن رسمی هستند، میزان کارمزد در این 
زمینه نیز، نصف کارمزد بانک ها باشد که اگر این مهم 
تحقق پیدا کند، گام موثری در حمایت از شرکت های 

دانش بنیان صنعت نفت خواهد بود.

معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری

شرکت های دانش بنیان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند
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