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بازار سرمایه با این حجم از
ســهامداران به عنوان یک
موضوع مهــم نقش مهمی
در دولت ها دارد .موضوعی
مهم که امیدواریم دولت آینده اشــراف مناسبی
به بازار سرمایه داشته باشــد .برای رشد بازار باید
عمق تاثیرپذیری اقتصاد و جامعه را از تصمیمات
اقتصادی بدانیم .بزرگترین مشکل دولت قبلی عدم
شناخت کافی...
متن کامل د ر صفحه3

روز انتخابات روز ملت ایران است

بازار خودرو این روزها با رکودی شدید روبروست و
فعاالن بازار می گویند مشتریان و فروشندگان در
انتظار تعیین نتیجه انتخابات هستند تا برای خرید
و فروش تصمیــم بگیرند .به گــزارش خبر آنالین
هر چند بازار خودرو با رکودی ســخت و ســنگین
روبروست اما قیمتها در این بازار روندی افزایشی را
در روزهای اخیر تجربه کرده است.افزایش قیمت ها
در بازار خودرو همزمان با نوسانات نرخ ارز در روزهای
اخیر شدت گرفته است؛ نجفی منش ،کارشناس بازار
خودرو ،در خصوص افزایش قیمت ها در بازار خودرو
در روزهای اخیر به خبرنگار خبرآنالین گفت :روند
قیمت ها در بازار خودرو عینا دالر را دنبال میکند و
با افزایش نرخ ارز قیمت ها در بازار خودرو صعودی
می شوند و با کاهش نرخ ارز...

انتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰برگزارشد
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آخرین وضعیت پروازهای خارجی آزاد و ممنوعه کرونایی
در پی شیوع ویروس کرونا و به ویژه بروز واریانت
انگلیســی این ویروس در جهــان ،ممنوعیت و
محدودیتهای ســفر به صورت زمینی و هوایی
روز به روز و با و موجهای جدید بیشــتر و بیشتر
میشود که البته اخیرا درپی کنترل این بیماری
و گسترش واکسیناسیون در کشورهای مختلف،
پروازها و ســفرهای هوایی به سمت از سرگیری
سوق پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا ،در پی شــیوع ویروس کرونا و
خصوصا گســترش واریانت انگلیسی در جهان
محدودیتهــای کرونایــی به ویــژه در حوزه
پروازهــای خارجی روز به روز بیشــتر شــد و
کشورهای متعددی در لیست ســیاه و ممنوعه
برای پروازهای مسافری قرار گرفتند.
بر اســاس آخرین وضعیت اعالم شــده از سوی
ســازمان هواپیمایی کشــوری دربــاره مقاصد

ممنوعه برای پروازهای خارجی ۱۵کشور از جمله
فرانسه و پاکستان در فهرســت مقاصد ممنوعه
پروازی به دلیل شیوع واریانت انگلیسی کرونا قرار
داشتند و  ۲۶کشور نیز در فهرست کشورهای پر
خطر بودند که پرواز به این مقاصد با محدودیت
همراه بود و مسافران ملزم به رعایت پروتکلهای
خاصی در این زمینه بودند.
به این ترتیب مقاصد پروازی ممنوعه کرونایی به
 ۱۳کشور کاهش پیدا کرد .یعنی در شرایط فعلی
هند ،بوتســوانی ،برزیل ،جمهوری چک ،عراق،
اســتونی ،ایرلند ،لســوتو ،ماالوی ،موازمبیک،
اســلواکی ،آفریقای جنوبی و زامبیا در لیســت
کشورهای با شرایط ویژه دارای واریانت انگلیسی
قرار دارند پرواز به این مقاصد ممنوع است.
از سوی دیگر فرانسه ،پاکســتان ،آلبانی ،آندورا،
بحریــن ،بولیوی ،بوســنی و هرزگوین ،کلمبیا،

آمار بانک مرکــزی درباره چکهای برگشــتی در دومین ماه
سال جاری نشان میدهد که در این ماه  ۶۷۰هزار فقره چک
برگشــت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل  .۸۱۷و ۴۶.۳
درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا ،تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان
مبادالت چک منتشــر کرده اســت ،نشــان میدهد که در
اردیبهشت سالجاری حدود  ۷.۵میلیون فقره چک به ارزشی

توجه به گرمای شدید احتمال تلف شدن این حیوانات
مطرح بود ،با هماهنگی های صورت گرفته از سوی
گمرک و اخذ مجوزهای قانونی ،محموله شترها نیز
ترخیص و تحویل صاحب آن شد.
به گفته ارونقی ،صاحب کاال متعهد شده که ابتدای
هفته آینده در اسرع وقت جهت انجام فرایند قانونی
ترخیص شــترهای وارداتی اقدام کنند .معاون فنی
گمرک ایران یادآور شد که از ۱۸۴شتری که به گمرک
رسید ،یک نفر قبل از ورود و در مسیر ،تلف شده بود.
گفتنی است طی مدت اخیر بارها محموله حیوانات
از سوی واردکنندگان به گمرک رسیده ولی فرایند
واردات را از قبل طی نکرده بودند؛ به طوری که فقط
در حد ثبت سفارش بوده و سایر مجوزها از جمله کد
رهگیری بانک صادر نشده بود و امکان ترخیص نداشت
ولی به دلیل شرایط خاص موجودات زنده و امکان تلف
شــدن ،طی رایزنی و دریافت تعهد با حواشی بسیار
ترخیص شده بودند؛ از جمله آنها گورخرهای آفریقایی
که بعد از ترخیص دو راس آن تلف شد ،گوسفندان
فرانسوی که با وساطت وزیر کشاورزی ترخیص شدند
و یا مسافری که ســه چمدان خزنده آورده بود و در
نهایت مرجوع شد.

یکــی از بزرگترین شــرکتهای بازرگانی کاالی
جهان پیش بینی کرد بازار رو به رشــد پرداخت
هزینه آالیندگی کربن ممکن است بزرگتر از بازار
جهانی نفت خام شود.
به گزارش ایســنا ،هانــا هومان ،مدیــر جهانی
تجــارت کربــن در شــرکت بازرگانــی کاالی
ترافیگورا در نشست جهانی کاالهای فایننشیال
تایمــز اظهار کــرد :بــازار کربن پتانســیل آن
را دارد تــا  ۱۰برابــر بزرگتــر از بــازار جهانی
نفت خام شود.
بزرگترین بازرگانان کاال به دنبال فرصتهای رو به
رشد در تجارت کربن و تجارت فلزات پرتقاضا در
برنامه های گذار انرژی هستند.
رویتــرز اوایل ماه جــاری به نقــل از منابع آگاه
گزارش کرده بــود در بحبوحه تقاضای پررونقی
که برای فلزات مهم در گــذار انرژی وجود دارد،

ترتیب با  ۱۷.۸و  ۴۶.۳درصد افزایش داشته است .همچنین
در این مدت ،در اســتان تهران حدود  ۲.۲میلیون فقره چک
با ارزشــی بیش از  ۹۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان مبادله شده
که بیانگر صدرنشینی اســتان تهران در مبادله چک در سطح
کشور است.
چکهای وصول شده در تهران  ۲میلیون فقره به ارزشی حدود
 ۸۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان و چکهای برگشتی معادل ۱۸۲

بازرگانــان کاال و بعضی از صندوقهای ســرمایه
گذاری معامله گران فلزات را استخدام کرده اند
تا از تقاضا برای مواد معدنی مهــم بهره برداری
کنند .به عنوان مثال ترافیگورا ســال گذشــته
نخستین شرکت بازرگانی کاال بود که میز تجارت
آلومینیوم کم کربن را تشــکیل داد و یک واحد
توسعه کســب و کار فلزات غیرآهنی راه اندازی
کرد .دپارتمان مواد معدنــی و فلزات غیرآهنی
ترافیگورا در طول سال  ۲۰۲۰موفقترین عملکرد
را ارائه کرد.
موریل شواب ،مدیر مالی شرکت گانوور در نشست
جهانی کاالهای فایننشیال تایمز اظهار کرد :این
شرکت بازرگانی به سوی تجارت کاالهای انتقالی
تغییر جهت داده است.
عالوه بــر کاالهــای مهم بــرای گــذار انرژی،
بازرگانــان بزرگ به دنبال بهره برداری از رشــد

هزار فقره به ارزشــی بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان گزارش
شده است.

میزان چکهای برگشتی به تفکیک علل
عالوه بر این ،در اردیبهشت ماه کل کشور بیش از  ۶۴۸هـــزار
فقـره چـک بـــه ارزشی بیش از  ۲۲هـــزار و  ۳۰۰میلیـارد
تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده

بیش از ۲۰۰هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر شد

بر اساس آمار ،عرضه اوراق بدهی دولتی افزایش
یافته و عرضه سایر اوراق مالی اسالمی با نوسان
همراه بوده اســت بهگونهای که از  ۲۲۵هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومان اوراق منتشــر شده۱۸۳ ،
هزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان آن اوراق بدهی
دولتی است.
به گزارش ایســنا ،اطالعــات وضعیت فروش
اوراق مالی اســامی تا پایان ســال گذشــته
از ســوی بانــک مرکــزی منتشــر شــد که
مجمــوع اوراق بدهــی منتشــر شــده در آن
ســال ۲۲۵ ،هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان
بوده که با افزایــش  ۱۱۳.۷درصــدی مواجه
شده است.
براســاس ایــن گــزارش ،در این بــازه زمانی
اوراق بدهــی دولتــی  ۱۰۷.۹درصــد رشــد
را در پایان ســال نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته تجربه کرد که البته در بخش اســناد
خزانه اسالمی ،اوراق ســلف موازی استاندارد
و اوراق منفعــت درصد تغییــرات منفی بوده
است.
از بهمن ماه تا پایان ســال گذشته ،سهم اوراق
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تجارت کربن ۱۰برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت میشود

تعداد و ارزش چکهای برگشتی زیاد شد

حدود  ۱۹۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان مبادله شــده است که
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۷.۶و  ۳۱.۳درصد افزایش یافته
است .از سوی دیگر ،بیش از  ۶.۸میلیون فقره با ارزش  ۱۷۱هزار
و  ۱۰۰میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده است
که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب  .۷۶و  .۵۲۹درصد افزایش
دارد .در کنار چکهای وصولی بالغ بــر  ۶۷۰هزار فقره چک
برگشــت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به

مسافران پرحاشیه گمرک؛ این بار شتران قطری!

آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید محموله
شترهایی که اخیرا وارد گمرک شده بود ولی به دلیل
نقص اســناد و عدم تائید منشــا ارز امکان ترخیص
نداشت ،طی مذاکرات صورت گرفته جهت ممانعت از
اتالف این حیوانات تحویل صاحب کاال شد .به گزارش
ایسنا ،جریان شترهای قطری نیز مانند محموله های
قبلی حیواناتی که به گمرک رسیده بودند ،حواشی
خود را داشت .ولی اعالم معاون فنی گمرک ایران به
ایسنا از این حکایت دارد که این حیوانات نیز در نهایت
برای ممانعت از تلف شدن ترخیص و تحویل صاحب
کاال شده اند .ارونقی در این رابطه توضیح داد که بامداد
دیروز ۱۱کامیون حاوی ۱۸۴نفر شتر از مبدا قطر وارد
بندر لنگه شده در حالی که هیچ یک از فرایند ورود کاال
را طی نکرده بود و حتی ثبت سفارش آن امروز صادر
شده است .وی با بیان اینکه این شترها حتی به گمرک
اظهار نشده و کد رهگیری بانک جهت تائید منشا ارز
هم نداشت افزود :در این شرایط امکان ترخیص این
حیوانات برای گمرک ایران وجود نداشت.
این مقام مسئول در گمرک ایران ادامه داد :اما با توجه
به اینکه در دو روز آخر هفته به دلیل تعطیلی ،امکان
انجام فرایند تجاری برای صاحب کاال وجود نداشت و با

مصر ،اکوادور ،مجارستان ،اردن ،کوزوو ،لتونی،
لبنان ،مالت ،مولداوی ،مونتگرو ،مقدونیه شمالی،
فلسطین ،سنت لوســیا ،صربســتان ،سیشل،
اسلوانی ،سوئد ،ســوریه ،تانزانیا و امارات متحده
عربی در لیست کشــورهای پرخطر با بروز باالی
بیماری قرار دارند اما پرواز به آنها ممنوع نبوده
و نیازمند پروتکلهــا و محدودیتهای کرونایی
خاصی است.
البته بر اساس آخرین آمار دریافت شده از سوی
خبرنگار ایسنا به زودی محدودیتهای بیشتری
برداشته میشود چرا که در بسیاری از کشورهای
جهان شــیوع ویروس کرونا تا حد بسیار زیادی
کنترل شده و واکسیناسیون نیز در سطح وسیعی
انجام گرفته است .به نظر میرسد دوباره پروازهای
خارجی ایران روند افزایشــی به خــود گرفته و
آسمان ایران رونق بیشتری بگیرد.

بازار سرمایه در دولت ســیزدهم چه می شود .این
سوالی است که  40میلیون سهامدار بورس به دنبال
جواب آن هســتند .سال گذشــته پس از افزایش
ناگهانی ارزش سهام در بورس ،ریزش مدوام شاخص
این بازار به نگرانی و دغدغه میلیون ها ســهامدار
تبدیل شده است .یک کارشناس اقتصادی در این
رابطه می گوید :آنچه که اهمیت دارد ،برنامه و عزم
دولت بعدی برای بهبود شرایط بورس است .با توجه
به اصالح شدید قیمت سهم ،افزایش مناسب سود
شرکت ها نسبت به سال گذشته و همچنین تصویب
کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نظر می رسد
بازار سرمایه وضعیت بهتری برای رشد نسبت به سایر
بازارها داشته باشــد .حسین محمودی اصل افزود:
البته نگاه واقعی دولت بعد به...

بدهی دولتی از میزان کل اوراق مالی اسالمی،
 ۱۸۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بوده است که
این مورد در بهمن ماه  ۱۵هزار و  ۸۰۰میلیارد و
در اسفند ماه نیز  ۲۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
به ثبت رسید.
همچنین در این مدت  ۴۳هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان اســناد خزانه اســامی منتشر شده که
در مقایسه با سال گذشــته  ۸.۵درصد کاهش
یافته اســت و اوراق مرابحه نیز در پایان ســال
رقم  ۱۳۰هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان ثبت شــد
که این آمار نشــان میدهد کــه اوراق منفعت
کاهش  ۷۹.۲درصدی نســبت به مدت مشابه
داشته است.
در این گزارش ،رقم اوراق بدهی شهرداری نیز
منتشر شــده که با  ۴۵.۱درصد کاهش مواجه
شده است .این میزان تا پایان سال گذشته۵.۵ ،
هزار میلیارد تومان است در حالی که در پایان
سال  ،۹۸رقم  ۱۰۱را ثبت کرد.
همچنین انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۴۱۱.۳
درصد رشــد به رقم  ۳۶هــزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان در پایان سال  ۹۹رسید.

قیمت کربن در بازار رو به رشد تجارت آالیندگی
کربن هســتند چرا که دولتهای بیشــتر متعهد
می شــوند ســطح آالیندگی کربــن را به صفر
برسانند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،بزرگترین بازار
کربن جهان ،بازار کربن اتحادیه اروپاســت که با
رکوردزنی قیمت کربن به  ۶۰.۵۰دالر ( ۵۰یورو)
در هر تن در اوایل ماه مه روبرو شــد که بیش از
 ۵۰درصد رشد از ابتدای ســال  ۲۰۲۱تاکنون
داشته است.
تحلیلگران بر ایــن باورند که قیمتهــا افزایش
بیشــتری پیدا مــی کند زیــرا اتحادیــه اروپا
قوانین ســخت گیرانه تری معرفــی می کند و
در حــال مطالعه تعییــن قیمت بــرای کربن
مربوط به حمــل و نقل جاده ای و ســوختهای
هواپیمایی است.

اســت که از نظــر تعــداد و ارزش  ۹۶.۷و  ۹۶.۲درصد از کل
چکهایبرگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر ،در اســتان تهران حدود  ۱۷۴هزار فقره چک به
ارزشی حدود  ۹هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان به دالیل کسری یا
فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر
تعداد  ۹۵.۷درصد و از نظر مبلغ  ۹۵.۳درصد از کل چکهای
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

فعالیت انجمن بالکچین به دستور وزارت کشور متوقف شد

عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس
شــورای اســامی از دســتور وزارت کشــور
بــرای توقــف فعالیتهای انجمــن بالکچین
خبر داد.
رحیــم زارع در گفت وگو با ایســنا با اشــاره
به فعالیت برخــی از انجمنها و تشــکلهای
فعــال در حوزه رمــزارز کــه در قالب NGO
به فعالیــت در این حوزه و خروج ارز از کشــور
اقدام کرده بودند ،اظهار داشــت :پیگیری این
موضوع در روزهای گذشــته منجر به دســتور
وزارت کشــور برای توقف فعالیتهای انجمن
بالکچیــن بــه دلیل انجــام برخــی تخلفات
شد.
وی افزود :ســازمان امــور اجتماعــی وزارت
کشور روز گذشــته در نامه ای به هیات مدیره
انجمــن بالکچین ،به آنها دســتور داد فعالیت
های خــود را به طور کامل متوقــف کنند و در
این نامه با اشاره به گزارشــات واصله مبنی بر
اقدامات مغایر اساســنامه و خالف تعهدات این
انجمن و ضرورت رســیدگی به ایــن تخلفات،
به انجمن فناوران زنجیره بلــوک (بالکچین)

دســتور داده شــده از تاریخ ابالغ ایــن تذکر،
تمامــی فعالیت های خــود را به طــور کامل
متوقف کنند.
زارع ادامــه داد :در این نامه با اشــاره به اینکه
مســئولیت هرگونه سوء اســتفاده و تخلف از
عنوان و پروانه تشــکل بر عهده اعضای هیات
مدیــره و مدیرعامــل آن اســت ،از مخاطبان
خواسته است گزارشی از دالیل صدور فهرست
هشدار توســط این انجمن بدون پشتوانه فی و
با اســتفاده از نام انجمن بالکچین را ارائه کنند
و همچنین از این  NGOغیرتجاری خواســته
شــده اقدامات خود در حوزه رمزارز و ارتباط با
شــرکتهای فعال در این حوزه را با مستندات
الزم ارائه کنند.
به گزارش ایســنا ،طی روزهای گذشته و پس
از انتشار گزارشــاتی در خصوص فعالیت برخی
شرکتهای حوزه رمزارز در محل انجمن بالکچین
و تبلیغات این شرکتهای خاص برای خروج ارز
از کشور ،تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار
برخورد وزارت کشور و اطالعات با این تخلفات
شدند.
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قیمت سکه ۲۷خرداد ۱۴۰۰به۱۰میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،پنجشنبه ۲۷خرداد ۱۴۰۰در بازار آزاد تهران به ۱۰میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح قدیم ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان ،نیم سکه ۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سکه ۳میلیون و ۷۲۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان است .هر اونس طال
در بازارهای جهانی  ۱۸۰۵دالر و  ۹۶سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۱میلیون و  ۷۴هزار و  ۱۴۴تومان است.

بازار خودرو در سال  ۱۴۰۰به کدام سو می رود؟

خروج مشتریان وفروشندگان از بازار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

مردم در طول سالهای آینده شاهد
آثاراینهشتسالخواهندبود

رئیس جمهور :طول یکسال را اقدامی ارزشمند
و افتخار آمیز دانســت و گفت :از همه دست
اندرکاران می خواهم از تبلیغات ناروا نرنجند و
از حرفهای بی اساس نگران نشوند،دروغها را
باد میبرد و بیمارستان ،تخت ،پزشک و درمان
میماند و مردم در طول سالهای آینده شاهد
آثار این هشت سال خواهند بود و دروغگو هیچ
وقت به نتیجهای نمیرسد.
به گزارش کســب و کار نیــوز رئیس جمهور
در هفتاد و ســومین پویش تدبیر و امید برای
جهش تولید طرحهای ملی وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی در استانهای گیالن،
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،تهران و قم
و همچنین دو ایستگاه مترو در شهر تهران را
افتتاح کرد.
حجتاالســام والمســلمین دکتــر
حســن روحانــی روز پنجشــنبه در ارتباط
ویدئوکنفرانســی طرحهــای مربــوط بــه
بخش بهداشــت و درمــان و ســامت را با
اعتبــار  ۳هــزار و  ۲۱۴میلیــون تومــان و
بــا ظرفیــت اشــتغالی  ۲هــزار و  ۶۸۰نفر
افتتاح کرد.
رئیس جمهــور در ایــن ارتبــاط تصویری
دســتور بهرهبــرداری از یــک هــزار و ۲۷
تخــت بیمارســتانی شــامل بیمارســتان
 ۵۳۸تختخوابــی فیروزآبــادی شــهر ری،
بیمارســتان  ۱۳۵تختخوابــی جایگزیــن
لنگرود و بیمارستان  ۹۶تختخوابی جایگزین
آذرشهر ،بیمارســتان  ۹۰تختخوابی تکاب و
بیمارستان  ۲۱۸تختخوابی بخش خصوصی
مادر قــم را در حوزه طرحهــای ملی وزارت
بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکی را
صادر کرد.
امــروز همچنین بــا فرمان رئیــس جمهور
دو ایســتگاه متــروی مدافعان ســامت و
شــهرک آزمایش در حوزه طرحهای توسعه
ای شــهرداری تهــران ،بــه بهره بــرداری
رسید.
رئیس جمهــور قبل از صدور فرمــان افتتاح
بیمارســتان  ۵۲۸تختخوابــی فیروزآبادی
شــهرری ،با قدردانی از تالش هــای انجام
شــده برای به بهره برداری رسیدن این مرکز
بهداشــتی و درمانی ،تاکید کــرد :اقدامات
انجام شــده در طول  ۸ســال فعالیت دولت
تدبیر و امید در حوزه بهداشــت و ســامت
در تاریخ کشــور بی نظیر و بی ســابقه است
و در هیــچ برهــه ای نداریم که در  ۸ســال
چنین تحولــی در بخــش ســامت اتفاق
افتاده باشد.
روحانــی افــزوده شــدن  ۱۴هــزار تخت
بیمارســتانی به ظرفیت درمانی کشــور در
طول یکسال را اقدامی ارزشمند و افتخار آمیز
دانســت و گفت :از همه دست اندرکاران می
خواهم از تبلیغات نــاروا نرنجند و از حرفهای
بی اساس نگران نشوند،دروغها را باد میبرد
و بیمارستان ،تخت ،پزشک و درمان میماند
و مردم در طول سالهای آینده شاهد آثار این
هشت سال خواهند بود و دروغگو هیچ وقت به
نتیجهای نمیرسد.
روحانی در آییــن افتتاح بیمارســتان ۱۳۵
تختخوابی شهید حســین پور لنگرود ،ارائه
خدمات در استان های مهمان پذیر از جمله
استان های شمالی ،خراسان ،اصفهان ،فارس
و آذربایجان را یک وظیفه مضاعف دانست و
گفت :گردشگری ســامت از اهمیت باالیی
برای ما برخودار اســت و بیمارســتان ها در
اســتان های مرزی کشــور می توانند با ارائه
خدمــات درمانی به مهمانان و گردشــگران
خارجی در توسعه گردشگری سالمت بسیار
موثر باشند.
رئیس جمهــور با بیان اینکه قبــل از انقالب
هر کســی در کشــور دچــار یــک بیماری
ســخت می شــد دنبال این بود کــه راهی
پیدا کند تــا برای درمــان به خــارج برود،
گفت :امــروز بســیاری از ایرانیانــی که در
کشورهای خارجی ســاکن هستند ،ترجیح
می دهند بــرای درمان خود یــا حتی برای
برخی از عملهای جراحی ایــران را انتخاب
کنند.
روحانی افزود :معنای این وضعیت این است
که پزشکان و پرستاران عزیز و همه عزیزانی
که در بخش سالمت تالش میکنند ،یک کار
بزرگ و پرافتخاری را در این  ۴۳سال در کشور
ما به وجود آورده اند.

بازار خودرو ایــن روزها با
رکودی شــدید روبروست
و فعاالن بــازار می گویند
مشــتریان و فروشندگان
در انتظار تعییــن نتیجه
انتخابات هســتند تا برای خرید و فروش تصمیم
بگیرند .به گزارش خبر آنالین هر چند بازار خودرو
با رکودی سخت و سنگین روبروست اما قیمتها در
این بازار روندی افزایشی را در روزهای اخیر تجربه
کرده است.
افزایش قیمت ها در بازار خودرو همزمان با نوسانات
نرخ ارز در روزهای اخیر شدت گرفته است؛ نجفی
منش ،کارشناس بازار خودرو ،در خصوص افزایش
قیمت ها در بازار خودرو در روزهای اخیر به خبرنگار
خبرآنالین گفت :روند قیمت ها در بازار خودرو عینا
دالر را دنبال میکند و با افزایش نرخ ارز قیمت ها در
بازار خودرو صعودی می شــوند و با کاهش نرخ ارز
ریزش قیمت ها در بازار خودرو آغاز می شود.
بازار خودرو در خردادمــاه روندی مخالف ماه های
گذشــته در پیش گرفت و قیمت هــا در این بازار
افزایشــی شــدند؛ به طوری که از اوایل ماه جاری
تاکنون پراید  ۱۱۱نزدیک به  ۴میلیون تومان و پژو
 ۲۰۷اتوماتیک نزدیک به  ۱۱میلیون تومان گران
شده است.
بررسی آمار تولید خودروســازها در سال گذشته
حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ خودروسازی
در ایران ،ســایپا و ایران خــودرو ،در مجموع بالغ
بر  ۷۹۷هزار دســتگاه خودرو تولید کردهاند که از
این میزان ،آمار فروش آنها به  ۷۶۱هزار دســتگاه
نرسیده است و بالغ بر  ۳۶هزار دستگاه مابهالتفاوت
خودروهــای تولیدی و فروخته شــده اســت که
خودروهای ناقصی است که خودروسازها به سبب
نبود قطعات در تکمیل آنها ناتوان بوده اند.
نجفی منش در پاســخ به این پرســش که ناتوانی
خودروســازها در تامین قطعات خودرو چقدر به
گرانی ها در این بازار دامن می زند؛ گفت :در حال
حاضر تعداد اندکی از قطعات خــودرو در گمرک
مانده اســت که به زودی ترخیص می شود و خط
تولید خودروسازها نیز فعال است و در نتیجه کمبود
قطعه عامل اصلی گرانی در بازار خودرو نیست و این

انبار شده اســت و به نظر نمی رسد که تقاضا برای
خودرو بیش از  ۵۰۰هزار دســتگاه در سال ۱۴۰۰
باشــد .انتظار می رود که در ســال  ۱۴۰۰پیشی
گرفتن عرضه از تقاضا حتی اثر تورمی بودجه را نیز
خنثی کند و قیمت ها در بازار خودرو در سال ۱۴۰۰
افزایش چشمگیری پیدا نکند.

نوسانات نرخ ارز است که روند بازار را تغییر می دهد.
در روزهای اخیر و با گرانی قطعات در بازار خودرو،
استفاده از قطعات استوک به جای قطعات اورجینال
در تعمیرگاه ها رواج یافته است؛ این کارشناس بازار
خودرو در این خصوص به خبرنگار خبرآنالین گفت:
قطعات اورجینال به خوبی در بازار یافت می شوند و
استفاده تعمیرگاه ها از قطعات استوک کاری خالف
قانون است.
نوسانات قیمت خودرو نگران کننده نیست
کارشناس دیگری در پاسخ به این پرسش که چرا
روند قیمت ها در بازار خودرو افزایشی شده است به
خبرنگار خبرآنالین گفت :نوسانات لحظه ای نرخ
ارز حائز اهمیت نیست و افزایش قیمت ها در بازار
خودرو نمی تواند تحت تاثیر نوسانات ناجیز نرخ ارز
باشد؛ تقریبا سه ماه است که عرضه خودرو به شدت
کاهش پیدا کرده است و روند تولید خودرو نیز در
ماه های اخیر کاهشی بوده است .در نتیجه سیاست
کاهش عرضه نیز باید تاثیر خــود را بر بازار خودرو
نشان دهد و امکان ندارد که عرضه کم شود و قیمت
ها در بازار خودرو تغییر نکند.
وی در ادامه افزود :نوســانات قیمــت خودرو در
روزهای اخیر اما قابل توجه و نگران کننده نیست و
احتماال در حد فاصل خرداد و تیر ماه مشکل تولید

و عرضه خودرو بر طرف خواهد شد و قطعا عرضه در
روزها آینده افزایش پیدا خواهد کرد و بیشتر به نظر
می رسد که در حال حاضر با یک پدیده انتخاباتی و
سیاسی مواجهیم.
زاوه در ادامه در خصوص مقصر اصلی نا به سامانی
ها در بازار خودرو افزود :کل فضا یک فضای سیاسی
اســت و دنبال مقصر فنی بودن عاقالنه نیســت؛
نوســانات قیمتی اخیر تحت تاثیر فضای سیاسی
حاکم بر بازارها رخ داده است و به همین دلیل می
گوییم که مشکل عرضه و تولید در هفته های آینده
بر طرف خواهد شد.
این کارشــناس بازار خودرو در ادامــه افزود :بازار
خودرو در کوتاه مدت رو به تعادل خواهد رفت اما
این اتفاق مدت درازی به طــول نخواهد انجامید
چراکه سیاســت های انبســاطی پولی در بودجه
خیلی شدید است و احتمال اینکه در سال ۱۴۰۰
دولتمردان در کاهش نرخ تورم ناکام بمانند باال است
البته به گمان من تغییر بودجــه در مجلس باعث
خواهد شد که دولت جدیدی که بر سرکار می آید
کمی وضعیت بازار خودرو را بهبود بخشد و نگرانی
ها در خصوص کسری بودجه کاهش پیدا کند.
وی در خصوص روند قیمت هــا در بازار خودرو در
ماه های آینده افزود :در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰
تا  ۲۶۰هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازها

چرا قطعات خودرو از گمرک ترخیص نمی
شود؟
سید روح اهلل لطیفی ،سخنگوی گمرک ،در پاسخ
به این پرســش که چرا گمرک قطعــات خودرو را
ترخیص نمی کند؛ به خبرنــگار خبرآنالین گفت:
بســتگی به کاالی وارداتی بین  ۲۵تا  ۴۰سازمان،
نهاد و وزارتخانه درگیر صدور مجوز ،تاییدیه ،تامین
ارز ،تایید ارز ،تایید ثبت سفارش و تایید استانداردها
برای واردات کاال و ترخیص آن از گمرک هستند و
عمده مشکالت ترخیص قطعات خودرو از گمرک بر
می گردد به تامین ارز و کد رهگیری بانک که باید در
تشریفات ترخیص توسط بانک عامل و بانک مرکزی
انجام شود و وقتی سایر دستگاه ها از انجام وظیفه
سر باز می زنند انتظار بیهوده ای است که از گمرک
به عنوان یک سازمان مجری توقع قانون گذاری و
عمل فراتر از قانون را داشته باشیم.
وی در ادامه افزود :در این میان اما قانون گذار دست
گمرک را در برخی از امور بازگذاشته است و برای
امور اساسی کشور مانند ترخیص مواد اولیه تولید
اختیاراتی به رئیس کل گمرک داده شــده است؛
ماده  ۴۲قانون گمرکی راجع به قطعات خودرو است
که به رئیس کل گمرک اجازه ترخیص را می دهد.
رئیس کل گمرک در سال گذشــته باالی  ۳۰۰تا
 ۴۰۰میلیون یورو قطعات خودرویی که در گمرکات
بوده است را با اختیارات خود ترخیص کرده است
و این اتفاق در حالی افتاده اســت که سایر دستگاه
ها تشریفات ترخیص کاال را انجام نداده اند و رئیس
کل گمرک با هماهنگی با خودروسازها و نهادهای
نظارتی برای اینکه خط های تولید خودروســازها
متوقف نشــود و با وجود آنکه این کار برای گمرک
مسئولیت می آورد و باید پاسخگو بسیاری از نهادها
باشد نســبت به ترخیص قطعات خودرو از گمرک
اقدام کرد و گفتنی است که کوتاهی سایر دستگاه
ها در انجام وظایفشــان به گمــرک ارتباطی پیدا
نمی کند.

ارائه  ۲طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه

اوراق فروخته شده بدهی دولتی یک هفتم سال قبل

اعتماد به بازار سرمایه بازمیگردد؟

آژیر قرمز کسری بودجه1400

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با اعضای
شورای مشورتی بورس  ۲طرح ویژه حمایتی از بازار
سرمایه ارائه شد .محمدعلی دهقان دهنوی در نشست
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعضای شورای
مشورتی بورس محور این نشســت را بررسی طرح
«بسته سیاستی پشتیبانی و مانع زدایی بازار سرمایه از
تولید» و طرح «ارتقای جایگاه و عملکرد بازارسرمایه»
اعالم و اظهار کرد :بازار سرمایه در دو سال گذشته شاهد
تحوالت بسیاری بود و از لحاظ اندازه ،حجم فعالیت
و حضور مردم ،رشد چشــمگیری داشته که همین
تحوالت سریع برخی از معادالت را تغییر داده است .وی
با تاکید بر این نکته که ساختار ،نیرو و امکانات سازمان
بورس باید با اندازه و حجم امروز بازار سرمایه و مسائلی
که با آن روبرو است مورد بازبینی و متناسب سازی قرار
گیرد ،تصریح کرد :این ظرفیت ها نه تنها در ساختار
سازمان بورس بلکه باید در همه ارکان بازار ایجاد شود
تا به نیازهای موجود پاسخ مناسبی داده شود .وی با
اشاره به ارائه دو طرح کلی در این حوزه از سوی سازمان
بورس و اوراق بهادار،افزود :یکی از این طرح ها در مرکز
پژوهش سازمان بورس با هدف آسیب شناسی مسائل و
چالش های بازار سرمایه پیرامون ایفای نقش پشتیبانی
و مانع زدایی از تولید تهیه شده و طی آن راهکارهایی
برای بیش از  ۴۰الی  ۵۰مورد از چالش ها و مسائل بازار
سرمایه ،پیش بینی شده است.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ادامه داد :در
اقدامی دیگر ،مقرر شد در طرحی با عنوان طرح ارتقای

جایگاه و عملکرد بازارســرمایه  ،لزوم و نحوه تدوین
برنامه بهبود جایگاه و عملکرد بازار سرمایه مطرح و
مسائل و مشکالت طرح شده در قالب کارگروه های
تخصصی و با حضور کارشناسان ،صاحبنظران ،فعاالن
بازار سرمایه و مدیران بخش های مختلف مورد بررسی
قرار گیرد .دهقان دهنوی افزود :از ایــن رو در ادامه
جلسات شورای مشورتی ،امروز ،نظرات و پیشنهادات
اعضای شورا ،طرح و اولویت موضوعات مطرح شده،
مورد بررسی قرار گرفت .ضمن اینکه موارد دیگری
نیز از سوی اعضای شورا به عنوان موضوعاتی که باید
در این مقطع زمانی از سوی سازمان بورس در اولویت
قرار گرفته و پیگیری شود ،توسط اعضا مورد طرح قرار
گرفت .وی از جمله پیشنهادات و اولویت های ارائه شده
در این جلسه را به این ترتیب اعالم کرد :تنظیم روابط
درون بازار سرمایه ،تقویت روابط ارکان بازار و روابط
بورس ها با سازمان بورس ،تسهیل فرایندهای مربوط
به تامین مالی ،تقویت نقش نظارتی سازمان بورس
در بازار سرمایه  ،بهبود سامانه های نظارتی ،توسعه
آموزش و فرهنگ ســازی ،بهبود ساختار سازمانی و
منابع انسانی سازمان بورس ،بین المللی شدن بازار
سرمایه ،توســعه ابزارهای مشتقه و کمک به تقویت
و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه  .به
گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این موارد به
طور مفصل در طرح های توسعه ای سازمان گنجانده
شده و سازوکار اجرایی شدن آنها در جلسات بعدی این
شورا ارائه خواهد شد.

وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی در چهارمین
مرحله حراج دومین صفــر را ثبت کرد 4 .دوره
بازار اولیه در سال  1400سپری شده اما در دو
هفته اخیر آن هیچ فروشــی ثبت نشده  .حجم
کل اوراق فروخته شــده نیــز دراین مدت یک
هفتم موقعیت مشــابه خود در ســال گذشته
بوده است
به گزارش اقتصادنیوز ،برای دومین هفته متوالی
اوراق بدهی دولتی بدون مشتری باقی مانده و
هیچ سفارشی ثبت نشد .این در حالی است که
در دوره مشابه سال گذشــته  17هزار و 500
میلیارد تومان اوراق به فــروش رفته بود که در
همین موعد در سال جاری تنها  2هزار و 600
میلیارد تومان تامین کســری بودجه دولت از
این محل بوده است .این رقم تقریبا یک هفتم
حجم فروش اوراق در مدت مشابه سال گذشته
بوده است.
دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه
حداقل باید  75هزار میلیارد تومان اوراق نقدی
بفروشــد 65 .هزار میلیارد تومان اوراق نقدی
جدید برای جبران کسری منابع سال  1400و
 10هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق
گذشته پیش بینی شده اســت .با توجه اینکه
حراج اوراق از خرداد شروع شده برای تحقق این
رقم الزم اســت هفته ای  1875میلیارد تومان
اوراق فروش رود.

فروش نرفتن اوراق در بــازار اولیه حراج بدهی
دولتی به نظر می رسد به خال ناشی از انتخابات
ریاست جمهوری و احیای برجام ،کم انگیزگی
مدیران بانک هــا و متولیــان اوراق در عرصه
سیاســت گذاری و ..بازگردد .بــه همین دلیل
نیز بانــک مرکــزی در اطالعیه حــراج اعالم
کرد:برگزاری چهارمین مرحلــه از این حراج،
سفارشــی از طریق ســامانه بــازار بینبانکی
ریالی از ســوی بانکها و موسســات اعتباری
غیربانکــی دریافت و ثبت نگردیــد .همچنین
در هفته منتهی به  25خردادماه ســال ،1400
اوراق مالــی اســامی دولتی در بــازار بورس
به فروش نرسید.
این خبر در ظاهرا نشان از تکرار یک نه به خرید
اوراق دولتی دارد اما در باطن حکایت از آن دارد
که دولت برای تامین کســری بودجه در سال
پیش رو هنوز نتوانسته استقراض کند .ناکامی
دولت در اســتقراض از بازار خطر پولی شــدن
کسری بودجه را باال می برد .پولی شدن کسری
بودجه یعنــی بانک مرکزی پول بی پشــتوانه
چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد تا هزینه
های خود را پوشــش دهد .با این اتفاق مجددا
عرضه پول در اقتصاد باال می رود و به دلیل آنکه
متناســب با آن تولیدی وجود نــدارد این پول
اضافی ریسک افزایش قیمت کاالها و خدمات را
به وجود می آورد.

رییس دفتر رییس جمهور؛

ی کنیم
قضاوت دستاوردهای دولت را به مردم واگذار م 
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه مردم دیر یا زود متوجه میشوند
دولت در این شرایط ســخت جنگ اقتصادی تا چه اندازه تالش کرده است
اما نامزدها این دســتاوردها را ندید ه و به جای توهین به ترامپ ،به دولت در
مناظرات توهین کردهاند ،گفت :قضاوت دستاوردهای دولت را به مردم واگذار
میکنیم.
سید محمود واعظی روز پنجشنبه درباره علت عدم استفاده دولت از فرصت۸
دقیقهای صدا و سیما برای دفاع از عملکرد خود ،گفت :کمیتهای که به آن نامه
نوشته شد ،موضوع را بررسی کرد ،فقط سه موضوع را انتخاب کرده و  ۸دقیقه
برای پاسخگویی آنهم به شکل ضبط شده به دولت وقت داد.
وی افزود :بعد از مناظره اول ،دو مناظره دیگر برگزار شــد و نامزدها در این
مناظرات هم حرفهای نادرست دیگری گفتند و سیاه نمایی کردند؛ انگار
دولت هیچ توفیقی نداشته است.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت :به نظر می رسد این نامزدها در ارتباط با
جنگ اقتصادی از فشارهایی که آمریکا به کشور آورده بود ،عبور کرده بودند

و به جای اینکه به رفتار نامناسب ترامپ واکنش نشان بدهند و به او توهین
کنند ،به دولت توهین کردند .رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد:
ما تصمیم گرفتیم قضاوت را بر عهده مردم بگذاریم چرا که بهترین قاضی خود
مردم هستند؛ اینطور نیســت که به هر دلیلی صدا و سیما و رسانهها امروز
مصلحت میدانند دستاوردهای دولت که از نظر ما دستاوردهای ملت است را
نادیده بگیرند و ما هم بخواهیم به این شکل دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه دستاوردهای دولت دستاوردهای ملت است ،اظهار کرد :اگر در
بخش کشاورزی ،صنعت ،آموزش و پرورش و آموزش عالی توفیقاتی داشتهایم،
باید از کشاورزان ،کارگران ،معلمان و اساتید تشکر کنیم.
وی ادامه داد :بهتر دیدیم زمان کمی بگذرد و گرد و غبار انتخابات فروکش
کند .به هر حال حقایق خود را نشان میدهد و مردم دیر یا زود متوجه میشوند
دولت در این شرایط سخت جنگ اقتصادی که همه بازارهای دنیا روی ما بسته
بود و برای تامین معیشت مردم ،نه میتوانستیم کاال بفروشیم و نه ارز الزم را
تامین کنیم ،چقدر تالش کرده است.

وی ادامه داد :ما دیدیم برخی از نامزدها مســائل منفی مطرح کردند و قول
های عجیب و غریبی دادند که معلوم نیست چگونه میخواهند این قول ها و
وعده ها را اجرایی کنند .ما که در سال  ۹۶یک دهم این قولها را ندادیم ،امروز
به ما میگویند وعدهها انجام نشده است حاال می بینیم این نامزدها در تمام
سخنرانیها و مناظرهها مدام به مردم قول میدهند و معلوم نیست چگونه این
وعده ها را اجرا خواهند کرد.
رییسدفتررییسجمهوریبابیاناینکهنبایدحرفهایمایوسکنندهبزنیم،
گفت :باید مردم را برای مشارکت دعوت کنیم تا پای صندوق های رای حضور
یافته و رای بدهند و امیدواریم مردم روز جمعه حضور پرشوری در انتخابات
داشته باشند.
وی افزود :ای کاش نامزدهایی که در این مدت این همه علیه دولت حرف زدند
و دستاوردهای ملت را نادیده گرفتند ،در رقابت می ماندند و انصراف نمی دادند
تا وزن خودشان معلوم شود و می دیدند که از ۶۰میلیون رای دهنده ،چه تعداد
به آنان رای میدادند.

اخبار

قیمتدالرپنجشنبه ٢۷خرداد١۴٠٠
به ٢٣هزار و ۶۲۷تومان رسید

دالر آمریــکا پنجشــنبه  ٢۷خــرداد ١۴٠٠در
صرافیهای بانکی ٢٣هزار و ۱۵۹تومان خریداری
شــده و  ٢٣هزار و  ۶۲۷تومان فروخته میشود.
امروز همچنین قیمت هر یورو برای فروش به ٢۸
هزار و  ۶۷۲تومان و برای خرید به  ٢٨هزار و ۱۰۵
تومان رسید.

آمادگی بانــک مرکزی برای
پرداختوجهخریدواکسن

بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای پرداخت
وجه مورد نیاز برای خرید واکسن خبر داد.
روابط عمومی بانک مرکــزی در پیامی توییتری
نوشت:سختترین مرحله برای واردات کاالها در
شرایط تحریم حداکثری ،چگونگی پرداخت وجه
آن است .با تالش و پیگیری شبانه روزی همکاران
بانک مرکزی و سیستم بانکی در دور زدن تحریم
ها ،امروز دو میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور
شــد .بانک مرکزی در این پیام اعــام کرد برای
پرداخت وجه هر مقدار واکسن مورد نیاز آمادگی
دارد .در چهارمین مرحله از ورود واکسن کرونا به
ایران ،صبح امروز پنجشنبه  ۲۷خرداد  ،۱۴۰۰دو
میلیون دز واکســن برای توزیع به تهران رسید و
تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.
تاکنون چهار میلیون و ۳۶۴هزار و ۲۲۸نفردوز اول
واکسن کرونا و  ۸۷۸هزارو  ۶۹۴نفر نیز دوز دوم را
تزریق کرده و واکسینه شده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به پنج
میلیون و ۲۴۲هزارو  ۹۲۲دوز رسید.

تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت
ودیعهمسکن

بانک مرکزی از تمدید مهلت ثبتنام اشــخاص
واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه
اجاره مسکن تا پایان شهریورماه خبر داد.
بانک مرکزی بنــد ( )۱-۲از بخش (ج) مصوبات
هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
مورخ  ۱۴۰۰.۳.۲۲را به بانکهای عامل ابالغ کرد.
بر اساس این بخشــنامه مهلت ثبتنام اشخاص
واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه
اجاره مسکن تا پایان شــهریورماه  ۱۴۰۰تمدید
میشود .بانکها و موسســات اعتباری موظفند
حداکثر تا پایان آذرماه ســال جاری تسهیالت
مذکور را پرداخت کنند.
سقف مبلغ این تسهیالت برای کالن شهر تهران
 ۷۰میلیون تومان ،سایر کالن شهرها  ۴۰میلیون
تومان و سایر شــهرها  ۲۵میلیون تومان تعیین
میشود .بر این اساس ،شرایط و مقررات مترتب بر
این تسهیالت در سال ،۱۳۹۹در سال جاری نیز به
قوت خود باقی است.

اصلیترین مشــتری خشکبار
ایران کدام کشور است؟

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود
به بررسی وضعیت صادرات خشکبار ایران در سال
جاری پرداخته که نشان دهنده رشد صادرات در
این بخش است .به گزارش ایســنا ،با وجود آنکه
در طول سالهای گذشــته بسیاری از دولتها بر
لزوم حرکت به سمت صادرات کاالهای پیچیده و
با ارزش افزوده باال تاکید کردهاند اما در عمل هنوز
بخش مهمی از صادرات ایران را یا محصوالت وابسته
به نفت تشکیل میدهند یا کشاورزی و محصوالت
غذایی و از ایــن رو حفظ بازارهای ســنتی ایران
اهمیت فراوانی دارد.
در سال  ،۱۳۹۹میزان صادرات خشکبار ایران نیز
به تبعیت از وضعیت جهانی اقتصاد زیر سایه شیوع
کرونا ،کاهش یافت اما همانطور که آمارها نشان
میدهد در دو ماهه ابتدایی ســال  ۱۴۰۰میزان
صادرات ایران  ۴۸درصد افزایش یافته ،آمارهای
تفکیکی سازمان توسعه تجارت نیز نشان میدهد
که در حوزه خشکبار صادرات ایران افزایش یافته
است.
بر اساس اعالم این ســازمان ،صادرات این گروه
طی دو ماهه نخست ســالجاری با ارزشی معادل
 ۲۱۲میلیون دالر و بــه وزن  ۹۶هزار تن صورت
گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر
ارزشی  ۳۶درصد و به لحاظ وزنی  ۲۵درصد رشد
داشته است.
از این میزان ،صادرات پسته خود به تنهایی معادل
 ۱۲۲میلیون دالر و  ۱۸هزار تن بوده است که ۵۷
درصد از کل صادرات این گروه را به خود اختصاص
داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی
 ۴۳درصد و از لحاظ وزنــی  ۵۰درصد افزایش را
نشان میدهد.
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اقتصاد
ایران

 ۶۰۰هزار تن پیاز مازاد در سال جاری تولید شده است

بيش از  ۹۹درصد دارندگان حمام ها؛

افزايشي در پرداخت ماليات ندارند

خسارت میلیاردی به پیازکاران
طی هفته های اخبر اخبار
فاسد شــدن بســیاری از
محصوالت کشــاورزی در
فضای مجازی منتشر شده
است .هزاران تن پیاز روی
دست کشاورزان مانده و به دلیل نبود خریدار فاسد
شده است .در همین زمینه رئیس اتحادیه میوه و تره بار
بجنورد می گوید :پیاز زیادی توسط کشاورزان کاشته
شده که به دلیل نبودخریدار و افت تقاضا هزاران تن
از این محصول کشــاورزی فاسد شده است .عیسی
وحدانی افزود :خسارات زیادی به کشاورزان وارد شده
است و دسترنج این قشر زحمت کش یا بر سر مزارع و
یا در انبارها فاسد می شود.
اما عباس قربانی یک کشاورز در این رابطه می گوید:
در حالی که در سال حمایت از تولید هستیم شاهدیم
که کامیونها پیازهای گندیده را بار میزنند و آنها را
در زیر خروارهای خاک امحاء میکنند این محصوالت
نعمت خداوند هستند و نباید محصولی که کشاورزان
برای تولید هر کیلو از آن  ۱,۵۰۰تومان ضرر کرده و با
خون دل تولید شده به همین سادگی تخریب شد.
این در حالی است که مدیرکل خرید و فروش سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید براینکه فساد
بخشی از پیازهای خریداری شده از کشاورزان اجتناب
ناپذیر اســت ،افزود :در تمام دنیا بــرای حمایت از
کشــاورزان که ضامن تامین امنیت غذایی کشــور
هستند بهای زیادی داده میشود ،حتی اگر این بها از
بین رفتن بخشی از محصول باشد.
رامین گیالشاهی با اشاره به شرایط نامساعد کشاورزان
پیازکار در برخــی از مناطق جنوبی کشــور ،اظهار
کرد :افزایش بیبرنامه سطح زیر کشت پیاز از سوی
کشاورزان در سال جاری ،موجب مازاد  600هزار تنی
تولید شد.وی ادامه داد :مازاد تولید افت قیمت پیاز به

زیر هزینه تمام شــده را به دنبال داشت و کشاورزان
را با زیان روبهرو کرد .به گفته گیالشــاهی؛ سازمان
تعاون روســتایی با هدف حمایت از کشــاورزان به
خرید تضمینی ورود و بیــش از  69هزار تن پیاز را تا
پایان اردیبهشــت از آنها تحویل گرفت .وی ادامه
داد :ورود به خرید تضمینی سازمان تعاون روستایی،
قیمت پیــاز را در بازار متعادل کــرد و اکنون قیمت
این محصول در بازار در ســطحی قــرار دارد که هم
از زیان کشــاورزان جلوگیری میکنــد و هم تامین
کننده منافع مصرفکنندگان اســت .گیالشاهی در
واکنش به خبرهای منتشر شده درباره فساد پیازهای
خریداری شده در برخی از انبارهای تعاون روستایی،
اظهار کرد :در تمام دنیا برای حمایت از کشاورزان که
ضامن تامین امنیت غذایی کشور هستند بهای زیادی
داده میشود ،حتی اگر این بها از بین رفتن بخشی از
محصول باشد .وی تصریح کرد :ضایعات محصول در

برنامههای حمایتی از کشاورزان یک امر اجتنابناپذیر
است .گیالشاهی با تاکید بر اینکه رقم کشت شده در
برخی مناطق نیز کیفی نبوده است ،افزود :کشاورزان در
برخی مناطق اقدام به کشت بذر ارقامی از پیاز کردند
که خارج از توصیه جهادکشاورزی بوده و این امر خود
بر کاهش کیفیت محصول و غیرقابل انبار شدن آنها
و فسادشان اثر گذاشته است .وی به این نکته نیز اشاره
کرد که سازمان تعاون روستایی در مناطق مورد بحث
امکانات الزم برای حفظ کیفیت و سالمت این حجم از
پیاز را نداشته است.گیالشاهی یادآور شد :کارگروههای
استانی این اختیار را دارند که برای پیازهای مانده در
انبارها قبل از فساد بیشتر ،تصمیم مقتضی بگیرند.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بجنورد در گفت و گو با
"کسب و کار" می گوید :پیاز زیادی توسط کشاورزان
کاشــته شــده که به دلیل نبودخریدار و افت تقاضا
هزاران تن از این محصول کشاورزی فاسد شده است.

خود را به مقاصد اروپایی ببرنــد که ویزای آنها تاریخ
داشت و بقیه رانندگان با توجه به شش ماهه بودن تاریخ
ویزای شان نمی توانستند باری به اروپا ارسال کنند یا
از آنجا به ایران بیاورند اگر این اتفاق ادامه پیدا میکرد
نگرانی برای رانندگان در این زمینه داشتیم.
هدایتی گفت :در حال حاضــر و با صدور این اطالعیه،
رانندگان میتوانند ویزای خود را برای ســفر به اروپا
و جابجایی بار و ترانزیت تمدید کنند و بر اســاس این
اطالعیه این محدودیت برای همه شقوق حمل و نقل
از جمله زمینی ،دریایی و هوایی برداشــته شده است.
وی اظهار کرد :مسلماً کشورهای اروپایی که البته عمده
مقاصد کامیونداران ایرانی ایتالیا و آلمان است ،هر یک
پروتکل های بهداشتی خاص خودشان را دارند اما دائما
رصد و کنترل از سوی اروپاییها صورت خواهد گرفت
و کامیونداران ایرانی هم باید پروتکل های بهداشتی را
رعایت کنند.

خروج حدود ۳۵درصد چلوکبابي ها از دايره صنف
مغازه ها ،افزايش حقوق کارگر و به تبع حق بيمه افراد،
همگي تاثير شگرفي بر قيمت منوي غذاها گذاشته و
مشتري کاهش چشمگيري داشته است .وي ضمن
درخواست معافيت مالياتي سال ۹۹براي اعضاي صنف
متبوع خود از مسئوالن سازمان امور مالياتي گفت :با
توجه به گزارش هاي ميداني و ورشکستگي اين صنف
در پيشامد ويروس کرونا در دو سال گذشته از سازمان
هاي وابسته به اصناف ،درخواست دارم به دليل عدم
توانايي صنــف چلوکبابي ها اعضاي ايــن صنف را از
پرداخت ماليات معاف نمايند ،ضمن اينکه متاسفانه با
معضل تداخل صنفي ،گرفتار شده ايم .برخي از صنوف
که از ديگر اتحاديه ها جواز دارند با مداخله در صنف
چلوکبابي ،منوي غذاي اين صنــف را به فروش مي
رسانند .ما همه عضو يک جامعه هستيم با مداخله غير
قانوني ،نان ديگري را آجر نکنيم.

گراني مواد اوليه پارچه؛ بازار پيراهن دوزان را کساد کرده است
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان
تهران با اشــاره به گراني مــواد اوليه براي تهيه
پارچه بيان داشت :براي تهيه پيراهن نياز به انواع
پارچه درجنس ،طرح و رنگ هاي مختلف داريم؛
لذا هر چه مواد اوليه در دســترس تر و ارزان تر
باشد ،رونق صنف پيراهن دوزان بهتر و قوي تر
خواهد بود؛ اما متاسفانه مواد اوليه از پايه که نخ
باشد تا دو برابر گران شده است.
حسين آقا کوچکي ،رئيس اتحاديه پيراهن دوزان
و پيراهن فروشــان تهران در ادامه بيان داشت:
پارچه هاي پنبه اي وابسته به نخ پنبه هستند،

ســجادي در ادامه گفت :اکنون بر اســاس توافقي که
صاحبان ملک و صاحبان سرقفلي در ارزش ملک ها در
مناطق مختلف دارند ،شروع به ساخت و ساز آن ملک
مي کنند و يا مي فروشند که البته اين موضوع در مناطق
گران شهر بيشتر صرف دارد .
وي در رابطه با تســليم اظهارنامه ها گفت :اميدواريم
سازمان مهلت تسليم اظهارنامه ها را تمديد کند .شلوغي
کافي نت ها و ادارات سازمان در شرايط کرونايي به نفع
کشور نيســت؛ لذا با اختصاص مهلت الزم اجازه دهد
بموقع و با وقت کافي کار انجام شود.

آنقدر بازار اين ماده اوليه از لحاظ گراني ،آشفته
اســت که تکليفي براي توليدکننده نهايي باقي
نمي گذارد .تهيه نخ در کارخانجات ريسندگي
از کشــورهايي نظير ازبکستان که کشوري تک
محصولي و وابسته کامل به پنبه است ،سوريه و
هندوستان در کشــور تامين مي شود .اين نخ از
هر تني  ۸۰ميليون به  ۱۶۰ميليون رسيده که در
نهايت براي تهيه پيراهن تاثير شگرفي مي گذارد.
اين در حالي است که توان و قدرت مصرف کننده
نهايي بســيار کاهش يافته ،خريدار کم شده و
بنابراين بازار کساد است.

عیسی وحدانی افزود :خسارات زیادی به کشاورزان
وارد شده است و دسترنج این قشر زحمت کش یا بر
سر مزارع و یا در انبارها فاسد می شود.
به گفته این فعال صنفی ،کشاورزان مشقات زیادی
بابت کاشت و برداشــت پیاز متحنل می شوند واین
حقشان نیست که عاله بر فاسد شدن محصوالتشان
خسارات میلیاردی را نیز داشــته باشند .مشکالت
بخش کشاورزی بسیار زیاد است و دولت باید برنامه
های منظمی بــرای حمایت از کشــاورزان و خرید
تضمینی محصوالتشان داشته باشد.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بجنورد خاطرنشان کرد:
در حال حاضر هزاران تن پیاز در انبارها چو شــده و
خریداری برای آنها وجود ندارد .خسارات سنگینی
هم که به کشــاورزان و پیازکاران وارد شده موجب
شــده تا ناامیدی زیادی برای ادامه کار در این صنف
وجود بیاید.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی با بیان
اینکه توسعه صادرات به کشورهای منطقه ،اروپا و آفریقا
در دستور کار اســت ،گفت :مهمترین موضوع موثر در
صادرات لوازمخانگی ،برندســازی است و در سالهای
گذشته کشورهایی همچون کرهجنوبی ،چین و ترکیه با
حمایت از برندهای بزرگ خود به موفقیت دست یافتهاند.
«حمیدرضا غزنوی» با اشاره به برنامهریزی برای افزایش
صادرات لوازمخانگی در سال جاری ،افزود :امسال برخی
شرکتها حتی صادرات قطعات لوازمخانگی را به بعضی
شرکتهای اروپایی آغاز کردهاند.
وی بیانداشت :توســعه صادرات به کشورهای منطقه
و همسایگان ،اروپایی و آفریقایی در دستور کار است.
بــه گفته این مقــام صنفی ،اگــر در زمینــه قطعات
لوازمخانگی ســرمایهگذاری کرده و با تقویت کیفیت
تولید ،کار صادراتی نیز انجام دهیم ،مزیت بیشــتری
خواهد داشت .غزنوی ادامهداد :در کشور ما هنوز به بلوغ

الزم در صنعت لوازمخانگی نرسیدهایم که بهطور مثال
دو یا چند برند اصلی در داخل ایجاد تا از طریق آنها زمینه
صادرات را فراهم کنیم ،اما امیــد میرود انجمنهای
مربوطه با هماهنگی ،همدلی و همکاری بیشتر بتوانند
زمینه این کار را فراهم کنند.
وی با تاکید مجدد بر برندســازی به عنوان مهمترین
موضوع برای توســعه صادرات ،یادآوریکرد :کشوری
نظیر کرهجنوبی برندهای زیادی دارد ،اما بیشــترین
ســرمایهگذاری برای صادرات و تسهیالت الزم را برای
سه برند لوازمخانگی خود فراهم کرده و هر کاالیی نیز
صادر نمیکند.
به گزارش ایرنا ،پیشــتر مدیرکل صنایع برق ،فلزی و
لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالمکرد:
پارسال  ۲۰۰میلیون دالر صادرات لوازمخانگی داشتیم
که این رقم در سال جاری ۶۰۰میلیون دالر هدفگذاری
شده است.

بازار سرمایه در دولت سیزدهم به چه سمت و سویی میرود؟

سهامداران در انتظار رونق بورس

راه کامیون داران ایرانی به اروپا باز شد

رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران به خروج
حدود  ۳۵درصد از اعضاي اين صنف اشاره کرد و گفت:
عوامل متعددي از جمله کرونا ،گراني مواد اوليه و تورم
موجب شده چلوکبابي هاي اجاره اي ،مغاره ها را تحويل
و يا صاحبانش آن را و بفروشــند .افراد با باطل کردن
پروانه کسب به مشاغل ديگري روي آورده اند ،اين اگر
نامشورشکستگينيست،چيست؟علياکبرنريماني،
رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهران با اشاره به
اينکه گراني ها و مخارج بيش از حد تصور در کاهش
استقبالمردمازچلوکبابيهاتاثيرعميقيداشتهافزود:
افزايش قيمت مواد اوليه(گوشت -برنج -زعفران–روغن
و )...قيمت تهيه غذا را بسيار افزايش داده ،لذا توان مردم
براي حضور در چلوکبابي ها کاهش شديدي پيدا کرده
و اين مهم نيز بر اســتقبال کم از چلوکباب تاثيرگذار
است؛ همچنين افزايش قيمت حامل هاي انرژي ،اجاره

عمومي ديوان بــا صدور يک راي ،همــه صاحبان اين
سرقفلي ها را به خاک سياه نشاند.
وي افزود :حکم اين هيئت بر آن شد که سرقفلي حمام ها
تجاري نبوده و خدماتي است .مساحت حمام ها به ارزش
تجاري بودن آنها مي ارزيد ،نه به خدماتي شدن شان در
حاليکه صاحبان سرقفلي سال ها عوارض تجاري و ديگر
خدمات اداري را پرداخت کرده بودند و ســرمايه شان
اکنون به يک پنجم رسيده بود .هر چه فرياد زديم ،گوش
شنوايي نبود ،حق افراد اين گونه پايمال شد.

هدفگذاری برای صادرات لوازمخانگی به کشورهای منطقه ،اروپا و آفریقا

پس از گذشت  ۸ماه از شیوع کرونا

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای از برداشته شدن محدودیتهای ایجاد شده
برای تردد کامیونداران ایرانی در مســیر کشــورهای
اروپایی به ویژه آلمان و ایتالیا خبر داد.جواد هدایتی اظهار
کرد :پس از شیوع ویروس کرونا کامیونداران ایرانی دیگر
نمیتوانستند ویزای شینگن خود را برای جابجایی بار
صادراتی یا وارداتی از و به مقاصد اروپایی تمدید کنند
و این کشورها برای کنترل شیوع این بیماری حتی به
اعضای اتحادیه اروپا هم ویزا نمیدادند .وی افزود :در
قدم اول آنها برای اعضای اتحادیه اروپا این محدودیت
ها را برداشتند و نهایتاً در اطالعیه اخیر صادر شده اعالم
کردند که کامیونداران ایرانی هــم میتوانند ویزای
خود را تمدید کنند و این محدودیت تردد برای آنها
نیز برداشته شده است .مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد :قبل از برداشته
شدناینمحدودیتتنهارانندگانیمیتوانستندبارهای

رئيس اتحاديه حمام سنتي ،ماساژ و سوناي تهران در
رابطه با شرايط اعضاي متبوع خود در پرداخت ماليات
بيان داشــت :بيش از  ۹۹درصد حمام ها کمتر از سه
ميليون درآمد داشته و طبق تبصره ماده  ۱۰۰مشمول
قانون مي شوند ،بنابراين افزايشي در پرداخت ماليات هر
ساله خود ندارند .اين صنف از لحاظ درآمد بسيار ضعيف
بوده و مشتري آنها هم از طبقه کارگر و مهاجر است؛ هر
چند لزوم و ضرورت توجه و رســيدگي به اين صنف از
لحاظ نياز شهري بسيار احساس مي شود؛ اما متاسفانه
توانايي مالي صاحبان سرقفلي اين صنف پايين است و
مساعدت و توجه دولت را مي طلبد.
سيد مهدي سجادي ،رئيس اتحاديه حمام سنتي ،ماساژ
و سوناي تهران در خصوص رابطه بين مالکان و صاحبان
ســرقفلي اين واحدهاي صنفي بيان داشت :صاحبان
ســرقفلي واحدهاي صنفي حمام در سال هاي پس از
 ۱۳۳۶خريداري شده اســت ،آن زمان ارزش سرقفلي
واحدهاي حمام حداقــل  ۵برابر ملک بود به طور مثال
برخي از صاحبان سرقفلي ها را به قيمت  ۹۰هزار تومان
خريداري کردند ،مبلغي که با آن مي شــد ،منطقه اي
وسيع در تهران را خريد ،اما تقريباً ۱۱سال پيش ،هيئت
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بــازار ســرمایه در دولــت
ســیزدهم چه می شود .این
سوالی است که  40میلیون
سهامدار بورس به دنبال جواب
آن هستند .سال گذشته پس
از افزایش ناگهانی ارزش سهام در بورس ،ریزش مدوام
شاخص این بازار به نگرانی و دغدغه میلیون ها سهامدار
تبدیل شده است.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید :آنچه
که اهمیت دارد ،برنامه و عــزم دولت بعدی برای بهبود
شرایط بورس است .با توجه به اصالح شدید قیمت سهم،

افزایش مناسب سود شرکت ها نسبت به سال گذشته و
همچنین تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به نظر می رسد بازار سرمایه وضعیت بهتری برای رشد
نسبت به سایر بازارها داشته باشد .حسین محمودی اصل
افزود :البته نگاه واقعی دولت بعد به اقتصاد ،انتخاب کابینه
اقتصادی ،تدوین ریزبرنامه های عملیاتی چند متغیره و
چند الیه و حذف قیمت گذاری دستوری بسیار ضروری
خواهد بود.
به هر ترتیب ۴۰میلیون سهامدار بازار سرمایه در انتظارند
کهببیننداینبازارچهواکنشیبهنتیجهانتخاباتریاست
جمهوری نشان میدهد .آیا شاخص نزولی بورس بعد از
اعالم نتایج انتخابات مثبت میشود و یا منفی .سیاست و
نتیجه انتخابات چه اثری بر بورس دارد
این درحالی است که در نشست رئیس سازمان بورس و

اوراق بهادار با اعضای شورای مشورتی بورس ،موضوعات
و سرفصل های مربوط به «بسته سیاستی پشتیبانی و
مانع زدایی بازارسرمایه از تولید» و «طرح ارتقای جایگاه
و عملکرد بازارسرمایه» ارائه شد و مورد بحث و بررسی
اعضای شورا قرار گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،درمورد محور نشست
مذکور توضیح داد :بازار سرمایه در دو سال گذشته شاهد
تحوالت بســیاری بود و از لحاظ اندازه ،حجم فعالیت و
حضور مردم ،رشد چشمگیری داشته که همین تحوالت
سریع برخی از معادالت را تغییر داده است .ساختار ،نیرو
و امکانات سازمان بورس باید با اندازه و حجم امروز بازار
سرمایه و مســائلی که با آن روبرو است مورد بازبینی و
متناسب ســازی قرار گیرد .این ظرفیت ها نه تنها در
ساختار سازمان بورس بلکه باید در همه ارکان بازار ایجاد

شود تا به نیازهای موجود پاسخ مناسبی داده شود .محمد
علی دهقان دهنوی با اشاره به ارائه دو طرح کلی در این
حوزه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ،اظهار کرد:
یکی از این طرح ها در مرکز پژوهش ســازمان بورس با
هدف آسیب شناسی مسائل و چالش های بازار سرمایه
پیرامون ایفای نقش پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تهیه
شده و طی آن راهکارهایی برای بیش از  ۴۰الی  ۵۰مورد
از چالشها و مسائل بازار سرمایه ،پیش بینی شده است.
در اقدامی دیگر ،مقرر شد در طرحی با عنوان طرح ارتقای
جایگاه و عملکرد بازارسرمایه ،لزوم و نحوه تدوین برنامه
بهبود جایگاه و عملکرد بازار سرمایه مطرح و مسائل و
مشکالت طرح شده در قالب کارگروه های تخصصی و
با حضور کارشناسان ،صاحبنظران ،فعاالن بازار سرمایه
و مدیران بخش های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

شرط رشد بورس در دولت جدید

حسین محمودی اصل ،کارشناس اقتصای

بازار سرمایه با این حجم از سهامداران به عنوان یک موضوع مهم نقش مهمی در دولت ها دارد .موضوعی مهم که امیدواریم دولت آینده اشراف مناسبی به بازار سرمایه داشته باشد .برای رشد بازار باید عمق تاثیرپذیری اقتصاد و جامعه را از
تصمیمات اقتصادی بدانیم .بزرگترین مشکل دولت قبلی عدم شناخت کافی از بورس بوده و گاها اخذ تصمیمات سیاسی و حتی اقتصادی با سفارش تهیه توجیهات کارشناسی همراه بوده است .به گونه ای که تصمیم مربوط به آزادسازی
سهام عدالت با این حجم و پس از رشد شدید قیمت ها کامال غیرکارشناسی و شاید با رویکرد سیاسی اتفاق افتاد .پس مهم ترین ضرورت بازار سرمایه در دولت بعدی شناخت ،اشراف و اعتقاد به کار کارشناسی است .در دولت بعدی بازار از
ریسک انتخابات عبور کرده و با توجه به وضعیت برجام ،قیمت ارز و وضعیت سایر بازارها مسیر خود را خواهد یافت .اما با توجه به اصالح شدید قیمت سهم ،افزایش مناسب سود شرکت ها نسبت به سال گذشته و همچنین تصویب کلیات
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نظر می رسد بازار سرمایه وضعیت بهتری برای رشد نسبت به سایر بازارها داشته باشد .البته نگاه واقعی دولت بعد به اقتصاد ،انتخاب کابینه اقتصادی ،تدوین ریزبرنامه های عملیاتی چند متغیره و چند الیه
و حذف قیمت گذاری دستوری بسیار ضروری خواهد بود .همچنین مسووالن جلوی دوربین ها صحبت های خوبی انجام می دهند اما وقتی به مقام عمل می رسد تازه محدودیت ها ،موانع ،مصلحت ها ،مشکالت قانونی و زمانبر بودن
فرآیند اخذ تصمیم و اجرای مصوبات نمایان می شود .بنابراین انتظار اتفاقات سریع و رو به جلو خوشبینانه خواهد بود .اما ایجاد ثبات و حتی حفظ وضعیت موجود و در ادامه ایجاد تغییر و رشد ،تیم اقتصادی توانمند و غیرسیاسی ،برنامه
جامع ،تعامل همه قوا وعزم ملی را می طلبد و برنامه های میان مدت و بلندمدت حوصله و تدبیر الزم دارد .بی تردید خالء موجود پس از انتخابات تا تحویل به دولت جدید می تواند شرایط سردرگمی برای همه بازارها و تمام اقتصاد ایجاد
کند .شروع بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه و جدیت در تصویب سریع آن از یک سو و شروع روند اجرایی آن از سوی دیگر می تواند سرمایه های بزرگ و منابع عظیمی را از سایر بازارها به بازار سپرده بانکی و با کاهش نرخ سود
بانکی به بازار سرمایه گسیل کند .البته این اتفاق به عوامل بسیاری نیز بستگی دارد و سایر عوامل از جمله تیم اقتصادی ،رویکرد تیم ،برجام و تثبیت قیمت ارز در تحقق آن نقش عمده ای ایفا خواهد کرد.

روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره  |2225شنبه  29خرداد ماه info@kASBOKARNEWS.ir 1400

4

ی

فضانوردانچینیبهمدارزمینرفتند

آخر
کسب و کار
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عراقچی:

بیشازهرزماندیگریبه توافق نزدیکشدهایم

«عباس عراقچی» رئیس هیأت مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین به شبکه
الجزیره گفت« :پیشرفت خوب و ملموسی در موضوعات مختلف در مذاکرات
وین حاصل کردهایم .معتقدیم که بیــش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک
شدهایم ،اما هنوز برخی موضوعات اساسی وجود دارد که باید در خصوص آنها
مذاکره کرد«».عباس عراقچی» رئیس هیأت مذاکره کننده ایران در مذاکرات
وین به شــبکه الجزیره گفت که به فضل رفتار ایران بوده که توافق هستهای
همچنان به حیــات خود ادامه میدهد.او در خصــوص روند مذاکرات گفت:
«پیشرفت خوب و ملموســی در موضوعات مختلف در مذاکرات وین حاصل
کردهایم .معتقدیم که بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شــدهایم ،اما
هنوز برخی موضوعات اساســی وجود دارد که باید در خصوص آنها مذاکره
کرد.این دیپلمات ارشد ایرانی تأکید کرد که همه طرفها باید اقدامات سختی
را در پیش بگیرند و ایران این تصمیم دشوار را پیش از این گرفته و علیرغم
خروج آمریکا از توافق ،به آن پایبند مانده اســت و اگر اکنون توافق هستهای
به حیات خود ادامه میدهــد ،این به فضل رفتار ایران بوده اســت.عراقچی
افزود« :طرفهای مذاکره کننده باید بدانند که ایران قربانی شده و واشنگتن
باید مســیری که پیش از این در مذاکرات طی کرده را تصحیح کند .ایران در
سالهای گذشته به علت خروج آمریکا از توافق هستهای متحمل مشکالت
بسیاری شد».او سپس گفت که ایران از طرفهای مذاکره کننده میخواهد
تا بر این امر تأکیــد کنند که اتفاقی که با خروج ترامــپ از توافق افتاد هرگز
با هیچ رئیسجمهور دیگری از آمریــکا رخ نخواهد داد.رئیس هیأت مذاکره
کننده ایران در مذاکــرات وین در خصوص انتخابات ریاســتجمهوری در
ایران نیز گفت که این انتخابات تأثیری بر روند مذاکرات ندارد و تیم مذاکره
کننده صرف نظر از سیاســت داخلی به مذاکره ادامه خواهــد داد.عراقچی
تأکید کرد که تیم ایرانی اگــر به توافق خوبی با طرفهای دیگر برســد ،آن
را خواهد پذیرفت ،اما در غیر این صورت نه با دولــت فعلی و نه با دولت آتی
توافقی در کار نخواهد بود.
رییسجمهورآمریکا؛

ت و گو کردم
با پوتین درباره ایران گف 
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سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

فاکس88260447 :

روزنامه کسب و کار 88261037 :

رهبر معظم انقالب اسالمی پس از شرکت در انتخابات صبح روزگذشته تاکید کردند :روز انتخابات ،روز ملت ایران است؛روزگذشته میداندار و
صحنهگردان اصلی مردم هستند .مردم هستند که با حضور در پای صندوقهای رأی و با دادن رأی ،تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سالهای
آینده معین میکنند .رهبر معظم انقالب اسالمی ،و در نخستین دقایق آغاز رایگیری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا ،با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) آراء خود را به صندوق انداختند.به گزارش انتخاب ،ایشان سپس در گفت
و گو با رسانه ملی ،سخنانی را با ملت ایران بیان کردند که مهمترین محورهای بیانات ایشان به شرح زیر است؛
 روز انتخابات ،روز ملت ایران است؛روزگذشته میداندار و صحنهگردان اصلی مردم هستند .مردم هستند که با حضور در پای صندوقهایرأی و با دادن رأی ،تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سالهای آینده معین میکنند -.روزگذشته متعلق به مردم است و هر کاری که ملت
ایران روزگذشته تا شب انجام بدهند ،از حضور در کنار صندوق رأی و دادن رأی ،سازنده آینده و سرنوشت چند ساله ماست .درست به همین
دلیل است که عقل و خرد انسا ن حکم میکند که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند -.این که ما مکرر مردم را به حضور در
انتخابات دعوت میکنیم ،اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگردد؛ البته با این حضور ،کشور و نظام جمهوری اسالمی نیز امتیازات
بزرگ در عرصه بینالمللی بدست میآورد.
 بیاید ،تشخیص بدهید و رأی بدهید؛ این برای آینده کشور و یکایک مردم اهمیت دارد. یک رأی هم مهم است؛ کسی نگوید با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین یک رای یک رای است که آراء میلیونی را رقم میزند. با نیت خدایی وارد شوید و این کار مهم را هرچه زودتر انجام بدهید؛ تا آخر وقت ،ساعات زیادی هست ،اما هرچه زودتر این وظیفه را انجامدهید بهتر است.
 انشاهلل خداوند متعال به آراء شما مردم برکت بدهد و بتوانید با آراء خودتان آینده خوبی را برای کشور تدارک ببینید. ان شاهلل به برکت حضرت امام رضا (ع) که این ایام متعلق به ایشان است ،روزگذشته برای ملت ایران یک جشن باشد و به توفیق الهی همینخواهد شد و ملت از این انتخابات خیر خواهد دید.
 از دستاندرکاران تشکر میکنم و از آنها میخواهم کار را با اتقان الزم در سراسر کشور انجام بدهند. -از خبرنگاران و عکاسان محترم نیز تشکر میکنم

امیدواریم در آینده نزدیک همه مراحل انتخابات الکترونیکی شود

رییسجمهوریبابیاناینکهانتخاباتریاستجمهوریازمهمترینانتخاباتکشور
است گفت :امیدوارم حضور و مشارکت باالی مردم موجب مایوس شدن دشمنان
شود.رئیس جمهوری روز گذشته با شرکت در انتخابات گفت:حتی یک مورد ناامنی
نداشتیم .پروتکلهای بهداشتی را در همه حوزههای انتخاباتی رعایت میکنند.
هر مرحله برای انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیک ،یک گام به پیش
میگذاریم.احراز صالحیت به صورت الکترونیکی صورت میگیرد .شمارش رای در
بخش بزرگی در مراکز استانها توسط ماشین و مکانیزه صورت میگیرد.در سراسر
کشور انتخابات مهم ما انتخابات ،ریاست جمهوری است.از مردم عزیز درخواست
میکنم روزگذشته پای صندوق آرا حضور یابند و به فرد مورد نظر رای بدهند.مردم
مشکالت و مسائلی که در ذهن آنها است را روزگذشته مدنظر قرار ندهند .انتخابات
مهم است و باید پای صندوق حاضر شویم و رأی بدهیم .کاش هیچ مشکلی از روز ثبت
یدانند ،انتخابات برای کشور و نظام جمهوری
یداشتیم اما مردم م 
نام تا روزگذشته نم 
اسالمی چقدر اهمیت دارد .در دنیا فقط چند کشور هست که انتخابات آنها مورد
توجه جهانیان است یکی از این کشورهای مهم ،جمهوری اسالمی ایران است .کاری
کنیم که دوستان ما در سراسر جهان و عالقهمندان نظام خوشحال شوند و دشمنان
ما مایوس شوند .دو توصیه دارم ،حفظ سالمت مردم مهم است و باید همه رعایت
کنند تا مشکلی برای سالمت مردم به وجود نیاید و همچنین حفظ آرای مردم مهم
است و یک رای جابهجا نشود .انشاءاهلل مثل دورههای قبل حقالناس رعایت شود.
خداوند این روز را برای ما مبارک قرار دهد.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

رهبر معظم انقالب:

روزگذشته میداندار و صحنهگردان اصلی مردم هستند

روحانی:

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

دخترامامخمینی،محسنمهرعلیزادهومحمدخاتمی . .ازجمله
کسانی بودند که در این حوزه در این حوزه رای دادند.همچنین
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ،محمود

واعظی رییس دفتر رییس جمهور  ،سیدحسن خمینی  ،مجید
انصاری  ،عباس آخوندی  ،موسوی بجنوردی  ،مجید انصاری و .....
از دیگر شخصیت هایی بودند که در حسینیه جماران رای دادند.

شنبه|  29خرداد ماه  |1400سال هشتم | شماره 2225

رای گیــری از واجدین شــرایط
چهار انتخابات ریاست جمهوری،
شوراهای اسالمی شهر و روستا،
میان دورهای مجلــس خبرگان
رهبری و مجلس شورای اسالمی
ســاعت  ۷صبح روز جمعه  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰آغاز شدبه گزارش
ایســنا ،فرآیند اخذ رای از واجدین شرایط شرکت در انتخابات
سیزدهمین دوره ی ریاست جمهوری ،ششمین دوره ی شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،دومین میاندوره پنجمین دوره ی مجلس
خبرگان رهبری در استان های تهران ،خراســان رضوی ،قم و
مازندران و همچنین اولین میاندوره یازدهمین دوره ی مجلس
شورای اسالمی در حوزه های انتخابیه ی «تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس»« ،میانه»« ،آســتانه اشرفیه»« ،تفرش،
آشتیان و فراهان»« ،گچساران و باشت» و «بهار و کبودرآهنگ»
از ساعت  ۷صبح روز جمعه مورخ  ۱۴۰۰-۳-۲۸آغاز شد.حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روزگذشته
(جمعه ۲۸خرداد )۱۴۰۰در اولین دقایق آغاز رایگیری انتخابات
سیزدهمین دوره ریاستجمهوری ،ششــمین دوره شوراهای
اسالمی شــهر و روســتا ،میاندورهای مجلس یازدهم شورای
اسالمی و میاندورهای مجلس پنجم خبرگان رهبری ،با حضور
در شعبه اخذ رای شماره  ۱۱۰واقع در حسینیه امام خمینی (ره)
رای خود را به صندوق انداختند.رهبر انقالب اسالمی روز انتخابات
را روز ملت ایران دانستند و تاکید کردند :روزگذشته میداندار و
صحنهگردان اصلی مردم هستند.حسن روحانی رئیس جمهوری
نیز صبح جمعه با حضور در ستاد انتخابات کشور رای خود را در
صندوقهای رای مستقر در این ستاد انداخت.علی رضا معزی در
توئیتر نوشت :رئیسجمهور روحانی برای شرکت در انتخابات و
بازدید از ستاد انتخابات در وزارت کشور حضور یافت .این بازدید با
مجوز ستاد ملی کرونا و با رعایت پروتکلها انجام میشود.حسن
روحانی پس از بازدید ستاد انتخابات کشور و انداختن رای خود به

صندوق مستقر در این ستاد گفت :امیدوارم مردم به وظیفه ملی،
دینی و انقالبی خود به خوبی عمل کنندمحمدباقر قالیباف رییس
مجلس شورای اسالمی نیز صبح روزگذشته (جمعه) با حضور
در مســجد ابوذر رای خود را به صندوق انداخت.رئیس مجلس
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت :انتخابات ثمره مردم
ساالری دینی در کشور ما اســت و مردم ما با مجاهدت و تالش
خود توانستند جمهوریت و اسالمیت نظام را حفظ کنند.حضور
خردســاالن به همراه خانوادهها برای رای دادن در شــعبه رای
گیری مسجد ابوذر دیدنی بود.اولین نفری است که رای خود را
به صندوق اخذ رای حسینه ارشاد انداخت به خبرنگار ایسنا گفت:
مملکت و کشورم را دوست دارم ،به رهبرم عالقه مند هستم و به
همین دلیل است که روزگذشته در این محل حضور پیدا کردم
تا در تعیین سرنوشت این کشور سهیم باشم .مادر  ۸۲ساله ای
که برای شرکت در انتخابات به حسینیه ارشاد آمده بود به ایسنا
گفت:شرکت در انتخابات را وظیفه خود می دانیم،سه برادر زاده من
شهید شدند ،اگر در انتخابات شرکت نکنم خودم را مسئول این سه
عزیز می دانم.خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش
اخبار روند اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
از پیش از شروع ساعت رای گیری در مقابل حسینیه ارشاد حاضر
بودند.علی اکبر ناطق و نوری عبدالناصر همتی و ...از جمله کسانی
بودند که در این حوزه در این حوزه رای دادند.عبدالناصر همتی
پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران گفت :ما به انزوای
خارجی پایان خواهیم داد ،مردم حق دارند بــا رفاه و با آرامش
زندگی کنند .معیشت مردم مسئله اول من است ،ان شاءاهلل کاری
خواهیم کرد حضور مردم در صحنه بیش از پیش باشد.رســتم
قاسمی وزیر اسبق نفت و رضا اردکانیان وزیر نیرو  ،علی مطهری
نیز از حوزه وزارت ارشاد در انتخابات مشارکت داشتند.محمدرضا
عارف اولین نفری بود که پیش از باز شدن این شعبه رأی گیری
برایشرکتدرانتخابات،درحسینیهجمارانحضوریافت.مسعود
سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان ،علی یونسی مشاور رییسجمهور
 ،حسن غفوری فرد رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی
انقالب فرهنگی ،علیرضا رازینی ،علیرضا زاکانی ،معصومه ابتکار
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانــواده  ،زهرا مصطفوی

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

جزئیاتبرگزاریالکامپ۲۶

در نشست کمیسیون فاوای اتاق ایران مطرح شد

برخوردحاکمیتبافناوریهاینوین
گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

بستر انتقال سهام که در سازمانهای بورس شناختهنشده،
فراهم میشود .البته االن دو نوع نگاه به استفاده از فناوریهای
نوین و بالکچین در بازار سرمایه وجود دارد .یکی مأموریت
حداکثری برای این صنعت اســت و دیگری کارکردگرایی
است .در نگاه حداکثری کمیسیون و سازمان اوراق بهادار
دچار چالش میشود و باید مأموریت خود را بازتعریف کند و
نگاه سنتی را اصالح کند ،اما نگاه کارکردگرا یعنی بهموقع نیاز
از فناوریها استفاده شود .اینکه االن کدام نگاه حاکم است،
باید گفت که برای خیلی از کمیسیون اوراق بهادر مصادیق
و صورتمسئله مشخص نیست .رویکرد برخی در سازمان
بورس و اوراق بهادر این است که انفعالی رفتار نکنند و برخی
عکس آن میاندیشند یعنی بنشینند و نظاره کند که روند
فناوری به چه سمتی میرود تا بعدا ً تصمیم بگیرند از کدام
بخش فناوری اســتفاده کنند؛ این رویه کمخطر است».او
تأکید کرد« :سازمان اوراق بهادار نمیخواهد نظارهگر فناوری
باشد ،فناوری میتواند همهچیز را تغییر کند و سازمان بورس

باید خود را وفق دهد .استفاده از سندباکس با همین هدف
بهرهبرداری شده است .ســندباکس هم برای همگام بودن
است تا شرکتهای دانشبنیان و صاحبان ایده هر کجا فکر
کنند این فناوری در خدمت بازار و شفافیت و کارایی باشد از
آن استفاده شود .باید بدون مقرراتگذاری پیچیده فضایی
فراهم شود که شرکتها و صاحبان ایده محصوالت خود را در
فضای واقعی و قابلکنترل تحت آزمون قرار دهند ».او تأکید
کرد« :امیدواریم این پدیده سندباکس کمک کند تا همگام
با تحوالت فناوری پیش برویم و بازار سرمایه و سرمایهگذار
بتواند از این فرصت بهره بگیرد».بعــد از آن طالیی گفت:
«ما هم در ما در اتاق ایران و کمیسیون فناوری اطالعات و
ارتباطات سعی میکنیم همگام با این فناوری پیش برویم؛
در شناساندن رمزارزها و صنعت بالکچین به فعاالن اقتصاد
تالش میکنیم .یکی از راهها برای هماهنگی فناوری صنعت
بالکچین این است بتوانیم انجمنی تشکیل دهیم که زیر نظر
اتاق ایران کار کند».

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

علی عبدالهــی ،رئیس مرکز
فنــاوری اطالعات و توســعه
اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد
در این نشســت گفت« :نباید
فراموش کنیم که سندباکس با
اجرای پایلوت متفاوت اســت و در یک محیط کنترلشده
با مشتری واقعی کار میکند و اساسا همه چیز را نمیتوان
سندباکسی کرد ،اما برای مثال سندباکس میتواند کمک
بزرگی به ساماندهی رمزارزها کند».در نشست کمیسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران درباره اهمیت صنعت
بالکچین و فرصتهای آن برای اقتصاد گفتوگو و درباره
اهمیت توسعه فناوری سندباکس توضیحاتی ارائه شد.
بهگزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،در نشســت کمیسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران درباره اهمیت صنعت
بالکچین و فرصتهای آن برای اقتصاد گفتوگو و درباره
اهمیت توسعه فناوری «سندباکس» توضیحاتی ارائه شد.در
ابتدای نشست ،محمدرضا طالیی ،رئیس کمیسیون فاوای
ایران از اهمیت صنعت بالکچین در ایران گفت و اینکه دادهها
باید در فضای امن تبادل شــود؛ برای همین وزارت اقتصاد
و دارایی در هفتههای گذشته از پروژه سندباکس رونمایی
کرده که به امنیت سیستم کمک میکند و موضوع بررسی
این نشست است .او تاکید کرد« :امیدواریم حاصل این جلسه
به این ختم شود که فعاالن اقتصادی با تکنولوژی صنعت
بالکچین که به توسعه کسبوکارها کمککنند،بیشتر آشنا
شوند».بعد از آن مصطفی بهشتی سرشت ،عضو هیات مدیره

و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران درباره نقش
فناوری بالکچین در بازار سرمایه و آینده بازار سرمایه گفت:
«کلیه بازارها با چالشهایی مواجه میشوند ،ابزارهای نوین
و تراکنشها وقتی بیشتر میشود ،این چالشها عمیقتر و
جدیتر میشود .مث ًال ما در سال قبل با چالشهایی مواجه
شــدیم و از قبل همین چالشها هزینه گزافی به بسیاری
از کشــورها تحمیل کرد» .او گفت که اگر این سیستمها
دچار اختالل شوند ،ریسک به بازار تحمیل میشود.بهشتی
سرشــت ادامه داد« :عدم کارایی سیستم یکی از مسائلی
است که باید موردتوجه قرار گیرد؛ سرعت انتشار اطالعات،
شفافیت ،نظارت بر معامله و دخالتهای صورت گرفته در
کارایی و عدم کارایی بازارها تأثیر دارد .موضوع بعدی کار بدون
توقف بازار سرمایه است که با فناوریهای نوین و بالکچین
این انتظار از بازار ســرمایه وجود دارد .در تمامی کشورها
ساعت معامالتی محدود است که به بحث کارایی بازار کمک
میکند ،اما با فناوری فعلی چالش کار بدون توقف مشکالتی
به وجود میآورد که باید برای حل آن فکر شــود.او تصریح
کرد« :بالکچین با شفافیت همراه است و هرکس میتواند
از صحتو ســقم آن اطمینان یابد .فرصت مقرراتگذاری
و تنظیمگری هوشــمندی لزوم این فناوری است .حذف
نهادهای واسطه ،از اثرات این صنعت است.بهشتی سرشت
ادامه داد« :اما صنعت بالکچین کجا میتواند مشــکالت
بازارهای سرمایه را حل کند؟ فناوری بالکچین باعث حذف
سازمانهای اوراق بهادار میشود .مث ًال چند ماه قبل در کشور
 NFTراهاندازی شد که میخواهند با آن اصالت کتب خطی
و برخی سند خطی مطرح شود و بعدا ً میتوانند از این اوراق
بهادار استفاده کنند».او ادامه داد« :اوراق بهادارسازی برای
داراییهای معنوی و مشهود اگر مورد استقبال قرار گیرد،

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

مدیر اجرایی الکامپ با اشــاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در تیرماه گفت:
صنعت فاوا ابزار مهم و موثری جهت مقابله با کرونا به شمار میرود و در این
دوران شــرکتهایی متعددی ابتکارات و نوآوریهایی داشتهاند که عرضه
آنها در نمایشگاه الکامپ موضوعیت دارد .با شیوع کرونا در جهان ،بسیاری
از نمایشگاهها به تعویق افتاده و برخی لغو شدند .بیست و ششمین نمایشگاه
الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک ،الکامپ  ،۲۰۲۰نیز مقرر بود سال
گذشته برگزار شــود اما چندین بار به دلیل کرونا به تعویق افتاد و در نهایت
الکاماستارز (بخشی از الکامپ با حضور استارتآپها) از ۲۹دی ماه تا  ۲بهمن
 ۱۳۹۹و البته بهصورت آنالین برگزار شد.
در این راستا سازمان نظام صنفیرایانهای اعالم کرده که نمایشگاه الکامپ
تهران را از تاریخ  ۱۸تا  ۲۱تیرماه با رعایت شــیوه نامههای بهداشتی مورد و
نظارت ستاد کرونا که برای کلیه نمایشگاهها وجود دارد برگزار خواهد کرد.
محمد ثروتی -مدیر اجرایی الکامپ -درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه گفت:
صنعت فاوا ابزار مهم و موثری جهت مقابله با کرونا به شمار میرود و در این
دوران شرکتهایی متعددی ابتکارات و نوآوریهایی داشتهاند که عرضه آنها
در نمایشگاه الکامپ موضوعیت داشته و تقاضاهای متعددی نیز برای حضور
درنمایشگاهها وجود داشت.

انتخابات۱۴۰۰برگزارشد

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

ت و گو کردم  /روسیه به دنبال جنگ سرد با آمریکا نیست
با پوتین درباره ایران گف 
رییسجمهور آمریکا گفته با همتای روسیهایش درباره جلوگیری از دستیابی
ایران به سالح هستهای گفتوگو کرده است .به گزارش فارس« ،جو بایدن»،
رییسجمهور آمریکا بعد از دیدار با «والدیمیر پوتین» ،رییسجمهور روسیه
گفت با او درباره آنچه «جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هستهای» خوانده
شده صحبت کرده است .بایدن گفت میان آمریکا و روسیه درباره اینکه ایران
نباید به سالح هستهای دست پیدا کند توافق وجود دارد .او در بخش دیگری
از اظهاراتش گفت پوتین توافق کرده به آمریکا در موضوعات افغانستان و ایران
کمک کرده و برای مردم سوریه و لیبی ،امنیت ایجاد کند .کشورهای غربی به
رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران را به پیگیری
اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کردهاند .ایران قویاً این ادعاها
را رد کرده است.ایران تأکید میکند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع
گسترش سالحهای اتمی (انپیتی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی،
حق دستیابی به فناوری هستهای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این،
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هستهای ایران
بازدید کردهاند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هستهای
این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد ،پیدا نکردهاند .ایران
عالوه بر این در سال  ۲۰۱۵به توافقی با کشورهای موسوم به گروه  ۵+۱برای
حل و فصل تنشها بر سر برنامه هستهای خود دست پیدا کرد .علیرغم اذعان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش ،دولت
آمریکا در اردیبهشتماه ســال  ۱۳۹۷به صورت یکجانبه از این توافق خارج
شد.بایدن در بخش دیگری از اظهاراتش ،درباره تنشهای اخیر میان مسکو و
واشنگتن گفت تصور نمیکند والدیمیر پوتین به دنبال جنگ سرد با آمریکا
باشد.او گفت بر اساس دیداری که با پوتین داشته معتقد است چشماندازهای
واقعی برای رسیدن به پیشرفت در روابط با روسیه وجود دارد .رییسجمهور
آمریکا با وجود این در بخش دیگــری از اظهاراتش گفت «حوزههایی مانند
بالروس و اوکراین هم وجود دارند که چالشانگیزتر هســتند ».او به مساله
«الکســی ناوالنی» ،منتقد غربگرای دولت روســیه هم اشاره کرد و گفت
چنانچه او فوت کند ،روسیه با عواقب سنگینی مواجه خواهد شد .جو بایدن
اضافه کرد گفتوگویش با پوتین مبتنی بر دوستی نبوده بلکه این دیدار یک
«گفتوگوی پراگماتیک درباره منافع دو کشور» بوده است .ساعاتی قبلتر،
«والدیمیر پوتین» نیز در کنفرانس خبری جداگانهای تصریح کرد که مسکو
و واشنگتن توافق کردهاند گفتوگوها بر سر مسائل کنترل تسلیحاتی را از سر
گرفته و سفیران دو کشور کارشان را از سر بگیرند .وی در این خصوص گفت:
«درباره بازگشت سفرا به پستهای خود توافق کردیم .این مساله حل شده
است ».پوتین در این ارتباط که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد ،اظهار داشت،
ال فنی» است.رییسجمهور روسیه در خصوص مسائلی که در
این مساله «کام ً
این نشست با همتای آمریکایی خود به آنها پرداخت نیز گفت :موضوعات این
گفتوگو به احتمال بسیار برای همه شناخته شده است ،ثبات استراتژیک،
امنیت سایبری ،درگیریهای منطقهای ،روابط تجاری و ما همچنین درباره
همکاری در قطب شمال صحبت کردیم .ایاالت متحده و روسیه مسئولیت
ویژهای برای ثبات اســتراتژیک به عنوان قدرتهای هستهای دارند .پوتین
در ادامه بیان داشت روسیه و آمریکا قرار است رایزنی درباره امنیت سایبری
را آغاز کنند و هر دو طرف باید در این خصوص تعهدات خاصی را بپذیرند .وی
همچنین در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای آمریکا مبنی بر نقش داشتن روسیه
در حمالت سایبری ،این ادعاها را رد کرد.

با حضور مردم و مسئوالن

