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ایالم بیشترین و تهران کمترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد

بانک ها؛
مانعتولید

آرمان خالقــی ،عضو خانه
صنعتومعدن

در بخش تولیــد و صنعت
مشــکالت متفاوتــی به
چشم می خورد که بخش
تامین مالی بــه عنوان یک
عامل برون زا بســیار اهمیــت دارد .موضوعات
بانکی ،تامین مالی و مالیاتی عناوینی هستند که
بنگاه های تولیدی و صنعتی دست به گریبان آنها
بوده و برای برون رفت از آنها تالش زیادی متوجه
مسووالن است .همچنین موضوع صدور مجوزها
در دریافت آن ،موضوعات محیط زیستی ،تامین
انرژی و مواد اولیه نیز مشکالتی است که در چند
سال اخیر روبروی...
متن کامل د ر صفحه3
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صعود
 51درصدی بورس
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اوراق تسهیالت در بازه  60هزار تومانی
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واکنش بازار ارز

بهانتصابکمیجانی

در حالی که قیمت دالر از کانال  25هزار تومان عبور
کرده اما در بازار ســکه خبری از شکست مقاومت
قیمتی وجود ندارد .سکه در معامالت روز سه شنبه
 10میلیون و  788هزار تومان خرید و فروش شد.
فعاالن بازار طال و سکه معتقدند سکه در هفته های
آتی پتانسیل گران شدن را دارد اما باید منتظر ماند و
چشم به نتیجه مذاکرات وین دوخت .رئیس اتحادیه
طال و جواهر تهران در این رابطه می گوید :در حال
حاضر مهمترین اتفاق سیاسی پیشرو بحث برجام
است .محمدولی افزود :تا زمانی که این موضوع تعیین
ت دالر و طال همچنان تحت تاثیر
تکلیف نشود قیم 
اخبار مربوط به آن نوســان خواهد داشت .به گفته
محمدولی ،این روزها تقاضای خرید برای سکه تمام
و نیم سکه افزایش داشته...
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افت  10درصدی
ترخیص از گمرکات

وام مسکن
کم قدرت ولی گران

خریدارانطالوسکه
درانتظاراحیای برجام

سهم بنگاههای کوچک و متوسط از منابع بانکی اندک است

قفل تسهیالت بانکی برای تولید
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در آخرین روز کاری هفته  51درصد نمادهای بازار
رشد قیمت داشتند و  46درصد نمادها قرمزپوش
شدند .در معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص
کل با رشد  8هزار و  405واحدی به رقم یک میلیون
و  256هزار و  921واحد رسید .شاخص کل فرابوس
نیز  123واحد رشــد کرد و در ســطح  18هزار و
 87واحد قرار گرفت.همچنین شــاخص هم وزن
با رشــد هزار و  650واحدی در سطح  384هزار و
 180واحدی ایســتاد .در آخرین روز کاری هفته
 51درصد نمادهای بازار رشد قیمت داشتند و 46
درصد نمادها قرمزپوش شــدند 234 .نماد رشد
قیمت داشــتند که  163نماد بورســی و  71نماد
فرابورسی بودند .همچنین  213نماد کاهش قیمت
داشتند که  149نماد...
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اوراق دولت بی مشتری ماند
تاکنون شــش حراج برای فروش اوراق بدهــی دولت برگزار
شده که میزان اوراق فروخته شده در مقایسه با سال گذشته
بسیار ناچیز است و بیانگر این است که وزارت اقتصاد به عنوان
نماینده دولت باید خریــد اوراق را جذاب کند تا از این طریق
کسری بودجه به دور از تبعات تورمی تامین شود.
به گزارش ایســنا ،در کنار راههای دیگری کــه مقابل دولت
برای تامین کســری بودجه وجود دارد ،انتشار اوراق یکی از
گزینههایی است که درحالی کسری دولت را تامین میکند
که منجر به افزایش تورم نمیشود اما سایر روشهای تامین
کسری بودجه از این مزیت محروم هســتند و با خلق پول از
طریق آنها تورم متاثر میشود.
طبق بودجه ســالجاری ،دولت باید  ۱۲۵هزار میلیارد تومان
اوراق مالی اسالمی منتشر کند که در این زمینه ،بانک مرکزی
هر هفته بازاری را به نام بــازار اولیه حــراج اوراق بدهی راه
اندازی و در این بازار ،دولت اوراق بدهیش را عرضه میکند

که بانکها و نهادهای تامین ســرمایه (بورسیها) مشتریان
هفتگی آن هستند .بانک مرکزی به عنوان کارگزار که بر خرید
و فروش اوراق دولت نظارت میکند ،اولین حراج اوراق دولت را
از  ۴خرداد ماه سالجاری آغاز کرد و تاکنون شش حراج برگزار
شده است که نگاهی به وضعیت درخواست بانکها و بورسیها
برای خرید اوراق دولت نشان میدهد ،اوراق دولت طی شش
حراج برگزار شده خریدار آنچنانی ندارد.
در حراجهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم بورسیها اوراق دولت
را خریداری نکــرده و به آن در تامین کســری بودجه کمک
نکردند اما در حراج اول و ششم به ترتیب  ۹۹۰و  ۱۹۰میلیارد
تومان اوراق دولتی خریداری کردند کــه در مجموع معادل
 ۱۱۸۰میلیارد تومان میشود.
از سوی دیگر ،بانکها نیز در حراج سوم و چهارم هیچ اوراقی از
دولت نخریدند اما در حراج اول ،دوم ،پنجم و ششم به ترتیب
 ۴۷.۳میلیارد ۱۵۶۰ ،میلیارد ۲۰۰ ،میلیارد و  ۱۳۹۰میلیارد

تومان اوراق از دولت خریدند کــه در کل میزان خرید اوراق
دولت از سوی بانکها  ۳۱۹۷.۳میلیارد تومان میشود.
درحالیکه ،حجم اوراق فروش دولت طی شش حراج به رقم
 ۴۳۸۰میلیارد تومان میرسد ،طی این تعداد حراج در سال
گذشته این رقم تقریبا  ۲۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان بوده که
حاکی از افت قابل توجه فروش اوراق دولت دارد.
همچنین ،با توجه به اینکه طی شش حراج برگزار شده برای
خرید اوراق دولت در سالجاری تنها  ۶بانک درخواست خرید
دادهاند اما تنها در یکی از حراجهای بانک مرکزی در ســال
گذشته  ۸بانک و  ۷نهاد مالی غیربانکی درخواست خرید اوراق
دولت را داشــتند که این موضوع هم افت مبلغ و هم کاهش
تعداد درخواست خرید اوراق دولت را نشان میدهد.
در این بین ،درحالیکه ســود باال و سررســید کمتر عواملی
هســتند که موجب جذابیت خرید اوراق میشود و آمارها از
متغیرهای پولی نیز بیانگر کاهش سهم پول در نقدینگی که

دالیل تاخیر در واریز سود سهام عدالت اعالم شد
بخش دوم سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۸در حالی
با تاخیر مواجه شده است که رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار افزایش ســرمایه برخی شرکت ها و
مشــکل در واریز سود برای چند شــرکت را دلیل
این تاخیر عنوان کرده است .به گزارش ایسنا ،سود
ســهام عدالت ســالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۷طی یک
مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد
اما سود سال  ۱۳۹۸سرنوشت دیگری داشت و قرار
شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.
در این راستا مرحله نخست سود در  ۲۸اسفند سال
گذشته واریز شد و مشموالن  ۵۰درصد سود سهام
خود را دریافت کردند .پس از آن وعده های مختلفی
برای واریز بخش دوم ســود از ســوی مســووالن
مختلف داد ه شد.
در ابتدا قرار بود ســود در اواخر فروردین ماه واریز

شوداما این اتفاق نیفتد و مدیرعامل شرکت سپرده
گذاری مرکزی اعالم کرد که نام شــرکتهای که
سود را به حساب این شرکت واریز نکرده اند اعالم
خواهد شد .البته این اتفاق از اواسط اردیبهشت که
این اظهارات از سوی حسین فهیمی اعالم شده بود
رخ نداد و در نهایت وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم
کرد که بخش دوم سود تا قبل از عید قربان یعنی ۳۰
تیر ماه به حساب مشموالن واریز می شود.
پــس از این وعده وزیــر رئیس ســازمان بورس و
اوراق بهادار دوباره اعالم کرد که اگر شــرکتها تا
پایان هفته جاری سود را واریز نکنند نام آنها اعالم
خواهد شد .البته محمدعلی دهقان دهنوی پس از
اظهارنظر مذکور در جدیدترین صحبتهای خود
در مورد سود سهام عدالت گفته است که این سود
تا چند روز آینده پرداخت می شــود .وی در مورد

ظاهرا شکست قانونگذار و سیاستگذار برای ثبت اطالعات سکونتی
خانوارها و اعمال مالیات بر واحدهای بدون سکنه در گام نخست با
شکست مواجه شده است؛ تا جایی که هنوز  ۸۷درصد خانوارها در
سامانه ثبتنام نکردهاند و وزیر راه و شهرسازی هم تا امروز فرصت
نکرده اطالعات تک خانه خود را در سامانه ثبت کند.
به گزارش ایسنا ،آمار و ارقام میگوید سامانه امالک و اسکان از سوی
خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است؛ تا کنون فقط ۱۳
درصد خانوارها در سامانه ثبت نام کردهاند .امروز وزیر راه و شهرسازی
گفت که فقط یک خانه دارم و هنوز وقت نکردهام اطالعات خانه خود
را در این سامانه ثبت کنم.
جدا از اینکه صداقت وزیر راه و شهرسازی در نوع خود ستودنی است،
عدم ثبت نام او در سامانه امالک و اسکان ،نمادی از بیاقبالی کلی
جامعه به این سامانه است .گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری
از مالکان برای آنکه مشمول مالیات نشوند از ثبت اطالعات ملکی در
سامانه خودداری می کنند .مستاجران هم اغلب انگیزهای بر درج
اطالعات ندارند .این در حالی است که هدف قانونگذار و سیاستگذار

حاکی از قرار گرفتن اوراق و سپردههای بانکی در اولویت خرید
مردم است ،هفتههای گذشته بهترین موقعیت برای دولت بود
تا از این فرصت برای تامین کسری بودجه بدون اثرات تورمی
استفاده کند.
اما همانطور که آمار حراجهای اوراق دولتی نشــان میدهد،
دولت در سومین و چهارمین حراج اوراق بدهی موفق به فروش
هیچ اوراقی نشده اســت و به جای تقویت این بازار به سمت
قرض گرفتن از بانک مرکزی رفته اســت که همین موضوع
باعث شده است تا آمارهای پولی اردیبهشتماه از اضافه شدن
 ۷ /۳درصد به پایه پولی در دو ماه ابتدایی سال خبر دهد که
تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواهگردان عامل
این افزایش بوده است.
پس از تاثیرات فروخته نشدن اوراق دولت بر متغیرهای پولی
و بالتبع تورم ،در دو حراج اخیر مقداری وضعیت فروش اوراق
بهبود پیدا کرد ،به گونهای که در آخرین حراج بیشترین خرید

ایران ،چهاردهمین کشور ثروتمند جهان

دالیل تاخیر در واریز سود ســهام عدالت توضیح
داد که بخش کوچکی از این ســود به دلیل این که
شرکتهای سرمایه پذیر افزایش سرمایه داشتند به
نفع مشموالن سهام عدالت بود تا در افزایش سرمایه
شرکت کنند بنابراین اجازه دادیم تا سود در افزایش
سرمایه مصرف شود.
به گفته دهقان دهنوی ،چند شرکت هم در پرداخت
سود با مشکل روبرو بودند که آخرین اخطارها به آنها
داده شده است؛ بنابراین اگر این شرکت ها سود را
واریز کند دومین مرحله از واریز ســود به صورت
کامل پرداخت می شود در غیر این صورت آن بخش
از سود که واریز شده است ،پرداخت خواهد شد.
وی همچنین وعده داده است که با شرکتهای که
سود مدنظر را در موعد مقرر واریز نکرده اند طبق
ضوابط سازمان بورس برخورد خواهد شد.

به نوشــته فوربس بیش از  ۲۵۰هزار ثروتمند در
ایران زندگی می کنند.
به گزارش ایسنا ،نشریه فوربس در گزارشی بوشت
که با وجود تشــدید تحریم های آمریکا و شــیوع
گســترده کرونا ،تعداد میلیونرها (کسانی که یک
میلیون دالر و بیشــتر ثروت دارند) بــه طرز قابل
توجهی بیشتر شده است .تعداد ایرانیان ثروتمند
در ســال  ۲۰۲۰بیش از  ۲۱درصد نسبت به سال
قبل آن بیشتر شــده؛ در حالی که متوسط جهانی
 ۶.۳درصد بوده اســت .ثروت این افــراد نیز طی
همین ســال بر حســب دالر  ۲۴.۳درصد افزایش
داشته است.
از جمله دالیل اصلی افزایش ثــروت برخی افراد،
رشد بی سابقه  ۶۲۵درصدی شاخص بورس تهران
در سال  ۲۰۲۰بود ( .در مقام مقایسه ،رشد شاخص

اس اند پی  ۵۰۰بورس نیویــورک تنها  ۱۶درصد
بود ).دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد
و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این
بازار تزریق کرد.
اکنون حــدود  ۲۵۰هزار میلیونــر در ایران وجود
دارد .بخش دیگری از ایــن میلیونرها ثروت خود
را مانند دیگر نقاط جهــان از ارزهای دیجیتالی به
دست آورده اند .به نوشــته این نشریه ،دولت ایران
تسهیالتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی فراهم
کرده که این فعالیت را برای بســیاری ســودآور
کرده است.
اکنون ایران چهاردهمین کشــور ثروتمند جهان
اســت و تعداد میلیونرها در آن حتی از عربستان
نیز بیشتر است؛ کشــوری که با حدود  ۲۱۰هزار
میلیونر در رده هفدهم جهــان قرار دارد .به ادعای

وزیر هم در سامانه امالک ثبت نام نکرده است!
از طراحی این سامانه شناســایی وضعیت موجود ملکی و سکونتی
است .اما شاید هشدارهای مکرر درخصوص دریافت مالیات از امالک
خالی از سکنه منجر به خودداری ساکنان از درج اطالعات واحدهای
مسکونی شده است.
طبق گفته وزیر راه و شهرســازی تا کنون  ۳میلیون نفر در سامانه
امالک و اســکان ثبت نــام کردهاند؛ این در حالی اســت که طبق
سرشماری سال ۱۳۹۵بالغ بر ۲۲میلیون و ۸۳۰هزار واحد مسکونی
در کشور وجود دارد و قطعا تا سال ۱۴۰۰این آمار افزایش داشته است.
بر اساس سرشماری پنج سال قبل از کل واحدهای مسکونی کشور
حدود ۲.۶میلیون ،بدون سکنه است .به همین دلیل در سالهای اخیر
مجلس و دولت تالشهایی برای ورود این واحدها به بازار مصرف انجام
دادند که برآیند آن به اصالحیه ماده  ۵۴قانون مالیاتهای مستقیم و
سپس راهاندازی سامانه امالک و اسکان منجر شد .با توجه به عدم

اوراق چه از سوی بانکها و چه از سوی بورسیها صورت گرفت
و  ۱۷۸۰میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد.
ن معتقدند در شــرایطی که خلق
در ایــن میان کارشناســا 
نقدینگی و تورم روند صعودی به خود گرفته اســت ،بهتر و
واجب اســت تا وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در این
زمینه ،با افزایش سود اوراق بدهی و کمتر کردن زمان سررسید
آنها و افزایش انتشار اوراق زمینه را برای جذابیت خرید اوراق
دولت و تامین بخشی از کســری بودجه دور از تبعات تورمی
فراهم کند.
همچنین ،وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی انتشار اوراق
باید پاســخ بدهد که چرا روند انتشار و فروش اوراق دولت در
سالجاری نسبت به سال قبل افت کرده و تاکنون چه اقداماتی
برای جذاب کردن بازار اوراق انجام داده اســت؟ عالوه براین،
چگونه میخواهد  ۱۲۰هزار و  ۶۲۰میلیارد تومان اوراق باقی
مانده را به فروش برساند؟

اقبال کافی از سامانه امالک و اسکان ،مهلت ثبت نام در این سامانه
که تا پیش از این  ۱۹خردادماه بود تا  ۳۰مهرماه  ۱۴۰۰تمدید شد.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص به
ایسنا گفته بود :بسیاری از خانوارها نیاز دارند تا به کافینتها مراجعه
کنند .با توجه به تفاهم نامهای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقد
کردهایم ظرفیت پذیرش این دفاتر محدود است و به همین دلیل
به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا پایان
مهرماه ۱۴۰۰تمدید کند.
بنابراین گزارش ،طبق اصالحیه مــاده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب دی  ۱۳۹۹تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و
روستایی ،مالک و مستاجر مکلف هستند اطالعات محل سکونت و
امالک تحت مالکیت خود را با مالکیتهای رسمی ،وکالتی ،تعاونی
شهری و روستایی در ســامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی

 https://amlak.mrud.irثبت کنند .مدت خوداظهاری و درج
اطالعات سکونتی و ملکی تا  ۱۹خرداد  ۱۴۰۰بود که تا پایان مهرماه
تمدید شده است .بر اساس این قانون ،مبنای دریافت خدمات دولتی
از قبیل یارانه ،افتتاح حساب بانکی ،پالک خودرو ،انشعابات خانگی،
گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات ،ثبت اطالعات ملکی در سامانه
امالک و اســکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به
معنای قطع این خدمات است.
امروز اما این شائبه هم در ذهن ایجاد شد که ممکن است در آینده
شناسایی وضعیت امالک کل کشــور دچار چالش شود .وزیر راه و
شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان
مهرماه تمامی خانوارها اطالعات ملکی خود را ثبت خواهند کرد گفته
است« :اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند
مردم کار خودشان را انجام دهند امیداریم کل کار انجام شود؛ چون

این نشــریه ،با این حــال توزیع درآمــد در ایران
چندان عادالنه نیســت و بین ثــروت دهک های
باال و پایین جامعه تضاد آشــکاری وجــود دارد.
حدود  ۶۰درصــد جمعیــت ایران طبــق اعالم
شــورای کار ایران به نوعی با فقر دست و پنجه نرم
می کنند.
این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت :از زمان خروج
دولت ترامپ از برجام ،اقتصاد ایران با مشــکالت
بیشتری مواجه شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش
بوده است .نرخ تورم در ایران به محدوده  ۵۰درصد
رسیده است.
فوربس در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد:
این اختالف طبقاتی باعث شــده است تا برخی از
شهروندان ایرانی احساس تبعیض در توزیع امکانات
رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد .رسانهها هم حتما تبلیغ
کنند تا مردم این کار را انجام دهند» .شکست سیاستگذار در اولین
مرحله برای ترغیب مالکان به درج اطالعات سکونتی ،به باور بسیاری
از کارشناسان ،این موضوع را گوشزد میکند که سیاست نه تنها منجر
به تبدیل مسکن از کاالی ســرمایهای به مصرفی نمیشود بلکه در
حذف سفتهبازی بازار مسکن هم موثر نخواهد بود .عمده کارشناسان
علت نابسامانی بازار مسکن را عدم تعادل عرضه و تقاضا میدانند.
بیت اهلل ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ میگوید :وضع مالیات
بر خانههای خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مســکن نخواهد
گذاشت .آمار  ۲.۵میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه
ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معامالت
ضرورت دارد .هیچ وقت هم وارد بازار نمیشود و در طول سال متغیر
است .یعنی واحد خالی ،دارای ســکنه میشود و وارد دارای سکنه،
خالی میشود .حتی اگر بر فرض محال بتوانند  ۲.۵میلیون مسکن
خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل
کردهاند؛ در حالی که ما  ۱۰سال کسری مسکن داریم.
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اقتصاد
ایرانوجهان

افت ۲۰هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته (چهارشنبه ۹،تیرماه) در بازار تهران با کاهش ۲۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان
ج میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان قیمت خورد.
رسید.همچنین روز گذشته نیمسکه بهار آزادی پن 
عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار به یک میلیون و ۶۹هزار تومان رسید.قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۳۲هزار تومان شد.همچنین هر اونس جهانی طال نیز
روز گذشته یکهزار و  ۷۵۸دالر و  ۹۶سنت قیمت خورد.

ورود  164میلیارد تومان پول حقیقی به بورس؛

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

اگر دو ویــروس ترامپ و کرونا
نبودند ،امروز نرخ دالر زیر ۵هزار
تومان و تورم ۱۱.۵درصد بود

رئیس جمهور با بیان اینکه در  ۳.۵سال گذشته
تحریــم و جنــگ اقتصــادی آمریکا و شــیوع
ویروس کرونا (ویروس ترامــپ و ویروس کرونا)
مشکالت و سختیهای زیادی برای مردم ایجاد
کرده است ،گفت :مردم باید بدانند که اگر جنگ
اقتصادی و کرونا نبود امروز شــرایط و وضعیت
اقتصادی کشور چگونه بود.
حسن روحانی روز چهارشــنبه در جلسه هیات
دولت ،تاکیــد کــرد :در یک گــزارش تحلیلی
کامل همه این موارد محاســبه و مشخص شده
اســت که اگر تحریم و جنگ اقتصــادی و کرونا
نبود شرایط اقتصادی کشــور بسیار بهتر از امروز
بود که ایــن گزارش بایــد منتشــر و در اختیار
مردم قرار گیرد.
روحانی افــزود :براســاس ایــن تحلیل اگر
دو ویــروس ترامــپ و کرونــا نبــود ،امروز
رشــد اقتصادی بدون نفت کشور  ۴.۱درصد
و رشد اقتصادی با نفت  ۳.۸درصد بود ،تورم
امــروز  ۱۱.۵درصد ،نــرخ دالر زیــر  ۵هزار
تومان ،رشــد ســرمایه گذاری  ۴.۷درصد
بود و حجم تولید ناخالص کشــور  ۲۲درصد
بیشتر از آن چیزی میبودکه امروز شاهد آن
هستیم.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه ایــن دولت
برای رفع مشکالت کشــور و مقابله با جنگ
اقتصــادی و کرونا از هیچ تــاش فروگذاری
نکرده اســت ،گفــت :دولــت دوازدهم در
مســیر اجرای برجام و لغــو تحریمها هیچ
تســامحی روا نداشــته و از همــه فرصــت
ها ،ســاعتها و دقیقههــا اســتفاده کرده
است.
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه دولت
جدید آمریــکا در تبلیغــات انتخاباتی خود
بارهــا اقدامات ترامــپ در خــروج از برجام
را اشــتباه دانســته و بر بــی فایــده بودن
تحریمها علیه ایــران اذعان کــرده بود ،اما
جنایت و تروریســم اقتصــادی تامپ علیه
ایران همچنان ادامــه دارد ،گفت :اگر بایدن
در اجــرای برجــام ذرهای تســامح کنــد
بــه رای مــردم آمریــکا خیانــت کــرده
است.
رئیس جمهــور با تاکیــد بر اینکــه ما هیچ
گاه دنبال سالح کشــتار جمعی نبوده ایم و
فعالیتهای هســتهای ایران کامال صلح آمیز
اســت ،گفت :تهمتها علیه ایران بی اساس
و بی دلیل اســت و برجام ســندی است که
نشــان میدهد ایران دنبال سالح هستهای
نیست.

واکنش بــازار ارز به انتصاب
کمیجانی

رییس جمهور علیاکبر کمیجانی را به سمت
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران منصوب کرد.
حسن روحانی رییس جمهور بنا به پیشنهاد
وزیر امور اقتصــادی و دارایی و تصویب هات
وزیران ،علیاکبر کمیجانی را به سمت رییس
کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران
منصوب کرد.به موجب بند ( )۶مصوبه مجمع
تشخیص مصلحت نظام (مصوب  )۱۳۹۳در
صورت عزل ،استعفا یا فوت رییس کل بانک
مرکــزی ،حداکثر ظرف مدت یــک ماه باید
نسبت به تعیین رئیس جدید اقدام شود و قائم
مقام بانک مرکزی حداکثر یک ماه حق تصدی
بانک را دارد.
دالر در بازار آزاد به ۲۵۳۰۰تومان رسید
براســاس اعالم کانون صرافان قیمت دالر در
بازار آزاد به ۲۵۳۰۰تومان رسید.روز گذشته
قیمت دالر در صرافیها به ۲۴۹۰۰تومان برای
فروش و ۲۴۵۵۰تومان برای خرید رســید.
یورو هم در این بازار با قیمت ۲۹۴۵۰تومان
فروخته میشود و قیمت خرید آن از فروشنده
هم ۲۹هزار تومان است.روز چهارشنبه قیمت
دالر نسبت به روز گذشــته ۵۰تومان ارزان و
یورو همین مقدار گران شــد .به این ترتیب
قیمــت دالر در بازار آزاد بــه  ۲۵۱۵۰و یورو
به ۲۹۹۰۰تومان رســید.در صرافیها قیمت
فروش دالر  ۲۴۸۵۰و خرید آن ۲۴۴۵۰تومان
اعالم شــد .قیمت خرید و فروش یورو هم در
این بازار به ترتیب  ۲۸۹۰۰و ۲۹۳۵۰تومان
اعالم شد.

صعود 51درصدی بورس

در آخرین روز کاری هفته 51
درصد نمادهای بازار رشد قیمت
داشــتند و  46درصــد نمادها
قرمزپوش شــدند.به گزارش
اقتصادنیــوز  ،در معامالت روز
گذشــته بورس تهران شاخص کل با رشــد  8هزار و 405
واحدی به رقم یک میلیون و  256هزار و  921واحد رسید.
شاخص کل فرابوس نیز  123واحد رشد کرد و در سطح 18
هزار و  87واحد قرار گرفت.همچنین شاخص هم وزن با رشد
هزار و 650واحدی در سطح 384هزار و 180واحدی ایستاد.
صعود 51درصدی
در آخرین روز کاری هفته  51درصد نمادهای بازار رشد
قیمت داشتند و 46درصد نمادها قرمزپوش شدند234.
نماد رشد قیمت داشتند که  163نماد بورسی و  71نماد
فرابورســی بودند .همچنین  213نماد کاهش قیمت
داشتند که  149نماد بورسی و  63نماد فرابورسی بودند.
ورود پول حقیقی
روز چهارشــنبه پس از یــک روز وقفــه ارزش خالص
تغییر مالکیــت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شــد و
 164میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد .در
با وجود اینکــه افزایش هزینــه خانوارهای تهرانی
نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از  ۴۳درصد
بوده ،ولی در بین استان های کشور کمترین تورم را
داشتهاند.
به گزارش ایســنا ،اعــام اخیر مرکز آمــار ایران از
وضعیت تورم در خرداد ماه از رشــد این شــاخص
اقتصادی حکایت داشــت؛ به طوری که تورم ساالنه
به  ۴۳و تورم ماهانه به  ۲.۵درصد رسیده بود و تورم
نقطه به نقطه بار دیگر افزایشــی شــده و نشان داد
که هزینه خانوارهای ایرانی نســبت بــه خردادماه
سال قبل به طور متوســط  ۴۷.۶درصد رشد داشته
با وجود بیش از ۶میلیون تن کاالی اساســی در بنادر
و گمرکات کشــور ،واردات نهادههای دامی و ...حدود
۱۰درصد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش داشته
است.به گزارش تســنیم از ابتدای سال جاری تا پایان
هفته اول تیر ماه بیــش از  6.1میلیون تن انواع کاالی
اساســی بهارزش  3.1میلیارد دالر ترخیص شد ،این
درحالی است که واردات کاالی اساسی در مدت مشابه
سال قبل بیش از  6.8میلیون تن و بهارزش  2.9میلیارد
دالر بوده است .این آمارهای مقایسهای نشان میدهد
از نظر وزنی واردات کاالهای اساسی حدود  10درصد
افت کرده است اما ارزش واردات تقریباً  27تا  30درصد
افزایش یافته است ،این موضوع نشان میدهد با افزایش
شــدید قیمت جهانی کاالهای اساســی مانند ذرت،
ارزبری این کاالها افزایش یافته است اما بهلحاظ وزنی
سخنگوی گمرک گفت :تجارت خارجی غیر نفتی
کشــور در خرداد ماه با رشد چهار میلیون و ۲۳۶
هزار تنی نسبت به اردیبهشت ماه به ۱۶میلیون
و ۱۳۶هزار تــن و بــه ارزش هشــت میلیارد و
۵۷میلیون دالر رسید که با افزایش ۹۷۴میلیون
دالری ،در این ماه نسبت به اردیبهشت۳۵ ،درصد
در وزن و ۱۴درصد در ارزش رشد را تجربه کرده
است.ســید روح اله لطیفی ،ســخنگوی گمرک
اظهارکــرد :تجارت خارجی غیــر نفتی در فصل
بهار ماهه بــه ۳۸میلیون و  ۳۷۹هــزار تن کاال
و بــه ارزش ۲۰میلیــارد و ۹۰۲میلیــون دالر
دالر رســید که ۱۶میلیون و ۱۳۶هــزار تن ،به
ارزش هشت میلیارد و ۵۷میلیون دالر آن مربوط
به خرداد ماه اســت.لطیفی افــزود :از این میزان
تجارت خارجی در خردادماه۱۳ ،میلیون و ۸۷هزار
تن بــه ارزش چهار میلیــارد و۳۶۹میلیون دالر
مربوط به صادرات کاالهای ایرانی است و مابقی
آن به وزن ســه میلیون و۴۹هزار تــن ،به ارزش
در حالی که وام خرید مسکن توانایی چندانی به
قدرت خرید مسکن خانوارها نمی افزاید ،اما برای
دریافت آن خانواده ها می بایســت تا حدود ۳۰
میلیون تومان هزینــه کنند.به گزارش مهر ،نرخ
اوراق گواهی حق تقدم امتیاز تســهیالت مسکن
در معامالت امروز چهارشنبه  ۹تیر ماه اگرچه کم
رمق و با اســتقبال پایین خریداران از نظر تعدد
اوراق فروخته شده ،به اتمام رسید ،اما با این حال
بر خالف بسیاری از معامالت آخر هفته ،با افزایش
قیمت از  ۲تا  ۵درصد (سقف دامنه نوسان) در همه
نمادهای معامالتی زیرمجموعه «تسه» و «تملی»
مواجه بود و به سبزپوشــی کامل تابلوی این ابزار
نوین بازار ســرمایه منجر شد.بیشــترین تعداد
برگههای فروخته شده به نماد تسه ( ۰۰۰۳اوراق
مسکن خرداد امســال) با عرضه  ۱۷هزار و ۶۰۰
برگه و کمترین تعداد معامالت نیز با  ۱۹۰برگه به
نماد تسه  ۹۸۱۱اختصاص داشتدر سایر نمادهای
معامالتی ،تعداد برگههای فروخته شــده عمدتاً

اخبار

فرابورس نیز لطیف ،کرمــان و چخزر پرتراکنشترین
نمادهاهستند.
افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم  8هزار
و 456میلیارد تومان رسید که نسبت به روزسهشنبه12
درصد کاهش یافته است .همچنین ارزش معامالت خرد
با رشد  3درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم  6هزار
و 432میلیارد تومان رسید.

معامالت روز گذشته بیشــترین ورود پول حقیقی به
سهام گنگین (شرکت نگین گردشگری ایرانیان) تعلق
داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن
 83میلیارد تومان بود .پس از گنگین ،نوری (شــرکت
پتروشــیمی نوری) و شستا (شرکت ســرمایهگذاری
تامیــن اجتماعــی) بیشــترین ورود پــول حقیقی
را داشتند.

سهمهای تاثیرگذار
روز گذشته نمادهای «شســتا»« ،پارس» و «شتران»
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند و سه نماد
«فوالد»« ،وپارس» و «وسکرمان» نمادهای بزرگ بازار
بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در
جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس ومدیر صدرنشین
است و برکت و شســتا در رتبههای بعدی هستند .در

ایالم بیشترین و تهران کمترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد

تورم باالی  ۵۰درصد  ۱۵استان

اســت.اما بررســی جریان تورم در بین استان های
کشــور نشــان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱درصدی
بین استان هاســت که به تهران اختصاص دارد ،به
عبارتی هزینه خانوارهای اســتان تهران در مقایسه
با ســال قبل  ۴۳.۱درصد رشــد دارد ولی ســایر
اســتان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشتری
داشته اند.

ایالم در صدر تورم ایستاد
اما در بین  ۳۱استان ۱۵ ،استان با تورم باالی  ۵۰درصد
دست و پنجه نرم می کنند که خانوارهای ایالمی در
صدر این رشــد هزینه ها برای تامین کاال و خدمات
در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱
درصد بوده اســت.در سایر اســتان ها نیز کهکیلویه
و بویراحمد با  ۵۵.۴درصد ،زنجان  ،۵۴.۶خراســان

جزئیات۶میلیون تن کاالی اساسی موجود در بنادر مهم کشور

افت 10درصدی ترخیص از گمرکات

که شاخص مهمتری محسوب میشــود واردات افت
داشته اســت و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا
حدودی مشهود شده است.حدود  4.564میلیون تن
کاالی اساســی از قبیل گندم ،ذرت ،جو ،روغن خام و
دانههــای روغنی در بنادر و گمــرکات مختلف وجود
دارد ،بر این اســاس تنها  3.3میلیون تن کاال در بندر
امام خمینی(ره) موجود اســت ،همچنین  17کشتی
حامل  403هزار تن کاالی اساسی شامل ذرت ،گندم،
دانههای روغنی و نهادههای دامی بهعالوه شکر در حال
تخلیه میباشند.جدول زیر نشان میدهد 25 ،فروند

کشتی شامل  1.158میلیون تن در لنگرگاهها در حال
انتظار هســتند که غالباً از لحاظ اسناد مالکیت هنوز
مشکل دارند .حدود  3.3میلیون تن کاالی اساسی در
بندر امام خمینی(ره) متعلق به  38شرکت اصلی است
که مشکل خود را در خصوص عدم ترخیص کاال ،عدم
تأمین ارز ترجیحی عنوان میکنند ،هرچند با مصوبه
اخیر ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص  90درصد کاالی
اساسی فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان ترخیص
کاالهای رسوبی وجود دارد ،همچنین در خصوص این
کاالها ثبت سفارشها احصا شده اســت و این موارد در

سخنگوی گمرک اعالم کرد؛

تجارت خارجی غیر نفتی رشد کرد

سه میلیارد و ۶۸۸میلیون دالر مربوط به واردات
کاال به کشور اســت.لطیفی توضیح داد :با وجود
رشــد ۶۹درصدی صادرات از لحــاظ ارزش در
مجموع سه ماه فصل بهار ،نســبت به این مدت
در ســال قبل ،در خردادماه نسبت به اردیبهشت
ماه با چهار میلیون و ۵۰۸هزارتن کاالی بیشــتر
و یک میلیارد و ۱۷میلیون دالر فروش بیشــتر،
رشد ۵۲درصدی در وزن و ۳۰درصدی در ارزش
را شــاهد بودیم اما در رویه واردات در خردادماه
نســبت به اردیبهشــت ماه ۲۷۲هزار تن کاالی
کمتــر و ۴۳میلیون دالر ارزش کمتر نســبت به
ماه قبل کاال وارد کشور شده که به ترتیب هشت
درصد و یــک درصــد در وزن و ارزش کاال کمتر
وارد شده است.

ســخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی
کاالهــای ایرانــی در اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰
گفت :در ســومین ماه ســال ،عراق با ۶میلیون
و ۴۸۸هزارتــن بــه ارزش یــک میلیــارد و
۳۹۱میلیون دالر ،چین با دو میلیون و ۴۵۰هزار
تن بــه ارزش یک میلیــارد و ۹۱میلیــون دالر،
امارات با یک میلیــون و ۲۵هزار تــن به ارزش
۴۲۶میلیون دالر ،افغانســتان بــا ۴۷۵هزار تن
به ارزش ۲۰۵میلیــون دالر و ترکیه با ۲۷۹هزار
تن به ارزش ۲۰۵میلیــون دالر ،پنج مقصد اول
کاالهای صادراتی کشــور در خرداد ماه بودند که
با اضافه شدن آمار صادرات گاز مایع به عراق ،این
کشــور در خرداد ماه نخســتین مقصد کاالهای
صادراتــی شــد.وی افــزود :امــارات بــا یک

اوراق تسهیالت در بازه  ۶۰هزار تومانی

وام مسکن؛ کم قدرت ولی گران

در دامنه زیر  ۲هزار برگه بود.بیشــترین قیمت
نیز به دو نماد ( ۹۸۰۶اوراق مسکن شهریور )۹۸
و تسه ( ۹۸۰۸اوراق مسکن آبان  )۹۸با متوسط
قیمت بیش از  ۶۱هزار تومان اختصاص داشــت.
ســایر نمادهای معامالتی امروز اوراق تسهیالت
مسکن نیز با متوسط قیمت  ۵۷تا  ۶۰هزار تومان
در نوسان بود.اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی
نیز با نماد معامالتی «تملی» اگرچه از نظر تعداد،
اکثر کمتر  ۲۰برگه به فروش رفتند ،اما با افزایش
 ۵درصدی قیمت مواجه شده و از  ۶۰تا  ۹۰هزار
تومان کشف قیمت شدند.
وام مسکن چند؟
با توجــه به اینکــه بــرای دریافت ســقف وام

مســکن زوجیــن در تهــران (وام  ۲۴۰میلیون
تومانی خرید مســکن) میبایســت  ۴۸۰برگه
خریداری شود ،با احتســاب متوسط قیمت هر
برگه حق نقدم تســهیالت مســکن تا  ۶۰هزار
تومان ،خانوادهها باید  ۲۸میلیــون و  ۸۰۰هزار
تومان از بودجه خود را به خرید اوراق اختصاص
دهند.
همچkیــن بــرای دریافــت ایــن تســهیالت
از ســوی متقاضیــان فــردی در پایتخــت
( ۱۴۰میلیون تومــان) میبایســت  ۲۸۰برگه
خریــداری شــود که هزینــه دریافــت این وام
با احتســاب متوســط قیمت هر برگه  ۶۰هزار
تومان ۱۶ ،میلیــون و  ۸۰۰هزار تومــان برآورد
میشود.

کاهش ارزش صفهای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صفهای خرید نسبت
به پایان روز سهشنبه یک درصد کاهش یافت و در رقم 438
میلیارد تومان ایستاد .ارزش صفهای فروش نیز  13درصد
کاهش یافت و  905میلیارد تومان شد.شرکت محصوالت
ف خرید 181
کاغذی لطیف (با نماد معامالتی لطیف) با ص 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت .پس
از لطیف ،نمادهای اتکای (بیمه اتکایی ایرانیان) و کرمان
(سرمایهگذاری توسعه و عمران استان کرمان) بیشترین
صف خرید را داشتند .بیشــترین صف فروش نیز به خزر
(فنرسازی زر) تعلق داشت که در پایان معامالت صف فروش
 58میلیارد تومانی داشت .پس از خزر ،سنیر (سیمان سفید
نیریز) و کمرجان (بازرگانی و تولیدی مرجان کار) بیشترین
صف فروش را داشتند.
شــمالی  ،۵۳.۴آذربایجان غربــی  ،۵۲.۸آذربایجان
شرقی ،۵۲.۴فارس ،۵۲.۲سیستان و بلوچستان،۵۱.۶
کردســتان  ،۵۱.۱گلســتان  ،۵۱.۲کرمانشاه ،۵۰.۴
چهارمحال بختیاری  ،۵۲.۴لرستان  ،۵۰.۴هرمزگان
 ،۵۰.۳اردبیل  ۵۱درصد تورم باالی  ۵۰درصد داشته
اند.این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در
خرداد نسبت به اردیبهشت ماه برای استان های قزوین
با  ۴.۱درصد ،کهگیلویه و بویراحمد  ۳.۵و گیالن ۳.۷
و خراسان جنوبی  ۳.۸ثبت شده است .باالترین حد
تورم ساالنه نیز به استان کردســتان با  ۴۸.۶درصد
اختصاص دارد.
اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته است تا
بررسی شود و اگر شرکتی علیرغم تأمین ارز کاالی خود
را ترخیص نمیکند مشخص شود.در همین خصوص
معاون گمرک ایران اعالم کرده است ،با احتساب کاالهای
موجــود در گمرکات مرکزی کشــور از جمله گمرک
تهران و ...همچنین انبارهای تحت کلید گمرک ایران،
مجموعاً بیش از  7میلیون تن کاالی اساسی در بنادر و
گمرکات کشور ذخیره شده است .کاالهای اساسی 25
گروه هستند که ارز نیمایی دریافت میکنند که شامل
گندم ،جو ،ذرت ،نهادههای دامی ،سویا ،روغن و دانههای
روغنی هستند،
این درحالی است که محمدصادق مفتح ،قائممقام وزیر
صمت در امور بازرگانی گفته است :یکی از اولویتهای
وزارت صمت ،رسوب نکردن کاال در گمرکات است.
میلیــون و ۱۱۱هــزار تــن کاال بــه ارزش یک
میلیــارد و۳۲۷میلیون دالر ،چیــن با۲۲۲هزار
تــن بــه ارزش ۷۲۹میلیــون دالر ،ترکیــه با
۳۰۷هــزار تــن بــه ارزش ۳۸۴میلیــون دالر،
آلمان بــا ۸۳هزار تــن بــه ارزش ۱۲۹میلیون
دالر و ســوئیس بــا ۱۱۳هــزار تن بــه ارزش
۱۰۱میلیون دالر ،پنج شــریک کشورمان برای
تامین کاالهای مورد نیاز کشــور بودند.لطیفی
در خصوص میــزان کاالهای عبوری از کشــور
توضیــح داد :ترانزیــت کشــور در خــرداد ماه
مانند دو ماه فروردین و اردیبهشــت روند خوبی
دارد و ۹۰۱هزار تن کاال ،میزان کاالهای عبوری
از کشــورمان در این ماه بوده اســت که با وجود
رشد ۱۲۱درصدی ترانزیت در سه ماهه اول سال
نسبت به فصل بهار  ،۱۳۹۹نسبت به اردیبهشت
مــاه ۳۲هــزار تــن کاالی کمتر از کشــورمان
عبــور کرده که ایــن میزان کاهــش ۳درصدی
را نشان میدهد.
تسهیالتی که با آن فقط میتوان  ۸متر از
یک خانه را خرید!
بر اســاس اعالم بانک مرکزی ،متوســط قیمت
هر متر مربع واحد مســکونی در تهران در خرداد
امســال ۲۹ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومــان بود؛ از
آنجایی که برای خرید یک واحد مســکونی ۵۰
متری ،حدود یک نیم میلیارد تومان بودجه یک
خانوار نیاز است؛ وام  ۲۴۰میلیون تومانی مسکن
تنها  ۱۶.۲درصد از آن ملک را پوشــش میدهد؛
متقاضی میتواند صرفاً  ۸متــر از یک واحد ۵۰
متری را خریداری کند.
پیش از این نیز برخی مدیران ارشد بانک تخصصی
بخش مسکن شــامل مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره بر کم بودن این تســهیالت و پایین بودن
قدرت پوشــش دهی خریــد مســکن از محل
تسهیالت خرید مسکن تأکید داشــته و از ارائه
درخواســت خود به بانک مرکزی برای افزایش
سقف این تسهیالت خبر داده بودند.

رئیسیدر نشستبا۶نامزدانتخابات:

همدلی میتواند منتهی به رفع
مشکالتمردمشود

رئیس جمهــور منتخب ملت ایــران گفت:
احساس مردم باید این باشد که همه نگاههای
سیاسی و دیدگاهها منتهی به رفع مشکالت و
گرهها از زندگی آنها میشود.
به گزارش مهر ۶ ،نامزد انتخابات سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری ساعتی پیش با حضور
در دفتر ســید ابراهیم رئیســی با وی دیدار
کردند.
در این دیــدار صمیمانه که به دعوت ســید
ابراهیم رئیســی برگزار شــد ،کاندیداهای
انتخابات ریاســت جمهوری درباره وضعیت
کشور و راههای حل مشکالت موجود با رئیس
جمهور منتخــب هماندیشــی و تبادل نظر
کردند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ،محسن
مهر علیزاده ،علیرضا زاکانی ،عبدالناصر همتی،
سعید جلیلی و محســن رضایی نامزدهایی
بودند که در رقابتهای انتخاباتی سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری حضور داشتند و امروز
با پایان یافتن رقابتها ،برای تبریک به رئیس
جمهــور منتخب و اعالم همــکاری با دولت
آینده ،با دکتر ســید ابراهیم رئیسی مالقات
کردند.
رئیس جمهور منتخب در پایان این نشست،
دیدار دو ســاعته خود با نامزدهای انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را جلسهای
بسیار خوب توصیف کرد و گفت :دوستان در
این جلســه دیدگاهها و نظرات خود را مطرح
و اولویتهایی که فکــر میکنند دولت آینده
باید در این یک ماه پیگیری نماید بیان کردند.
وی افزود :در این جلسه راهکارهای مختلفی
که برای حل مسائل کشور وجود دارد و بخشی
از آنها در مناظرات انتخاباتی نیز مطرح شد،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .مسلماً همه
دوستان دغدغه کشور ،انقالب ،رفع مشکالت
و گرهگشایی از زندگی مردم را دارند که این
خیلی مهم است.
رئیس جمهور منتخب با ابراز امیدواری نسبت
به تداوم این نوع جلســات تأکید کرد :دوره
رقابتهای انتخاباتی پایان پذیرفته و اکنون
دوره رفاقت ،همدلــی ،همراهی و همکاری
برای رفع مشکالت مردم است که یک دغدغه
همگانی است.
رئیسی خاطرنشان کرد :انشاءاهلل همدلی و
هماندیشیها منحصر به این جلسه نبوده و این
روش ادامه مییابد و مردم هم باید احساسشان
این باشد که همه نگاههای سیاسی و دیدگاهها
منتهی به رفع مشکالت و گرهها از زندگی آنها
خواهد بود.
در پایان این نشســت نامزدهــای انتخابات
ریاست جمهوری سیزدهم ،با رئیس جمهور
منتخب عکس یادگاری گرفتند.

آمریکا:متعهدبهبازگشتدوطرفه
آمریکاوایرانبهبرجامهستیم

جالینا پورتــر ،معــاون ســخنگوی وزارت
خارجه آمریــکا گفته اســت همانگونه که
آنتونی بلینکن وزیر خارجه گفته اســت ،ما
متعهد به بازگشت دو طرفه آمریکا و ایران به
برجام هستیم .
او در یــک نشســت خبــری تلفنــی بــه
خبرنــگاران گفت :رابــرت مالــی نماینده
ویژه ما در امــور ایران در واشــنگتن پس از
بازگشت از دور ششم مذاکرات (وین) در حال
رایزنی است.
پیش از این ،یک سخنگوی وزارت امور خارجه
فرانسه نیز با اشــاره به اینکه مذاکرات وین
درباره احیــای برجام به مراحل حساســی
نزدیک شــده اســت ،بر لزوم از ســرگیری
سریعتر دور بعدی گفتوگوها در این زمینه
تاکید کرد.
این ســخنگو افزود :همانطور که روز جمعه
وزیر امــور خارجــه (ژان ایو لودریــان) در
دیدارش با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی
خود تاکید کرد مذاکرات منجر به پیشــرفت
قابل توجهی شــده اســت ،به ویژه در زمینه
مسائل هســتهای .اما هنوز باید از موانع فنی
و چالشهای سیاســی برای رسیدن به توافق
عبور کنیم.
این ســخنگو اضافه کــرد :فرانســه در کنار
شــرکای اروپاییاش به این مذاکرات با هدف
رســیدن به توافقــی رضایتبخــش کامال
متعهد است.
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خریداران برای سرمایه گذاری در بازار سکه و طال احتیاط کنند

جزئیات۶میلیون تن کاالی اساسی موجود در بنادر مهم

خریداران طال و سکه در انتظار احیای برجام
در حالی که قیمــت دالر از
کانال  25هــزار تومان عبور
کرده اما در بازار سکه خبری
از شکســت مقاومت قیمتی
وجود ندارد .سکه در معامالت
روز سه شــنبه  10میلیون و  788هزار تومان خرید و
فروش شد .فعاالن بازار طال و سکه معتقدند سکه در هفته
های آتی پتانسیل گران شدن را دارد اما باید منتظر ماند و
چشم به نتیجه مذاکرات وین دوخت.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در این رابطه می گوید:
در حال حاضر مهمترین اتفاق سیاســی پیشرو بحث
برجام است .محمدولی افزود :تا زمانی که این موضوع
ت دالر و طال همچنان تحت
تعیین تکلیف نشــود قیم 
تاثیر اخبار مربوط به آن نوسان خواهد داشت .به گفته
محمدولی ،این روزها تقاضای خرید برای سکه تمام و
نیم سکه افزایش داشته است که نشان می دهد خریداران
برای سرمایه گذاری به این بازار روی آورده اند.
به گفته کارشناسان بازار طال وسکه اگر قیمت دالر باالی
 ۲۵هزار تومان بماند و قیمت طال نیز دچار ریزش نشود
قیمت سکه می تواند از مرز  ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار عبور
کند .این در حالی است که طی یک هفته اخیر هر اونس
طالی جهانی در مرز  ۱۹۰۰دالر در نوسان بود و تا ۱۹۰۹
دالر هم افزایش پیدا کرد ،اما در مجموع  ۳۵دالر کاهش
یافت .عالوه براین ،نرخ ارز نیز به عنوان عامل تاثیرگذار
داخلی بر قیمت سکه و طال ،در این هفته نوسان داشته و
با افزایش همراه بود .براین اساس ،با توجه به افت و خیز
قیمت جهانی طال و نوسان قیمتها در بازار ارز داخلی،
قیمت سکه و طال نیز با نوسان همراه بوده است.
به گفته فعاالن ،عدم مرزشکنی سکه در روز صعود معنادار
دالر ،برای برخی از بازیگران با تجربه فلز گران بهای داخلی
به معنای آن است که برای خریدهای بیشتر باید جانب
احتیاط را رعایت کنند .در واقع وقتی صعود معنادار دالر
نمی تواند ســکه را از مقاومت حساس عبور دهد ،نشان

ریزش ۳۰درصدی قیمت مسکن مهر در پردیس

دهنده آن است که فلز گران بهای داخلی با ضعف نسبی
تقاضا مواجه است .برخی فعاالن باور دارند ،نزول قیمت
طال در بازارهای جهانی موجب شد که سکه بازان متهورانه
رفتار نکنند .روز گذشته اونس طال نه تنها به سوی مرز
هزار و  ۸۰۰دالری حرکت نکرد که در مقطعی تا محدوده
هزار و  ۸۵۰دالری عقب نشینی کرد .در واقع ،نزول اونس
طال نتوانست قیمت سکه را در جهت کاهشی قرار دهد،
ولی موجب شد که سرعت حرکت فلز گران بهای داخلی
کند شود .برخی دیگر از معامله گران باور داشتند که سکه
بازان به دلیل عدم اطمینان نسبت به رفتار آینده قیمت
دالر ،با جسارات زیادی وارد بازار نشدند .از این زاویه دید،
در صورتی که دالر امروز باالی خط  ۲۵هزار تومانی باقی
بماند ،می توان شاهد افزایش بیشتر قیمت سکه بود.
تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که سکه بتواند
باالی محدوده  ۱۰میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان تثبیت

شود ،می تواند خود را حتی به باالی محدوده ۱۱میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان برســاند .شــماری از افزایشی های
بازار سکه حتی نسبت به صعود بهای اونس طال در روز
چهارشنبهخوشبینهستند.
در همین رابطه رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهران در
گفت و گو با "کسب و کار" درباره چشــمانداز بازار در
روزهای آینده سکه گفت :در حال حاضر مهمترین اتفاق
سیاسی پیشرو بحث برجام اســت و تا زمانی که این
ت دالر و طال همچنان
موضوع تعیین تکلیف نشود قیم 
تحت تاثیر اخبار مربوط به آن نوسان خواهد داشت.
ابراهیم محمد ولی افزود :با توجه به نوسان قیمت طال
و ســکه در این هفته ،حجم تقاضا نیــز کاهش یافته و
خریداران منتظر ثبات قیمتی بازار برای خرید هستند.
البته با توجه به روند اونس جهانی طال ،در صورت ثبات
بازار ارز و مدیریت آن ،انتظار آرامش قیمت در روزهای

مرغداران طی دو ماه گذشته و کمبود نهاده آزاد در بازار
علیرغم سه برابر بودن قیمتها نسبت به بازارگاه است.
محسنیان هشدار داد :اگر چارهای فوری اندیشیده نشود
و مشابه سه هفته گذشــته که مرتب تذکر داده شده،
همچنان به وضعیت صنعت بی توجهی شود ،مرغداران
ناگزیر به حذف مــرغ خود خواهند بــود ،چون دیگر
شرایط قابل تحمل نیست و پر واضح است که تاوان این
سیاستهای غلط دولت را مردم و دولت آینده خواهند
داد .وی درباره کاهش تولید و افزایش شــدید قیمت
تخم مرغ به دنبال ادامه روند فعلی هشدار داد و گفت:
به راحتی نمیشود نیاز مردم را از محل واردات تأمین
کنیم چون تخم مرغ ماندگاری کمی دارد و مثل مرغ
قابل ذخیره سازی طوالنی نیست ضمن اینکه کشورها
برای مازاد نیاز خود ،برنامه صادراتی تعیین شده دارند
و قادر به تأمین نیازهای فوری و دفعتی نیستند و ما در
سالهای گذشته چنین روندی را شاهد بودهایم.
اگر چارهای فوری اندیشــیده نشود و مشابه سه هفته
گذشته که مرتب تذکر داده شده ،همچنان به وضعیت
صنعت بی توجهی شود ،مرغداران ناگزیر به حذف مرغ
خود خواهند بود .این فعال بخش خصوصی ادامه داد:
نکتهدیگراینکهمشکالتترخیصنهادههاازگمرکنیز
دستخوش پاسکاریهای مدیریتی شده و این مساله
نه تنها به کمبودها دامن میزند بلکه ماحصل زحمت
کشور را در شرایطی که با محدودیت تأمین ارز مواجهیم
به انبوهی از کاالی فاسد شده تبدیل میکند که دوباره
در مرغداریها باعث بیماری پرنده و مسمومیتهای
آشکار و پنهان و کاهش قابل توجه بهرهوری میشود.
وی اضافه کرد :نباید مسئوالن اجازه دهند اتفاقاتی که
با مدیریت درست میتوان از وقوع آنها پیشگیری کرد،
تبدیل به بحران در صنعت و اجتماع شود.

جزئیات۶میلیون تن کاالی اساسی موجود در بنادر مهم

افت۱۰درصدی ترخیص از گمرکات
میدهد با افزایش شدید قیمت جهانی کاالهای
اساســی مانند ذرت ،ارزبری این کاالها افزایش
یافته است اما بهلحاظ وزنی که شاخص مهمتری
محســوب میشــود واردات افت داشته است و
آثار این موضــوع در بازارهای داخلی تا حدودی
مشهود شده است.
حدود  4.564میلیون تن کاالی اساسی از قبیل
گندم ،ذرت ،جو ،روغن خــام و دانههای روغنی
در بنادر و گمرکات مختلــف وجود دارد ،بر این
اســاس تنها  3.3میلیون تــن کاال در بندر امام
خمینی(ره) موجود است ،همچنین  17کشتی
حامل  403هزار تن کاالی اساسی شامل ذرت،
گندم ،دانههای روغنی و نهادههای دامی بهعالوه
شکر در حال تخلیه میباشند.

آتی دور از انتظار نیست .محمدولی بیان کرد :هرچند
آیندهنگری درباره قیمت طال کار دشــواری است ،اما با
توجهبهتجاربگذشتهمیتوانپیشبینیکردکهامسال
وضعیت بازار طال بهتر از پارسال خواهد شد.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار داشت :هرچند
آیندهنگری درباره قیمت طال کار دشــواری است ،اما با
توجهبهتجاربگذشتهمیتوانپیشبینیکردکهامسال
وضعیت بازار طال بهتر از پارسال خواهد شد.
وی ادامه داد :یعنی عرضه و تقاضــا و بهطور کلی داد و
ستد بیشتر خواهد شد .وقتی بازار به سمت ثبات و تعادل
حرکت کند قیمتها نیز به ثبات خواهد رسید .هرچند
نمیتوان برای مثال انتظار داشت قیمت طالی  ۱۸عیار
از کانال یک میلیون تومانی به کانال  ۶۰۰یا  ۷۰۰هزار
تومانی وارد شود ،اما ممکن اســت در دامنه حدود ۱۰
درصد نوسان داشته باشد.

این روزها اخباری مبنی بر کاهش قیمت مسکن مهر به
گوش می رسد با این وجود خرید یک واحد مسکن مهر
در روزهای اخیر کماکان به چند صد میلیون تومان پول
نیاز دارد.رصد بازار مسکن مهر در شهر پردیس از کاهش
 ۳۰درصدی قیمت ها در این بازار حکایت دارد؛ این اتفاق
در حالی می افتد که به سبب افزایش افسارگسیخته
قیمت مسکن در تهران بسیاری از شهروندان تهرانی
به حومه شهر تهران و خصوصا شهر پردیس نقل مکان
کرده اند و به نسبت سال های گذشته تقاضا برای مسکن
در این نقطعه از کشور افزایش یافته است.
با این وجود افزایش تقاضا برای مسکن در حومه شهر
تهران نیز نتوانسته است مانع رکود در معامالت خرید
ملک در شهرهای پردیس و پرند شود چراکه با وجود
افزایش تقاضا اما میانگین قیمت واحدهای مسکونی
حتی در این مناطق نیز بیش از قدرت خرید متقاضیان
اســت.میانگین پول مورد نیاز برای خرید یک واحد
مســکن مهر در فاز  ۱۱پردیس  ۵۰۰میلیون تومان
است و در حال حاضر یک واحد ۸۷متری در این منطقه
 ۵۵۰میلیون تومان قیمت خورده است؛ گفتنی است که
واحدهای گران تری نیز در این منطقه از شهر پردیس
یافت می شــوند به طوری که واحدهای  ۹۸متری فاز

 ۱۱زون پردیس در حال حاضــر  ۸۵۰میلیون تومان
قیمت خورده است .میانگین قیمت مسکن مهر در فاز۸
پردیس نیز  ۵۵۰تا  ۶۵۰میلیون تومان است و به عنوان
مثال یک واحد مسکن مهر در فاز  ۸به متراژ  ۱۱۰متر
در حال حاضر  ۶۱۵میلیون تومان قیمت خورده است و
یک واحد  ۱۰۵متری در این فاز نیز در حال حاضر ۵۳۰
میلیون تومان قیمت دارد.
در این بین اما میانگین قیمت مسکن مهر در شهر پرند
به نسبت از پردیس پایین تر اســت و به عنوان مثال
خرید یک واحد مســکن مهر  ۸۶متری در فاز  ۶پرند
 ۳۳۵میلیون تومان پول می خواهد و یا مسکن مهرهای
کیسون پرند در حال حاضر متری ۳میلیون و ۶۰۰هزار
تومان قیمت خورده اند که خرید یک واحد  ۷۵متری
آنها ۲۷۰میلیون تومان پول می خواهد.رصد بازار حاکی
از آن است که خرید مسکن مهر در فاز ۶این منطقه بین
 ۲۰۰تا  ۳۵۰میلیون تومان پول می خواهد با این وجود
مسکن مهرهای گران قیمت نیز در شهر پرند یافت می
شود به طوری که در فاز  ۲پرند میانگین قیمت مسکن
های مهر به  ۷۰۰تا  ۸۰۰میلیون تومان می رسد و به
عنوان مثال خرید یک واحد مسکن مهر  ۸۷متری در
این منطقه ۸۰۰میلیون تومان پول می خواهد.

سهم بنگاه های کوچک و متوسط از منابع بانکی اندک است

سوءمدیریت در نهادههای دامی اوج گرفت

با وجود بیــش از ۶میلیون تن کاالی اساســی
در بنادر و گمرکات کشــور ،واردات نهادههای
دامی و ...حدود ۱۰درصد نسبت به خرداد سال
گذشته کاهش داشته است .از ابتدای سال جاری
تا پایان هفته اول تیر ماه بیــش از  6.1میلیون
تن انواع کاالی اساســی بــهارزش  3.1میلیارد
دالر ترخیص شد ،این درحالی است که واردات
کاالی اساسی در مدت مشــابه سال قبل بیش
از  6.8میلیون تن و بــهارزش  2.9میلیارد دالر
بوده است.
این آمارهای مقایسهای نشــان میدهد از نظر
وزنی واردات کاالهای اساسی حدود  10درصد
افت کرده اســت اما ارزش واردات تقریباً  27تا
 30درصد افزایش یافته است ،این موضوع نشان

با وجود بیش از ۶میلیون تن کاالی اساسی در بنادر
و گمرکات کشور ،واردات نهادههای دامی و ...حدود
۱۰درصد نسبت به خرداد ســال گذشته کاهش
داشته است .از ابتدای سال جاری تا پایان هفته اول
تیر ماه بیش از  6.1میلیون تن انواع کاالی اساسی
بهارزش  3.1میلیارد دالر ترخیص شد ،این درحالی
است که واردات کاالی اساسی در مدت مشابه سال
قبل بیش از  6.8میلیون تن و بهارزش  2.9میلیارد
دالر بوده است.
این آمارهای مقایسهای نشان میدهد از نظر وزنی
واردات کاالهای اساســی حــدود  10درصد افت
کرده است اما ارزش واردات تقریباً  27تا  30درصد
افزایش یافته اســت ،این موضوع نشــان میدهد

با افزایش شــدید قیمت جهانی کاالهای اساسی
مانند ذرت ،ارزبری این کاالها افزایش یافته است
اما بهلحاظ وزنی که شــاخص مهمتری محسوب
میشود واردات افت داشته است و آثار این موضوع
در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است.
حدود  4.564میلیون تن کاالی اساســی از قبیل
گندم ،ذرت ،جو ،روغن خام و دانههای روغنی در
بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد ،بر این اساس
تنها  3.3میلیون تن کاال در بندر امام خمینی(ره)
موجود است ،همچنین  17کشــتی حامل 403
هزار تن کاالی اساسی شامل ذرت ،گندم ،دانههای
روغنــی و نهادههای دامی بهعالوه شــکر در حال
تخلیه میباشند.

خرید ملک در پردیس چقدر پول میخواهد؟

خطر حذف مرغهای تخمگذار

رئیس هیئت مدیره کانون سراســری مرغ تخمگذار با
بیان اینکه مشکالت حمل و نقل نهاده های دامی از بنادر
جنوبی به مقصد استانها جدی اســت ،درباره احتمال
حذفگلههایمرغتخمگذارهشدارداد.مجیدمحسنیان،
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران
گفت :در شرایطی قرار گرفتهایم که عالوه بر تحمل زیان
شدید توسط مرغداران به امید آیندهای که مسئوالن فقط
قول آن را میدهند ،روزمرگی ناخوشایندی بابت تأمین
نهادههای خوراک به مرغداران تحمیل شده است و چون
با موجود زنده سر و کار داریم نمیتوان آن را به هر شکلی و
به راحتی مدیریت کرد و اگر هم بخواهیم از بازار آزاد نهاده
تأمین کنیم باید به چند برابر قیمت آن را خریداری کنیم.
وی افزود :علیرغم اینکه حوالههای تحویل کنجاله سویا
و ذرت طبق برنامه و سهمیه بندی از بازارگاه صادر و وجه
آن با تمام مشکالت نقدینگی حتی دو هفته قبل از صدور
حواله در سامانه مذکور واریز میشود اما مشکالت حمل و
نقل از بنادر جنوبی به مقصد استانها بسیار جدی است.با
اینکه مرغداران به ناچار ،درخواست غیر قانونی رانندگان
کامیونها که تا  ۵۰۰تومان به ازای هر کیلو حمل نهاده
مطالبه میکنند را میپذیرند ولی کمبود کامیون و تریلر
و یا عدم تمایل رانندگان به فعالیت در این حوزه به یک
معضل تبدیل شده است
محسنیان گفت :با اینکه مرغداران به ناچار ،درخواست
غیر قانونی رانندگان کامیونها که تا ۵۰۰تومان به ازای
هر کیلو حمل نهاده مطالبه میکنند را میپذیرند ولی
کمبودکامیونوتریلرویاعدمتمایلرانندگانبهفعالیت
در این حوزه به یک معضل تبدیل شده است .وی ادامه
داد :این در شرایطی است که حتی برخی از مرغداران
امکان تأمین نهاده از بازار آزاد را هم ندارند؛ که از جمله
دالیل آن کمبود شدید نقدینگی ناشی از زیان شدید

افت۱۰درصدی ترخیص از گمرکات

افزایش تقاضا برای سکه تمام و نیم سکه
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در حالی روز دهم تیرماه با
عنوان روز صنعت و معدن
نامگذاری شــده کــه این
حوزه در اقتصاد ایران مورد
بی توجهی های بسیار قرار
گرفته و در چند سال اخیر به رغم نامگذاری حمایت
از تولید و رفع موانع تولید و صنعت کشور همچنان
درجا می زند و بسیاری از واحدهای تولیدی زمینگیر
شــده اند .یک عضو خانه صنعت و معــدن در این

رابطه می گوید :در بخش تولید و صنعت مشکالت
متفاوتی به چشم می خورد که بخش تامین مالی به
عنوان یک عامل برون زا بسیار اهمیت دارد .آرمان
خالقی افزود :دلیل نرسیدن تسیهالت به بنگاههای
کوچک و متوسط شرایط نظام بانکی و نحوه انتخاب
مشتری است .برای نظام بانکی مهم این است که با
یک مشتری طرف حساب شود تا با صدها مشتری
روبرو شود.
تولیدکنندگان طی ســالهای گذشــته همواره با
مشکالت مختلف از جمله موانع بانکی ،رشد مداوم
هزینههای تولید و دست اندازهای دریافت مجوزهای
کسب و کار روبرو بودهاند .موانعی که باعث افزایش

هزینههای تولید شده و حاال صنعتگران چشم انتظار
تالش دولتیها برای رفع آن هستند .در حال حاضر
تولیدکنندگان با مشــکالت مختلفی دست و پنجه
نرم میکنند ،از مســائل و موانع بانکــی و دریافت
تسهیالت گرفته تا دخالتهای گاه و بیگاه و بی حد
دولت در مســائل اقتصادی و تعارض منافع برخی
مســئوالن دولتی در تصمیم گیری های اقتصادی.
این اتفاقات نتایج دردسرسازی را برای صنعتگران
به همراه دارد که باال رفتن قیمت تمام شده تولید و
به هم خوردن نظام عرضه و توزیع از آن جمله است.
محمدرضا مرتضوی ،دبیرکل خانه صنعت ،معدن و
تجارت ایران میگوید :بزرگترین نقطه مثبت سال

گذشته در جهش تولید ،ایجاد کمیسیونهای ستاد
تسهیل بود که دســتگاههای دولتی در آن حضور
پیدا میکردند و آنها نیز موظــف بودند به تک تک
واحدهای تولید رسیدگی کنند .وی نقش تحریم ها
را در بروز مشکالت تولید بی تاثیر ندانست و افزود:
تحریم ها و تورم نیز در ایجاد اشکال در تولید نقش
داشتند و نباید این موارد را نادیده گرفت .مرتضوی،
اقتصاد دولتی را ســمی برای تولید کشور دانست و
گفت :مهمترین مانع تولید کشــور ،دخالت بیش از
حد دولت در اقتصاد کشور است .بینظمی در دخل
و خرج و بی انضباطی جزء مشــکالت کالن اقتصاد
ایران است.

بانک ها؛ مانع تولید

آرمان خالقی ،عضو خانه صنعت و معدن

در بخش تولید و صنعت مشکالت متفاوتی به چشم می خورد که بخش تامین مالی به عنوان یک عامل برون زا بسیار اهمیت دارد .موضوعات بانکی ،تامین مالی و مالیاتی عناوینی هستند که بنگاه های تولیدی و صنعتی دست به گریبان آنها
بوده و برای برون رفت از آنها تالش زیادی متوجه مسووالن است .همچنین موضوع صدور مجوزها در دریافت آن ،موضوعات محیط زیستی ،تامین انرژی و مواد اولیه نیز مشکالتی است که در چند سال اخیر روبروی تولید و صنعت ایستادگی
کرده اند .بروکراسی زیادی بر سر راه مجوزدهی به راه اندازی کسب وکارهای تولیدی و صنعتی وجود دارد که الزم است در جهت حل آن توجهات الزم اعمال شود .تامین مالی هم برای بنگاههای بزرگ هم برای بنگاههای کوچک و متوسط
از اهمیت خاصی برخوردار است .در تمام این بنگاهها اشتغال زایی وجود دارد و اینطور نیست که تنها واحدهای بزرگ و یا کوچک و متوسط باالترین آمار اشتغال را به خود نسبت بدهند .بنابراین تامین مالی تمام واحدها باید در اولویت قرار
بگیرد .در مجموع بنگاهها زنجیره تولیدهستند .زنجیره تامین ،توزیع و عرضه به عنوان زنجیره به هم پیوسته ای است که صنعتی را پویا می کند .دلیل نرسیدن تسیهالت به بنگاههای کوچک و متوسط شرایط نظام بانکی و نحوه انتخاب
مشتری است .برای نظام بانکی مهم این است که با یک مشتری طرف حساب شود تا با صدها مشتری روبرو شود .گزینشی که در اعطای تسهیالت وجود دارد نشان می دهد که بانک ها برای پروژه های کالن تر برنامه ریزی کرده اند تا سرمایه
در گردش به هر چه سریع تر به خزانه بانک به خزانه برگردد .برای سیستم بانکی تشکیل یک پرونده بسیار با اهمیت تر است تا بخواهد صدها پرونده برای تسهیالت دهی به بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل دهد .این بدان معناست که
سروکار داشتن با یک بنگاه به مراتب به صرفه تر از این است که با 500بنگاه سروکار داشته باشد .باز از همین تسهیالتی که به شرکت های بزرگ داده می شود اولویت با بنگاه هایی است که نیاز وارداتی دارند .به عنوان مثال برای تهیه کاال نیاز
به واردات مواد اولیه دارند .همچنین منابع بانکی محدود است و قاعدتاً بانکها میدانند که مشتریشان چه کسانی هستند و عمده منابعشان مشخص است که در طی سال به چه سمت و سوی میرود .بعضاً بانکها مشتری ثابت دارند که
ساالنه به این افراد وام تخصیص میدهند و یا وام آنها را تمدید میکنند .از آنجا که منابع بانکی محدود است و تمام مشتریهای ثابت درخواست تمدید وام دارند و تعداد محدودی جدید وارد میشوند .بانکها در ارائه تسهیالت برای راهاندازی
کسب و کارها نمیتوانند فعاالنه عمل کنند .از سویی با توجه به شرایط سختی که برای دریافت تسهیالت وجود دارد ،بانکها به عنوان یک مانع بین فعاالن اقتصادی شناخته میشوند.
بنابراین سهم کل بنگاه های کوچک و متوسط در دریافت تسهیالت کمتر از بنگاههای بزرگ است .ادعای ما این است که سهم بخش تولید همان باشد که در بخش های پولی بانکی مطرح می شود.حتی باید بیشتر باشد .بانک مرکزی باید
گزارش دهد که نسبت متقاضیان به پاسخگویی بانکها در پرداخت تسهیالت چقدر است .متاسفانه بنگاههای کوچک و متوسط درهمین سهم ناچیزی که در دریافت تسهیالت باز هم قادر نیستند تمام تسهیالت تقاضا شده را دریافت کنند.
سیستم بانکی از تسهیالت تقاضا شده میزان بسیار کمی را پرداخت می کنند .به عنوان مثال از 100میلیارد تومان 20میلیارد تومان دریافت می کنند .نسبت پاسخگویی تسهیالت تخصیص یافته به تقاضا داده شده بسیار کم است .از سوی
دیگر دولت باید از تصدیگری دست بردارد .با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمیخواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود ،نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند .بنابراین باید هزینهها کاهش پیدا کند ،گردش پول تنظیم
شود .ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم .برای مثال شرکتهای سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاهها تقویت شود.
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کپسولفضاییروسی ۳۶۰۰پوندباررابهایستگاهفضاییبرد
یککپسولتامینذخایرروسیهمراه ۳۶۰۰پوندبارازقزاقستانبهایستگاهفضاییبینالمللیپرتابشد.کپسولروسی«پروگرس»۷۸ازمقربایکنوردرقزاقستانبهفضاپرتابشد.
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اخبار
آمازونکتابخوانالکترونیکیتاشومیسازد

براساس گزارشــی جدید آمازون مشغول بررسی اســت تا یک کتابخوان
الکترونیکی تاشو بسازد.به گزارش بیزینس اینسایدر ،به نظر میرسد شرکت
آمازون تصمیم دارد یک کتابخوان الکترونیکی با نمایشگر تاشو بسازد که
مانند کتاب باز و بسته میشود.مارک گرومن خبرنگار بلومبرگ در گزارش
جدید خود از تالش آمازون در این زمینه خبر داده است .به گفته او آمازون
هم اکنون مشــغول بررسی و گفتگو در این باره اســت .آمازون نخستین
دستگاه کتابخوان الکترونیکی خود به نام کیندل را یک دهه قبل ساخت و
به بازار عرضه کرد .این کتابخوان الکترونیکی با برچسب قیمتی  ۳۹۹دالر
با ضخامت زیاد و وزن باالیی داشت .با این وجود در عرض چند ساعت تمام
موجودی دستگاه فروخته شد.

یواندیجیتالچینپولواحداروپاییراتهدیدمیکند

بیشتر توســعه پیدا کند .در ادامه دکتر رضا قربانی ،معاون
نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:
صندوق نوآوری متناسب با مسئولیتی که برعهده دارد ،در
حوزه تقویت اقتصاد و نوآوری فعالیت میکند .وی با اشاره
به اینکه طی  ۱۵سال گذشــته ادبیات مبتنی بر فناوری در
کشور شکل گرفته است ،افزود :نهادهای مختلفی همچون
پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشــد و صندوق نوآوری و
شکوفایی طی سالهای گذشته در کشور راهاندازی شدهاند تا
امروز شاهد پیشرفت در حوزه فناوری باشیم .معاون نوآوری و
توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد :آموزش
عالی کشور باید منجر به تجاریسازی ایدهها شود .قربانی در
پایان تاکید کرد :همکاریهای دوجانبه میان ارمنستان و ایران
میتواند موجبات تجاریسازی و توسعه اقتصادی را برای هر
دو کشور فراهم کند.
دکتر سیاوش ملکیفر ،معاون توســعه صندوق نوآوری و
شکوفایی نیز اکوسیستم فناوری ایران را از بالغترین و برترین
اکوسسیستمهای فناوری منطقه دانست و گفت :شرکتهای
دانش بنیان ما از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار هستند.
این در حالی است که در ســال  ،2020تعداد  450شرکت
صادراتی ما بیشــتر از یک میلیارد دالر صادرات داشتهاند.
وی افزود :شــرکتهای دانش بنیان در حوزههای مختلف
از اطالعــات ،ارتباطات و مخابرات گرفته تا ماشــین آالت،
کشاورزی ،مواد شــیمیایی و ...فعالیت میکنند .همچنین
این شرکتها ما را در بسیاری از موارد همچون حوزه اقالم

مبارزه با کرونا بینیاز کردهاند .معاون توسعه صندوق نوآوری
و شکوفایی با اشاره به اینکه این صندوق خدمات متعددی به
شرکتهای دانش بنیان ارائه میکند ،تصریح کرد :یکی از
اهداف صندوق نوآوری در صادرات محصوالت دانش بنیان،
تالش برای حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای
خارجی و پذیرش هیات تجاری از کشورهای مختلف است.
ملکیفر به افتتاح نمایشگاه دائمیمحصوالت ایران در ایروان
اشاره کرد و گفت :این نمایشگاه که در فوریه 2021افتتاح شد،
میتواندبسترمناسبیبرایارتباطاتشرکتهایدانشبنیان
با ارمنستان باشد .سهراب آسا ،مدیر امور بینالملل صندوق
نوآوری و شــکوفایی نیز گفت :رابطه خوب بین ارمنستان و
ایران در سالیان دراز گذشته فقط به مسایل علمی ،فناوری،
اقتصادی و سیاسی برنمیگردد و شامل موضوعات فرهنگی و
اجتماعی نیز بوده است.
وی افزود :همانطور که ظرفیت همکاریهای دوجانبه بین
وزارت اقتصاد ارمنستان با نهادهای مستقل در ایران وجود
دارد ،این ظرفیت برای نهاد تامین مالی اکوسیستم نوآوری
کشور نیز میســر بوده و این صندوق از ظرفیت خوبی برای
عقد تفاهمنامه همکاریهای مشترک با متناظرین ارمنی
خود برخوردار است.مدیر امور بینالملل صندوق نوآوری و
شکوفایی با اشاره به بازیگران اصلی زیست بوم نوآوری کشور
به نقش معاونت علمیو فناوری ریاستجمهوری ،وزارت علوم
تحقیقات و فناوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید
کرد و حضور تعدادی از شرکتهای دانشبنیان ایرانی در این

درخواست نصر کشور از شرکت سهامی نمایشگاهها:

الکامپ حداقل سه ماه دیرتر برگزار شود

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :
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تنها طی چهــار روز به حــدود  ۱۰۰۰۰۰در فضایی به
وسعت  ۶۵۰۰۰متر بوده اســت .خوارزمی با استناد به
همین استقبال و شلوغی نمایشگاه و همچنین مساله
«عدم واکسیناسیون طیف گستردهای از هموطنان» و
همچنین با اشاره به برپایی انتخابات ریاست جمهوری
و تغییــر دولت طی دو مــاه آینده ،از مدیر نمایشــگاه
بینالمللی خواسته که زمان برگزاری الکامپ بیست و
ششم را به تعویق بیندازد.
خوارزمی در پایان نامه خود خواستار این شده که الکامپ
در شرایطی برگزار شود که مخاطرات به همراه نداشته
باشد و حداقل به مت ســه ماه دیرتر برپا شود .او اعالم
کرده موکول کردن زمان برپایی نمایشــگاه الکامپ به
تاریخی دیرتر ،مشــارکت حداکثری خانــواده بزرگ
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور را به همراه خواهد
داشت و دولت جدید نیز در آن مشارکت بیشتری خواهد
داشت .به گفته رییس شورای مرکزی نصر کشور اگر این

تعویق اتفاق بیفتد «موجب ارتقای کیفیت نمایشــگاه
الکامپ امسال خواهد شد».اردیبهشت ماه امسال بود که
اعالم شد الکامپ امسال برخالف سال گذشته به صورت
فیزیکی برگزار خواهد شــد و این موضوع انتقاداتی در
اکوسیستم استارتاپی و فناورانه کشور به همراه داشت
به طوری که بر اســاس تحقیقات دیجیاتو بسیاری از
تیمهای بــزرگ و کوچک این حوزه قصد شــرکت در
نمایشگاه الکامپ امســال را ندارند .با این وجود «کاوه
ثروتی» دبیر اجرایی الکامپ امسال در گفتگو با دیجیاتو
عنوان کرده بود «بعید است که بتوانند زمان دیگری برای
برپایی نمایشگاه بگیرند و از همین رو باید در همین مدت
کوتاه شرایط برگزاری نمایشگاه را فراهم کنند ».ثروتی
تاکید داشته بود که تاریخ دیگری به آنها از سوی شرکت
سهامی نمایشــگاههای بینالمللی داده نشده است و از
همین رو الکامپ باید در این تاریخ برگزار شود هرچند
«حسین اسالمی» رئیس نصر تهران نیز به دیجیاتو گفته

بود که «در نهایت جان آدمها مهمتر است و اولویت اصلی
ما این مساله است .در چارچوب این شرایط تمام تالش
خود را میکنیم که در بازه زمانی فعلی الکامپ را برگزار
کنیم مگر آنکه یک دوره زمانی خاص را به صورت فیکس
به ما بدهند و نه آنکه صرفا به آینده موکول کنند».
به نظر میرسد نامه نصر کشوری به مدیرعامل شرکت
سهامی نمایشگاهها نیز برای گرفتن یک زمان خاص و
فیکس در ماههای آتی ارسال شده است تا تضمین برپایی
نمایشــگاه به صورت فیزیکی باقی بماند اما زمان آن به
وقتی موکول شود که خطرات کمتری در کشور از طریق
شیوع ویروس کرونا وجود داشته باشد؛ هرچند همانطور
که در نامه اشاره شده مشارکت بیشتر و تغییر دولت در
روزهای آینده نیز در ارسال این نامه نیز بیتاثیر نبوده
است.پیگیریها از نصر کشور حکایت بر این دارد که این
سازمان پیشنهادش برپایی الکامپ در مهر ماه و همزمان
با تلکام است ،مانند برخی ســالهای گذشته که این دو
نمایشگاه در کنار هم برپا میشدند« .حسن هاشمی»
ریاست نصر کشوری در گفتگویی کوتاه با دیجیاتو تاکید
کرده که اگر الکامپ در تیرماه برگزار شود سازمان نصر
کشوری در آن شرکت نخواهد کرد.
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صندوق نوآوری پشتیبان بیش از 6هزار شرکت دانش بنیان است
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رئیس شورای مرکزی نصر کشــور با ارسال نامهای به
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی
ضمن اعــام خطرهایی که برپایی نمایشــگاه الکامپ
برای عموم شهروندان خواهد داشت خواستار این شده
که این نمایشگاه حداقل سه ماه دیرتر برگزار شود تا در
این اوضاع اقتصادی از مخاطرات شــیوع ویروس کرونا
جلوگیری شود«.نظامالدین خوارزمی» با ارسال نامهای
به «حسن زمانی» اعالم کرده که سازمان نصر کشوری
تاکنون پنج دوره متوالی نمایشگا ه الکامپ را برگزار کرده
ولی در سال  ۱۳۹۹از برپایی این نمایشگاه منصرف شده
است .او به شرایط حاد شیوع ویروس کرونا و مالحظات
ستاد ملی مقابله با کرونا در ســال  ۱۳۹۹اشاره کرده و
تاکید داشته که الکامپ امســال نیز قرار بر این است به
پشتوانه نصر کشوری همچون سنوات گذشته در سطح
متعالی برگزار شود؛ با این وجود خوارزمی تاکید کرده
برپایی نمایشــگاه در دوران کنونی خطرهای زیادی به
همراه دارد.خوارزمی در نامه خود نمایشگاه الکامپ را
یک رویداد پرمخاطب تلقی کرده و تراکم جمعیت در آن
را بیش از حد معمول دانسته است .او به آمارهای دوره
قبل اشــاره کرده که تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه

استقبال ارمنستان از ورود شرکتهای دانش بنیان ایرانی به بازار این کشور

جلسه و تشریح چالشها و درخواستهای ایشان در پیشبرد
همکاریهای دوجانبه بیــن بخشهای خصوصی دو طرف
را نشان ظرفیتهای خوب همکاری بین دو طرف دانست.
در ادامه این دیدار آرتاشــس تومانیان ،ســفیر جمهوری
ارمنستان در ایران به ســابقه همکاریهای دو جانبه میان
دو کشور اشــاره کرد و گفت :روابط دوجانبه ما با پیشرفت
و توسعه همراه اســت و این همکاریها در زمینه آموزش،
علوم و فناوریها ویژگیهای خاص خود را دارد که با توجه
به ظرفیتهای موجود هر دو کشور شاهد توسعه این روابط
خواهیم بود.
وی بر نقشآفرینی صندوق نوآوری و شکوفایی در اکوسیستم
نوآوری ایران تاکید کرد و افزود :این صندوق که زیرمجموعه
نهاد ریاســت جمهوری در ایران فعالیت میکند ،نهاد بلند
پایهای اســت که امیدواریم با تعامل با آن به تعمیق روابط
فناورانه میان دو کشور کمک کنیم .واروس سیمونیان ،معاون
وزیر اقتصاد ارمنستان نیز گفت :ایجاد مسیرهای همکاری با
دولت ایران و شرکتهای دانش بنیان ایرانی برای ارمنستان
از اهمیت بسیاری برخوردار است .همچنین آرمن سیمونیان،
معاون وزیر مدیریت منطقهای و زیرســاخت ارمنستان در
سخنانی در این نشست گفت :ارتباطات و همکاریهای دو
کشــور در زمینه علوم میتواند با پیشرفت و توسعه هر چه
بیشتر همراه باشد.
وی بیان کرد :ارمنستان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو با
ایران همکاری خواهد کرد و شرایط را برای ورود شرکتهای
دانش بنیان ایرانی به این کشــور فراهم میکند .به نقل از
صندوق نوآوری و شــکوفایی ،در پایان این نشست ،چهار
شرکت دانش بنیان به تشریح ویژگیهای فنی محصوالت
خود برای ورود به بازار ارمنستان پرداختند.
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در دیدارهیات ارمنســتانی با معاونان صنــدوق نوآوری و
شکوفایی ،ضمن اعالم استقبال ارمنستان از ورود شرکتهای
دانش بنیان ایرانی به بازار این کشور ،اعالم شد که صندوق
نوآوری و شکوفایی نیز از فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان
ایرانی در داخل و خارج از کشور حمایت می کند.یک هیات
از کشور ارمنستان متشــکل از معاون وزیر اقتصاد ،معاون
وزیر مدیریت منطقهای و زیرساخت و نیز سفیر این کشور
در تهران ،با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای
تهای دانش بنیان ایران و ارمنستان و
دو جانبه میان شرک 
حضور شرکتهای کشــورمان در بازار کشور ارمنستان ،در
محل صندوق نوآوری و شکوفایی حضور یافت و با عضو هیات
عامل و معاونان این صندوق دیدار و گفتگو کرد.
مهندسنصرالهجهانگرد،عضوهیاتعاملصندوقنوآوریدر
دیدار هیات ارمنستانی با معاونان صندوق نوآوری با بیان اینکه
ارمنستانازقابلیتهایباالوسرمایهخوبیبرایهمکاریهای
منطقهای و بینالمللی برخوردار است ،درباره ظرفیتهای
شــرکتهای دانش بنیان ایرانی گفت :شرکتهای ایرانی
میتوانند متناسب با نیازها و ظرفیتهای کشور ارمنستان،
روابط کاری خوبی را شــکل دهند .صندوق نوآوری نیز در
همین راستا از شرکتهای دانش بنیان ایرانی در داخل و خارج
از کشور حمایت میکند.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه ،سفر
هیات ارمنستانی به ایران را موجب تقویت فعالیتها و افزایش
ظرفیتهای همکاری بین دو کشور دانست و اظهار کرد :ما
این آمادگی را داریم تا از نقطه نظر مدلهای توسعه و سرمایه
گذاری دانش بنیان ،در سطح ملی با ارمنستان ،همکاریهای
الزم را داشته باشــیم .جهانگرد افزود :امیدوارم با مدیریت
و همکاریهای توسعهای شــرکتهای دانش بنیان ،روابط

آلودگی اســتخراج بیتکوین معادل ۸.۹
میلیون خودروی جدید!
طبق آمار «فورچون بنک آو» آمریکا در طی  ۲ســال

چوب حراج به برق ارزان قیمت خانگی
با توجه به اینکه برای اســتخراج هر بیت کوین حدود
 ۰.۳گیگاوات معادل  ۳۰۰هزار کیلووات ســاعت برق
مورد نیاز است ،اســتخراج غیرمجاز و قاچاقی رمز ارز
(با استفاده از برق خانگی که نرخ آن برای هر کیلووات
معادل  ۸۰تومان اســت) حــدود  ۲۴میلیون تومان
هزینه قبض را رقم میزند ،یعنی بر مبنای دالر  ۲۴هزار
تومانی معادل حدود  ۱۰۰۰دالر تخمین زده میشود
که نسبت به قیمت حدود  ۳۳هزار دالری هر عدد بیت
کوین در بازار جهانی ،بسیار رقم ناچیزی است! و برای
ال صرفه
اســتخراج کنندگان بیت کوین در ایران کام ً
اقتصادی دارد.
عمق فاجعه آنجاســت که هزینه اســتخراج هر عدد
بیت کوین بــرای واحدهای مجاز بــر مبنای دالر ۲۴
هزارتومانی و هزینههای مصوب قبوض برق ایران ،در
ماههای گرم سال  ۵۷۹میلیون تومان یا به عبارتی ۲۳
هزار دالر و در ماههای سرد سال  ۱۴۴میلیون تومان یا
همان  ۵هزار دالر خواهد بود.

سردبیر :مریم بابائی

 ۵گیگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق

لزوم جــرم انگاری اســتخراج غیرمجاز
رمزارزها
بر اســاس آنچه مطرح شــد ،تشــدید برخوردهای
قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز به موجب خطرات
محیطزیســتی و اتالف منابع انــرژی ارزانقیمت و
یارانــهای همانند برق ،ضروری به نظر میرســد و در
همین راستا الزم اســت این تخلفات از منظر حقوقی
مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد تا ضمن جرم انگاری،
مجازاتهای بازدارنده برای آن در نظر گرفته شود.
فعالیت دستگاه استخراج که رکن اصلی تولید رمزارز
اســت ،با توجه به آثار نامطلوب آن میتواند توســط

قانونگذار محدود و ممنوع اعالم شود .از منظر حقوق
کیفری قاچاق کاال ،دســتگاه ماینر بــه عنوان کاالی
مجاز مشــروط محســوب میگردد .کاالی مشروط
یعنی کاالیی که صدور یا ورود آن به کســب موافقت
قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد (بند غ ماده
 ۱قانون گمرک) .بنابراین اگر این دستگاهها به صورت
قانونی وارد کشور شــود ،باید ذیل تجهیزات رایانهای
و مخابراتی و تحت نظارت ارگانهای ذیربط باشد.
در ماده  ۶۸۷قانون مجازات اســامی اشاره شده که
هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی
از قبیل شــبکههای آب و فاضالب ،بــرق ،نفت ،گاز،
پست ،تلگراف ،نیروگاههای برق و خطوط انتقالنیرو
و مخابرات (کابلهــای هوایی یا زمینی یــا نوری) و
دســتگاههای تولید و توزیع و انتقــال آنها مرتکب
تخریب یا ایجاد حریــق یا از کار انداختــن یا هر نوع
خرابکاری دیگر شــود ،بدون آنکه منظور او اخالل در
نظم و امنیت عمومی باشــد به حبس از  ۳تا  ۱۰سال
محکوم خواهد شــد .الزم به ذکر است در حال حاضر
فشار اســتخراجکنندگان مجاز و غیرمجاز رمزارز بر
صنعت برق و قطعیهای مکرر موجب شــده است تا
خطر جدی حوزههای بهداشت ،صنعت ،انرژی و محیط
زیست کشورمان را تهدید کند.

گذشته ،رشد تاریخی استخراج بیتکوین به افزایش
 ۴۰میلیون تنی دیاکسید کربن در جهان انجامیده
که همتراز با اضافه شدن  ۸.۹میلیون خودروی جدید
به خیابانهاست .در همین راستا ،به موجب ماده ۶۸۸
قانون مجازات اسالمی هر نوع اقدامی که تهدید علیه
بهداشت عمومی شناخته شود ،حبس تا یک سال برای
آن مقرر شده است.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

برق
در کنــار افزایش روزافزون مصرف برق در کشــور اما
وضعیت تولید برق چندان جالب به نظر نمیرسد .عالوه
بر «فرســودگی نیروگاهها» و «عملکرد ضعیف دولت
تدبیر و امید در زمینه تأسیس نیروگاههای حرارتی و
برق-آبی» و نیز «عدم بهرهگیری از صنعت هستهای»،
خطر کمبود تولید برق برای حداقل  ۵سال آینده جدی
و انکارناپذیر شده است.
با وجود آنکه ،در برنامه ششــم توسعه مقرر شده بود،

برق
اما از سوی دیگر اســتخراج انواع رمزارز اخیرا ً موجب
فشار مضاعف بر صنعت برق کشــور شده است .بنا بر
اظهارات محمدحســن متولیزاده ،مدیرعامل توانیر
امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمزارز
روبرو هستیم که مصرف برق را افزایش داده و همین
عامل موجب شده است که به شبکههای برق و مردم
خسارت وارد شود.
دنیای رمزارزها روز به روز تنوع پیدا کرده و به شــکل
قارچگونهای در حال رشد است .بنابراین در صورت عدم
نظارت ممکن است به مرور بر تعداد استخراجکنندگان
غیرمجاز مخصوصاً به شــیوه زیرزمینی و خانگی در
سطح کالنشهرها افزوده شود و فشار وارده بر صنعت
برق از این محل چند برابر شود.
گفتنی اســت ،اکنون  ۲۱میلیون بیتکوین در شبکه
وجود دارد و در حال حاضــر نزدیک به  ۱۸.۴میلیون
بیتکوین یا به عبارتــی  ۸۷.۶درصد از حداکثر منابع
آن ،توســط ماینرها استخراج شده اســت ،اما مطابق
آنچه که تخمین زده میشــود برای اســتخراج ۲.۶
میلیون بیتکوین باقیمانده ،تقریباً به  ۱۲۰سال زمان
نیاز است .این آمار بدان معناست که استخراج فقط یک
نوع رمزارز خاص به نام بیتکوین تا سالهای متمادی
در جهان ادامهدار خواهد بود و به این زودیها بســاط
ماینرها جمع نخواهد شد.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری به ضرورت همکاری فناورانه
ایران و ارمنســتان تاکید کرد و گفت :می توان از نوآوری هــای ایرانی برای رفع
مشکالت کشورهای همسایه اســتفاده کرد.به گزارش معاونت علمی و فناوری،
مهدی الیاسی در مراســم دیدار با هیات ارمنستان گفت :بر اساس تجربه ایران در
همکاریهای بینالمللی علم و فناوری به خصوص نقشی که در اقدامات جهانی برای
مبارزه با پاندمی کووید ۱۹-داشتهایم ،میتوان تصدیق کرد که تبادل فناوریهای
پیشــرفته در ســطح بینالمللی یک امکان حیاتی را برای تضمین برخورداری و
پیشرفت روزافزون ملتها فراهم میکند.وی افزود :ایران در مصادیق فراوانی تالش
کرده است تا با این نگرش ،از قابلیتهای نوآورانه کسب وکارهای ایرانی برای رفع
مسائل کشورهای دیگر استفاده کند.به گفته الیاســی ،استقبال کسبوکارهای
ایرانی ارمنستانی در این نشست مؤید فرصتهای مناسب همکاری بین دو کشور
است .امیدوارم با توجه به فرصت همســایگی دو کشور و همچنین پیوند فرهنگی
و زبانی که میان بخش بزرگی از مردم ایران با مردم کشور ارمنستان برقرار است،
مناسبات تجاری از این نوع و همکاریهای علمی و فناوری میان دو کشور در آینده
با رونق بیشتری همراه باشد.معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری همچنین بیان کرد :ایران به پشتوانه بیش از هفت هزار شرکت
دانشبنیان و خالق از یک ظرفیت فناورانه گسترده برای ارتقای بهرهوری صنایع
مختلف به کمک فناوری برخوردار است.وی ادامه داد :کشور ما عالقمند است که در
همکاری های بین المللی خود و به طور مخصوص با کشورهای دوست ،رویکردی
باز نسبت به اشــتراکگذاری دانش ،تخصص فنی و تجارب سیاستی برای توسعه
فراگیر کشورهای شریک اتخاذ کند.الیاسی با اشاره به تجربه ایران در زمینه همکاری
های بین المللی در حوزه کرونا ،گفت :بر اساس این تجربیات ،میتوان تصدیق کرد
که تبادل باز فناوریهای پیشرفته در سطح بینالمللی یک امکان حیاتی را برای
تضمین برخورداری و پیشرفت روزافزون ملتها فراهم میکند.معاون سیاستگذاری
و توســعه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری افزود :برای مثال در زمینه
چالش جهانی کووید ،۱۹-حمایتهای ایران باعث شد تا شرکتهای فناوری محور
ایرانی ،تجهیزات و داروهای مربوط به تشــخیص و درمان کووید ۱۹را در ســطح
استانداردهای بین المللی طراحی و تولید کنند.

فعالیت چالش برانگیز ماینرها برای صنعت

فشار مضاعف استخراج رمزارزها بر صنعت

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

یکمقاممسئولدرمعاونتعلمی:

استفاده از نوآوریهای ایرانی برای رفع مشکالت
کشورهایهمسایه

عدم ایجــاد ظرفیت جدید
تولید بــرق در ســا لهای
گذشــته در کنار روند رو به
رشــد و افزایــش قارچگونه
استخراج غیرقانونی رمزارز،
آینده تاریکی را برای صنعت برق رقم زده است .وزارت
نیرو هفته گذشــته طی اطالعیهای مجــددا ً از مردم
درخواست کرد با توجه به باال رفتن دما هوا در روزهای
پیش رو ،در مصــرف برق صرفهجویی کننــد .با این
حساب ،باز هم احتمال تکرار خاموشیهای گاه و بیگاه
در روزهای آتی وجود خواهد داشت! البته این وضعیت
در طول سالهای گذشته نیز کم و بیش وجود داشته
اما چرا امسال خاموشیها بیشتر و بسیار زودتر از موعد
به سراغ مردم آمده است؟
بررسی آمار و ارقام مربوط به صنعت برق کشور حاکی از
آن است که میزان مصرف برق در طول یکدهه گذشته
به طور متوسطه ساالنه بیش از  ۵درصد افزایش داشته
است .بر همین اساس ،میزان مصرف نهایی ساالنه برق
در ایران از  ۱۶۱هزار و  ۴۴۵گیگاوات ساعت در سال
 ،۸۷به  ۲۵۵هزار و  ۲۶گیگاوات ســاعت در سال ۹۶
رسیده اســت که این ارقام ،نشاندهنده رشد ۵۷ /۹۶
درصدی مصرف برق در طول دوره مذکور است.
در حال حاضر طبق برخی تحقیقات ،با توجه به تخمین
رشد  ۳مؤلفه «تولید ناخالص داخلی»« ،جمعیت» و
«درصد شهرنشــینی» ،میزان مصرف برق تا  ۱۰سال
آینده بیش از  ۴۰۰هزار گیگاوات برآورد شده است.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

طالسرمایهگذاریبهتریاستیابیتکوین؟

طی چند سال اخیر طرفداران بیتکوین ادعا میکنند این ارز به زودی جای طال
را میگیرد .آیا بیتکوین جای طال را میگیرد؟«بیتکوین بر طال غلبه میکند».
«بیتکوین طالی دوم است».شاید اکثر فعاالن بازار این دو جمله را در فضای بازار
رمزارزها شنیده باشند.طی هزار سال گذشــته طال به عنوان یک دارایی با ارزش
افزوده شناخته شده است .از فراعنه مصر گرفته تا میلیاردرهای امروزی همه طال
را به عنوان یک نوع دارایی تثبیت شده میدانند.با این حال میتوان استدالل کرد
که نوع نگاهها تغییر کرده و بیتکوین باب میل این نسل است.اگرچه عالقهمندان
به فضای رمزارزها عقیده دارند بیتکوین جای طال را میگیرد اما از طرفی طال هم
طرفداران خود را دارد.یکی از طرفداران طال در توئیتی نوشت :بیتکوین نمیتواند
مقیاسبندی کند ،در این مورد هرچه فکــر کنید به دیوار برخورد میکنید .عالوه
بر این بیتکویــن ،ارزش و فناوری ثابت ندارد.ویلیوو ،تحلیلگر مشــهور ارزهای
دیجیتال به این استدالل پاسخ داد و نوشت :طال زمانی پول رایج دنیا بود .اما در عصر
صنعتی ما به سراغ کاغذها به عنوان پول رفتیم .جهان به طور ناگهانی تصمیم به
تغییر پول نگرفت.ویلیوو قبال هم گفته بود« :بیتکوین سریعتر از آنچه شما فکر
میکنید به طال تلنگر میزند .این ارز در حال جذب سرمایه از طال است و احتماال
طال با جذب پول از طرف بیتکوین به شــدت ســقوط کند»پیرو همان دعوای
مشهور طال و بیتکوین یکی از طرفداران دیگر ارزهای دیجیتال به اسم دندهلد
گفت« :بیتکوین مزایای بیشتری نسبت به طال دارد .قابل کنترل ،حمل و تقسیم
است».چند روز پیش گزارشی در رسانههای خارجی منتشر شد که میتواند زوایای
دیگری از دعوای طال و بیتکوین را نشان دهد.یافتههای این گزارش نشان میدهد
با توجه به الگوهای تاریخی هر وقت بیتکوین با استقبال همراه میشود انس جهانی
طال کاهش پیدا میکند .مثال در سال  ۲۰۱۵همزمان با رسیدن بیتکوین به اوج
قیمتی ،انس جهانی طال به پایینترین حد خود رســید .در سال  ۲۰۱۷هم رشد
قیمت بیتکوین با کاهش قیمت طال همراه بود.همچنین در ادامه این گزارش آمده
است :بسیاری از نقاط هم وجود دارد که بیتکوین و طال با هم دیگر رشد کردند.

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

کشور باشیم ،اما متأسفانه این رقم بهطور متوسط در
 ۸سال گذشته  ۲.۵گیگاوات در سال بوده و در برخی
سالها این رقم به زیر  ۲گیگاوات هم رسید.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

بیتکوینرقیباصلیطال

برقارزانبهنامخانواربهکامماینرهاغیرمجاز
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بانک مرکزی اروپا اعالم کرد پیشــرفت ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی
خارج از اروپا مخصوصا یوان دیجیتال نقش یورو را در جهان به خطر میاندازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ،بانک مرکزی اروپا اعالم کرد
پیشرفت ســریع چین در راه اندازی یک یوان دیجیتال تهدیدی برای حفظ
نقش بین المللی یورو است.رئیس بانک مرکزی فرانســه از سیاست گذاران
اروپا خواسته اقدام مشابه سریعی انجام دهند و در مورد راه حل های پرداخت
نوآوری داشته باشند ،در غیر این صورت باید از بین رفتن حاکمیت پولی اروپا
را تماشا کنند .فرانسیس ویلروی ،یکی از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی
اروپا با اشاره به کاهش اســتفاده از پول نقد و افزایش ســرمایه های مجازی
گفت«:پیشرفت ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی خارج از اروپا مخصوصا یوان
دیجیتال کنترل بانک مرکزی اروپا یر پرداختها را به چالش میکشد» .وی
ادامه داد«:این خطر وجود دارد که اروپا شتاب خود در تقویت نقش بین المللی
یورو و حفظ آن را از دست بدهد .چالشی که در اینجا با آن مواجه هستیم یک
نگرانی ژئوپلیتیکی هم هســت» .طرح چین برای ایجاد یک مدل دیجیتال از
یوان باعث نگرانی سایر بانکهای مرکزی شده است به طوری که دولت آمریکا
هم در حال بررسی تهدید یوان دیجیتال برای دالر است .بانک مرکزی چین
تالش کرده با اعالم اینکه تصمیمی برای جایگزینی سایر ارزها ندارد و از یوان
دیجیتال در داخل اســتفاده خواهد کرد ،این نگرانیها را کاهش دهد .بانک
مرکزی اروپا از جمله بانک هایی که ســریعترین اقدامات را در راه اندازی ارز
دیجیتال خود در پیش گرفته و در حال بررسی آزمایش عملی آن تا ماه جوالی
است .کریستین الگارد ،رئیس بانک مرکزی اروپا اعالم کرده این پروژه احتماالً
 4سال طول می کشد.
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