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کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در جهان
آنکتاد از کاهش سرمایه گذاری خارجی در جهان
به یک تریلیون دالر به دلیل کرونا خبر داد.
به گزارش ایســنا ،کنفرانس تجارت و توســعه
ســازمان ملل متحد -آنکتاد -در گزارشی اعالم
کرد :مجموع ســرمایه گذاری خارجی در جهان
در سال  ۲۰۲۱به یک تریلیون دالر دالر کاهش
یافته که این رقم  ۳۵درصد کمتر از رقم ثبت شده
در سال قبل است .این میزان همچنین کمترین
میزان سرمایه گذاری خارجی در سراسر جهان از
سال  ۲۰۰۵بدین سو محسوب می شود.
بیشــترین کاهش در ســرمایه گذاری خارجی
مربوط به کشورهای توســعه یافته بوده نسبت
به ســال قبــل  ۵۸درصد کمتر شــده اســت.
همچنین به تفکیــک آماری ،ســرمایه گذاری
خارجــی در اروپــا  ۸۲درصــد و در منطقــه

بورس در دولت سیزدهم به کدام سو میرود؟؛ این
سئوالی بود که کارشناسان بسیاری در کالبهاوس
تخصصی خبرآنالین بدان پاسخهای متفاوتی دادند.
به گزارش خبر آنالین در ابتدای این نشست ،محمد
مهاجری ،روزنامهنگار با اشــاره بــه اینکه اتفاقات
مهمی در یک سال گذشــته در بورس اوراق بهادار
رخ داد ،تاکید کرد :وعده دولــت در خصوص امن
بودن ســرمایهگذاری در بورس به نوعی از ســوی
برخی تضمین سرمایهگذاری در بورس تلقی شد اما
در نهایت این اتفاق رخ نداد و ریزش شاخص بورس
در ماههای گذشته اتفاقات تلخی را در عرصه اقتصاد
و اجتماع ایران رقم زد .وی با اشــاره به اینکه بخش
مهمی از سرمایهگذاران در این بازار متضرر شدند،
گفت :همه این اتفاقات سبب شد ...

آمریکای شمالی ( شــامل ایاالت متحده آمریکا،
کانــادا و مکزیــک)  ۴۲درصد کاهــش یافته
است.
ایــن کاهــش در ســرمایه گــذاری خارجــی
در کشــورهای در حال توســعه از همه کمتر و
تنها معادل هشــت درصــد به طور متوســط
بوده است.
در بین کشــورهای مختلف ،چین به مانند سال
قبل کماکان اصلی ترین مقصد ســرمایه گذاری
های خارجــی در جهان بوده و در ســال ۲۰۲۱
حــدود  ۱۴۹میلیارد دالر ســرمایه جذب کرده
است.
این رقم به نسبت سال  ۲۰۲۰بیانگر افزایش شش
درصدی بوده و به ایــن ترتیب چین تنها اقتصاد
در بین اقتصادهای بزرگ محسوب می شود که

در حالی که وزارت راه و شهرسازی طی چند روز اخیر
بارها اعالم کرده است که افزایش نرخ بلیت هواپیما
غیرقانونی بوده اما هنوز در دفاتر فروش بلیت و سایت
ها بلیت ها با اعمال افزایش به فروش می رسند .این
افزایش قیمت ها به اندازه ای بوده که صدای اعتراض
مردم و مســافران را درآورده و در برخی موارد میزان
افزایش قیمت ها تا یک میلیون تومان نیز می رسد.
در همین رابطه رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات
گردشگری می گوید :آژانس ها و دفاتر فروش بلیت
هواپیما هیچ گونه تخطی از نرخ های اعالم شده ندارند
و به همان ترتیب گذشــته و با نرخ های قبل اقدام به
فروش بلیت می کنند .حرمت اهلل رفیعی افزود :تمامی
افزایش قیمت از سوی ایرالین ها اعمال...
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ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر

روند جذب ســرمایه خارجی آن صعودی باقی
مانده است.
طبق اعالم آنکتــاد ،اصلی تریــن دلیل کاهش
قابل توجه ســرمایه گذاری خارجــی جهان در
سال  ۲۰۲۱ناشــی از شــیوع کرونا و نگرانی از
فضــای نامطیمــن ایجادشــده از آن بــوده
است.
تخمین زده می شود که با پیشرفت در مقابله با
کرونا در سال جاری ،روند سرمایه گذاری خارجی
مجددا به جریان افتاده و کشورهای مختلف شاهد
ورود موج تازه ای از سرمایه ها از خارج مرزهای
خود باشند با این حال انتظار می رود که امسال
هم کرونا به مانند سال قبل به عنوان اصلی ترین
عامل کاهش انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای
انجام پروژه های جدید عمل کند.

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر در حالی
آغاز شده که بسیاری از کســب وکارها یک و سال نیم
گذشته را در کنار شرایط سخت اقتصادی و ویروس کرونا
سپری کردند.به گزارش ایســنا ،ثبت نام چهاردهمین
جشــنواره کارآفرینان برتر که از روز گذشته در سطح
ملی و اســتانی آغاز به کار کرده تا دهم مرداد ماه ادامه
دارد.وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی به عنوان یکی
از اصلی ترین بازیگران اکوسیستم کارآفرینی کشور به
استناد رسالت و وظایف ذاتی خود در امر سیاستگذاری
کارآفرینی و اشتغال ،ارائه فعالیت های بنیادین در مسیر
توســعه پایدار و ترویج کارآفرینی را در دستور کار قرار
داده است.جشــنواره کارآفرینان برتر همه ساله با هدف
شناسایی ،انتخاب و معرفی کارآفرینان در سراسر کشور
انجام می شود و تاکنون ســیزده دوره جشنواره از سوی
وزارت کار برگزار شده اســت.رحیم سرهنگی مدیرکل

دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار ،مهمترین ویژگی های
جشنواره کارآفرینان برتر را استفاده از شاخص های به روز
و علمی  -تخصصی در انتخاب کارآفرینان اعم از نوآوری،
رشد ترکیبی اشتغال ،فروش ،صادرات ،شناسایی ،انتخاب
و معرفی کارآفرینان در ســه بخــش اقتصادی صنعت،
کشاورزی و خدمات و همکاری با متخصصین حوزه های
مختلف در سراسر کشور جهت امور مربوط به داوری اعالم
کرده است.به گفته وی ،جشنواره چهاردهم در حالی آغاز
به کار کرده که کسب وکارها حدود یک و سال نیم در کنار
شرایط سخت اقتصادی کشور درگیر پاندومی کرونا نیز
بوده اند و طبعا کسب و کارهایی توانسته اند بقای خود
را حفظ کنند که در مســیر نوآوری گام برداشته باشند.
ســرهنگی ابراز امیدواری کرده با اســتفاده از تجارب
کارآفرینان به عنــوان اصلیترین عوامل تغییر در بازار و
الگوســازی برای جوانان در این دوره از جشنواره ضمن

شناســایی ،انتخاب و معرفی الگوهای برتر کارآفرینی
به جامعه گام مؤثری در راســتای ترویــج کارآفرینی و
توسعه کشور برداشته شــود.به گزارش ایسنا ،ثبت نام
چهاردهمین جشــنواره کارآفرینان برتر تا دهم مرداد
ادامه دارد و تفاوت مهم این دوره از جشنواره با سایر دوره
ها بخش گردشگری و صنایع دستی است که به عنوان
یکی از بخش های تخصصی جشنواره در کنار بخش های
صنعت ،کشاورزی و خدمات اضافه و از همکاری وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در این دوره
استفاده شده اســت.در دنیای امروز موضوع کارآفرینی
به دلیل اهمیت در خلق فرصتهای شغلی جدید و رشد
و توسعه اقتصادی مورد توجه بســیاری از کشورها قرار
گرفته است و دولتها با سرمایه گذاری بر کسب و کارهای
نوآورانه و کارآفرینانه مسیر توســعه یافتگی را با شتاب
بیشتر دنبال کرده اند.

رشد  ۶۹درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۰
رییس کل گمرک ایران گفت :مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه
بهار سال  ۱۴۰۰با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش  ۲۵درصدی در وزن و
 ۵۰درصدی در ارزش کاالهای تجاری مبادله شده بین جمهوری اسالمی ایران
و کشورهای خارجی است.
به گزارش روز پنجشــنبه ایرنا از گمرک جمهوری اســامی ایــران« ،مهدی
میراشرفی» افزود :مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سالجاری  ۳۸میلیون
و  ۴۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۲۰میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر بوده اســت ،که از
نظر وزنی  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار تن و از حیث ارزش حدود  ۷میلیارد دالر نسبت
به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان میدهد.
وی ادامه داد :روند افزایشــی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال
یک پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و مدیریت سازمانهای صنفی ضمن تشریح
تحوالت پیش روی خردهفروشــیها ،پیش بینی کرد که احتماال در آینده تعداد
جامعه صنفی کاهــش و جامعه کارگری افزایش مییابد و ایــن موضوع به دلیل
تبعات مختلفی که دارد باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.هادی حدادی ،در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه پنج کالن حوزه در حوزه اصناف تاثیر گذار است،
اظهار کرد :چالش اول برای اصناف افزایش بی رویه تعداد هایپرمارکتها است که
نمونه بارز آن در غرب تهران ایجاد شده است .این نوع فروشگاهها روند خردهفروشی
را دچار اختالل کرده و هر هایپر مارکت ممکن است باعث شود تا  ۵۰خرده فروشی
فعالیت خود را متوقف کنند که هرکدام ممکن است تا سه نفر شاغل داشته باشند.
به گفته وی ،کالنروند دوم فروشگاههای زنجیرهای هستند که ابعاد متوسط دارند
به شدت در حال گسترش هستند و برخی از برندهای آنها حتی قصد دارند در سال
شعبههای خود را چهار برابر کنند .این فروشگاهها عمدتا در سطح محالت تغییراتی
ایجاد میکنند .این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری روند سوم را فروشگاههای مجازی
عنوان کرد که با شــیوع ویروس کرونا گســترش پیدا کردند و گفت :اهمیت این
موضوع از آنجایی است که دیگر فقط اصناف مربوط به محصوالت غذایی را تحت
تاثیر قرار نمیدهد ،بلکه طیف گسترده تری از فروشگاههای مختلف خرده فروشی
ممکن است از این وضعیت دچار مشکل شــوند .حدادی عامل دیگر تاثیرگذار بر
فعالیت اصناف را کاهش قدرت خرید خانوار طی  ۱۰سال اخیر عنوان کرد که بعد از
شیوع ویروس کرونا فشار بیشتری بر صنوف وارد کرده و گفت :آخرین عامل تغییر
سطح سواد و طبقه اجتماعی صنوف است.

 ۱۴۰۰نشانه بهبود نسبی است که تراز تجاری مثبت  ۴۷۶میلیون دالری را برای
کشور به وجود آورده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد :در بهار امسال  ۳۰میلیون تن کاال به ارزش
 ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۳۸درصد و از لحاظ ارزش
 ۶۹درصد رشد داشت.
رئیس کل گمرک ایران در مورد مهمترین مقاصد صادراتی ایران در مدت مذکور
گفت :چین با  ۷میلیون و یک صد هزار تن کاال به ارزش  ۳میلیارد و یکصد میلیون
دالر ،عراق با  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر،
امارات با  ۳میلیون و  ۴۰۰هزار تن به ارزش یــک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر،

ترکیه با  ۶۶۳هزار تن به ارزش  ۵۹۵میلیون دالر و افغانســتان با یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تن به ارزش  ۵۷۰میلیون دالر پنج مقصد مهم صادرات کاالی ایرانی
بودند.میراشــرفی درخصوص آمار واردات کاال در بهار سالجاری نیز گفت :در
این مدت  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال بــه ارزش  ۱۰میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن  ۶درصد
کاهش و از حیث ارزش  ۳۴درصد رشد داشت.وی افزود :عمده کشورهای طرف
معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با  ۲میلیون
و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۳میلیــارد و  ۲۰۰میلیون دالر ،چین با  ۶۸۳هزار
تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر ،ترکیه با  ۸۸۸هزار تن به ارزش یک
میلیارد دالر ،آلمان با  ۲۳۹هزار تن به ارزش  ۴۱۴میلیون دالر و سوئیس با ۴۷۲

تحوالت پیش روی خردهفروشیها

مالها و فروشگاههای زنجیرهای صنوف خرد را میبلعند؟
جمعیت اصناف کم میشود
به گفته وی ،در مجموع شبکه توزیع خرده فروش در حال از دست دادن سهم بازار
خود اســت و بخش بزرگی از نیروی کار اصناف در آینده مشاغل خود را از دست
خواهند داد و بر تعداد طبقه کارگر افزوده خواهد شــد .به عبارت دقیقتر بخش
بزرگی از جامعه که دارای استقالل مالی از دستگاههای بروکراتیک دولت بودند به
سمت استخدام در شرکتهای بزرگ و از دست دادن استقالل مالی خود حرکت
میکنند و طبقه متوسط که در تحوالت سیاسی معاصر هم موثر بودند به سمت
طبقات پایین تر حرکت میکنند .بنابراین در جابجایی نیروهای سیاسی آینده نیز
تحوالت رخ میدهد و نمایندگی این افراد در گروههای سیاسی و سیاستگذاران در
کشور به حاشیه رانده خواهند شد .حدادی با بیان اینکه در چنین شرایطی جریان
مالی و سرمایه به سمت شرکتهای بزرگ و انحصاری بیشتر پیش میرود ،گفت:
احتماال گروههای بزرگتر درآمدی و گروههــای بزرگتری که درآمد کمتر دارند
حرکت میکنیم که خود تأثیرات اقتصادی و اقتصاد سیاسی مهمی در پی خواهد
داشــت .وی با بیان اینکه این تحوالت تغییرات روانشناختی نیز برای کسانی که
استقالل مالی و تصمیم گیری خود از دولت و بخش خصوصی را از دست میدهند
نیز دارد ،اظهار کرد :این شرایط تبعات سنگین در حوزه خانوادگی و اجتماعی در

آینده خواهد داشت و حتی ممکن است تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد.
این مسئله که یک فرد بعد از  ۱۰تا  ۲۰سال استقالل در فضای مالی و اقتصادی به
یک باره به سطح پایین تری وارد شود ،به راحتی حل نمیشود .بنابراین نماینده
اصناف در کشور مانند اتاق اصناف و سازمانهای مشــابه در حال حاضر ضعیف
عمل میکند و نقشآفرینی آنها در فضای سیاستگذاری کشور هیچ نسبتی با این
روند کالن دارد.
هر فروشگاه زنجیرهای ممکن است  ۵۰خرده فروشی سنتی را
تعطیل کند
او همچنین گفت که نتایج برخی پژوهشها در این حوزه نشــان میدهد با تاسیس هر
فروشگاه زنجیرهای تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خرد تحت تاثیر قرار میگیرد
و با کسادی مواجه میشود و مطابق آمارهای تجربی تاســیس هر فروشگاه زنجیرهای
میتواند باعث تعطیلی  ۵۰واحد خردهفروشــی سنتی شــود .همچنین در حال حاضر
فروشگاههای زنجیرهای سهمی حدود  ۱۵درصد از بازار خردهفروشی کشور را در دست
دارند و سهم بازار فروش اینترنتی و آنالین خرده فروشی نیز حدود چهار تا پنج درصد از
ی تخمین زده میشود که البته ساالنه رشدی باالیی را تجربه میکند.
کل بازار خرده فروش 

هزار تن به ارزش  ۳۸۴میلیون دالر بودند.رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان
کرد :حجم ترانزیت کاالی خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران در سه ماهه
نخست سال  ۱۴۰۰به میزان  ۲میلیون و  ۷۴۲هزار تن بود ،که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  ۱۲۱درصد افزایش نشان میدهد و همچنان که پیشتر هم اعالم
شد ،این امر میتواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و احتماالً افزایش میزان
آن در ماههای آینده باشد.
میراشرفی همچنین درخصوص آمار کشفیات کاالی قاچاق از سوی گمرکات
کشور گفت :در سه ماهه ابتدای سالجاری کارکنان زحمتکش و سختکوش
گمرک به ویژه در گمرکات مرزی موفق به کشف  ۵۳۰میلیارد تومان انواع کاالی
قاچاق شدند و  ۵۸۰فقره پرونده در این خصوص در گمرک تشکیل شد.
این در حالی اســت که به گفته وی ،ســهم زنجیره خرده فروشی مدرن در
کشورهای تازه توسعهیافته و نیمه توسعهیافته حدود  ۵۴درصد و در کشورهای
توسعهیافته  ۸۲درصد است؛ بنابراین فاصله ایران با دیگر کشورهای جهان در
این زمینه بسیار زیاد است و فضای زیادی وجود دارد که این بخش گسترش
یابد .البته در سال گذشته در سبد خرید مردم به صورت میانگین  ۵۰درصد
سهم کاالهای اساسی بود که رشــدی حدود  ۲۰درصدی نسبت به سالهای
گذشته داشته و این درحالی است که کاالهای اساسی برای خردهفروشیها
سودزا نیستند.
چه باید کرد؟
این پژوهشــگر حوزه سیاســت گذار در پاســخ به این ســوال که در چنین
شــرایطی چه راه حلهایی وجود دارد ،اظهار کرد :در دنیا الگوهای مختلفی
وجــود دارد و بســتگی دارد نگاه سیاســتگذاران به اقتصاد نــگاه لیبرالی و
رقابت بازار باشد یا نگاه نهادگرا باشــد و به سمت نهادهای تنظیم گر حرکت
کنیم .آنچه مهم اســت این اســت که گروههای نماینــده جمعیت اصناف
که حدود هفت تا  ۹میلیون نفر شــاغل در این حوزه فعالیــت میکنند و با
خانواده آنها بیــش از  ۲۱میلیون نفــر جمعیت دارند و تاثیــرات مهمی در
تاریخ سیاسی ایران داشــتند باید به این تحوالت توجه کنند ،نسبت به آنها
حســاس باشــند و الگوهای کشــورهای دیگر را برای اتخاذ راه حل بررسی
کنند.
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اقتصاد
ایرانوجهان

افت ۷۰هزار تومانی نرخ سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنجشنبه ۳،تیرماه در بازار تهران با کاهش ۷۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۲۹۰هزار تومان رسید .در
ساعت ۱۵و ۵دقیقه روز پنج شنبه ،ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۷۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۲۹۰هزار تومان رسید و سکه
ج میلیون و ۶۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۵۶۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰میلیون و ۲۰۰هزار تومان معامله شد .نیمسکه بهار آزادی پن 
دو میلیون و  ۲۳۰هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۳۱هزار تومان رسید.

بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

اگر برخی بروکراسیها نبود ،تحریم
امروزتمامشدهبود

حســن روحانی رییس جمهور گفت :اگر برخی
بروکراســیها از جمله بروکراسی پارلمانی نبود
تاکنون تحریم هم تمام شده بود .بروکراسی فقط
در عرصه ادارات نیست و در ســایر حوزهها نیز
شاهد آن هستیم و امیدواریم همه انواع بروکراسی
در کشور اصالح شود.
حســن روحانی روز پنــج شــنبه در هفتاد
و پنجمین پویــش تدبیر و امیــد برای جهش
تولید و در آیین افتتــاح طرحهای ملی وزارت
نفت در حوزه گازرسانی شــهری ،روستایی و
صنعتی ،اظهار داشــت :منتقدان دولت شاهد
باشــند که فقط در یــک موضوع گازرســانی
این دولت نســبت به کل دولتهای گذشــته
از زمان رژیم گذشــته تا ســال  ۲.۵ ،۹۲برابر
کار انجام داده اســت و امروز کار گازرسانی در
کشــور تقریبا به اتمام رسیده اســت که به آن
افتخار میکنیم.
روحانی در ادامه به موفقیتها و افتخارات کسب
شده در این دولت در بخش نفت اشاره کرد و گفت:
در این دولت بیش از هر زمان دیگر حقوق ملت
در بخش نفت و گاز تامین شده است و در زمینه
استفاده از میدانهای مشترک نفت و گاز نسبت
به حقوق ملت توجه خاص و ویژهای داشتهایم.
وزیرنفتدرهفتادوپنجمینبرنامهپویش
تدبیروامید؛

پارسجنوبیدیگرینداریم

وزیر نفت با اشاره به ناترازی تولید و مصرف گاز در
کشور گفت :پارس جنوبی دیگری نداریم که میزان
تولید را افزایش دهیم .به گزارش مهر ،بیژن نامدار
زنگنه امروز در «آئین بهرهبــرداری از طرحهای
ملی وزارت نفت» که بــه صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،با اشاره به آغاز طرح گازرسانی به ۲۲
شــهر ۲۰۰۰ ،روســتا و  ۴۸۶۲واحد صنعتی در
مراسم امروز گفت :تاکنون  ۳۵هزار روستا تحت
پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته و به طور کلی،
رقم پوشش گاز در کشــور  ۹۵.۱درصد است که
در دنیا رقم بینظیری اســت .وی درباره انتخاب
روش فعلی گازرسانی به روستاها که برخی آن را
غیراقتصادی میدانستند گفت :سال ۹۲به منظور
انتخاب روش بهینه تأمین انرژی شهرهای کوچک
و روستاها ،یک مشاور دانشگاهی انتخاب شد که
روشهای برقرسانی ،انرژیهای نوین ،انرژیهای
تجدیدپذیر CNG ،محلی LNG ،محلی و روش
گازرسانی فعلی بررسی شد و قیمت همه روشها
را محاســبه کردیم که هیچکدام به صرفه نبود و
بهترین روش ،ادامه گازرسانی فعلی است.
وزیر نفت افزود :با انتخاب روش فعلی گازرســانی
به شیوه حمل با لولههای گاز ۲۰۰۰ ،دالر برای هر
مشترک صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر
روشها داشــت .برخی میگفتند آیا بهتر نبود گاز
به برق تبدیل میشــد و برق به روستاییان انتقال
نمییافت که پیش از شروع عملیات گازرسانی ،همه
روشها را بررسی کردیم و در نتیجه روش فعلی را
ادامه دادیم .زنگنه یادآور شد :در حال حاضر ۸۴.۶
درصد خانوارهای روستایی و  ۹۸درصد خانوارهای
شهری پوشش گازرسانی دارند که میانگین آنها۹۱.۴
درصد است .وی ادامه داد :در کنار فعالیتهای توسعه
گازرسانی به شهرها و روستاها ،برای جلوگیری از
هدررفت گاز در پارس جنوبی و جمعآوری آن برای
ارسال به شبکه گاز کشور ،برنامه داشتیم که در این
راستا ۸۴واحد توربوکمپرسور جدید به شبکه افزوده
شد و  ۵۰۰۰کیلومتر لوله انتقال گاز کشیده شد که
در نتیجه امکان افزایش  ۹۰درصدی صادرات گاز
فراهم شده است.
به گفته وزیر نفــت ،این فعالیتها فشــاری به
بودجه عمومی دولت نداشت و از محل جایگزینی
سوخت مایع با گاز انجام شده که  ۸۰هزار میلیارد
تومان معادل  ۱۳میلیارد دالر اقدامات گازرسانی
در مجموع هزینه شده اســت .در این راستا گاز
طبیعی را جایگزین سوخت مایع کردهایم که در
نتیجه مشترک جدید ایجاد نشد بلکه  ۱۱میلیارد
لیتر ســوخت مایع که با زحمت فراوان ،تأمین یا
میلیونها سیلندر گاز به سختی توسط مردم حمل
میشد ،به سوخت گاز تبدیل شد .زنگنه تصریح
کرد :انتشار آالیندههای زیستمحیطی با توسعه
شبکه گاز کاهش یافته و جمعآوری هیزم از جنگل
صرفه اقتصادی ندارد .این در حالی است که به ما
نقد میشود چرا با هزینه باال به روستاها گازرسانی
میشــود .حال آنکه کل مصرف روستاها کمتر از
 ۳تا  ۴نیروگاه برق گازی است .وی تأکید کرد :با
گازرسانی به روستاها ،امکان ایجاد کسب و کارهای
کوچک مانند گلخانهها یا عرقگیری و گالبگیری
فراهم شده است.

بورس در دولت سیزدهم به
کدام سو میرود؟؛ این سئوالی
بود که کارشناسان بسیاری
در کالبهــاوس تخصصی
خبرآنالین بدان پاســخهای
متفاوتی دادند .به گزارش خبر آنالیــن در ابتدای این
نشست ،محمد مهاجری ،روزنامهنگار با اشاره به اینکه
اتفاقات مهمی در یک سال گذشته در بورس اوراق بهادار
رخ داد ،تاکید کرد :وعــده دولت در خصوص امن بودن
سرمایهگذاری در بورس به نوعی از سوی برخی تضمین
سرمایهگذاری در بورس تلقی شد اما در نهایت این اتفاق
رخ نداد و ریزش شــاخص بورس در ماههای گذشــته
اتفاقات تلخی را در عرصه اقتصاد و اجتماع ایران رقم زد.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از سرمایهگذاران در
این بازار متضرر شــدند ،گفت :همه این اتفاقات سبب
شد کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاستجمهوری نیز
به استناد آنچه در بورس گذشت به دولت حمله کنند و
حتی کار بدان جا رسید که برخی ،کاهش مشارکت در
انتخابات را نیز به موضوع ریزش شاخص بورس و متضرر
شدن سرمایهگذاران ربط دادند.
وی با این مقدمه چنین نتیجه گرفت که افکار عمومی
این سئوال مهم را دارد که آیا در دولت سیزدهم این زخم
التیام مییابد و فضای بورس ترمیم میشود یا با خیر.
شاهینچراغی،کارشناسبازار سرمایهکه سابقهعضویت
در شــورای عالی بورس را در کارناه خــود دارد ،در این
نشست با اشاره به بهوبد وضعیت شاخص بازار سرمایه
در روزهای پس از اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری
تاکید کرد:من حس میکنم بازار سرمایه از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است و در روزهای اخیر نیز با سبزپوشی
شاخص روبرو هستیم که به ظرم ریشه در همین تحوالت
سیاسی دارد .وی گفت :من فکر میکنم مردم معتقدند
یک تیم واحد و منسجم اقتصادی در دولت آینده حضور
خواهند داشت .البته اینکه چه افرادی برای حضور در
کابینه انتخاب میشوند در رده دوم اهمیت قرار دارد و در
مرحله اول مردم معتقدند یکدستی حاصل شده است.
وی افزود :البته بخشی از اتفاقی که در سال گذشته رخ
داد ناشی از همین عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت
مستقر بود که ضربه زیادی به بورس زد.
چراغی در توضیــح این مطلب ادامــه داد :عدم توافق
بین وزرا ،وزیر اقتصــاد و رییس کل بانک مرکزی همه
سهامداران را متضرر کرد و امیدوارم در دولت آینده این
مشکل برطرف شــود .وی با تاکید بر اینکه انتظار دارم
روزهای بهتری برای بازار سرمایه در راه باشد ،گفت :البته
گزارشهای منتشره در خصوص وضعیت سود شرکتها
نیز در این سبزپوشی بیتاثیر نبود.
وی ادامه داد :به فصل مجامع نزدیک میشویم و مثبت
بودن گزارشهای شــرکتها شــاخص را در شرایط
مطلوبتر قرار داده است.به گفته وی به این ترتیب دو
عامل مهم یعنی برداشت مردم از منسجم بودن تیمی که
روی کار میآید و گزارشهای مناسب شرکتها در مثبت
بودن شاخص بورس تاثیر گذاشته است.
چراغی گفت :به دلیل نبود زیرساختها در سهام عدالت

شرایطرشدشاخصبورس

ســرمایه مردم نصف شده اســت ،همان زمان ما اعالم
کردیم که بازار توانایی الزم را ندارد  .حال اگر قرار باشد
پلتفرمهای زیرساختی در همین وضعیت بماند ،اتفاق
خاصی نمیافتد ،حتی اگر بــازار ریزش پیدا نکند .وی
تاکید کرد قانون بازار ســرمایه باید تغییر کند تا نقش
بخش خصوصی در شــورای عالی بورس افزایش یابد و
سپس مصوبات شــورای عالی بورس نیز جنبه اجرایی
داشته باشد .این کارشناس ادامه داد :اصالح بازار سرمایه
ضرورتی انکارناپذیر است ،در غیر این صورت شاخص باز
هم میتواند دستخوش نوسان افزایشی یا کاهشی مخرب
شود .وی با اشاره به ضرورت تغییر ساختار شورای عالی
بورس و  ...ادامه داد :تیم منســجم اقتصادی و ضرورت
عمل به مصوبات شورای عالی بورس برای بازار سرمایه
سرنوشت ساز خواهد بود .وی در توضیح این مطلب اضافه
کرد :شرایط تغییر کرده و حاال استارتآپها سرنوشت
اقتصاد را تغییر میدهند اما بورس ایران هنوز پذیرای این
نگرش جدید نیست .ما از تلفن سکهای به کالبهاوس
رسیدیم و این تغییر شگرف در سایر بخشها هم رخ داده
از این رو باید قوانین مترتب بر بازار سرمایه و سایر بخشها
و حوزههای اقتصاد نیز به روزرسانی شود .حقانی نسب
ابراز امیدواری کرد تصویب طرح مالیات بر عادی سرمایه
موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم نماید.
رای اهالی رسانه چه بود؟
در ادامه این نشســت ،همایون دارابی  ،کارشناس بازار
ســرمایه گفت :در جریان انتخابات ریاســتجمهوری
سهامداران مهمترین منتقد اقای همتی بودند و روند وقایع
سبب شــد رای اهالی بازار سرمایه در سبد آقای رییسی
جای گیرد .وی گفت :وقتی رقابتهای انتخاباتی شروع
شد ،بورسیها در قامت مهمترین منتقدان اقای همتی اهر
شدند چرا که معتقد بودند دلیل عملکرد بانک مرکزی از
مرداد در قالب اولویتدهی به فروش اوراق دولتی و افزایش
نرخ بهره بینبانکی و جلوگیری از تحقق برخی کمکها
نظیر واریز منابع صندوق توسعه ملی که دولت قصد داشت
اجرایی کند ،بورس دستخوش التهاب و نوسان شد.
وی تاکید کرد :همه اینها به نوعی اعتراض سهامداران
را به طــرف همتی چرخاند و آقای رییســی نیز از این

موقعیت خیلی خوب استفاده کرد  .دارابی با اشاره به
حضور آقای رییسی در بازار سرمایه گفت :بعد از ۲۷سال
چنین اتفاقی افتاد که یک رییس قوه در قامت کاندیدای
ریاستجمهوری در بورس حاضر شد ،پیش از این خرداد
سال ۷۳بود که آقای هاشمی رفسنجانی ،رییسجمهور
وقت در تاالر بورس حاضر شده  .وی با اشاره به مصاحبه
مطبوعاتی آقای رییسی گفت :حتی در این نشست یک
سئوال بورسی مطرح شــد اما در کل مباحث مهمی
مطرح شد ،به عنوان مثال وعده آقای رییسی در خصوص
مالیات تولید از ۲۵به ۱۰درصد بازگرداندن اعتماد و عدم
انتظار برای مذاکرات و هدایت نقدینگی به سمت تولید
برای سهامداران اخبار خوشایندی تلقی میشود .دارابی
با اشاره به اینکه بازار ســرمایه دغدغه مهم مردم تلقی
میشود گفت :ایجاد شرایطی برای تامین منابع مالی
برای تولید و فراهم کردن شرایط ورود شرکتهایی که
پشت در بازار ماندهاند برای بازار مهم است .وی با اشاره
به اینکه در روز چهرشنبه شــاهد ورود سرمایه به بازار
بودیم گفت :در حال حاضر  ۴۶.۵میلیون سهامدار در
قالب سهامدار سهام عدالت در بازار حضور دارند و تنها
در سال  ۱۳۹۹نزدیک به  ۲۰میلیون کد بورسی در بازار
فعال شده است ،همه اینها نشــان میدهد وزن بازار
سرمایه در اقتصاد و سیاست باالست و این وزن باال در
قامت حضور رای سهامداران در سبد آرای آقای رییسی
خود را نشان داد.
وی با اشاره به صحبت رییسجمهور منتخب در خصوص
اینکه دولت به بازار سرمایه به شکل قلک نگاه نمیکند،
گفت :اشاره وی به فروش گسترده دولت در قالب صندوق
دارایی و پاالیش یکم است چرا که پس از این فروش باال،
زمانی که دولت قصد ایجاد باالنس به نفع سهامداران را
داشت ،اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد مشکل
ساز شد و بعد از اســفند ســال  ۹۸واگذاری  ۴۸هزار
میلیارد تومان سهام به بانکها و ابالعیه در مورد نرخ ارز
بانکها ،در ریزش شاخص موثر واقع شد و در نتیجه رای
سهامداران  ،در سبد آقای رییسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه بورس کار چندانی به گذشــته و
آینده ندارد ،توضیح داد :ما در بــورس آینده را خرید و
فروش میکنیم از این رو انتظار ما از آینده این اســت

خبر

که ارزش شرکتها را مشخص کند و اگر دورنمایی که
ترسیم میکند مثبت باشد ،بیتردید به رشد بازار امیدوار
خواهیم بود  .وی با اشاره به وقایع رخ داده در سال ۱۳۹۲
گفت :ر این سال رییسجمهور تاکید کرد که روابط ما با
دنیا بهتر میشود و همین امر سبب شد از خرداد تا دی
شاهد رشد بازار باشیم اما پس از آن الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۳و تصمیمات آقای طیبنیا درباره نرخ بهره بازار از
میانه دی شروع به ریزش کرد و تا سال  ۹۶شاهد بازاری
ضعیف بودیم اما در سه سال اخیر تورم و انباشتگی در بازار
رشد رعدآسا را رقم زد .وی مدیریت اقتصادی در چهارماه
اخیر را مصنوعی خواند و گفت :در چهارماه اخیر اقتصاد
مصنوعی مدیریت شد  .نه تنها شاخص بورس که نرخها
در همه بازارها از جمله طال و سکه و ارز دستخوش کاهش
شده و بازارها در رک.د قرار گرفتند که این اتفاقات ناشی
از سیاستهای انقباضی است.
این کارشناس گفت :البته پایه پولی در دو ماه اول ۱۴۰۰
حدود  ۷.۳درصد رشد کرده که این نگران کننده است .
وی با اشاره به شعار مبارزه با فساد اعالمی از سوی سید
ابراهیم رییســی نیز گفت :اتفاقا برای تحقق این شعار
نیازمند حمایت از بازار سرمایه هســتیم چرا که بازار
سرمایه یکی از کمترین تخلفان در این حوزه را داراست.
وی ابراز امیــواری کرد این همگرایــی در تعیین تیم
اقتصادی کابینه و مسئوالن وزارتخانهها نیز تحقق یابد.به
گفته وی انتظار می رود سهم بازار سرمایه از تامین مالی
در اقتصاد ایران افزایش یابد.
انتظارات تورمی تغییر کرد
حمید میرمعینی ،کارشناس بازار سرمایه گفت :بازگشت
انتظارات تورمی به اقتصاد میتواند عامل رشد شاخص در
روزهای اخیر باشد.
وی با اشاره به اینکه مثبت بودن گزارشهای شرکتها
میتواند در مثبت شدن شاخص نقش داشته باشند اما
تنها دلیل این تغییر روند نیســت ،افزود :سیر تحوالت
سبب شده است که انتظار بازگشت تورم به اقتصاد شکل
بگیرد از سوی دیگر بعد از ریزش ۹ماههی اخیر ،بسیاری
از سهمها به نقاط جذابی رســیدند .وی در توضیح این
مطلب افزود :خیلی از نمادها شاید بیش از ۶۰درصد عقب
نشستند که اتفاقا اغلب آنها نمادهای فاندامنتال بودند و
این ریزش انها را در موقعیت جذاب قرار داد.
میرمعینی با اشاره به اینکه این اتفاقات در کنار هم سبب
شده است بازار در روزهای اخیر روند مثبت داشته باشد،
اضافه کرد :تداوم این روند بستگی به رویکرد دولت آینده
دارد و ترکیب تیم اقتصادی و حتی سیاسی دولت آینده
میتواند بر مسیر حرکت بورس تاثیرگذار باشد .
وی با اشاره به اینکه به اندازه آقای دارابی نسبت به رویکرد
مثبت و تحقق وعدههایی که قبل و بعد انتخابات داده
میشود ،خوشبین نیســت ،اضافه کرد :برخی بازدید
آقای رییســی از تاالر بورس را مهــم میدانند اما ورود
یک فرد به تاالر بورس  ،از نظر من مهم نیســت  .قبل از
ورود به تبلیغات ،تمام کاندیداها و تیمهای تبلیغاتی آنها
میدانستند ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارهای کشور
افزایش یافته و تبلیغ روی این محور میتواند جذابیت
ایجاد کند پس بسیاری از صحبتها میتواند در قالب
تبلیغ ارزیابی شود.

بازار سکه و طال در انتظار لغو تحریمها
با وجود اعالم نزدیکی توافق برجام و رفع تحریمها
بازار سکه و طال در هفته گذشته واکنش معناداری
به این خبر نشان نداد و شاهد کاهش قابل توجهی
در قیمتها نبودیم .آیا آرامشی که در بازار احساس
میشود همان آرامش قبل از طوفان است؟
به گزارش ایرنا ،بــا وجود نزدیک شــدن به پایان
مذاکرات وین و نهایی شــدن برجــام تاکنون بازار
سکه و طال واکنش معناداری به این موضوع نشان
نداده است.
محمد کشتی آرای ،نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران علت ایــن موضــوع را در عینیتگرایی بازار
میداند .وی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره
به اهمیت این موضوع در بازار اظهار داشت :چندین
ماه اســت که موضوع مذاکرات بازگشت آمریکا به
برجام در جریان اســت و در یکی دو مــاه اخیر نیز

بارها خبر نزدیک شدن طرفهای مذاکره به توافق
را شنیدهایم ،اما بازار تنها زمانی واکنش واقعی به این
موضوع نشــان خواهد داد که هم به صورت عینی و
در عمل توافق را مشاهده کرده و هم برداشته شدن
تحریمها را ببیند .اگر تحریمها برداشــته و ارز وارد
کشور شــود و همچنین مراودات بانکی بین المللی
بدون مانع به جریان بیفتد ،آن وقت میتوان انتظار
واکنشــی معنادار از بازار طال و سکه داشت .وی به
کاهش قیمتها در اوایل روز چهارشــنبه نیز اشاره
کرد و گفت :نمیتوان اسم آن را کاهش گذاشت .این
امر بیشتر جزو نوسانات معمول بازار است.
کشتیآرای ادامه داد :به طور کلی در هفته گذشته
اوضاع بازار آرام بوده است .از روز یکشنبه داد و ستدها
کمی افزایش یافت اما قیمتها در محدوده خاصی
قرار داشت و نوسانی جزئی را تجربه کرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کاهش اخیر قیمت مسکن در شرایط رکود
معامالت ،ما را از کسری پنج میلیون واحد غافل نکند ،گفت :طی  ۳۰سال گذشته
قیمت طال و دالر حدودا  ۱۸۰برابر شده در حالی که مسکن  ۱۲۰۰برابر شده است
که نشان میدهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت
به تقاضاست .بیتاهلل ستاریان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :آمارهایی که از رصد
کوتاه مدت بازار مسکن به دست میآید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی
کهمعامالتدررکودبهسرمیبرد.موقعیمیتوانیمبگوییمقیمتیککاالپایینآمده
یا باال رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و
بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم .وی افزود :اساسا وقتی معاملهای
صورت نمیگیرد و بازار در رکود قرار دارد ،صحبت از کاهش قیمت بیمعناست .اینکه
در یک محله وسیع  ۱۰معامله انجام شود یعنی این موارد شرایط معامله را نداشته
است .فروشنده ممکن است تحت اضطرار ،پول الزم باشد یا قصد مسافرت داشته باشد
و ملکش را زیر قیمت بفروشد .این قراردادها را به عنوان شاخص اعالم میکنند که
باعث میشود در تحلیلها و برنامههای بلندمدت دچار اشتباه شویم.
سال گذشته قیمت مسکن ۹۴درصد افزایش یافت
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشــان کرد :بهار و تابستان سال ۱۳۹۹

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران به حباب
سکه نیز اشــاره کرد و عنوان داشت :روز سه شنبه
حباب ســکه تا  ۲۳۰هزار تومان هم بــاال رفت ،اما
چهارشــنبه به  ۲۰۰هزار تومان رســید .البته روز
یکشنبه حباب سکه در مقطعی از روز تا  ۳۰۰هزار
تومان هم افزایش یافت ولی سپس کاهش پیدا کرد.
به طور کلی هفته گذشته وضعیت بازار طال و سکه
به نسبت آرام بود و افزایش و کاهش ها در حد یک
نوسان جزئی و معمولی بوده است.
به گزارش ایرنا ،در ساعت  ۱۳و  ۴۵دقیقه چهارشنبه،
ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با
کاهش  ۵۰هزار تومانی نســبت به روز قبل از آن به
رقم  ۱۰میلیون و  ۳۶۰هزار تومان رسید و سکه تمام
بهار آزادی طرح قدیم نیــز  ۱۰میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان معامله شد.

قیمت  مسکن  کاهش  می یابد؟

معامالت مسکن در کشور مقداری رونق داشت و دیدیم که در تهران هر ماه
حدود هشت درصد نرخها باال میرفت .سپس در پاییز معامالت به حدود یک
دهم رسید و قیمت دو سه درصد پایین آمد که بسیاری افراد از ریزشی شدن
بازار صحبت میکردند اما پایان ســال دیدیم قیمتها در تهران  ۹۴درصد
نسبت به سال ۱۳۹۸رشد کرد .در حال حاضر نیز معامالت به حدود یک دهم
وضعیت نرمال رسیده و قیمتها اندکی پایین آمده که باز هم عدهای از ریزش
نرخها و حتی پیشبینی ریزش در آینده صحبت میکنند.
منحنیهایکالننشاندهندهکاهشقیمتمسکننیست
ســتاریان با بیان اینکه منحنیهای کالن اقتصادی در حوزه مسکن نشان
دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود ،تاکید کرد :شاخص های توسعه
اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است .سال قبل بعد از
چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتماال امسال هم ادامه پیدا
میکند .بحث بودجه عمرانی دولت ،اثرات مذاکرات هستهای بر اقتصاد ،رشد
نقدینگی و چرخش پول ،ارتباط با چین و کشورهای غربی ،همگی از رشد و
توسعه خبر میدهند .با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش
نیز با رونق و رشد مواجه میشویم.

همچنیــن ،روز گذشــته نیمســکه بهــار آزادی
پنجمیلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز دو میلیون و
 ۲۵۰هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸
عیار به یک میلیون و  ۳۹هزار تومان رسید.
قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و  ۵۰۳هزار
تومان شــد .همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز
گذشته یکهزار و  ۷۸۳دالر و  ۸۶سنت فروخته شد.
قیمت سکه در آغاز ســال جدید  ۱۱میلیون تومان
بود که بهتدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹
میلیون تومان رسید.
از نیمه اردیبهشتماه ،بهای سکه اندکی رشد کرد
و در این مدت در کانال  ۱۰میلیون تومان در نوسان
بوده است.

طی ۳۰سال قیمت ارز و طال ۱۸۰برابر شد؛ قیمت مسکن ۱۲۰۰برابر
وی اظهار کرد :تصور غالب این اســت که علت افزایش قیمت مسکن ،رشد
قیمت دالر است .بله نرخ ارز ،یک عامل محرک بوده اما بخش امالک در ایران
ذاتا ظرفیت دارد .حتی ارز و طال کاالهای سرمایهای نیستند اما مسکن کاالی
سرمایهای است .طی  ۳۰سال گذشته قیمت ارز و طال  ۱۷۰تا  ۱۸۰برابر شده،
اما مسکن در بعضی مناطق تا  ۱۲۰۰برابر رشد کرده است .اینکه چرا مسکن
به کاالی سرمایهای تبدیل شده بحثش جداست .اما این گمانه که سوداگران و
دالالن این بال را سر بازار مسکن آوردهاند کامال اشتباه است .مسکن درون خود
ظرفیتی دارد که باعث سوداگری میشود.
این کارشــناس اقتصاد مســکن ،رکود فعلی را نوعی حالت انتظار از سوی
کنشگران امالک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی دانست و گفت :اگر
ثبات سیاسی اتفاق بیافتد قدر مسلم بازار مسکن رشد میکند؛ زیرا هم حدود
پنج میلیون کسری مسکن داریم و هم برای رونق اقتصادی باید این حوزه را
راه بیندازیم .از طرف دیگر وقتی نمیدانیم دولت آینده برنامهای برای بخش
مسکن دارد یا میتواند مشکالت این بخش را حل کند ،ابهامات و نگرانی از
آینده این بازار بیشتر میشــود .اگر دولت آقای رئیسی بخواهد راه  ۵۰سال
گذشته را در بخش مسکن برود همین وضعیت ادامه پیدا میکند.

اقدامات دستگاه ها برای مهار تورم کارساز
نبودهاست

زنگ خطر اوجگیری تورم

با توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم
 ۴۳درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت
دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار
این متغیر اقتصادی کارســاز نبــوده و وزارت
اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده
است ،یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر
شــدن اوراق در این مدت بــرای اقتصاد ایران
خطراتی ایجاد میکند که در این زمینه ،بانک
مرکزی باید دولت را به انتشــار اوراق تشویق
و از کاهش بیش از انــدازه نرخ بهره بین بانکی
جلوگیری کند.
کامران نــدری در گفتوگو با ایســنا ،درباره
علت رسیدن تورم ساالنه در اردیبهشت ماه به
 ۴۳درصد ،اظهار کرد :از آنجا که دولت در این
مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای
مالیاتی نیز زمانبر اســت ،به سمت برداشت
از منابع بانک مرکزی رفته اســت که این عدم
عالقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت
به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای
پولی نگرانی ایجاد میکند .وی با ابراز نگرانی
از سخت شدن مهار تورم در ماههای پیش رو،
گفت :زمانی که پایه پولی با رشد مواجه میشود،
نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش مییابد که
هزینه تامین کسری منابع توسط بانکها نیز
کم میشود و سرعت خلق نقدینگی در بانکها
و ضریب تصاعد پولی هم اوج میگیرد.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد :در این
شرایط ،بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از
اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه
ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از  ۱۸درصد پایینتر
برود .همچنین ،سریعتر دولت را تشویق کند تا
اوراق بیشتری را منتشر کند.
به گزارش ایســنا ،در کنار سایر عوامل موثر بر
افزایش تورم چون شوکهای ارزی و سیاسی،
سیاستهای نامناسب پولی و ارزی ،عدم کنترل
و نظارت بر خلق نقدینگی در بانکها و ساختار
معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل
کلیدی تغییرات پایه پولی اســت که آمارهای
پولی اردیبهشتماه نشــان میدهد در دو ماه
نخست امسال  ۷ /۳درصد به پایه پولی اضافه
شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در
قالب تنخواهگردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین ،سهم شبهپول در نقدینگی افزایش
داشته در حالیکه سهم پول کاهش داشته است
که به این معناست که داراییهایی چون اوراق
و سپردههای بانکی ،در اولویت خرید مردم قرار
گرفته است .اما کارشناسان معتقدند که دولت
از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده
اســت و عملکرد چهار هفتهای وزارت اقتصاد
در فروش اوراق این موضــوع را تایید میکند
که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در
سالجاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل
کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به
سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است
که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای
معیشتی بر مردم نداشته است.
این در حالی است که آمارها نشان میدهد که
نرخ تورم ساالنه در دومین ماه سال رکورد چند
ساله خود را شکســته و به  ۴۳درصد رسیده
اســت که روند نرخ تورم نقطهای و ماهانه نیز
افزایشــی بوده و به ترتیب به ارقام  ۴۷.۶و ۲.۵
رسیده است.
بنابراین ،در شرایطی که اعداد و ارقام باالیی از
نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده
است ،این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که
شاهد اوج گیری نرخ رشــد حجم پول و تورم
باشیم .درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی
از سازمانهای مسئول درحالیکه میتوانست از
انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا
اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند،
با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را
به یک باخت تبدیل کرده است.
از ســوی دیگر ،شــواهد بیانگر این است که
اقدامات بانک مرکــزی برای مهــار تورم نیز
کارســاز نبوده و در این شــرایط حساس ،این
بانک تاکنون برنامــه و هدف خود برای تعدیل
نرخ تورم هدفگذاری شده در سال گذشته را
اعالم نکرده است .همچنین به زعم کارشناسان،
در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق
منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی
برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید
مانع از کاهش بیش از انــدازه نرخ بهره در بازار
بین بانکی شود و اقدامات سازندهتری برای مهار
تورم انجام دهد.
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اقتصاد
ایران

راه آهن «حق دسترسی به ریل» شرکت های ریلی را ۳۰درصد افزایش داد

آژانس های هواپیمایی با همکاری ایرالین ها قیمت بلیت هواپیما را تا 40درصد افزایش دادند
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در حالــی کــه وزارت راه و
شهرســازی طی چنــد روز
اخیر بارها اعالم کرده اســت
که افزایش نرخ بلیت هواپیما
غیرقانونی بوده امــا هنوز در
دفاتر فروش بلیت و سایت ها بلیت ها با اعمال افزایش به
فروش می رسند .این افزایش قیمت ها به اندازه ای بوده که
صدای اعتراض مردم و مسافران را درآورده و در برخی موارد
میزان افزایش قیمت ها تا یک میلیون تومان نیز می رسد.
در همین رابطــه رئیس انجمن صنفــی دفاتر خدمات
گردشگری می گوید :آژانس ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما
هیچ گونه تخطی از نرخ های اعالم شده ندارند و به همان
ترتیب گذشته و با نرخ های قبل اقدام به فروش بلیت می
کنند .حرمت اهلل رفیعی افــزود :تمامی افزایش قیمت از
سوی ایرالین ها اعمال شــده و دفاتر خدمات مسافرت
هوایی نقشی در افزایش قیمت ها نداشته اند.
قیمتبلیتهواپیمادرهفتههایاخیربدوندرنظرگرفتن
مصوبات و به صورت غیرقانونی افزایش داشــته است .در
برخی موارد میزان افزایش قیمت ها به گونه ای بوده که
مردم دیگر قادر به خرید بلیت یک طرفه نیز نیستند .این
افزایش قیمت ها در حالی صورت گرفته که طی روزهای
اخیر محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظرهای
مکرر اعالم کرده است که این افزایش قیمت ها بدون مجوز
بوده و قرار نیست هیچ گونه افزایشی در نرخ بلیت هواپیما
در هر مبدا و مقصدی داشته باشیم.
طبق مصوبه ســازمان هواپیمایی مصوب شــورای عالی
هواپیمایی در  ۲۵آبانماه سال  ۹۹نرخ بلیت هواپیما حدود
 ۱۰درصد افزایش یافت و حداکثر افزایش قیمت بلیت ۷۷۱
هزار و  ۴۳۰تومان تعیین شده است .همچنین در خرداد ماه
امسال هم کف قیمتی نرخهای بلیت برداشته شد و بر این
اساس ایرالینها میتوانند تا ســقف تعیین شده اقدام به
فروش بلیت هواپیما به مسافران کنند .از روزهای گذشته
برخی ایرالینها در یک اقدام خودســرانه اقدام به افزایش
 ۴۰درصدی در تمامی مسیرها کرده بودند که با مخالفت

بلیتهواپیمارویخطگرانی

رشد 69درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار امسال
سازمان هواپیمایی کشوری روبهرو شد .فعاالن حوزه راه و
شهرسازی در این رابطه معتقدند که به دلیل شیوع بیماری
کرونا ،شرکت های هواپیمایی بخش زیادی از درآمدهای
خود را به دلیل کاهش ســفرها و اعمال مصوبه فروش 60
درصدی از دســت داده اند .گویا ایرالین هــا قصد دارند با
افزایش غیرمنطقی قیمت بلیت هواپیما خسارات خود را
از جیب مردم جبران کنند .بسیاری از ایرالینها مهم ترین
دلیل افزایش قیمتها را رعایت  ۶۰درصدی فاصله گذاری
اجتماعی در صندلی هواپیما عنوان میکنند که در همین
رابطه مقصود اسعدی ســامانی دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی گفته بود :مصوبه فروش فقط  ۶۰درصد ظرفیت
پروازهابهدلیلکرونا،موضوعیاستکهبدونهیچمحاسبات
علمی تعیین و الزم االجرا شده است و این موضوع فقط ضرر و
زیان شرکتهای هواپیمایی را بیشتر میکند.
در حالی که هنوز چند روز از دستور العملهای سازمان
هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش نرخ بلیت هواپیما
نگذشته ،دوباره شــاهد قیمتهای میلیونی هواپیما در
برخی سایتها هســتیم .هنوز چند روزی از خبر اصالح
افزایش قیمت بلیت هواپیما به گفته سخنگوی سازمان

پرداخت وجه؛ بلکه اکنون که زمان حسابرسي مالياتي
کشور است ،دولت با معافيت هاي مالياتي براي برخي از
صنوفورشکستهفرصتيايجادکندتاصنفازهمنگسلد.
ولدخاني در بحث توليد با اشــاره به وجود پتانسيل زياد
در داخل کشــور تصريح کرد :به جرات مي توانم بگويم،
ما در کشور پتانسيل هاي بسيار خوبي براي توليد داريم
که نمونه آن را مي توان در توليد چادر مشکي عنوان کرد.
مي توانيم به جاي چادر مشکي ،دستگاه هاي توليد آن
را وارد کشــور کنيم و با راه اندازي کارخانجات توليدي،
ضمن اشتغال زايي از خروج ارز به کشورهايي که حتي
يک متر مصرف چادر مشــکي ندارند جلوگيري کنيم و
حتي صادر کننده قوي در منطقه باشــيم و نياز تمامي
کشورهاي منطقه را تامين و بزرگترين توليدکننده در
خاور ميانه باشيم.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با
ابراز تاسف از بي نتيجه ماندن تمام تالش ها و پي گيري
هايي صنف متبوع خود در اين خصوص افزود :تا کنون راه
به جايي نبرده ايــم .اميدواريم در دولت جديد اين مهم،
مورد رســيدگي و پيگيري قرار گيرد تا جوانان زيادي
مشغول به کار شوند.

 ۴میلیون و ۵۴۰هزار تن نهاده دامی در بنادر کشور موجود است
سرپرســت دفتر خدمات بازرگانــی وزارت جهاد
کشاورزی گفت :در حال حاضر ،چهار میلیون و ۵۴۰
هزار تن ذرت ،جو ،کنجاله و دانه سویا در بنادر کشور
موجود است «.حسن عباسی معروفان» درباره آمار
ذخایر استراتژیک نهادههای دامی اظهارداشت :آمار
واردات کشور توسط گمرک اعالم میشود و آمار تولید
مرغ را سازمان دامپزشکی اعالم میکند ،بنابراین برای
دریافت آمار باید به این ســازمانها به عنوان مرجع
مراجعه کرد.
وی افــزود :آمارهای کالن کشــور اعــم از ورودی،
عبور کاال از گمرک ،ورود کاالها به ســامانه بازارگاه
و خروج آن ،تعداد خریداران نهادهها با مشــخصات
و میزان خرید و میزان نیاز کشور به نهاده در اختیار
دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی قرار
دارد و ایــن دفتر به عنوان مرجع ایــن ارقام را اعالم
میکند.سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد
کشاورزی با تاکید بر اینکه در نهادههای دامی کمبود
نداریم و به دنبال کامیون بــرای تخلیه این نهادهها
از بنادر هســتیم ،تصریح کرد :اگر کســی آماری از
نهادههای دامی دارد که با آمار ما تفاوت دارد و مستند
است میتواند آن را با سند اعالم کند.
عباسی معروفان درباره آمار دقیق ذخایر نهادههای
دامی گفت :تا  ۳۱خردادماه ســال جاری ۲ ،میلیون
و  ۴۷۰هزار تــن ذرت ،حدود  ۶۴۰هــزار تن جو و
 ۹۹۴هزار تن کنجاله ســویا در ســامانه بارگذاری
کردیم که در مجموع حــدود  ۴میلیون تن کاال در
سه ماه در ســامانه بازارگاه عرضه شــده است.وی

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران حق (هزینه)
دسترســی به ریل و همچنین اجــاره لوکوموتیو به
شرکت های حمل و نقل ریلی را ۳۰درصد افزایش داد.
یک شرکت حمل و نقل ریلی بورسی در سامانه کدال
(سامانه شفاف سازی شرکتهای بورسی) از افزایش
 ۳۰درصدی حق دسترسی به ریل و همچنین افزایش
اجاره لوکوموتیو (تأمین نیروی کشــش) خبر داده
است.بر اســاس اعالم کدال ،این افزایش هزینههای
خدمات شرکت راه آهن به شرکتهای حمل و نقل
ریلی از دیروز اول تیر ماه  ۱۴۰۰اعمال شده است.
فرهنگطلوعیعضوهیئتمدیرهانجمنشرکتهای
حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر ،درباره
این اتفاق اظهار کرد :بر خالف مصوبات دولت و ستاد
ملی مقابله با کرونا مبنی بر لــزوم حمایت نهادهای
دولتی از بخش خصوصی ،شــرکت راه آهن به دلیل

نبود مدیریــت صحیح ۳۰ ،درصــد هزینههایی که
دریافت میکند را افزایش داده است و خدمات ریلی
را گران کرده است.
وی افزود :در حالی که دولت بــه راه آهن اعالم کرده
نباید چنین کاری کند و میبایست از بخش خصوصی
حمایت میکرد ،اما آنهــا چون نمیتوانند بهره وری
خود را به نرخ ســال  ۹۸نگه دارند ،نــرخ خدمات را
 ۳۰درصد افزایــش داده اند.طلوعی گفت :ما به این
ال نتیجهای حاصل
موضوع اعتراض کرده ایم ولی فع ً
نشده است
خاطرنشان میشود طبق قانون حق دسترسی آزاد به
ریل ،شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران (دستگاه
سیاســت گذار بخش ریلی) متولی تعیین نرخ حق
دسترســی به ریل از سوی شــرکتهای بهره بردار
(شرکتهای حمل و نقل ریلی) است.

 ۱۰.۷میلیارد دالر صادرات در  ۳ماه

هواپیمایی نگذشته که دوباره شــاهد نرخهای نجومی
قیمت بلیت هواپیما در برخی از سایتهای فروش بلیت
توسط ایرالینها هســتیم؛ این در حالی است که این بار
افزایش نرخ بلیت هواپیما تا  ۴۰درصد بیشتر از نرخهای
تعیین شده است.
براساس این گزارش با توجه به اینکه تنها دو روز از میالد
امام رضا(ع) و روزهای متبرک زیارتی گذشته اما باز هم
ایرالینها نرخهای این مسیر را با قیمتهای بیش از یک
میلیون تومان میفروشند .براساس این گزارش با توجه به
آنکه مسیر تردد با خودروهای شخصی به شهر مشهد به
دلیل شیوع ویروس کرونا از هفته گذشته مسدود شده،
میزان استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش یافته
است که همین امر باعث توجه برخی از دالالن و اعالنها و
همچنین آژانسهای مسافرتی شده است.
بر اساس مشاهدات میدانی هم اکنون عالوه بر آنکه نرخ
بلیت هواپیما به بیش از یک میلیون تومان رسیده است،
نرخ بلیت هواپیما در مسیر مشهد تا سه روز آینده هم با
نرخ بیش از یک میلیون تومان به مسافران عرضه میشود و
این در حالی است که بلیت هواپیما برای امروز و فردا هم در

افزود :دانه سویای وارد شــده هم  ۱۸درصد روغن
گیری میشود و  ۷۸درصد تبدیل به کنجاله شده و
 ۴درصد ضایعات دارد که در آمار کنجاله سویا لحاظ
شده است.
سرپرســت دفتر خدمات بازرگانــی وزارت جهاد
کشــاورزی تصریح کرد :میزان مصرف کشور برای
نهادههای دامــی وارداتی بیش از میزان وارد شــده
نیست و تولید داخل و برداشت علوفه ،کاه و کلش و
سبوس گندم هم بخشی از نیاز را مرتفع میکند.وی
با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان موجودی چهار
نوع کاالی ذرت ،جو ،کنجاله و دانه سویا در بنادر ۴
میلیون و ۵۴۰هزار تن است ،خاطرنشان کرد :با توجه
به اینکه در سه ماهه گذشته  ۴میلیون تن نهاده دامی
مصرف شده است ،این میزان کاال تا سه ماه آینده نیاز
تولیدکنندگان را برطرف خواهد کرد.
معروفان درخصوص میزان ثبت سفارشهای انجام
شده برای واردات نهادههای دامی ،گفت :طبق آخرین
آمار در  ۳۱خردادماه امســال ،میزان ثبت سفارش
ذرت  ۱۳۷۰مورد با تناژ هفــت میلیون و  ۲۳۲هزار
تن ،جو  ۱۰۴۱مورد ثبت سفارش با تناژ  ۳میلیون و
 ۸۲۸هزار تن ،کنجاله  ۱۳۳مورد ثبت سفارش با تناژ
یک میلیون و  ۳۵۴هزار تن و دانه ســویا  ۲۱۸مورد
ثبت سفارش با تناژ  ۹۴۴هزار تن است که در مجموع
 ۱۳میلیون و  ۳۵۸هزار تن میشود ،بنابراین به ازای
هفت ماه پس از اتمام موجــودی فعلی بنادر ،ثبت
سفارش کاالها انجام و برای نیاز هر ماه برنامه ریزی
انجام شده است.

تمامی ساعات نایاب شده و تمامی ظرفیتهای صندلیها
تکمیل شده است .در همین زمینه رئیس انجمن صنفی
دفاتر خدمات گردشگری می گوید :آژانس ها و دفاتر فروش
بلیتهواپیماهیچگونهتخطیازنرخهایاعالمشدهندارند
و به همان ترتیب گذشته و با نرخ های قبل اقدام به فروش
بلیت می کنند .حرمت اهلل رفیعی افزود :تمامی افزایش
قیمت از ســوی ایرالین ها اعمال شــده و دفاتر خدمات
مسافرت هوایی نقشی در افزایش قیمت ها نداشته اند.
به گفته رفیعی ،آژانسها حتی یک ریال هم نمیتوانند،
بلیت هواپیما را گرانتر بفروشند و متولی اصلی گرانی بلیت
ایرالینها هستند .آژانسها هیچ دخالتی در افزایش قیمت
بلیت هواپیماها ندارند .در روزهای اخیر قیمتها در تمامی
سایتها به شــکل تقریباً هماهنگی بین خود ایرالینها
افزایش یافته اســت و این خود باعث ایجاد مشکل برای
مسافران شده است.
وی اظهار کرد :برخی از مسئوالن ادعا میکنند که آژانسها
خود قیمت بلیت را افزایش دادهاند اما باید اعالم کنم که
آژانسهای مسافرتی این اختیار را ندارند که حتی یک ریال
نرخ بلیت را گرانتر به مسافران بفروشند.

رئیس کل گمرک از افزایش ۶۹درصدی صادرات غیرنفتی
ایران در بهار  ۱۴۰۰خبر داد .مهدی میراشــرفی گفت:
مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه بهار
سال  1400با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 25
درصدی در وزن و  50درصدی در ارزش کاالهای تجاری
مبادله شده بین جمهوری اســامی ایران و کشورهای
خارجی اســت.وی افزود :مجموع تجارت خارجی ایران
در بهار ســالجاری  38میلیون و  400هــزار تن کاال به
ارزش  20میلیارد و  900میلیون دالر بوده اســت ،که از
نظر وزنی  7میلیون و  700هزار تن و از حیث ارزش حدود
 7میلیارد دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
نشان میدهد.
میراشــرافی اضافه کرد :روند افزایشی بازرگانی خارجی
ایران در نخستین فصل از سال  1400نشانه بهبود نسبی
اســت که تراز تجاری مثبت  476میلیون دالری را برای
کشور به وجود آورده اســت.معاون وزیر اقتصاد گفت :در
بهار امسال 30میلیون تن کاال به ارزش 10میلیارد و700
میلیون دالر از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 38
درصد و از لحاظ ارزش  69درصد رشد داشت .رئیس کل

گمرک ایران در مورد مهمترین مقاصد صادراتی ایران در
مدت مذکور افزود :چین با 7میلیون و یک صد هزار تن کاال
به ارزش  3میلیارد و یکصد میلیون دالر ،عراق با  9میلیون
و  600هزار تن به ارزش  2میلیــارد و  300میلیون دالر،
امارات با  3میلیون و  400هزار تن به ارزش یک میلیارد
و  300میلیون دالر ،ترکیه با  663هزار تن به ارزش 595
میلیون دالر و افغانستان با یک میلیون و  400هزار تن به
ارزش  570میلیون دالر پنج مقصد مهم صادرات کاالی
ایرانی بودند .میراشرفی درخصوص آمار واردات کاال در بهار
سالجاری نیز گفت :در این مدت  8میلیون و  400هزار
تن کاال به ارزش 10میلیارد و 200میلیون دالر وارد کشور
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 6
درصد کاهش و از حیث ارزش  34درصد رشد داشت .وی
گفت :عمده کشــورهای طرف معامله واردات با ایران در
مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با 2میلیون و500
هزار تن کاال به ارزش  3میلیارد و  200میلیون دالر ،چین
با  683هزار تن بــه ارزش  2میلیارد و  200میلیون دالر،
ترکیه با  888هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر ،آلمان با
 239هزار تن به ارزش  414میلیون دالر و سوئیس با 472
هزار تن به ارزش  384میلیون دالر بودند.
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اشتغال زايي و جلوگيري از خروج ارز با توليد داخلي چادر مشکي
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران بيان
کرد:درتعطيليهايکرونايي،مغازههايبستههزينهخود
را بايد پرداخت مي کردند اما از کجا؟ چه کسي اين شرايط
را درک کرد؟ دولت به جاي حمايت ،با صدور بخشنامه
هايي مانند تبصره ماده  ۱۰۰و اجبار براي تسليم اظهار
نامه ها در شرايطي که هر سال مي توانستيم با دستگاه
 Posپرداخت داشته باشيم؛ اما امسال بايد براي اين کار
ساعت ها وقت بگذاريم مشــکالت ديگري براي اصناف
ايجاد مي کند .محمد ولدخاني ،رئيس اتحاديه بنکداران و
طاقه فروشان پارچه تهرانبا بيان مطلب فوق افزود :اصناف
قشر بسيار بزرگ و تاثيرگذار بازار است ،تعطيلي اين قشر
کل خريد و فروش ها را تعطيل کرد ،اما پرداخت مرتب
هزينه هايي مانند اجاره بهاي واحد هاي صنفي ،حامل
هاي انرژي ،حقوق و حق بيمه کارگران و کارمندان امري
متداول و غيرقابل انکار است.
وي ضمن تاکيد بر لزوم حمايت دولت از اصناف در شرايط
فعلي اظهار داشت :با توجه به تعطيلي هاي بسياري که
ســتاد ملي کرونا به عنوان بخش تصميم گيرنده براي
فعاليت اصناف در نظر گرفت ،دولت با حمايت از اصناف
مي تواند بخشي از زيان هايشان را جبران کند ،لزوما نه با
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در حالی هشت ســال اخیر
با نام تولیــد و حمایت از آن
نامگذاری شد که آمارها نشان
می دهد حمایت چندانی از
بخش تولید وصنعت نشده
اســت .امروز  ۵۷درصد واحدهای راکد در شهرکهای
صنعتی نیازمند تامین مالی هستند و به دلیل تعمیق
رکود و کاهش تقاضا تولید زمینگیر شده است .یک عضو
خانه صنعت و معدن در این رابطه می گوید :در کشوری
که حادترین موضوع آن رشد تورم و افزایش روزافزون آن
است انتظاری از تولید و صنعت برای رونق وجود ندارد.
تولید به دلیل تورم باال زمینگیر شده و افزایش هزینه ها
دست تولید و تولیدکننده را برای رونق بسته است .آرمان
خالقی افزود :شرایطی ایجاد شــده است که هر مقدار

نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد باز هم
جوابگو نخواهد بود .باز هم نیاز افزایش پیدا می کند و با
توجه به تورم  46درصدی در کشور در سال جاری نیاز به
تامین مالی افزایش بیشتری خواهد داشت.
به گفته فعاالن بخش تولید و صنعت نامگذاری ســال
 1400با عنوان تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها نشان
از بررسی و شناخت معارضه یابانه از مسائلی بود که طی
سال های گذشــته پیش روی تولید ملی وجود داشته
است و رفع نشده است .همانطور که رهبر معظم انقالب
نیز اشاره داشتند که درباره جهش تولید کارهایی انجام
شده اما راضی کننده نبوده است؛ و برای رسیدن به این
برنامه ها باید عارضه یابی شود تا مشخص شود که موانع
پیش روی تولید است و نیازمند چه حمایت های است.
در همین زمینه مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و
شهرک صنعتی ایران گفت :حدود  ۵۷درصد بنگاههای
راکد در شهرکهای صنعتی نیازمند تامین مالی هستند.
علی رســولیان ،گفت :دو نوع بنگاهها در شهرکهای

صنعتی نیازمند تأمین مالی انــد .با ارزیابی که ما انجام
دادیم حدود  ۵۷درصد بنگاههای راکد در شهرکهای
صنعتینیازمندتأمین مالیهستندونوعدیگربنگاههای
ایجادی و در حال نصب ماشــین آالت ،دیوار کشی و یا
نصب سوله هستند که  ۳هزار و  ۲۰۰واحد در شهرک
صنعتی از این دستهاند؛ واحدهای دیگری هم هستند که
به نوعی منابع مالی شأن تمام شده است یا اینکه با بانک
نمیتوانند ادامه همکاری دهند و با یک رقم دو ،سه تا١٠
میلیارد تومان میتوانند با استفاده از این طرح به فعالیت
خود ادامه دهند .وی افزود :سامانهای را طراحی کردیم
تا هر بنگاهی که مشکل تأمین مالی دارد در این سامانه
مشکل خود را ثبت کند سال گذشــته با کمک ستاد
تسهیل ،دستگاههای اجرایی ،دستگاه قضائی رسانهها،
 ۱۵۵۷واحد راکت احیا شد و به چرخه تولید بازگشت از
این تعداد حدود ۲۰۰واحد در تملک بانکها و بقیه هم در
تملک افراد بود که نتوانسته بودند آنها را فعال نگه دارند
این اقدامات موجب شد  ۱۳درصد واحدهای راکد کشور

کاهش یابد .این مقام مسئول با بیان اینکه ،امسال۳۵۰۰
واحد جدید ایجاد میشــود گفت ۱۶۰۰ :واحد داخل
شهرکهای صنعتی و  ۴۰۰واحد هم بیرون شهرکها
احداث میشود که امیدواریم با روشهای تأمین مالی
مختلف بتوانیم تا پایان سال ۱۰۰هزار شغل ایجاد کنیم.
به گفته رسولیان برای بخش زیرساخت نیز  ۱۰۰طرح
ویژه را در نقاط گلوگاهی شناسایی کردیم که امیدواریم با
 ۴هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بتوانیم زیرساختها
را در این گلوگاهها توسعه دهیم ،ضمن اینکه برای الحاق
 ۱۰هزار هکتار زمین جدید برای الحاق به شهرکهای
صنعتی برنامهریزی کردیم .امسال برای آب و برق هم
دو برابر سال گذشته برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم بخش
عمدهای از نیازهای ضروری شهرکها را تأمین کنیم.
رســولیان ادامه داد :آنچه که ما به دنبال آن هســتیم
مشارکت بخش خصوصی است ،زیرا بخش خصوصی هم
بهتر میتواند زیر بنا را ایجاد کند و هم در اداره شهرکها
کمک کننده باشد.

نیاز تولید به منابع مالی جدید

آرمان خالقی ،عضو خانه صنعت و معدن

در کشوری که حادترین موضوع آن رشد تورم و افزایش روزافزون آن است انتظاری از تولید و صنعت برای رونق وجود ندارد .تولید به دلیل تورم باال زمینگیر شده و افزایش هزینه ها دست تولید و تولیدکننده را برای رونق بسته است .شرایطی
ایجاد شده است که هر مقدار نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد باز هم جوابگو نخواهد بود و باز هم نیاز افزایش پیدا می کند و با توجه به تورم 46درصدی در کشور در سال جاری نیاز به تامین مالی افزایش بیشتری خواهد داشت.
بنابراین در اینکه منابع مالی و تامین مالی باید افزایش پیدا کند شکی نیست اما نحوه تامین آن مورد ابهام است .در حال حاضر تنها سیستم بانکی تامین کننده نیاز تولید است که در مدت اخیر به دلیل کمبود منابع نیاز تولید مرتفع نشده است.
از سوی دیگر تامین مالی ممکن است از سوی سرمایه گذار باشد که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دیگر صرفه ای برای سرمایه گذاری روی تولید وجود ندارد .به هر حال این منابع بنا به هر دلیلی قابل تامین نبوده و تولید زمینگیر شده
است .سایر منابع هم نتوانسته اند به بخش تولید و صنعت کمک کنند بنابراین تولید هر روز تشنه و تشنه تر شده است .رفع موانع تولید باید با اصالح قوانین و اصالح عملکرد مسئوالن تحقق یابد و این موانع موجب تضعیف بخش خصوصی و
ممانعت از رونق کسب و کارهای در جامعه شده و با اصالح برخی قوانین و مقررات می توان امنیت سرمایه گذاری را افزایش داد .در راستای حمایت از تولید باید کنترل تورم و مبارزه با آن خیلی جدی تر دنبال شود .امروز تولید به دلیل کاهش
تقاضا و تعمیق رکود گرفتار مشکالت زیادی شده است .واحدهای تولیدی فروش کمتری دارند و با وجود افزایش قیمت ها و هزینه ها تولید به کمترین میزان خود رسیده است .قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و باید منابع برای
تامین مالی بروزرسانی شود و غیر از سیستم بانکی مناع جدیدی برای سرمایه گذاری بر روی تولید ورود کنند .البته نقش سیستم بانکی و منابع بانکی باید حفظ شود و در کنار دیگر منابع جدید به کمک تولید بشتابد.
باید اعتبار از دست رفته تولید و صنعت با ورود شرکتهای تامین سرمایه بازگردد .سرمایه گذاری مستقیم باید تقویت شود و شرکت های لیزینگ ورود پیدا کنند .بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند .سرمایه گذاری دولت و ورود دولت
به دلیل عدم آشنایی با بخش تولید ،خود به مشکالت دامن می زند .اعتقادی به ورود بیش از اندازه دولت به این حوزه ها وجود ندارد .از طرفی دیگر تولید و صنعت سالهاست با تحریم همراه بوده و این شرایط را برای تصمیم گیری های بلند
مدت دشوار کرده است لذا باید ساز و کار های مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات آن اندیشیده شود که پیمان های منطقه ای و بین المللی از جمله راهکارهای مهم مقابله با تحریم ها به شمار می آید .قوانین و مقررات عادی پاسخگوی وضعیت
فعلی نیست و دقت و سرعت تصمیم گیری ها متناسب با شرایط سخت اقتصادی باید افزایش یابد زیرا گاهی یک خطای تصمیم گیری خسارات جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.
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بالنفضاییمسافرانرابهفضامیبرد
یکشرکتفضاییقصدداردمسافرانرابهوسیلهیکبالنبهاستراتوسفرزمینببرد.قیمتاینسفر ۱۲۵هزاردالراستو ۶ساعتطولمیکشد.بلیتهایسفربهاستراتوسفرزمینهمراهشرکت«اسپیس
پرسپکتیو»بهقیمت ۱۲۵هزاردالرعرضهشدهاست.حالآنکهاینمبلغدرمقابلبلیتسفربلواوریجینبهمرزفضابهارزش ۲۸میلیوندالربسیاراندکاست«.اسپیسپرسپکتیو»بااستفادهازبالنهایفضایی
عظیموکپسولیبزرگ ۸نفررابهاستراتوسفرزمیندرارتفاع ۲۰مایلیمیبرد.اینسفر ۶ساعتطولمیکشد.البتهمسافرانفقطمیتوانند ۲ساعتدراستراتوسفربمانند.البتهپیشازاین ۳سفراولاین
شرکتبهفضابهطورخصوصیفروشرفتهوپروازهایتجارینیزاز ۲۰۲۴میالدیآغازمیشود.مسافرانمیتوانندپسازسوارشدندریککپسولمخصوصچشماندازی ۳۶۰درجهاززمینراتماشاکنند.
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اخبار
واکنشوزارتخارجهآمریکابهاظهاراتواعظی:

تحریمهایترامپدرزمینه،بیمه،نفت،کشتیرانیو
برخیافرادایرانیرالغومیکنیم

سردبیر :مریم بابائی

ابر رگوالتور جهانی به بازار دیجیتال میآید
اجماع رگوالتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت
طلبی شرکتهای فناوری
هفته گذشــته این ســازمان اعالم کرد مشغول بررسی
مجموعهای از تعهدات پیشنهادی گوگل است که از لحاظ
قانونی الزم االجرا هســتند .این تعهدات را میتوان یک
فرایند طراحی مشترک بین  ICO، CMAو گوگل به
حساب آورد که هدف آن ایجاد زیرساخت کلیدی است که
در نهایت جایگزین کوکی ها ردیابی میشود.مونت ،رئیس
کارتل فدرال  FCOآلمان در این پنل ،تاکید کرد تجربه
 FCOدر این پرونده کمک کرده تا اصالحات اساسی در
قانون ملی ایجاد شود .این اصالحات قدرت بیشتری برای
مقابله با شرکتهای بزرگ فناوری برای او فراهم میکند.
همچنین به گفته او با کمک چنین قدرتی در سطح ملی
راحت تر میتوان برای شرکتهای فناوری قانون وضع کرد.
او در این باره گفت :هنگامی که خود را سازمانی با قدرت باال
معرفی میکنیم ،راحت تر از گذشته میتوان برخی رفتارها
را ممنوع کرد .به عنوان مثال میتوان فعالیتهای شرکتی
را ممنوع کرد که با تکیه بر روشهای پردازش اطالعات
اجازه نمیدهد دیگران در بازار فعالیت کنند .چنین رفتاری
مربوط به حوزه رقابت است .همچنین میتوان سرویسی
را ممنوع کرد که اجازه استفاده از آن منوط به جمع آوری
اطالعات کاربر است و هیچ گزینه انتخابی دیگری برای فرد
مهیا نیست .این مورد در خصوص پرونده فیسبوک صحت
دارد .در واقع هنگامی که پارلمان مشغول بررسی این قانون

بود ،به پرونده فیسبوک نیز اشاره شد و حتی به نوعی این
درهم تنیدگی قوانین رقابت و حفاظت از اطالعات در نظریه
آزار در قانون رقابت آلمان ذکر شده است.او در ادامه افزود:
اگر هنگام صحبت راجع به سلطه شرکت متوجه میشویم
این ســلطه به دلیل جمع آوری اطالعــات و نگهداری و
فرآوری آن به وجود آمده است ،بنابراین به پارامتری نیاز
است تا نشان دهد یک شرکت تا چه حد اجازه جمع آوری
اطالعات و فرآوری آنها را دارد.ســازمان رقابت فرانسه و
رگوالتور ملی حریم خصوصی این کشور ( )CNILنیز در
سالهای اخیر فعالیتهای مشترکی انجام دادهاند .یکی از
این موارد شکایتی در خصوص ویژگی جدید اپل است .این
ویژگی به کاربر اجازه میدهد خود درباره دسترسی اپ های
مختلفبهاطالعاتشتصمیمگیریکند.البتهماهقبلناظر
آنتی تراست از مسدود کردن قابلیت مذکور خودداری کرد.
بنابراین شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که سازمانهای
نظارتی ســعی دارند پلی بین قوانین بخشهای مختلف
ایجاد کنند تا به شــیوهای تأثیرگذار شرکتهای بزرگ
فناوری را قانونمند کنند.
قوانین ضعیف شرکت ها را قدرتمند کرد
این در حالی است که شرکت کنندگان در پنل اخیر متفق
القول بودند که این ناتوانی در اجرای قوانین رقابت سبب شده
شرکتها قدرتمند شوند .آنها با اتکا به این قدرت توانستند
رقبایشان را بخرند و به اطالعات کاربران بیشتری دسترسی
یابند .آنها به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی کاربران و
رقابت به سود دست یافتند.بحث این است که انحصار قدرت
که براساس دسترسی به اطالعات به دست آمده ،مشتریان را
درگیر رابطهای مخرب با پلتفرمهای فناوری میکند.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

موضع گیری انگلیس و آلمان دربرابر غولهای
فناوری آمریکایی
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس( )CMAهم اکنون خارج
از اتحادیه اروپا قرار دارد و در خصوص فرایندهای خرید و ادغام
جهانی نقش پررنگتری دارد .این سازمان میتواند با تحقیقات
و فرایندهایی که انتخاب میکند به ایجاد استانداردهایی در
فضای دیجیتال کمک کند .جالب آنکه این سازمان در مسیر
گفته شده بسیار سریع گام بر میدارد CMA.انگلیس چند
پرونده آنتی تراســت بزرگ در خصوص شرکتهای بزرگ
فناوری باز کرده و هم اکنون مشغول بررسی شکایات درباره
اپ استور اپل است .این سازما ن برخی شکایات دیگر را نیز
بررسی میکند که طرح گوگل برای حذف کوکی های ردیابی
طرف سوم( پروژه )Privacy Sandboxنیز شامل میشود.
البته در تحقیقات درباره پروژه گوگل سازمان ناظر بر حریم
خصوصی انگلیس( )ICOنیز همکاری میکند.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

اجماع اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکتهای فناوری

پنلهای CEPRبا این پیش فرض انجام شده که برای کنترل
پلتفرمهای بزرگ ،قوانین رقابت و حریم خصوصی و همچنین
حفاظت از اطالعات باید یکپارچه شوند.از سوی دیگر پس از
اصالح قانون حفاظت از اطالعات اروپا ( )GDPRدر ســال
 ۲۰۱۸میالدی ،قانون حریم خصوصی همچنان اجرا نشده
و مقامات رقابت منطقهای در حال حاضر مشغول بررسی این
موضوع هستند که ببینند «سو استفاده از داده ها» در کدام
بخش از قوانین ضد انحصار داخلی و چگونه جای میگیرد.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

دارد که نشــان داد حرفهای قبلــی آنها دروغ
بوده اســت.وزیر بهداشــت گفت :تا پایان مرداد
گروههای آسیبپذیر ،بیماران صعبالعالج و افراد
باالی  ۶۰سال واکسن دریافت خواهند کرد و پس
از آن دانشآموزان و عوامل مدارس در نوبت تزریق
قرار میگیرند.
دکتر نمکی همچنین از فعالیت یک گروه ویژه برای
ثبت مستندات علمی واکسنهای مختلفی که در
کشور در حال تولید هستند و ارائه این مستندات به
سازمانهای جهانی خبر داد.
دکتر نمکی درباره رعایتهای الزم پس از تزریق
واکسن نیز گفت :همچنان باید از ماسک استفاده
شود ،چرا که واکســن احتمال بیماری سخت را

پایین میآورد اما همچنان احتمــال ابتال وجود
دارد.
همچنین آقــای مخبــر رئیس ســتاد اجرایی
فرمــان حضــرت امــام(ره) نیــز تزریــق
واکسن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی منحصر
بفرد و ترجمه عملی اعتماد بنفس داخلی و اتکاء به
جوانان و تالشهای بیش از  ۲۰۰جوان متخصص
با میانگین سنّی زیر  ۳۰سال دانست.
آقــای مخبر با اشــاره بــه تالشــهای محققان
شرکتهای دانشبنیان در تولید انبوه ونتیالتور و
داروهایی مانند رمدیسیور ،گفت :تا پایان شهریور
بخش عمدهای از نیاز کشــور به واکســن تأمین
خواهد شد.
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رگوالتورهای اروپا و آمریکا به تازگی متفقالقول شدند که باید
اقدامات جدی برای کنترل قدرت انحصاری غولهای فناوری
انجام دهند در این راستا به نظر می رســد یک ابر رگوالتور
جهانی به بازار بیاید.از اوایل قرن بیست و یکم میالدی ،نوید
رشد و پیشتازی شرکتهای فناوری به سرعت مردم و دولتها
را شگفت زده کرد .شرکتهایی که به جای تکیه بر کاالهای
فیزیکی ،از دادهها و ابزارهای دیجیتال استفاده میکردند تا به
سودآوری دست یابند .اما اکنون پس از گذشت ۲۱سال از قرن
بیست و یک ،چالش شرکتهای فناوری و قدرت آنها در بازار
بسیار بزرگ شده است .آنها چنان قدرتمند شدهاند که قوانین
رقابت در بازارها را زیر پــا میگذارند و به قیمت از بین رفتن
حریم خصوصی مشتریان ،دادههای آنان را استفاده میکنند
تا درآمد خود را بیفزایند در نتیجه رگوالتورها در سراسر جهان
سعی دارند با وضع قوانینی سلطه آنها بر بازار را کاهش دهند و
از حقوق مشتریان دفاع کنند.درهمین راستا «مرکز تحقیقات
سیاست اقتصادی»( ) CEPRدر انگلیس پیشقدم شده تا با
برگزاری پنل هایی چالشهای قانونمندسازی شرکتهای
فناوری را با حضور رگوالتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بررسی
کند.این پنل ها با حضور آندرئا کوشلی (رئیس سازمان رقابت
و بازارهای انگلیس) ،الیزابت دنهام (کمیســیونر اطالعات
انگلیس) ،آندریــاس مونت ( رئیس کارتل فــدرال آلمان یا
)CFOو هنری پیفو (معاون ناظر رقابت در فرانسه) در کنار
وویچک ویویوروسکی (ناظر حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا)
برگزار شدند.شــرکت کنندگان در این پنل ها به موضوعات
مختلفی پرداختند مانند آنکه ناظران رقابت و رگوالتورهای
حریم خصوصی باید برای حل چالش شــرکتهای فناوری
بخش بندی قانون را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر راه حل
های خالقانه ارائه کنند.گفتگو ها میان شرکت کنندگان در

فاکس88260447 :

حضرت آیتاهلل خامنهای صبح دیروز (جمعه) دُز
اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند .این
واکسن که محصول تالش محققان و دانشمندان
جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا
به دانش بومی دریافت کرد و ایــران به یکی از ۶
کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل
شد.به گزارش ایســنا ،رهبر انقالب اسالمی پس
از تزریق واکسن ،با تشکر از همه دستاندرکارانی
که با دانش ،تجربه و کوشش علمی و عملی خود
کشــور را از این افتخــار ملی برخــوردار کردند،
گفتند :از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشــتی
و درمانی کشــور ،از آقای مخبر و همکارانشــان
کــه در این قضیه نیــز همچون مســائل دیگر با
دلســوزی ،عالقهمندی ،ابتــکار و توانایی ظاهر
شــدند ،و از آقایان دکتر مرندی و دکتر سجادی
به دلیل مراقبتهای همیشــگی از وضع سالمتی
بنده ،صمیمانه تشــکر میکنم.حضرت آیتاهلل
خامنهای با اشــاره به اصرارهایی کــه از چند ماه
قبل برای تزریق واکســن به ایشان وجود داشت،
خاطرنشان کردند :من اوالً مایل نبودم از واکسن
غیر ایرانی اســتفاده کنم بنابرایــن گفتم منتظر
واکســن ایرانی میمانم چرا که بایــد این افتخار
ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشــگیری
و عالج در داخل وجود دارد ،چرا از آن اســتفاده
نکنیم؟
ایشــان افزودند :البته وقتی نیاز باشد ،استفاده از
واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی
ندارد اما باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم و از
همه دانشمندان جوان ،پر تالش و فعال در تولید

این واکسن و سایر مراکزی که در کشور مشغول
تولید واکسن هستند ،تشکر کنیم.
رهبر انقــاب اســامی گفتند :عالوه بــر اصرار
به اســتفاده از واکســن ایرانی ،تأکید داشــتم
کــه دریافــت واکســن در نوبت طبیعــی خود
انجام شــود که دیروز بحمداهلل افــراد باالی ۸۰
سال و همســن بنده ،اغلب واکســن را دریافت
کردهاند.
ایشــان همچنین بر ضرورت ثبت اســناد علمی
و انتشــار مقــاالت مربوط بــه واکســن تأکید
کردند و افزودنــد :در کنار تولید قوی ،ســریع و
بهنــگام واکســن ،اســناد و مقــاالت علمی آن
را نیز بــرای آگاهی دنیا از کار بــزرگ خود آماده
و منتشر کنید.
در ادامه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشــت درمان
و آموزش پزشکی ،با تشــکر از حمایتهای رهبر
انقالب ،به مدیریــت خوب پیک چهــارم کرونا
در کشــور در مقایسه با کشــورهای دیگر و ثبت
مدل درمان ایرانی اشاره کرد و گفت :در خصوص
واکسن ،از ابتدا برای خرید و همچنین انتقال دانش
فنی اقدامات خوبی انجام شد و ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام نیز عالوه بر واکسن در تأمین ماسک
و دستگاه اکسیژنســاز همکاری بسیار مناسبی
انجام داد.
دکتر نمکی با اشاره به رسوا شــدن آمریکاییها
در ادعای نبــود محدودیــت در انتقال تجهیزات
و دارو بــه ایــران گفت :پــس از آنکه مــا مجوز
واکســن صادر کردیــم ،رئیسجمهــور آمریکا
اعالم کرد امکان انتقال واکســن بــه ایران وجود

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 :

سیدامیرحسین مدنی ،مدیرعامل بنیاد برکت
بهرهبرداری از  ۵۰۰طرح اشتغالزایی در مناطق روستایی
وی درباره استقبال از پویش «به روستا برمیگردیم» نیز افزود :از زمان انتشار فراخوان پویش
تا به امروز ،یکهزار و  ۲۰۰تقاضا برای مهاجرت به  ۲۶۵روستا از  ۹۴شهرستان در  ۲۶استان
کشور در سامانه ثبت شده است و ثبتنام از متقاضیان همچنان ادامه دارد.مدنی افزود :از
یکهزار و  ۲۰۰تقاضای ثبت شــده ،تاکنون  ۵۰۰طرح اشتغالزایی اجتماعمحور با حجم
کل ســرمایهگذاری  ۶۷۵میلیارد ریالی در مناطق روستایی راهاندازی شده که ایجاد شغل
برای یکهزار و ۵۰۰نفر را در پی داشته است .همچنین سایر تقاضای ثبت شده هم در دست
بررسی و اهلیتسنجی است.

رهبر انقالب ُدز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

مهاجرت معکوس با «به روستا برمیگردیم»
مدیرعامل بنیاد برکت حاشیهنشینی را یکی از نتایج مهاجرت از روستا به شهر دانست و اظهار
داشت :بسیاری از مشاغل افرادی که در حاشیه شهرها ساکن هستند در اثر اتفاقات مختلف
از جمله شیوع ویروس کرونا از بین رفتهاند .به همین دلیل ،بنیاد پویش مردمی «به روستا
برمیگردیم» را با هدف حمایت از افراد و مشاغل آسیبدیده از کرونا و ایجاد مهاجرت معکوس
به روستاها برگزار میکند.وی ادامه داد :پویش مردمی «به روستا برمیگردیم» شامل افرادی
میشود که هماکنون در شهر یا حاشیه شهرها هستند ،اما در اثر شیوع ویروس کرونا شغل
و کسب و کار خود را از دست دادهاند و قصد بازگشت به روستای زادگاه خود را دارند.وی با
تاکید بر اینکه مهاجرت معکوس یکی از اهداف پویش مردمی «به روستا برمیگردیم» است،
ادامه داد :اجرای  ۵هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور در روستاهای  ۳۵۰شهرستان هدف
برکت برای حمایت از افراد و مشاغل آسیبدیده از کرونا در این پویش پیشبینی شده است
که ایجاد ۱۵هزار فرصت شغلی را در روستاهای کشور به دنبال خواهد داشت.مدیرعامل بنیاد
برکت گفت :این بنیاد برای اجرای پویش مردمی «به روستا برمیگردیم» ۶هزار و ۷۵۰میلیارد
ریال در مناطق روستایی کشور سرمایهگذاری میکند.وی خاطرنشان کرد :افرادی که به دلیل
بیکاری و مشکالت اقتصادی از روستاهای خود به شهرها مراجعه کردهاند و هماکنون متقاضی
بازگشت به زادگاه خود هستند ،میتوانند با مراجعه و ثبتنام در اپلیکیشن برکت به آدرس
 app.barkat.irشرایط خود را اعالم نمایند تا بنیاد برکت با ارائه الگوی مناسب و راهبری یک
طرح اشتغا لزایی در روستای مبدا ،آنها را صاحب کسب و کار مطمئن نماید.

دیال آپ به اینترنت متصل می شدیم ،اینترنتی پا به عرصه
میدان گذاشته که سرعت آن میتواند به  ۱۰۰مگابایت بر
ثانیه هم برسد .این را با بهترین سرعت اینترنت کنونی که
کمتر از ۲۴مگابایت است مقایسه کنید تا متوجه شوید قرار
است انقالبی در سرعت اینترنت رخ دهد.
بر اساس تصاویری که از تجهیزات مورد نیاز اینترنت ماهواره
ای استارلینک منتشر شده است مشترکان باید یک گیرنده،
دیش ماهواره و پایه مخصوص به آن را خریداری کنند که
قیمت این تجهیزات طبق اعالم شرکت استارلینک حدود
 ۴۹۹دالر اســت .ایالن ماســک مدتی قبل در خصوص
راهاندازی این ســرویس توســط کاربران اعالم کرد نصب
این تجهیزات بســیار آسان و گیرنده اســتارلینک دارای
موتورهایی اســت که به صورت خودکار برای قرار گرفتن
در بهترین زاویه تنظیم خواهد شــد .ایالن ماسک با اشاره
به این که کاربران خودشــان میتوانند ایــن تجهیزات را
نصب کنند و به نصاب متخصص نیازی نخواهد بود گفته
کافی اســت این گیرنده به برق متصل شود و در فضای باز
رو به آســمان قرار بگیرد .همچنین کاربران میتوانند این
تجهیزات را در پشت بام ،باغچه ،روی میز مشرف به آسمان یا

هر جای دیگری که دیش ماهواره آن به سمت آسمان باشد
قرار دهند.
از جمله سواالت اساسی دیگری که در خصوص اینترنت
ماهواره ای مطرح میشــود ،قیمت این خدمات است زیرا
این که این سرویس چه قیمتی دارد و گران یا ارزان است
و این که امکان استفاده توسط عموم مردم را داشته باشد
و در دســترس همگان قرار گیرد کــه در نهایت کاربردی
شود ،تاثیر بسزایی خواهد داشــت .برای روشن شدن این
موضوع ،میتوان به ایمیلی که شــرکت اسپیس ایکس به
کاربران خود ارســال کرده استناد کرد .این شرکت قیمت
خدمات خود را برای کاربران آمریکایی متشــکل از ۴۹۹
دالر هزینه خرید دیش ماهواره ای و  ۹۹دالر هزینه ماهانه
سرویس اعالم کرده است .اگر این تجهیزات با همین حدود
قیمت در دســترس متقاضیان ایرانی قرار گیرد به معنی
هزینه حدود دو میلیون و  ۳۰۰تــا دومیلیون و  ۵۰۰هزار
تومانی با دالر  ۲۳تا  ۲۵هزار تومانی برای اشــتراک ماهانه
است در ضمن باید برای خرید دیش ماهواره ای هم حدود
 ۱۲میلیون تومان هزینه پرداخت کرد که به نظر اینترنت
بسیار گرانی خواهد بود.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

حمایت ویژه بنیاد برکت از اقشار خاص
وی با تاکید بر حمایت ویژه بنیاد برکت از اقشار خاص و آسیبپذیر جامعه گفت :بنیاد تا به
امروز ۳هزار و ۸۱۴طرح اشتغا لزایی را برای کولبران سه استان مرزی کردستان ،کرمانشاه و
آذربایجان غربی راهاندازی کرده که باعث فراهم شدن فرصتهای کسب و کار برای ۱۱هزار و
 ۴۴۲کولبر شده است.مدنی یادآور شد ۸۰۰:مجری و تسهیلگر بنیاد برکت در سراسر کشور
به مدت ۳۰ماه در کنار کارآفرینان هستند تا شغلشان به ثبات و پایداری برسد.

عرضه اینترنت ماهــوارهای،
به گفته مســئوالن شــرکت
اســتارلینک در ماه سپتامبر
میالدی (بین شــهریور تا مهر
شمسی) جهانی میشود .این
به معنی آماده بودن ارائه ســرویس و شــبکه این شرکت
پرسروصدای ایالن ماسک است.
این به معنی آماده بودن ارائه سرویس و شبکه این شرکت پر
سر و صدای متعلق به ایالن ماسک است .حاال گویین شاتول
ت مدیره اســتارلینک
( )Gwynne Shotwellرئیس هیئ 
گفته است در پاییز امسال شاهد این سرویس در کشورهای
مختلف خواهیم بود.
خانم شــاتول که در یک کنفرانس از طریق وبکســت با
حاضران سخن میگفت اعالم کرد که این شرکت ۱۸۰۰
ماهواره متعلق به شبکه را در مدار زمین قرار داده و به محض
این که همه ایــن ماهوارهها به مدار عملیاتی وارد شــوند
پوشش سراسری استارلینک کامل خواهد شد و این اتفاق
در ماه سپتامبر میافتد .اما حاال این سوال پیش می آید که
آیا استفاده از این اینترنت در کشور ما هم امکان پذیر است
و اگر امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای در کشور ما هم
فراهم شود چه میزان هزینه در بر خواهد داشت؟ امروز در
این گزارش در کنار پاسخ به این سوال ها از سرعت اینترنت
ماهواره ای هم نوشته ایم.
استارلینک پروژه ای است که توسط شرکت اسپیس ایکس
انجام می شود و هدف آن مهیا سازی اینترنت در کره زمین

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان امــام از مهاجرت معکوس 60
هزار نفر به روستاها تا پایان سال جاری
خبر داد.به گزارش کسب و کار نیوز،
نشست رســانهای سیدامیرحسین
مدنی،مدیرعاملبنیادبرکتبهمنظور
تشــریح دو پویش ملی «به روســتا
برمیگردیــم» و «برکت همدلی» و
اعالم برنامههای اشــتغالزایی و طرحهای عمرانی و زیربنایی بنیاد در سال جاری برگزار
شد.مدنی در این نشست با اشاره به اجرای  ۵هزار طرح اشتغالزایی برای تحقق مهاجرت
معکوس به روستاها در  ۳۵۰شهرســتان گفت :این طرحها باعث بازگشت  ۳۰هزار نفر به
روستاهای خود در سال جاری خواهد شــد.وی تصریح کرد :بنیاد برکت برای افزایش این
طرحها تا  ۱۰هزار طرح هم آمادگی دارد که در صورت تحقق ،عالوه بر ایجاد  ۱۵هزار شغل
مستقیم تا پایان ســال ،مهاجرت معکوس برای  ۶۰هزار نفر را هم به دنبال خواهد داشت.
مدیرعاملبنیادبرکتباتاکیدبراینکهاشتغا لزاییوتولیداصلیترینفعالیتاینبنیاداست،
خاطرنشان کرد :تا به امروز در  ۸۰۰بنگاه متوسط و بزرگ اقتصادی سرمایهگذاری کردهایم
که منجر به ایجاد  ۲۰۰هزار شغل شده است.مدنی ادامه داد :بنیاد برکت از اواسط سال ۹۷
به حوزه ایجاد مشاغل خرد و خانگی هم ورود داشته و تا به امروز  ۱۱۶هزار طرح را در مناطق
محروم و کمبرخوردار  ۲۹۷شهرستان ۶۴۱ ،بخش و  ۸هزار و  ۳۰۵روستای کشور راهاندازی
کرده است.بهگفته مدیرعاملبنیادبرکت ،تعداد طرحهای اشتغا لزایی اجتماعمحور اینبنیاد
تا پایان سال جاری به  ۱۸۰هزار طرح خواهد رسید.

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

و فضاست .این شرکت با استفاده از تعداد زیادی ماهواره که
در اطراف زمین قرار می گیرند قصد دارد تمامی زمین را به
اینترنتمتصل کند .این سرویس می خواهد بهترین سرعت
را برای مکان های دورافتاده که سرویس دهنده های اینترنت
به آن ها سرویسی ارائه نمی کردند اینترنت ارائه دهد و حاال
ادعا شده است که تا سه ماه دیگر همه جهان می توانند به این
اینترنت که از طریق  ۱۸۰۰ماهواره پوشش داده می شود
دسترسی داشته باشند.
طی سالهای گذشته چندین پروژه اینترنت ماهواره ای
با شکست مواجه شدهاند ،اما این بار استارلینک از حمایت
اسپیس ایکس برخوردار اســت و در صورت موفقیتآمیز
ت زمینی به کلی
بودن پروژه ،فیلترینگ و مشکالت ارتباطا 
از بین خواهد رفت .گفتنی است این ماهوارهها در کنار ارائه
ارتباط رادیویی ،با ارتباطهای لیزری ،شــبکه بزرگی را در
زمین ایجاد میکنند که عالوه بر افزایش کیفیت و سرعت
اینترنت ،نحوه نظارت بر محتوا توسط کشورها و فیلترینگ
را به کلی تغییر میدهنــد و میتوان گفت عصر ارتباطات
ت ها از لحاظ
جدیدی شــکل خواهد گرفت .اگر این شرک 
اقتصادی با مشکل مواجه نشوند و فازهای بعدی طرحهای
خود را ادامه دهند ،اپراتورهای اینترنت مستقر روی زمین
نیز با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد و حتی احتمال دارد
به فراموشی سپرده شوند.
همه ما به خاطر داریم زمانی را که به صدای بوقی ممتد که
فراز و فرود مخل اعصابی هم داشــت گوش میسپردیم و
انتظار میکشیدیم که بتوانیم رایانه خود را به شبکه اینترنت
متصل کنیم؛ شبکهای که فقط قرار بود ۱۲کیلوبایت بر ثانیه
نیاز اینترنتی ما را تامین کند! اما پیشرفت فناوری به جایی
رسیده که حاال کمتر از دو دهه پس از روزهایی که با اینترنت
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یک ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اظهارات اخیر مطرح شده از سوی
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره موافقت حاصل شده در مذاکرات وین پیرامون لغو
برخی تحریم ها را رد کرد.به گزارش مجله فوربز ،یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
روز چهارشنبه در یک ایمیل به این مجله در تناقض با اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر
ریاست جمهوری ایران ،گفت که هیئت مذاکره کننده آمریکایی در وین با لغو تحریم ها علیه
ایران موافقت نکرده اند.این سخنگو در این ایمیل این موضوع را رد کرد که آمریکا موافقت
کرده است تحریم های اعمال شده در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در
زمینه ،بیمه ،نفت و صنعت کشتیرانی و برخی افراد ایرانی را لغو کند.وزارت امور خارجه آمریکا
با گفتن این که «اقدامات مربوط به تحریم که آمریکا باید انجام دهد» بخشی از مذاکراتی
هســتند که ایران و آمریکا برای بازگشت به توافق چندجانبه هســته ای در آن مشارکت
دارند.این سخنگو بیان کرد که مذاکرات پیشرفت کرده اند و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران برنامه دارد به زودی برای دور جدیدی از مذاکرات به وین بازگردد.او ادامه داد :در
طول مذاکراتی به این پیچیدگی ،مذاکره کنندگان سعی می کنند پیش نویس متنی را که
مسائل اصلی را در بر می گیرد آماده کنند .اما با این وجود هم ،وقتی راجع به همه چیز موافقت
نشده است ،راجع به چیزی موافقت نمی شود.بر اساس این گزارش ،اظهارات این مقام وزارت
خارجه آمریکا در پی این مطرح می شود که رییس دفتر رییس جمهوری در حاشیه جلسه روز
چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با نهایی شدن متن توافق گفت :مذاکرات
خیلی پیشرفت کرده است .بر تمام مسائل اقتصادی توافق شده که تحریمها برداشته شود.
االن بحثی در رابطه با بانک ،بیمه ،نفت و کشتیرانی نداریم .همه این ها توافق شده است .حدود
یک هزار و  ۴۰تحریم دوران ترامپ طبق این توافق برداشته میشود .در رابطه با تحریم افراد
و دستگاه های مربوط به بیت مقام معظم رهبری هم توافق شده برداشته شود.واعظی گفت:
اساس مذاکره ما از سال  ۹۴در رابطه با موضوعات هسته ای بود .تمام تحریمهای هسته ای
در آن سال برداشته شد .چون تیم مذاکره کننده ما اجازه نداشت در رابطه با مسئله منطقه،
حقوق بشر و تسلیحاتی و موشکی صحبت کند .لذا تحریمهایی که در این ارتباط بوده از سال
 ۹۴هم بوده است .االن صحبت می کنیم که تحریمهای باقی مانده کدام به برجام و کدام به
قبل  ۹۴ربط دارد .االن هم ممکن است برخی از تحریمهای مربوط به اشخاص و موضوعات
پیش از مذاکرات سال ۹۴باقی بماند ،که آن ها را هم دارند مذاکره می کنند.مذاکرات در زمینه
احیای توافق هسته ای از طریق بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به پایبندی کامل به
تعهدات هسته ای اش در وین در جریان است .هیئت آمریکا که در محل مذاکرات حضور دارد،
مذاکرات مستقیمی با ایران نداشته و از طریق نمایندگان اعضای دیگر کمیسیون مشترک
برجام در این مذاکرات مشارکت می کند.
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