
کاربران و دانشآموزان دارای تبلت که تا کنون تنها از طریق 
شبکه وایفای به اینترنت متصل بودهاند، دستگاهشان 
در شبکه اپراتوری رویت نشــده و باید تا پیش از اجرای 
رجیستری تبلتها، ضمن قراردادن سیمکارت در تبلت، 
تماس تلفنی و یا ارسال پیامک داشته باشند.به گزارش 
ایســنا، طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیمکارت 
)رجیستری( در ســال ۱۳۹۶ برای تلفنهای همراه آغاز 
شد. با اجرای طرح رجیســتری، صرفا گوشیهایی که از 

مبادی قانونی وارد کشور شــدهاند، در شبکه اپراتوری 
کشور فعال میشوند.  مقرر بود پس از گوشیهای موبایل 
نوبت به سایر دستگاهها از جمله تبلت برسد که به دالیلی 
از جمله مالحظاتی در حوزه بازار،  به تعویق افتاد. درنهایت 
اخیرا اعالم شد که رجیســتری تبلت از دوم مردادماه با 
برند لنوو آغاز میشــود و پس از آن از نهم مرداد، شامل 
برندهای دیگر نیز خواهد شــد.افرادی کــه دارای این 
دستگاهها هستند،  باید تا قبل از تاریخهای تعیینشده، 

ســیمکارت خود را در داخل دســتگاه قرار داده و آن را 
روشن کرده و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک 
اقدام کنند و از ســرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از 
زمانبندیهای اعالمشده مطمئن شوند و سرویس گرفتن 
از دستگاه را به روز و ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری 
موکول نکنند، زیرا ممکن اســت در آن ایام و ساعات، با 
 افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل 

رجیستری فراهم نشود.

در حالی که بیش از یک ماه پیش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اعالم کرده بود مردم میتوانند از نانوایان گرانفروش از طریق تماس با شماره 
۱۲۴ یا ثبت اینترنتی شکایت در ســامانه ۱۲۴ اقدام کنند، چند شهروند در 
تماس با ایسنا اعالم کردند که موفق به برقراری ارتباط با این شماره نشدند و 
کسی پاسخ تلفن آنها را نداده است.به گزارش ایسنا، در ماههای اخیر زمزمههای 
افزایش قیمت نان مطرح شده، اما مسئوالن بخشهای مختلف میگویند هنوز در 
این رابطه تصمیم نگرفتند و افزایش قیمت نان پیش از اعالم نرخ مصوب جدید 
تخلف است.اما گزارش میدانی از نانواییها حاکی از آن است که در حال حاضر 
برخی از نانواییها با آرد یارانهای قیمتهای خود را بــاال بردهاند. این در حالی 
است که بر اساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانهای 
۱۰۰۰ تومان، سنگگ ساده یارانهای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانه ای ۵۵۰ 
تومان و لواش ساده یارانهای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی 

آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای 
نانهای بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.در این میان اتاق اصناف 
اخیرا از دولت تقاضا کرده همان طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای 
جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای تولید کننده افزایش می دهد، نرخ نان را 
نیز متناسب با تورم کشور افزایش دهد و تاکید کرده تا زمان تصویب اصالحیه 
نرخ هیچ یک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایــش نرخ به صورت غیرقانونی 
نیست.در چنین شرایطی حدود ایسنا حدود یک ماه و نیم پیش در گزارشی 
شیوه شکایت از واحدهای متخلف که پیش از اعالم قیمتهای جدید دست به 
افزایش قیمت نان زدند منتشر کرد. در این گزارش یداهلل صادقی گفته بود که 
شهروندان میتوانند تخلفهای صنفی از جمله گرانفروشی را از طریق تماس با 
شماره ۱۲۴ گزارش یا به صورت اینترنتی در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا پیگیری 
شود.  اما طی روزهای اخیر برخی شــهروندان طی تماس با ایسنا، گفتند که 

موفق به برقراری ارتباط یا این شماره نشــدند.یکی از شهروندان از محدوده 
نوبنیاد تهران هم در تماس با ایسنا گفته که نان سنگگ را از یک واحد آزادپز، 
۵۰۰۰ و آرد را کیلویی ۱۰ هزار تومان خریده اما شماره ۱۲۴ پاسخگو نبوده 
است. این در حالی است که نانواییهای آزادپز نیز باید نرخ مصوب مربوط به خود 
را رعایت کنند.گفتنی است که تماسهای مکرر ایسنا با سامانه ۲۴ نیز پاسخی 
به همراه نداشته، اما شهروندان میتوانند محض اطمینان از امکان ثبت اینترنتی 
ir/complaint/.۱۲۴//:https شــکایت در ســامانه ۱۲۴ به آدرس

create نیز استفاده کنند.او همچنین از میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی 
در این نانوایی ابراز نارضایتی کرده است.   

گالیه از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
در این رابطه دو فرد دیگر هم تماس گرفتند و با نارضایتی از رعایت پروتکلهای 

بهداتشی گفتند که موفق به شکایت از نانواییهای متخلف نشدند. یکی از این 
افراد میگوید که برخالف مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا، برخی نانواییها 
پول نقد از مشتریان دریافت میکنند و با همان دستی که ممکن است با لمس 
پول آلوده شده باشد نان را به مردم تحویل میدهد. اگر هم اعتراض کنید کمی 
الکل به صورت فرمالیته به دست خود میپاشند!شــکایات مردمی در بخش 
بهداشت باید در ســامانه ملی ۱۹۰ انجام شود که طبق اعالم وزارت بهداشت 
عموما بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی نانواییها بوده 
که اکثرا به دلیل عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک توسط 
کارکنان گزارش میشود. همچنین به ترتیب سوپرمارکتها و خواروبارفروشیها، 
نانواییها، رستورانها رتبههای اول تا ســوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع 
قضایی را در میــان اماکن عمومی از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشــت ماه به خود 

اختصاص داده بودند.

برآوردهای شرکت تحقیقاتی ریســتاد انرژی نشان می دهد 
منابع نفتی قابل برداشت جهان ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، هر سال و پس از انتشار گزارش آماری شرکت 
بریتیش پترولیوم )BP(، شرکت ریستاد انرژی ارزیابیهای خود 
را منتشر می کند تا مقایسه مستقل، محکم و روشنی از میزان 
تغییر چشم انداز انرژی در سال پیش فراهم کند. گزارش سال 
۲۰۲۱ شرکت ریســتاد انرژی از افت میزان منابع نفت قابل 
برداشــت جهان حکایت دارد اما از سوی دیگر نشان می دهد 
تولید و مصرف نفت می تواند با اهداف اقلیمی همتراز شــود.
ریستاد انرژی اکنون مجموع منابع نفتی قابل برداشت جهان را 
۱۷۲۵ میلیارد بشکه برآورد می کند که کاهش قابل مالحظه 
ای در مقایسه با ۱۹۰۳ میلیارد بشکه در سال گذشته نشان می 
دهد. از این میزان نفت که نشان می دهد از نظر تکنیکی چه 
میزان نفت در آینده قابل استخراج است، حدود ۱۳۰۰ میلیارد 
بشکه به حد کافی سودآور هســتند تا پیش از سال ۲۱۰۰ با 
قیمت ۵۰ دالر در هر بشکه نفت برنت تولید شوند.پِر مگنوس 
نیسوین، مدیر بخش تحلیل ریستاد انرژی در این باره گفت: 
در چنین ســناریویی تولید جهانی نفت و مایعات گاز مایع تا 
سال ۲۰۵۰ به پایین ۵۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می 
کند. اکتشاف، توسعه، پاالیش و مصرف این میزان نفت قابل 
استخراج از نظر تجاری به انتشار گازهای گلخانه ای کمتر از 
۴۵۰ گیگا تن در فاصله اکنون تا سال ۲۱۰۰ منجر می شوند.
بازبینی امسال منابع نفتی قابل برداشت جهان بر مبنای منابع 

مدل گذاری شده در سطح چاه به جای سطح میدان بوده است. 
این رویکرد پرجزییات تر ۱۷۸ میلیارد بشکه از محاسبات کم 
کرده است زیرا با میزان اطالعات جدیدی که گردآوری شده،  
سطح مطمئن برای نرخ کاهش افزایش پیدا کرده است.گزارش 
جدید ریستاد انرژی شامل بازبینی ذخایر قطعی است. ریستاد 
انرژی از مجموعه احتماالت محافظه کارانه اســتوارتری در 
مقایسه با گزارشهای رســمی مقامات استفاده کرده است. در 
میان یافته های دیگر، اختالفــات قابل توجهی میان اعضای 
اوپک در خصوص طول عمر ذخایر قطعی دیده شد که از پایین 
۱۰ سال برای بعضی از اعضا تا حدود ۲۰ سال برای عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی متغیر بود.از نظر حجم قطعی 
منابع قابل برداشت که برای تولیدکنندگان غیراوپک کاهش 
داده شد، منابع قابل برداشت در آمریکا ۳۰ میلیارد بشکه نسبت 
به برآورد سال گذشته کاهش داده شده و اکنون ۲۱۴ میلیارد 
بشکه برآورد شدند. دومین کاهش بزرگ مربوط به چین بود که 
منابع قابل برداشت ۵۰ میلیارد بشکه برآورد شد و ۲۶ میلیارد 
بشکه نزول پیدا کرد. رتبه سوم به مکزیک رسید که منابع نفت 
قابل برداشتش با ۱۲ میلیارد بشکه کاهش، ۲۶ میلیارد بشکه 
برآورد شد. عمده این بازبینی به دلیل کم شدن احتمال حفاری 
نفت شیل به دلیل پیچیدگی جغرافیایی و ضرورت کمپینهای 
اکتشاف گسترده و بهبود فناوریهای شکاف هیدرولیکی بود.
منابع قابل برداشت باقی مانده کشورهای اوپک به میزان ۵۳ 
میلیارد بشکه کاهش داده شد و ۷۴۱ میلیارد بشکه برآورد شد.

کدام کشورها بزرگترین منابع نفت را دارند؟
در این ارزیابی، عربســتان ســعودی با حجم منابع 
نفت قابــل برداشــت ۲۸۸ میلیارد بشــکه در رتبه 
اول ایســتاد و پــس از آن آمریکا بــا ۲۱۴ میلیارد 
 بشــکه در رتبه دوم، روســیه با ۱۴۹ میلیارد بشکه 
در رتبه ســوم و کانادا با ۱۳۸ میلیارد بشکه در رتبه 
چهارم قرار گرفــت.در آمریکای مرکــزی و جنوبی، 
برزیل با ۸۳ میلیارد بشکه منابع نفت قابل برداشت، 
در رتبه اول ایســتاد که البته دو میلیارد بشکه کمتر 
از برآورد سال گذشته بود. در اروپا، نروژ با ۱۹ میلیارد 
بشکه در رتبه اول و باالتر از انگلیس ایستاد که منابعش 
دو میلیارد بشــکه کاهش یافت و ۱۰ میلیارد بشکه 
ارزیابی شــد. در آفریقا نیجریه که منابعش شــش 
میلیارد بشکه کاهش داده شــد و اکنون ۲۰ میلیارد 
بشکه برآورد می شود، در صدر ایستاد.برخالف اکثر 
کشــورهای مورد بررســی، برآورد منابع نفت قابل 
برداشت استرالیا دو میلیارد بشــکه افزایش یافت و 
۲۳ میلیارد بشکه ارزیابی شد.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، زمان برآورد منابع نفت از سوی ریستاد انرژی 
اول ژانویه ســال ۲۰۲۱ اعالم شده اســت. به عبارت 
دیگر این تحلیل، وضعیت منابع قابل برداشــت باقی 
 مانده هر کشور در ابتدای سال میالدی جاری را نشان

 می دهد.

هشدار به کاربرانی که از طریق وایفای از تبلت شان استفاده می کنند

گالیه مردم از گران فروشی نان

منابع نفتی قابل برداشت ایران و جهان آب رفت
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در نشست فعاالن اقتصادی
 با رئیسی مطرح شد؛

لـزوم 
 تحول اقتصادی

 در دولت سیزدهم

تحول بزرگ 
 فرهنگی بازار
  سرمایه، در
 دستور کار بورس

دهقان دهنوی مطرح کرد

 اگر تحریم، کرونا 
و ترامپ خبیث 

نبود، قطعا بهتر عمل 
می کردیم
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 مداخالت دستوری
 در تعیین نرخ سود 

 انحراف منابع بانکی
 به سمت  پردرآمدها 

دولت نرخ بهره بانکی را به 
صورت دســتوری تعیین 
می کند و همین مداخله 
دســتوری موجب شده تا 
بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی 
کنند. دولت با مداخله خود در تعیین نرخ سود 

بانکی موجب شد تا نظام...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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  ۲ عامل  
افت تقاضای طال

 عدم پرداخت کامل
۵۰ درصد دوم سود سهام 

بانک ها  با عدم رعایت نرخ سود مصوب و بلوکه کردن بخشی از  وام  تخلف می کنند

تخلف  بانک ها  در نرخ سود  تسهیالت
صفحه3
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آشفتگی  قیمت لبنیات 
اعالم زودهنگام     افزایش  قیمت  شیرخام  بازار  لبنیات را  بهم   ریخت

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: کاهش 
قابل توجه قیمت طال و سکه در روز چهارشنبه پیامد 
افت محســوس قیمت دالر از یک طرف و رکود و افت 
تقاضا از طرف دیگر است. قیمت طال و سکه در آخرین 
روز معامالتی هفته جاری با کاهش قابل توجهی مواجه 
شد. از ابتدای سال تاکنون، به رغم نوسانات موجود، روند 
قیمت در بازار  کاهشی بوده اما همیشه عوامل یکسانی 
در این امر دخیل نبوده اســت.»محمد کشتی آرای«، 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران در خصوص 
دالیل کاهش دیروز قیمت طال و سکه به ایرنا گفت: دو 
عامل اصلی در این امر دخیل است: اول کاهش معنادار 
قیمت دالر است به نحوی که روز گذشته نرخ دالر حدود 
۴۰۰ تومان کاهش یافت و این رقم قابل توجهی برای 

کاهش در یک روز...

درحالی که قرار بود پرونده واریز سود سهام عدالت 
سال ۱۳۹۸ در دو بخش بسته شود، با عدم پرداخت 
سود از سوی برخی شــرکت ها، پرونده مذکور سه 
بخشی شد تا همچنان بخشــی از سود مشموالن 
پرداخت نشده باقی بماند. متاسفانه با وجود وعده 
های بسیار مسووالن مبنی بر واریز بخش دوم سود 
ســهام عدالت، طی روزهای گذشته تنها بخشی از 
بخش دوم سود سهام عدالت آن هم برای برخی از 
سهامداران واریز شده است. بسیاری از سهامداران با 
انتشار مطالب در فضای مجازی خواستار پیگیری این 
موضوع هستند و نارضایتی بسیاری در رابطه با عدم 
تعهد دولت و سازمان بورس در این رابطه به وجود 

آمده است. پیگیری ها ...



اقتصاد2
ایران وجهان

رکود و کاهش نرخ ارز؛ ۲ عامل 
مسلط در افت تقاضای طال

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: کاهش 
قابل توجه قیمت طال و سکه در روز چهارشنبه پیامد 
افت محسوس قیمت دالر از یک طرف و رکود و افت 
تقاضا از طرف دیگر است.به گزارش ایرنا، قیمت طال 
و سکه در آخرین روز معامالتی هفته جاری با کاهش 
قابل توجهی مواجه شد. از ابتدای سال تاکنون، به رغم 
نوســانات موجود، روند قیمت در بازار  کاهشی بوده 
اما همیشه عوامل یکســانی در این امر دخیل نبوده 
است.»محمد کشــتی آرای«، نایب رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران در خصوص دالیل کاهش دیروز 
قیمت طال و سکه به ایرنا گفت: دو عامل اصلی در این 
امر دخیل است: اول کاهش معنادار قیمت دالر است 
به نحوی که روز گذشته نرخ دالر حدود ۴۰۰ تومان 
کاهش یافت و این رقم قابل توجهی برای کاهش در 
یک روز است.  وی ادامه داد: در اخبار آمده است که بر 
اساس توافقی در مذاکرات وین، بخشی از دارایی های 
ایران آزاد شده که این امر باعث پایین آمدن قیمت 
دالر شد و کاهش نرخ دالر به نوبه خود بر روند نزولی 
قیمت سکه و طال هم تأثیر گذاشت.کشتی آرای رکود 
و کاهش قابل توجه تقاضا و داد و ستد در بازار طال را 
به عنوان دومین عامل اصلی برشمرد و گفت: رکودی 
در بازار حاکم است که در ۶۰ سال تجربه کار و فعالیت 
در حوزه طــال و جواهر هرگز با آن مواجه نشــده ام. 
درحالی که هر سال پیش از شروع ماه »محرم« و در 
ماه »ذیحجه« با ترافیک مراسم عروسی مواجه بودیم 
و همین امر تقاضا برای خرید طال را به شدت افزایش 
می داد، در حال حاضر هیچ تحرکــی در بازار دیده 
نمی شود. علت این امر هم مشخص نیست.  وی افزود: 
به دلیل ثباتی که در حدود ۶ ماه گذشته در قیمت ها 
وجود داشته و ما همیشه شاهد نوسانات جزئی بوده ایم، 
نگاه ســرمایه ای و خرید طال برای سرمایه گذاری در 
مردم کم رنگ شده است. بیشتر خریدها به منظور 
مصرف است و افزایش مراسم عروسی هر سال در این 
ماه تقاضا را به طور معناداری باال می برد. اما امســال 
برخالف گذشته با رکود مواجه هستیم. وقتی تقاضا 
کاهش می یابد و عرضه همچنان ادامه داشته باشد، 
نزول قیمت ها امری قابل انتظار اســت.  به گزارش 
ایرنا، در ســاعت ۱۴ روز چهارشنبه، ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۱۰ هزار 
تومانی نســبت به روز قبل از آن به رقم ۱۰ میلیون 
و ۴۹۰ هزار تومان رســید و ســکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و 
سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت 
خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید. قیمت 
هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان شد. 
همچنین هر اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۸۱۴ دالر 

و ۶۳ سنت قیمت خورد.

الخلیج آنالین:
در صورت احیای برجام، صادرات 
نفت ایران بالفاصله به ۱.۵ میلیون 

بشکه در روز می رسد 
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم محمد أبو رزق نوشت: 
در صورت تدوام مذاکرات بین ایاالت متحده و ایران 
در مورد پرونده هسته ای و نزدیکی رفع تحریم های 
اقتصادی ایران، نفت این کشور بیشترین سود را از 
این توافق می برد، چرا که می تواند به بازار های جهانی 
بازگشته و ســهم باالیی در پر کردن خزانه تهران با 
میلیون ها دالر داشته باشد.به گزارش »انتخاب«، در 
ادامه این مطلب آمده است: در صورت رفع تحریم های 
اقتصادی، ایران می تواند روزانه ۳.۹ میلیون بشــکه 
نفت تولید کند، یعنی همان میزانی که قبل از خروج 
ترامپ از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸، تولید می کرد 
و پس از خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته 
ای، تولید نفت ایران به روزانه ۱.۲ میلیون بشــکه 
رسید که شامل ۹۵۲ هزار بشکه نفت خام می شود.
تهران اعالم کرد که ایاالت متحده با رفع تحریم های 
ترامپ که مربوط به نفت بوده، موافقت کرده و بنابر 
تاکید محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، واشنگتن 
تحریم های نفتی علیه ایران را رفــع خواهد کرد.با 
موافقت آمریکا، ایران واقعا به صادرات نفت قانونی و 
بدور از قاچاق دست می یابد، همانطور که خبرگزاری 
»اس اند بی پالتس« آمریکا پیش بینی می کند در 
سال ۲۰۲۲ صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران 
به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد که این رقم می تواند 
در ربع اول سال جاری، به ۸۲۵ هزار بشکه در روز و 
در ربع سوم از سال ۲۰۲۰، به ۴۲۰ هزار بشکه برسد.

ایران مخازنی پر از نفت دارد که نزدیک به ۷۰ میلیون 
بشکه است و به محض رفع تحریم ها و بازگشت به 
توافق هسته ای با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا، در پی 

فروش آن برخواهد آمد.

خبر

یک کارشناس مسائل اقتصادی 
با بیان اینکه امروز دســتگاه 
محاسباتی دولت مختل شده 
است، گفت: نیاز به یک جراحی 
جدی در سیاست های پولی و 
ارزی داریم.به گزارش دفتر رئیس جمهور منتخب، جمعی 
از اســاتید و نخبگان اقتصــادی از گرایش های مختلف، 
چهارشنبه در نشستی ۳ ساعته با حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی به بیان دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود 
درباره نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش اقتصاد و نحوه 

ورود به عرصه حل و فصل این مشکالت پرداختند.

ضرورت اصالح نظام درآمدهای مالیاتی
در نشســت رئیس جمهور منتخب با اســاتید و نخبگان 
اقتصادی، شــاپور محمدی عضو هیئت علمی دانشکده 
مدیریت دانشــگاه تهران، به عنوان اولین سخنران، گفت: 
کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت های 
مختلف تبدیل شده که تامین این کســری نیز همواره با 
ایجاد تورم و بی ثباتی اقتصادی همراه بوده و مهمترین راه 
رفع این مشکل، اصالح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده 
از دارایی های راکد اســت.غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( نیز به عنوان دومین 
سخنران کمبود سرمایه مالی را جدی ترین مانع در مسیر 
سرمایه گذاری و رشــد ســریع اقتصادی دانست و اظهار 
داشت: کسری بودجه به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ 
شده و هزینه های جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه سالیانه را 
می بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه های عمرانی به طور 

متوسط به بیش از ۱۰ سال رسیده است.

دولت جدید تصمیم غلط توزیــع ارز با نرخ 
ترجیحی را اصالح کند

سومین سخنران جلســه محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس بود که گفت: برخی از مصوبات 
شورای هماهنگی ســران قوا باید مورد آسیب شناسی قرار 
گیرد و این آسیب شناسی قطعاً برای ادامه مسیر این شورا 
راهگشا خواهد بود.وی با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده از 
همه ظرفیت ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه 
سال گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به 
عنوان بزرگ ترین شریک تعامالت اقتصادی رایزن اقتصادی 
نداشــته ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات 
شجاعانه ای که دولت سیزدهم باید اتخاذ کند، اصالح تصمیم 
غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که بر اساس بررسی های 
انجام شده در مجلس، بیش از سه چهارم مابه التفاوت قیمت 
آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.حسین 
راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( به عنوان سخنران 
بعدی این نشست شرایط کشور را اضطراری توصیف و تصریح 
کرد: در اثر سیاست های اجرا شده دولت های سه دهه گذشته، 

جمعیت محدودی از درون بخش های دولتی به ثروت فراوان 
رسیده اند و با کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم از متن امور، 
امروز بزرگترین مانع انجام اصالحات اساسی شده اند. همین 
افراد در حال فضاسازی برای تاثیرگذاری بر روی تصمیمات و 

اقدامات دولت سیزدهم هستند.

ارائه راهکار برای خروج از وضعیت نامطلوب 
اقتصادی

سید محمدرضا سیدنورانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی سخنران پنجم این نشست بود که 
جلوگیری از احجاف دستگاه های دولتی و تکریم مردم، لزوم 
کوچک و چابک سازی دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، 
واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به جای واگذاری خود بنگاه، 
تک نرخی کردن ارز، ادغام بانک های خصوصی در یکدیگر، 
مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به عنوان برخی 
راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح 
کرد.احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به 
عنوان ششمین سخنران جلسه تاکید کرد که ۳۰ سال است 
هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر کرده است و از رئیس 
جمهور منتخب درخواســت کرد که در اولیــن اقدام کارت 
هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا 

اندکی فشارها از روی مردم کاسته شود.

مشکالت اقتصادی صرفاً با نگاه اقتصادی حل 
نمی شود

هفتمین سخنران جلســه محمد خوش چهره عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد دانشــگاه تهران بود که تاکید کرد: 
دخالت دادن ایده ها، ســالیق و باورهای روسای جمهور در 
راهکارهای اجرایی یکی از دالیل بروز و انباشــت مشکالت 
اقتصادی بوده اســت. همچنین باید بدانیم که مشــکالت 
اقتصادی صرفاً با نگاه اقتصادی قابل حل و فصل شدن نیستند 
چرا که عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد 
کشور تاثیرگذارند.مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر 
سخنران این نشست، با طرح این ۴ سوال که مشکل چیست، 

دالیل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از 
کجا باید شروع به حل مشــکل کرد؟ اظهار داشت: در حال 
حاضر تامین مالی، تامین انــرژی، تامین خدمات و بودجه 
عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا ۶ مشــکل 
اولویت دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر 
به طور کامل مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک 
شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.شمس الدین 
حسینی نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی نهمین سخنران این نشســت بود که با تاکید بر 
ضرورت جدی گرفتن حمکرانی اقتصادی از ســوی دولت، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به قانون اساسی وفادار 
نماندیم و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، 
امروز بزرگ ترین کارفرمای کشور است. از سوی دیگر قرار 
بود دولت تامین کننده نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی 
باشد و نه تولید کننده، اما متاسفانه دولت های گذشته ورود 
ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی 

داشته اند و امروز وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم.

لزوم تحول اقتصادی در دولت مردمی
ســید مهدی زریباف رئیس موسســه مطالعــات مبانی و 
مدل های اقتصادی بومی به عنوان دهمین سخنران جلسه 
گفت: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت 
تاکید کند چرا که در سال های گذشته متاسفانه رویکردهای 
سرمایه ساالرانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم سازی 
و تصمیم گیری نهادینه شده است. دولت آینده بیش از آنکه 
وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، وارث مکانیزم انتقال 
ثروت از فقرا به ثروتمندان است.محمدرضا فرزین عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هم اظهار داشت: مجموعه ای 
عظیم از ناترازی ها شرایط کشور را بسیار سخت و نگران کننده 
ســاخته، اما انتخاب شــما به عنوان رئیس جمهور امیدی 
برای حل مشکالت ایجاد کرده است. باید با عملیاتی کردن 
سامانه های اطالعاتی و اتصال و یکپارچه کردن این سامانه ها، 
با ایجاد شفافیت کارزار موثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد.
عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام 
صادق )ع( دوازدهمین سخنران جلسه بود که گفت: اطالعات 

مغشوش، متفاوت و بعضاً متناقض از یک موضوع واحد یکی از 
بزرگترین مشکالت کشور است که هیچگاه اراده ای برای رفع 
آن وجود نداشته است. عمق حکمرانی دولت منوط به تهیه و 

ارائه آمار دقیق و واحد است.

حکمرانی اقتصادی نیاز به اصالح دارد
آیت ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار نیز با بیان اینکه امروز 
دستگاه محاسباتی دولت مختل شده است، گفت: نیاز به یک 
جراحی جدی در سیاست های پولی و ارزی داریم. همچنین 
باید یارانه ها را به شکل واقعی و دقیق هدفمند کنیم. دولت 
سیزدهم باید حکمرانی اقتصادی کشــور را اصالح کند.
چهاردهمین سخنران جلسه محمدهادی زاهدی وفا عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( بود که اظهار داشت: 
متاســفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباشت 
مشکالت، دولت را در اولویت دهی به مسائل دچار دردسر 
می کند. بهره وری در بخش دولتی بســیار پایین است که 
این موضوع به بخش خصوصی نیز تحمیل شده است. برای 
حل این مسائل در وهله اول باید خود نظام تصمیم گیری 
اقتصادی را که به یک مشکل تبدیل شده است، اصالح کنید.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد هم در این نشست 
تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که به عنوان مشکالت پیش 
روی دولت در آغاز کار عنوان شد، در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دیده شده و به آنها پرداخته شده است. باید با اصالح 
نظام تفکر و تصمیم گیری اقتصادی، سیاست های اقتصاد 

مقاومتی را محور اصالح وضعیت قرار داد.

سازمان امور مالیاتی زیر نظر ریاست جمهوری 
قرار گیرد

یاسر جبرائیلی عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت به 
عنوان شانزدهمین سخنران جلسه با اشــاره به ضرورت 
اصالح نظام مالیاتی به ویژه با توجه به کســری ۴۵۰ هزار 
میلیارد تومانی بودجه امسال، خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه 
در دولت از اداره کشور به اداره خود دولت تنزل یافته است. 
امروز عمده فشار مالیات بر دوش کارمندان و کارگران است 

و طبقه ثروتمند کشور مالیات چندانی پرداخت نمی کنند.
وی افزود: در کشورهای مختلف، سازمان های کم اهمیت تر 
از سازمان امور مالیاتی به شــکل مستقیم زیر نظر رئیس 
جمهور اداره می شوند و در برخی کشــورها حتی ادارات 
ثبت احوال و امالک زیر نظر سازمان امور مالیاتی فعالیت 
می کنند. ســازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا 
شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند.احسان خاندوزی 
نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی به عنوان هفدهمین و آخرین اقتصاددان 
مدعو این جلسه، گفت: دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح 
طرح های عمرانی را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی از این 
افتتاح ها در جامعه مشــاهده نمی کنیم چرا که اقتصاد از 
سطح کالن از دست رفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژه ها 
اصالح نمی شود. دولت سیزدهم باید نابرابری ها در کشور را 

به نفع مردم بهم بزند.

در نشست فعاالن اقتصادی با رئیسی مطرح شد؛

لزوم تحول اقتصادی در دولت سیزدهم

روحانی:
 اگر تحریم، کرونا و ترامپ خبیث 

نبود، قطعا بهتر عمل می کردیم
رئیس جمهــور در آئین بهره بــرداری از طرح های 
وزارت راه و شهرســازی و ورزش و جوانان به تبیین 
طرح های انجام شــده پرداخــت و تصریح کرد که 
ساخت بزرگراه های کشور در دولت دوازدهم نسبت 
به گذشته ۱.۶ برابر بیشتر شده است.حسن روحانی 
رئیس جمهور در آئین بهره برداری از طرح های وزارت 
راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با بیان اینکه بسیار 
خوشــحالم که در هفته های پایانی خدمت دولت 
یازدهم و دوازدهم از آغاز سال ۹۹ تاکنون همچنان 
هر هفته و گاهی در هر هفته دو تا ســه روز شــاهد 
افتتاح های بســیار بزرگ در سراسر کشور هستیم، 
اظهار داشت: امروز هشتاد و یکمین روز افتتاح های 
دولت دوازدهم بود، افتخار می کنیم که در شــرایط 
بسیار سخت تحریم و جنگ اقتصادی و در شرایط 
ســخت کرونایی خداوند توفیق داد تا مسیر تولید، 
جهش تولید، حمایت از تولید و مانع زدایی از تولید 
را هر هفته با پروژه های بســیار بزرگ ادامه دهیم.
وی ادامه داد: مردم ما امروز شــاهدند که حدود ۲۱ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه فقط در یک روز و در 
یک زمینه راه ها و بنادر و همچنین ورزشی به افتتاح 
رسید که برای ما بسیار مهم است. یکی از افتخارات 
دولت از آغاز موضوع تقویت حمل و نقل در کشــور 
بوده اســت. حمل و نقل یکی از مسائل بسیار مهم و 
اساســی و به عنوان یکی از ارکان پیشرفت کشور و 
زندگی مردم، چه برای جابجایی مسافر و چه جابجایی 
بار داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت است.وی به 
ســرمایه گذاری های بزرگ در منطقه چابهار اشاره 
کرد و گفت: بخش بزرگی از اقدامات ما به بندر شهید 
بهشــتی و بندر چابهار مربوط می شود که در دولت 
یازدهم و دوازدهم ۸ میلیون تن به ظرفیت این بندر 
اضافه شده است که بسیار مهم اســت و آماری که 
امروز وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد مبنی بر این 
بود که امکانات بندری ما در گذشته برای تخلیه ۱۸۰ 
میلیون تن بود و امــروز ظرفیت آن به ۲۸۵ میلیون 
تن رسیده یعنی صد میلیون تن در این دولت افزوده 
شده است و اگر ما در تحریم و کرونا نبودیم و اگر این 
ترامپ خبیث نبود، ما قطعــا بهتر عمل می کردیم. 
رییس دولت بیان کرد: اینکه من این گزارشات را اعالم 
می کنم برای شخص من نیست و بلکه برای قدردانی 
از میلیون ها انسانی است که این چند سال در کشور 
تالش و فعالیت کردند و این افتخار برای همه آنهاست؛ 
افتتاح سالن های ورزشی نتیجه تالش همه کارگران، 

مهندسین و وزارتخانه ها است.

رئیس سازمان بورس خبر داد؛
تحول بزرگ فرهنگــی بازار 

سرمایه، در دستور کار بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از تحول بزرگ 
فرهنگی آموزشــی بازار ســرمایه خبر داد و گفت: 
تحول فرهنگی آموزشی بازار سرمایه مأموریت جدید 
بورس اســت.به گزارش بازار ســرمایه، محمدعلی 
دهقان دهنوی در حاشــیه بازدید از شرکت اطالع 
رســانی و خدمات بورس گفت: انتظــار می رود با 
نقش های جدیدی که برای شــرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس تعریف شــده، این شرکت برترین 
خدمات را به مخاطبان ارائه دهد.وی با اشاره به تغییر 
مأموریت های کلیدی شرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس در دوره جدید مدیریتی افزود: در مأموریت 
جدید این شــرکت بر "فرهنگ سازی و آموزش" و 
"ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان" تمرکز 
شده و امور خبر و اطالع رســانی به روابط عمومی 
سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر 
این شــرکت، خدمات با کیفیتی به سازمان بورس 
ارائه می دهد و ســایر نهادهای مالی هم می توانند 
مصرف کننده این خدمات باشــند.دهقان دهنوی 
ضمن پیشنهاد به طرح تشــکیل "کانون ارزیابی 
مدیران" نیز اشاره کرد و گفت: شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس از این ظرفیت برخوردار است که به 
مرکزی تبدیل شود تا سازمان ها و نهادهای مختلف 
مالی بتوانند ارزیابی عملکرد خود و مدیران خود را به 
این شرکت بسپارند.وی افزود: از آنجا که بسیاری از 
نهادهای جدید التاسیس در بازار سرمایه در تأمین 
نیروی انســانی متخصص دچار مشکل اند، نقشی 
شبیه به یک مؤسسه کاریابی در حوزه بازار سرمایه 
خالی است. اگر بانک اطالعاتی جامعی از متخصصان 
آموزش دیده و دارای گواهی نامه تخصصی تدوین 
شود نهادهای مختلف در زمان انتصاب یک مدیر یا 
استخدام کارشناس با اطمینان خاطر به شما مراجعه 
و از گزارش ارزیابی شــما استفاده می کنند.دهقان 
دهنوی توضیح داد: همچنین نوعی نظام رتبه بندی 
ایجاد می شود تا نهادهای مختلف مدیریت خود را 
ارتقا و خــود را با آخرین اســتانداردهای مدیریتی 

هماهنگ کنند.
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پس از آنکه وزارت جهادکشاورزی اقدام به اعالم زود هنگام 
افزایش قیمت مصوب خرید شــیرخام از ۴۵۰۰ تومان به 
۶۴۰۰ کرد، شــاهد تحریک بازار محصوالت لبنی و هرج 
مرج در قیمت ها آن ها هستیم.به گزارش ایلنا؛ هفته گذشته 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک با مدیریت وزیر 
جهادکشاورزی قیمت جدید خرید هر کیلوگرم شیرخام از 
دامداران را ۶ هــزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد که یک هزار و 
۹۰۰ تومان بیشــتر از نرخ مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار 
است.پس از اعالم این افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی، بازار محصوالت لبنی تحریک شده و شاهد هرج 
مرج در قیمت ها هستیم. به گفته کارشناسان؛ با توجه به 
اینکه هنوز مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به 

طور رسمی به وزارت جهادکشاورزی واگذر نشده و قیمت 
مصوب محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری بالتکلیف 
مانده اســت، این هرج و مرج در قیمت فروش شیرخام و 
بازار محصوالت لبنی دور از انتظار نیست.محمدرضا بنی 
طباء، ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران، 
درباره تاثیر تغییر نرخ خرید شیرخام پس از اعالم افزایش 
غیر رسمی قیمت توسط وزارت جهادکشاورزی بر تولید و 
بازار محصوالت لبنی به ایلنا، گفت: قبل از آنکه وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کند نرخ خرید شیرخام را به ۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان افزایش داده، کارخانه ها هر کیلوگرم آن را از دامداران 
باالتر از آخرین نرخ مصوب و به طور متوسط ۵ هزار تومان 
خریداری می کردند.وی ادامه داد: اعالم افزایش قیمت غیر 

رسمی خرید شیرخام موجب تحریک بازار و افزایش بیشتر 
قیمت خرید قیمت خرید شیرخام شد به نحوی که در حاال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم آن به ۵ هزار ۲۰۰ تومان رسیده 
است.به گفته بنی طباء؛ تحریک بازار با اعالم افزایش قیمت 
خرید شیرخام از دامداران توسط وزارت جهادکشاورزی، 
در حالی که قیمت محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری 
بالتکلیف باقی مانده است.وی یادآور شد: افزایش هزینه 
حمل و نقل، کارگری ، بیمه و ... در سالجاری موجب زیان 
کارخانه هــای لبنی در تولید محصوالت لبنی مشــمول 
قیمت گذاری دستور شــده و حاال افزایش قیمت خرید 
شــیرخام و اعالم زودهنگام آن به زیان کارخانه ها در این 
محصوالت اضافه کرده است.بنی طباء با رد هرج و مرج و 

گران فروشی در سایر محصوالت لبنی، اظهار کرد: بر اساس 
آیین نامه قیمت گذاری کارخانه ها قیمت سایر محصوالت 
را می توانند بر اساس هزینه تمام شده تولید و در نظر گرفتن 
سود خود تعیین کنند، در شــرایط به وجود آمده افزایش 
قیمت از سوی کارخانه ها در این محصوالت طبیعی است 
و نمی توان نام آن را هرج و مرج در قیمت ها و گران فروشی 
گذاشت.سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران، 
همچنین بخشی از افزایش قیمت محصوالت لبنی را مربوط 
به کاهش عرضه شیرخام دانست.بنی طباء تصریح کرد: هر 
ساله در هنگام افزایش دما تولید شیر در دامداری ها کاهش 
می یابد و این امر نیز تا حدودی در افزایش قیمت محصوالت 

لبنی موثر است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( در ۱۰۰ 
روزه اول امســال اهم کاالهای مکشوفه قاچاق شامل مواد 
غذایی، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی بوده است.یداله 
صادقی در گفت وگو با ایســنا، از انجام بیــش از ۱۶ هزار 
بازرسی ویژه  کشف کاالی قاچاق در ۱۰۰روز ه اول امسال 
خبر داد و گفت: در ۱۰۰ روزه ابتدایی سال جاری درحوزه 
کشف کاالی قاچاق  تعداد ۱۶ هزار و ۸۸۹ مورد بازرسی در 
استان تهران انجام و ۱۴۲ فقره پرونده به ارزش بیش از ۷۴۹ 
میلیارد تومان تشکیل شده که  جهت تعیین تکلیف به مراجع 
قضائی ارسال شده است به گفته وی اهم کاالهای مکشوفه 

شامل مواد غذایی،   لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی بوده 
که مراتب پس از صورتجلسه تحویل پلیس امنیت  اقتصادی 
استان شده اســت.صادقی با بیان اینکه در این رابطه ۵۹۷ 
مورد بازرسی از انبارها و محل نگهداری کاال در سطح  استان 
انجام شده که ۴۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۹۱ میلیارد 
تومان تشکیل  شده، تصریح کرد: برخورد با کاالی قاچاق از 
اولویت های حوزه بازرسی و نظارت در سال ۱۴۰۰ بوده و 
آماده دریافت  گزارش های مردمی در این خصوص از طریق 

سامانه ۱۲۴ هستیم.رئیس سازمان صمت استان تهران در 
ادامه با بیان اینکه برای نظارت بر بازار کاال و خدمات در سطح  
استان در ۱۰۰ روز  ابتدایی سال جاری ۲۵۶ هزار بازرسی 
انجام شده گفت: در این مدت ۲۱ هزار و ۸۴۰ فقره پرونده 
تخلف به ارزش بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و به 
مراجع ذیصالح  جهت تعیین تکلیف ارجاع شده است.به 
گفته وی درهمین بازه زمانی ۱۶ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی 
در قالب گشت مشترک با دســتگاه های اجرائی، قضائی  و 

انتظامی در سطح استان برگزار و منجر به شناسایی۳۳۰۰ 
فقره تخلف به ارزش ریالی بالغ بر بیش از ۱۸۷ میلیون تومان 
شده است.صادقی با اشــاره به ورود ۱۳هزار و ۶۰۰ مورد 
شکایت به سامانه  ۱۲۴ در ۱۰۰ روز ابتدایی امسال، گفت: از 
این تعداد ۸۷۹۰ مورد تلفنی و تعداد ۴۸۱۰ مورد حضوری 
دریافت شده که طبق بررسی بازرسان و کارشناسان  سازمان  
تعداد ۳۶۸۰ مورد متخلف شناسائی شده است.وی در پایان 
از هموطنان خواســت در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اقتصادی از جمله گرانفروشی، تقلب،  عدم صدور فاکتور و 

غیره مراتب را به سامانه  ۱۲۴ گزارش کنند.

درحالی که حدود هشــت روز تا فرصت شرکت ها برای 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه باقی مانده، وزیر 
نفت هنوز اطالعات مربوط به خوراک و فرآورده ها را به 
شرکت های پاالیشی را اعالم نکرده است.به گزارش ایسنا، 
طبق مفاد اساسنامه شرکت های پاالیشی، مجمع عمومی 
عادی باید حداقل هرسال یک بار، حداکثر ظرف مدت ۴ 
ماه از تاریخ پایان سال مالی تشکیل شود )پایان تیرماه(. 
همچنین ضروری است آگهی دعوت به مجمع عمومی و 
صورت های مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰ روز قبل از 
برگزاری مجمع عمومی عادی منتشر شود. با این اوصاف 
و درحالی که هشت روز تا پایان فرصت مذکور باقی مانده، 
وزارت نفت هنوز اطالعات مربوط به خوراک و فرآورده ها 

را به شرکت های پاالیشی اعالم نکرده است.

نامه دهقان به زنگنه
در این راســتا و بر اســاس اعالم ۶ پاالیشگاه بورسی و 
فرابورسی مبنی بر عدم ارائه صورت های مالی در موعد 
مقرر که ناشی از عدم اعالم نرخ های نفت خام سه ماهه 
پایانی سال ۹۹ از ســوی وزارت نفت است، محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در روز دوشنبه با ارسال نامه فوری و مهم به وزیر نفت 
 خواهان اعالم اطالعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به 
شرکت های پاالیشی پیش از برگزاری مجمع ساالنه این 
شرکت ها شد.براساس این نامه، در صورت عدم اعالم 

قیمت خوراک و فرآورده های پاالیشــی، شرکت های 
پاالیشی جهت تهیه صورت های مالی حسابرسی شده 
سال مالی منتهی به ۳۰ اســفند ۱۳۹۹ با چالش های 
اساسی روبرو خواهند شــد. دهقان  در این نامه تاکید 
کرده اســت که باید به منظور پیشــگیری از تضییع 
احتمالی حقوق ذینفعان، بی اعتمادی به بازار سرمایه 
و جلوگیری از دریافت شکایت های متعدد، اطالعات 
مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پاالیشی 
اعالم شود.چنانچه شــرکت های پاالیشی بخواهند به  
منظور رعایت مفاد اساســنامه و مقررات مصوب این 

سازمان و انجام فرآیند گزارشگری، صورت های مالی 
خود را همانند صورت های مالی حسابرسی نشده سال 
مالی ۱۳۹۹ ارایه کنند )اطالعات مربــوط به ۹ ماه از 
سال واقعی و برای مدت باقی مانده از داده های برآوردی 
استفاده کنند( صورت های مالی آنها غیرقابل اتکا تلقی 
می شود و با عنایت به اینکه اطالعات و صورت های مالی 
شرکت ها مبنای تصمیم گیری سهامداران در فرآیند 
سرمایه گذاری و ســایر ذینفعان )بانک ها و موسسات 
اعتباری، ســازمان امور مالیاتی، دارندگان واحدهای 
صندوق پاالیشی یکم و...( است، ارایه صورت های مالی 
غیرقابل اتکا ممکن است منجر به تضییع سهامداران و 

سایر ذینفعان میشود.

اعالم زودهنگام     افزایش  قیمت  شیرخام  بازار  لبنیات را  بهم   ریخت

آشفتگی  قیمت لبنیات

کدام کاالها بیشتر قاچاق می شود؟

تعلل وزارت نفت و سردرگمی بورسی ها!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۲۵ دالر و ۳۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۹۰۸ تومان است.
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انحراف منابع بانکی به سمت پردرآمدها 
وحید شقاقی، اقتصاددان

طی سالهای اخیر به ویژه در سه سال گذشته همیشه نرخ تورم باالی 35 درصد بوده است. به عبارتی نرخ تورم در 
سالهای اخیر ببین 35 تا 42 درصد شده است. وقتی نرخ تورم در بین این اعداد باشد و شورای پول و اعتبار نرخ 
سود تسهیالت را 18 درصد تعیین کند، این تخلفات اتفاق می افتد. 17 تا 22 درصد فاصله بین نرخ تورم با نرخ 
سود تسهیالت ابالغی فاصله افتاده است. یعنی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده است. نرخ بهره حقیقی 

بین 17 تا 22 درصد منفی شده است. 
وقتی نرخ بهره حقیقی منفی می شود دو اتفاق می افتد. نخست اینکه یک گروه ثروتمند به منابع بانکی دست درازی 
کرده و تالش می کنند با رانت تسهیالت کالن دریافت کنند. همین که به این تسهیالت کالن دسترسی داشته 
باشند یعنی سود 17 تا 22 درصدی نصیب شان می شود. دوم اینکه بانک ها به دلیل اینکه نرخ بهره حقیقی منفی 
است تمایلی برای ارایه تسهیالت خرد با نرخ های مصوب ندارند. بخش عمده ای از منابع بانکها به سمت ابرثروتمندان 
جامعه و دهک های پردرآمد می رود و این افراد منابع بانکها را جذب می کنند و بر ثروتشان افزوده می شود. شکاف 
بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر می شود. در این حالت دهک های کم درآمد هم توان دریافت تسهیالت خرد را پیدا 
نمی کنند چراکه بانک ها تمایلی برای تسهیالت خرد ندارند چون نرخ بهره حقیقی شکاف بسیار زیادی به سمت 
باال پیدا کرده است. این اتفاق انحراف منابع به سمت دهک های پردرآمد است و دست دهک های پایین تر خالی 
خواهد ماند. در این بین چاره ای جز کاهش نرخ تورم در اقتصاد نداریم. بدون کاهش نرخ تورم در اقتصاد نرخ های 

اعالمی و مصوب شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا شدن نخواهد داشت. 

مداخالت دستوری در تعیین نرخ سود 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دســتوری تعیین می کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانکها از 
مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. دولت با مداخله خود در تعیین نرخ سود بانکی موجب شد تا نظام 
بانکی به مقابله به این امر اقدامات خود را اجرایی کند. اصوال هر جایی و برای هر کاالیی قیمت پایین تر باشد صف 

شکل می گیرد ومتقاضی برای دریافت کاال با قیمتی پایین تر صف تشمکیل می دهد. 
برای دریافت وام بانکی پایین تر از قیمت ها در بازار آزاد و یا همان نزول پول، مردم به سمت بانکها می روند اکا بانک 
ها چون صرفه ای در پرداخت تسیهالت خرد ندارند، تسهیالت دهی به مردم برای وام های کوچک به کندی صورت 
می گیرد و نرخ دستوری بهره هم رعایت نمی شود. مشکل در واقع تعیین دستوری نرخ بهره است. اینکه بخواهیم 
با دستور نرخ بهره را پایین نگاه داریم جوایگو نیست و تخلف برخی بانکها در رعایت نرخ سود گواه این مدعاست. 

اگر این مداخالت توسط دولت و از طریق شــورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز 
نخواهیم بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود. همچنین در رابطه با وام و تسهیالت باید توجه داشت که بسته به 
رتبه اعتباری افراد نرخی که بانکها برای اقساط مطالبه می کنند متفاوت است اما در مورد تسهیالت خرد و کوچک 
این موضوع صدق نمی کند بنابراین نباید در تسهیالت دهی کوچک این قوانین وجود داشته باشد. مشکل به 
طور کلی مداخله دستوری نرخ است و وقتی تورم باال است و نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده 
مشکالت برای متقاضیان خرد بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین هر جا مداخالت دستوری باشد این نوع مشکالت 

بروز می کند.  

با وجــود تاکیــد مصوبات 
شــورای پــول و اعتبــار و 
پرداخت تســهیالت مرابحه 
به نرخ 18 درصــد، بانک ها 
عمال با حفظ حدود 2۰ درصد 
تسهیالت پرداخت شده، عمال نرخ سود باالتر حدود 22 
درصد تا 23 درصد را برای این تسهیالت در نظر گرفته 
اند. یک اقتصاددان در ایــن رابطه می گوید: دولت نرخ 
بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می کند و همین 

مداخله دستوری موجب شده تا بانکها از مصوبات شورای 
پول و اعتبار سرپیچی کنند. کامران ندری افزود: اگر این 
مداخالت توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار 
انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم 

بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود.
در حالی بانک ها بــرای پرداخت وام ها و تســهیالت 
به مردم ســخت گیری های زیادی اعم از درخواســت 
چندین ضامن، سفته، چک و... را دارند که با یک حساب 
سرانگشتی متوجه می شویم که ســود اخذ شده برای 
اقساط وام مورد نظر بســیار باالتر از 18 درصد آب می 
خورد. در حالیکه همان ســود 18 درصدی بازپرداخت 
وام ها نیز برای اکثر قریب به اتفاق مردم که اغلب اقشار 

آسیب پذیر کشور هســتند، بسیار مشــکل است اما 
محاسبه این سودها بسیار بیشــتر از 18 درصد اعالم 
شده می شود. بانکها گویا هیچ دیواری را کوتاه تر از دیوار 
مردم پیدا نکرده اند و زورشــان فقط به وام گیرندگان 

خرد می رسد.
با این که ادعا می شــود وام های بانکی عموما مطابق با 
آخرین مقررات شورای پول و اعتبار و با سود 18 درصد 
اعطا می شود اما مردم معتقدند طرح های مختلفی که 
برای تسهیالت ارائه می شود بعضا با مکانیزمی غیرشفاف 
برای مشتریان، قوانین را دور زده و سود بیشتری نصیب 

بانک ها می کند.
همواره گالیه های بسیاری از ســوی مردم در رابطه با 

دریافت وام و ســختی های ای راه که به آن هفت خوان 
دریافت تسهیالت نیز می گویند وجود دارد. سالهاست که 
قانون دریافت سود تسهیالت بانکی از سوی نظام بانکی 
نادیده گرفته می شود و شبکه خودمختار بانکی به اخذ 
سودهای باالتر از مردم اقدام می کند. سیستم نظارتی در 
این رابطه با ضعفی که در عملکرد خود دارد نشان داده که 
کوچکترین حقی برای مردم در این زمینه قائل نبوده و 
قرار است سودهای کالنی از محل دریافت اقساط وام ها 
به جیب نظام بانکی سرازیر شود. از سوی دیگر بانکها در 
وصول مطالباتشان از مردم عادی، رفتاری بی رحمانه که 
بعضا منجر به خدشه دار شدن آبرو و اعتبار افراد می شود، 

برخورد می کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند. 

بانک ها با عدم رعایت نرخ سود مصوب و بلوكه كردن بخشی از وام تخلف می كنند

تخلف بانک ها در نرخ سود تسهیالت
كناره گیری بانک ها از پرداخت وام های كوچک 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

درحالی که قــرار بود پرونده 
واریز سود سهام عدالت سال 
13۹8 در دو بخش بســته 
شــود، با عدم پرداخت سود 
از سوی برخی شــرکت ها، 
پرونده مذکور سه بخشی شد تا همچنان بخشی از سود 
مشموالن پرداخت نشده باقی بماند. متاسفانه با وجود 
وعده های بسیار مسووالن مبنی بر واریز بخش دوم سود 
سهام عدالت، طی روزهای گذشته تنها بخشی از بخش 
دوم سود سهام عدالت آن هم برای برخی از سهامداران 
واریز شده است. بسیاری از سهامداران با انتشار مطالب 
در فضای مجازی خواستار پیگیری این موضوع هستند 
و نارضایتی بسیاری در رابطه با عدم تعهد دولت و سازمان 

بورس در این رابطه به وجود آمده است. 
پیگیری ها حاکی است که دو شرکت مپنا و مخابرات 
ایران سود بخش دوم سهام عدالت را یا واریز نکرده اند و 
یا برای عده ای معدود پرداخت کامل نبوده است. رئیس 
سازمان بورس در همین رابطه  با بیان اینکه چند شرکت 
در پرداخت سود ســهام عدالت با مشکل روبرو بودند و 
آخرین اخطارها را به آنها داده ایم، گفت: اگر این شرکت 
ها سود را واریز نکنند، 5۰ درصد دوم سود سهام عدالت 

کامل پرداخت نمی شود.
علی اسالمی بیدگلی، کارشــناس بازار سرمایه در این 
رابطه می گوید: واریز سود سهام عدالت به دالیل مختلفی 
با تاخیر روبرو شده که ضرورت دارد این اتفاقات هر چه 
زودتر حل و فصل شود. به گفته بیگدلی قرار بر این بود که 
تا قبل از تیرماه این سود به صورت کامل برای سهامداران 
آن واریز شــود که در این زمینه بدقولــی هایی بوجود 

آمده است. 
مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه در این رابطه می گوید: افرادی که 
سود سهام عدالت تاکنون برای آن ها واریز نشده است  
نگران نباشند، این ســود ها با رفع مشکالتی که سبب 

این عدم واریز شده اســت برای افراد واریز خواهد شد 
و این ســود برای هر فرد واجد شــرایط محفوظ است.
افرادی که تاکنون ســود برایشــان واریز نشده است، 
در ابتدا می توانند به ســایت ســهام عدالت به آدرس 
www.sahamedalat.ir مراجعه کنند و وضعیت 
خود را مالحظه کنند. اگر مشــکل حل نشد می توانند 
با شــماره 15۶۹ تماس بگیرند. اگــر از را ه های گفته 
شده نیز مشکل حل نشد، افراد می توانند به کارگزاری 
و بانک ها ی خودشــان مراجعه کنند و پیگیر وضعیت 

دریافت سودشان باشند.
از یکشنبه شــب واریز مرحله دوم ســود سهام عدالت 
آغاز شده است اما طبق اطالعیه شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، تمام سود سهام عدالت در این مرحله هم واریز 
نشد و به دلیل کوتاهی دو شرکت مخابرات ایران و گروه 
مپنا، همچنان 1۰ درصد از سود سهامداران عدالت در 
دست این دو شرکت باقی مانده است. بعد از پیگیری های 
چند روزه و متعدد از روابط عمومی گروه مپنا، مبنی بر 

توضیح علت اصلی این تاخیر چند ماهه، تنها این پاسخ 
وجود دارد: علت واریز نشدن این سود به دلیل عدم وصول 
مطالبات مپنا است. به محض وصول مطالبات و تامین 

نقدینگی این سود پرداخت می شود.
شرکت مخابرات ایران هم شرکت دیگری است که سود 
ســهام عدالت را واریز نکرده است. محمدرضا بیدخام، 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات در 
رابطه با تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت بیان کرد: در 
سال های اخیر به طور کلی شاهد رشد حداکثری تورم، 
همچنین افزایش هزینه های غیر قابل پیش بینی فنی و 
غیر فنی و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد این ارگان 

در جامعه بوده ایم.
این مقام مسئول گفت: با اعالم رشد مرکز آمار مبنی بر 
این موضوع که کمترین رشد تورم مربوط به حوزه های 
ارتباطات و مخابرات در چند سال اخیر بوده است، عدم 
ترمیم تعرفه های بخش ثابت مخابرات ایران در طول 12 
سال گذشته و هم چنین متاسفانه وجود مطالبات حدود 

دو هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران از نهاد های 
دولتی، خصوصی و مشتریان، عمال بخش سوددهی ثابت 

را از مدار خارج کرده است.
او در ادامه افزود: ضمن عذر خواهی از سهامداران محترم 
عدالت، انشااهلل با تالش حداکثری و با تعامل بیشتر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، شاهد ترمیم تعرفه های 
بخش ثابت پس از گذشت 12 سال باشیم، هم چنین با 
تالش بیشتر بتوانیم مطالبات دو هزار میلیاری را وصول 
کنیم تا دز این صورت بتوانیم این سود را به سهامداران 

سهام عدالت پرداخت کنیم.
علی اسالمی بیدگلی، کارشــناس بازار سرمایه در این 
رابطه در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: واریز سود 
سهام عدالت به دالیل مختلفی با تاخیر روبرو شده که 
ضرورت دارد این اتفاقات هر چه زودتر حل و فصل شود. 
به گفته بیگدلی قرار بر این بود که تا قبل از تیرماه این 
سود به صورت کامل برای سهامداران آن واریز شود که 

در این زمینه بدقولی هایی بوجود آمده است. 
کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: سهامداران عدالت 
در کشور میلیون ها سهامدار هستند که سرنوشت آنها 
برای دولت و سازمان بورس باید مهم باشد. اینکه زمان 
های مختلفی برای واریز سود سهام عدالت که میلیون ها 
نفر در انتظار دریافت آن هستند اعالم می شود، موج بی 

اعتمادی را در کشور راه می اندازد.
اسالمی بیدگلی در ادامه به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد 
کشور اشاره کرده و اظهار داشت: نیاز است تا اقداماتی در 
راستای توسعه بازار سرمایه انجام شود و سهم بازار سرمایه 
از اقتصاد کشــور افزایش پیدا کند و بازار به مرزکارایی 
برسد. یکی از اقدامات الزم، فرهنگ سازی و افزایش سواد 
مالی مردم می باشد که بسیار موضوع پر اهمیتی است. 
برای این کار می توان از ابزارهایی که در بازارهای مالی 
دنیا استفاده شده مانند راه اندازی تلویزیون بورسی مانند 
بلومبرگ یا امثال آن استفاده کرد.از طرفی افراد تصمیم 
گیر و سیاست گذار نیز باید آشنایی خود را با مباحث مالی 
افزایش دهند و تحصیالت مرتبطی در مباحث مدیریت، 

حسابداری، مالی و.. داشته باشند.

بدقولی در واریز بخش دوم سود سهام عدالت همچنان ادامه دارد 
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دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران اظهار داشت: 
اخیرا بار به ســمت بندر امام به حداقل رسیده است و 
کامیوندار باید یک سر خالی به سمت استان خوزستان 
و بندر امام برود و کاالهای اساســی و نهاده های دامی را 
بارگیری و حمل کند که این جریان برای کامیونداران و 

شرکت های حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد.
در حال حاضــر میلیون ها تن کاالی اساســی از جمله 
نهاده های دامی که خطر فســادپذیری دارند در بنادر 
جنوبی کشورمان رســوب کردند و به دالیل متعددی 
ترخیص این کاالها و انتقال آنها به سایر نقاط کشور کند 
شده است که یکی از دالیل انباشت کاال در بنادر جنوبی 
عدم استقبال کامیونداران و رانندگان کامیون از حمل بار 

از مبادی جنوب کشور است.
احمــد کریمی، دبیــر کانــون انجمن هــای صنفی 
کامیونداران، در این باره به سه دلیل عمده کامیونداران 
از عدم اســتقبال از حمل بار از مقاصد جنوبی کشــور 
گفت: اولین دلیل کمبود ناوگان متناسب با این کاالها 
است، تعداد ناوگان کامیون های اتاق دار مشخص است 
و سال هاســت که فریاد می زنیم متناسب با اقتضائات 
کشور و نیاز بازار نسبت به واردات انواع کامیون و تولید 
آن در کشور اقدام کنند. از ســال 84 تا به امروز هر چه 
کشور چین تولید کرده ما وارد کردیم و عمده تولیدات 
چینی هم، کشنده ها هستند و به همین دلیل امروز با 
مازاد این ناوگان در کشور مواجهیم و در مقابل آن تعداد 

کامیون های اتاق دار بسیار کم است.
وی ادامــه داد: از ســال 84 تــا به امروز فقــط معدود 
تولیداتی در حوزه بنزهای دماغ دار داشتیم و سه شرکت 

تولیدکننده کامیون ســایپا دیزل، ایران  خودرو دیزل و 
ماموت دیزل تولیدات مناسب با نیاز کشور را نداشتند. 
باید آقایان پاسخ دهند چرا کامیون های اتاق دار وارد یا 
تولید نمی شوند که ما امروز با چنین مشکالتی مواجه 
هستیم.دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران تاکید 
کرد: یکی دیگر از مشــکالت اصلی بحث یک سر خالی 
بودن کامیون ها است. در یک دوره ای بار از استان های 
مختلف به سمت بندر امام یا استان خوزستان زیاد بود و 
کامیونداران باری را به سمت بندر امام حمل می کردند 
و از آنجا نهاده های دامی و کاالهای اساسی را بارگیری 
و به سمت سایر اســتان ها می آوردند و اصطالحا دو سر 
بار تامین بود. وی گفت: اما اخیرا بار به سمت بندر امام 
به حداقل رسیده است و کامیوندار باید یک سر خالی به 
سمت استان خوزستان و بندر امام برود و کاالهای اساسی 
و نهاده های دامی را بارگیری و حمل کند که این جریان 
برای کامیونداران و شــرکت های حمــل و نقلی صرفه 

اقتصادی ندارد.
کریمی با اشاره به بحث افزایش نرخ کرایه حمل گفت:  
هر چند که نرخ کرایه حمل افزایش جزیی داشــته اما 
باید توجه داشــته باشــیم که قیمت قطعه 2۰۰ هزار 
تومانی امروز به 18 میلیون تومان رسیده است بنابراین 
چقدر باید نرخ کرایه افزایش یابد تا بتواند این هزینه ها را 
برای کامیونداران و رانندگان پوشش دهد.وی با اشاره به 
مشکل سوم که باعث عدم استقبال کامیون داران از حمل 
بار استان های جنوبی شده اظهار داشت: مشکل بعدی 
گرمای هواســت این روزها گرمای هوا بیداد می کند و 
کامیونداران رغبتی به فعالیت در این مسیر و جاده ندارند.

کاهش 3۰ تا 4۰ درصد تولید گل در برخی استان ها
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از قرار 
گرفتن فروشندگان گل و گیاه در ردیف گروه شغلی 
یک و مجاز به فعالیت در همه گیری کرونا خبر داد و 
گفت: گزارش های گل فروشان حاکی از کاهش 3۰ تا 
4۰ درصد تولید و عرضه گل در برخی استان ها است.
اکبر شاهرخی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا بازار 
گل را به شدت تحت تاثیر قرار داد، اظهار کرد: با شیوع 
ویروس کرونا فروش گل به ناگهان 7۰ تا 8۰ درصد 

کاهش یافت و رکود بی سابقه بر بازار حاکم شد.
وی ادامــه داد: کســادی بازار موجب شــده برخی 
گلفروش ها و گلخانه داران اقدام به دور ریختن گل ها 
و بستن مغازه کنند که نتیجه آن زیان و ورشکستگی 
بود.شــاهرخی با تاکید بــر اینکه در این شــرایط 
تعطیلی های پی درپی اصناف با همه  گیری های کرونا 
شرایط را بدتر کرد، افزود: اتحادیه گل فروشان همراه با 
گلخانه داران تالش های زیادی کردند تا با ارائه راهکار 
تولیدکنندگان گل باقی مانده را از شرایط سخت پیش 

آمده نجات دهند.

به گفته وی؛ تالش هــا و پیگیری هــای اتحادیه و 
تولیدکنندگان نتیجه داد و توانستند با همکاری اتاق 
اصناف تهران، صنف گلفروشان را در گروه شغلی یک 
ثبت کنند.شاهرخی تصریح کرد: با دریافت موافقت 
ســتاد ملی مبارزه کرونا صنف گل فروش ها در گروه 
یک شغلی قرار گرفته و تعطیلی اصناف شامل حال 
آن ها نمی شود. وی تاکید کرد: ما از تمام اعضای صنف 
خواســته ایم پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی را در نهایت دقت بکار گیرند، ضمن اینکه 
بازرسان اتحادیه به صورت مدام و بر عملکرد و نحوه 
فعالیت آنها جهت رعایت تمام موارد بهداشتی نظارت 

کامل خواهند داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران همچنین 
از کاهش 3۰ تا 4۰ درصد تولید گل در برخی استان ها 
خبر داد و افزود: این کاهش تولید عالوه بر تاثیر رکود 
بازار گل مربوط به باال رفتن هزینه های تولید در گلخانه 
است.شاهرخی گفت: در حال حاضر تنها گلخانه های 
در چرخه تولید باقی مانده اند که از توان مالی مناسب 

برخودار هستند و امکان رقابت دارند.

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ بیش از 375 هزار 
و 4۰3 تن موز به ارزش 255 میلیون و 313 هزار و 2۹4 
دالر از هشت کشور وارد ایران شده است.سید روح اهلل 
لطیفی اظهار داشت: ترکیه با 12۹ میلیون 8۰۰ هزار 
دالر، هند با 54 میلیون و 3۰۰ هــزار دالر، اکوادور با 
34 میلیون دالر، فیلیپین بــا 33 میلیون و 8۰۰ هزار 
دالر، پاکستان با 2 میلیون و 7۰۰ هزار دالر، امارات با 
433 هزار دالر، روسیه 48 هزار دالر و ویتنام با 35 هزار 
دالر به ترتیب هشت کشور فروشــنده موز به ایران در 

سال ۹۹ بودند.
وی افزود: در فصل بهار سال جاری، 13۶ هزار و 133 
تن موز به ارزش ۹2 میلیــون و 877 هزار و ۹12 دالر 
به کشور وارد شده است.براساس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار، واردات موز در سال ۹۹ مشروط به صادرات سیب 
بوده است و  تجار در قبال صادرات هر سه کیلوگرم سیب 
درجه یک یا دو می توانستند مجوز ثبت سفارش واردات 
یک کیلوگرم موز بگیرند که این موضوع در اختیار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش و تامین ارز 
آن نیز با بانک مرکزی بوده است.

لطیفی تصریح کرد: در ســال ۹۹ حدود 884 هزار و 
7۹8 تن ســیب به ارزش 32۶ میلیون و ۶۶8 هزار و 
134 دالر، به 27 کشــور صادر شده است.سخنگوی 
گمرک در خصوص خریداران سیب ایرانی گفت: عراق  
1۰5 میلیون دالر، روسیه ۹5 میلیون و 4۰۰ هزار دالر، 
افغانستان 51 میلیون و 7۰۰ هزار دالر، هند 2۶ میلیون 
و ۶۰۰ هزار دالر، امارات 21 میلیون و 1۰۰ هزار دالر، 
سیب در سال گذشته از ایران خریداری کردند و پنج 

مقصد اول صادرات سیب ایرانی بودند.
وی افزود: قزاقســتان، اوکراین، عمان، قرقیزســتان، 
ترکمنســتان، پاکســتان، قطر، ارمنســتان، کویت، 
گرجستان، سوریه، آذربایجان، ترکیه، لیبی، بحرین، 
ازبکستان، مالزی، مغولستان، سریالنکا، مصر، نروژ و 
انگلستان هم به ترتیب مقصد ششم تا بیست و هفتم 

سیب ایرانی بودند.

پس از آنکه وزارت جهادکشاورزی اقدام به اعالم زود هنگام 
افزایش قیمت مصوب خرید شیرخام از 45۰۰ تومان به 
۶4۰۰ کرد، شــاهد تحریک بازار محصوالت لبنی و هرج 
مرج در قیمت ها آن ها هســتیم.هفته گذشــته شورای 
قیمت گذاری محصوالت اســتراتژیک با مدیریت وزیر 
جهادکشاورزی قیمت جدید خرید هر کیلوگرم شیرخام 
از دامداران را ۶ هزار و 4۰۰ تومان اعالم کرد که یک هزار 
و ۹۰۰ تومان بیشتر از نرخ مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار 
است. پس از اعالم این افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی، بازار محصوالت لبنی تحریک شده و شاهد هرج 
مرج در قیمت ها هستیم. به گفته کارشناسان؛ با توجه به 
اینکه هنوز مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به 
طور رسمی به وزارت جهادکشاورزی واگذر نشده و قیمت 
مصوب محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری بالتکلیف 
مانده اســت، این هرج و مرج در قیمت فروش شیرخام و 
بازار محصوالت لبنی دور از انتظار نیست. محمدرضا بنی 
طباء، سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران، 

درباره تاثیر تغییر نرخ خرید شیرخام پس از اعالم افزایش 
غیر رسمی قیمت توسط وزارت جهادکشاورزی بر تولید و 
بازار محصوالت لبنی به ایلنا، گفت: قبل از آنکه وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کند نرخ خرید شیرخام را به ۶ هزار و 4۰۰ 
تومان افزایش داده، کارخانه ها هر کیلوگرم آن را از دامداران 
باالتر از آخرین نرخ مصوب و به طور متوسط 5 هزار تومان 
خریداری می کردند.وی ادامــه داد: اعالم افزایش قیمت 
غیر رسمی خرید شیرخام موجب تحریک بازار و افزایش 
بیشتر قیمت خرید قیمت خرید شیرخام شد به نحوی که 
در حاال حاضر قیمت هر کیلوگرم آن به 5 هزار 2۰۰ تومان 
رسیده اســت. بنی طباء با رد هرج و مرج و گران فروشی 
در سایر محصوالت لبنی، اظهار کرد: بر اساس آیین نامه 
قیمت گذاری کارخانه ها قیمت سایر محصوالت را می توانند 
بر اساس هزینه تمام شده تولید و در نظر گرفتن سود خود 
تعیین کنند، در شــرایط به وجود آمده افزایش قیمت از 
سوی کارخانه ها در این محصوالت طبیعی است و نمی توان 

نام آن را هرج و مرج در قیمت ها و گران فروشی گذاشت.

سخنگوی گمرک اعالم كرد:

واردات ۲۵۵ میلیون دالر موز در سال ۹۹

عدم استقبال كامیونداران از حمل بار برای مقاصد جنوبی

بار به سمت بندر امام به حداقل رسیده است

تحریک به گران فروشی شیرخام با اعالم زودهنگام افزایش قیمت مصوب

دلیل هرج و مرج در قیمت محصوالت لبنی چیست؟

فروشندگان گل و گیاه مجاز به فعالیت در ایام همه گیری کرونا شدند
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فراخوانی برای شناسايی طرح ها و استارت آپ های 
سرمايه پذير حوزه صنايع غذايی

صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری برای شناســایی استارت آپ ها و 
طرح های سرمایه پذیر حوزه صنایع غذایی، فراخوان منتشر کرد. صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۸ در راستای ماموریت خود مبنی بر تامین 
مالی توسعه فناوری و به ویژه فناوری های پیشــرفته و اولویت دار، در قالب برنامه 
»هم سرمایه گذاری« با صندوق های پژوهش و فناوری، سرمایه گذاری جسورانه در 
استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر را آغاز کرده است.  در برنامه هم سرمایه گذاری، 
استارت آپ ها و دارندگان طرح های سرمایه پذیر، طرح و مدل کسب وکار خود را به 
عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می کنند. در صورتی که 
یکی از عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، پس از ارزیابی و تایید طرح 
و مدل کسب وکار، تصمیم به سرمایه گذاری جسورانه روی آن طرح بگیرد، صندوق 
نوآوری و شکوفایی تا ۸۰ درصد سرمایه جسورانه مورد نیاز آن استارت آپ یا طرح 
سرمایه پذیر را تامین می کند. بر همین اساس صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اعالم 
برگزاری رویداد »دوشنبه های استارت آپی« حوزه صنایع غذایی، اعالم کرده است که 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان این حوزه که عالقمند به جذب سرمایه گذار 

هستند، می توانند تا ۱۵ مرداد سال جاری اطالعات خود را ارسال کنند.

بیت كوين و اتريوم صعود كردند، دوج كوين ريزش
بیت کوین جایگاه خود را در کانال ۳۲ هزار دالری مستحکم کرد. بانک های مرکزی در 
جهان به دنبال تسریع در صدور ارزهای دیجیتالی خود هستند. در منطقه یورو، بانک 
مرکزی اروپا از ورود یورو دیجیتالی به فاز آزمایشی اولیه خبر داده است. بانک مرکزی 
امارات هم اعالم کرد که تا پنج سال آینده از نخستین ارز دیجیتالی رسمی این کشور 
رونمایی خواهد شد. پیش از این نیز این کشور یک پروژه مشترک پرداخت با استفاده 
از ارزهای دیجیتالی را با عربستان تعریف کرده بود. مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در 
موسسه آوانتی تراست معتقد است بانک مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت روی 
تراکنش های ارزهای دیجیتالی را آغاز کرده است. به گفته کتلین النگ، فدرال رزرو 
مستقیما بیتکوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دالر به صرافی ها 
یا بسترهای انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی و دولت 
چین کلیه فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کردند.  جریان کم 
رمق ورودی سرمایه به بازار که نسبت به ماه های قبلی کاهش کامال قابل توجهی را 
داشته، از جمله موانع اصلی ازسرگیری رشد رمزارزها بوده است. در این بین و به دلیل 
کاهش تقاضا، کارمزد شبکه اتریوم که یکی از گران ترین بسترها در حوزه رمزارزها 
محسوب می شود به کمترین سطح خود از دسامبر سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است. 
قرار است ورژن جدید شبکه اتریوم با هدف بهبود کارایی و کاهش هزینه های انتقال به 
زودی رونمایی شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۴۰ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۷ درصد کمتر شده است. 

دبیر انجمن فین تک ایران مطرح کرد؛
الــزام دريافت »اينمــاد«؛ چالش جديــد برای 

كسب وكارهای نوپا 
تهران- ایرنا- دبیر انجمن فین تک ایران گفت: الزام دریافت »اینماد« به عنوان شرط 
تخصیص درگاه پرداخت به کسب وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن ها رقم می زند؛ 
چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با ُکندی مواجه خواهد کرد.در روزهای گذشته 
نامه ای از سوی مجموعه »شاپرک« به شرکت های پرداخت یار ابالغ شد که براساس آن 
شرکت های پرداخت یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت  اطالعات پذیرندگان جدید 
در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت 
پذیرنده با اطالعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت 
عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن ها تخصیص ندهند. پس از انتشــار این نامه، اظهار 
نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه 
 PSP برای کسب وکارهای کوچک ایجاد می  کند.کسب وکارهای بزرگ از شرکت های
)شرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک ها و مشتریان تجاری 
هستند( درگاه می گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ های 
جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند. »مصطفی نقی پورفر« 
دبیر انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران )فین تک ایران(، در این خصوص اظهار 
داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب وکارها، یک چالش جدید برای شروع 
کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است. وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد 
الکترونیکی برای کسب وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت گیر است، توضیح 
داد: به عنوان کسی که »منتور« بسیاری از استارتاپ ها بوده  و هستم، باید بگویم، اولین 
معضل برای راه اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید 
در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست 
شروع فعالیت پشیمان می کند.دبیر انجمن فین تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی ها، 
قانون گذار اعالم کرده بود PSPها به کسب وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، 
 PSP سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شــرکت های پرداخت یار از شرکت های
تفکیک شدند تا استارتاپ هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت 

اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.
این فعال استارت آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ ها در همان ابتدای کار عالوه بر 
مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصال شکل نمی گیرند. 
بارها اعالم شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است. دبیر 
انجمن فین تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار 
ساده ای باشد، چرا باید در سال مانع زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ 
این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب وکارهای نوپا است.به گفته وی، 
بر اساس این ابالغیه، هویت پذیرنده با اطالعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید 
تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ ها که تازه فعالیت خود 
را آغاز کرده اند هنوز به شرکت تبدیل نشده اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت 
کنند.نقی پورفر گفت: از میان استارتاپ های نوپا، استارتاپ هایی موفق هستند که 
بتوانند جذب ســرمایه کرده و به کار خود ادامه  دهند؛ آن زمان است که به راحتی 
می توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، 
باعث می شود استارتاپ ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل 
نگیرند. این ابالغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد. 
وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کامال شفاف چالش هایی را که این 
ابالغیه برای شرکت های استارتاپی ایجاد می کند برای تصمیم گیران مطرح کردیم.
دبیر انجمن فین تک خاطرنشان کرد: کسب وکارهایی که مبادالت مالی آنها از طریق 
پرداخت یار انجام می شود، بیشتر کسب و کارهای ُخرد دارای وب سایت رسمی هستند 
و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی کشور و 
تالش برای بقا هستند. نقی پورفر درباره اینکه مسوولین اعالم کرده اند برای کاهش 
تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابالغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق 
مصرف کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب سایت های دارای اینماد، 
در حوزه شرط   بندی فعالیت می کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت های 
خدمات پرداخت داشتند. این چطور می تواند رعایت حقوق مصرف کننده باشد؟ وی با 
اشاره به تفکیک صریح پرداخت یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، 
تاکید کرد: امکان شکل گیری کسب وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار 
می شود.این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش 

دیگری را بر چالش های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

اخبار

فروش کاالهای خطرناک در آمازون به شکایت رگوالتور منجر شد
کمیسیون ایمنی کاالهای مصرفی آمریکا از آمازون شکایت کرده و خواهان آن است این خرده فروشی برای هزاران کاالی معیوب که برای سالمت کاربران خطرناک هستند فراخوان صادر کند.به گزارش 

خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »کمیسیون ایمنی کاالهای مصرفی آمریکا« )CPSC( روز گذشته از آمازون شکایت کرد تا این خرده فروشی آنالین را مجبور کند برای صدها هزار کاالی خطرناکی که در 
پلتفرمش می فروشد، فراخوان صادر کند. این آژانس ادعا می کند آمازون از لحاظ قانونی مسئولیت دارد برای محصوالتی که خطر جراحت یا مرگ برای مصرف کنندگان دارند، فراخوان صادر کند.این 

محصوالت شامل ۲۴ هزار ردیاب مونوکسید کربن معیوب ، ۴۰۰ هزار سشوار بدون محافظ شوک و برق گرفتگی و البته هزاران لباس خواب کودک هستند که آتش می گیرند.

معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری در ســفر یک روزه 
خود به استان فارس در جمع 
فناوران بــه تغییر دیدگاهی 
که در میــان مســئوالن و 
دانشگاهیان شکل گرفته است اشاره کرد.  سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سفر به استان 
فارس در جمع فنــاوران پارک علم و فناوری اســتان 
گفت: در هر سفری که به استان فارس دارم، اتفاقات و 
حرکت های جدیدی را که در زیست بوم فناوری و نوآوری 
رخ می دهد، حس می کنم. افزایش تعداد شرکت های 
دانش بنیان یکی از این رخدادها است. همچنین اتفاقات 
خوبی در پارک علــم و فناوری اســتان، دره نوآوری و 

کارخانه نوآوری افتاده است.
 ستاری با اشــاره به رشد و توســعه نوآوری در استان 
ادامه داد: قطعا با این اتفاقات شــاهد جهش خوبی در 
اســتان خواهیم بود. یک اتفاق فرهنگی رخ داده و آن 
تغییر دیدگاه مدیران و دانشگاهیان است. جهت گیری 
دانشگاه ها با این تغییرات به سمت راه اندازی شرکت های 
دانش بنیان و خالق سوق دارد. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری بیان کرد: این اتفاقات سال های اخیر در 
زیست بوم فناوری و نوآوری کشور و توسعه آن می تواند 
یک الگوی خوب برای سایر بخش ها باشد. بسیاری از 
حوزه ها مانند دفاعی نیاز خود را از طریق شرکت ها تامین 
می کنند. همچنین شرکت های بزرگ به سمت استفاده 
از توانمندی اســتارتاپ ها در حال حرکت هستند تا با 

سرمایه گذاری روی آنها به نتیجه الزم برسند.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه کار دولت ایجاد 
زیرساخت ها است، گفت: هر زیرســاختی که روی آن 
 سرمایه گذاری می کنیم در مدت زمانی کوتاه تکمیل 
می شــود. حتما تعداد زیادی از این نیروی جوان نمی 
توانند از این زیرساخت ها استفاده کنند. این یک مسئله 
کلی در کشور است که نشان دهنده باال بودن پتانسیل 

اقتصاد دانش بنیان است.

به گفته وی، نکته مهم در این میان زیست بوم دانش بنیان 
و خالق است و سرمایه گذاری که بخش خصوصی روی 
آن انجام می دهد تا با این سرمایه گذاری تعداد شرکت ها 
افزایش یابد و دولت هم برای توســعه زیرســاخت ها 
اقدامات الزم را انجام دهد. البته جهت گیری ها نیز تغییر 
کرده است. در پارک علم و فناوری نیز نباید تنها به بحث 
سخت افزاری و فیزیک پارک توجه کرد بلکه باید بحث 
نرم افزار را توســعه داد. به گونه ای که کل شهر درگیر 

مسئله شوند.
در این ســفر خط تولید بردهای الکترونیک با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در 
استان فارس افتتاح شد.همچنین نخستین مرکز نوآوری 
دانشگاه صنعتی شیراز گشایش یافت. ۷ تیم فناور توی 
این مرکز استقرار دارند که در حوزه های مهندسی مواد، 
مکانیک، فناوری اطالعات و مهندســی شیمی فعال 
هستند. در ادامه این ســفر مرکز نوآوری دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز نیز توسط ستاری افتتاح  شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
همچنین در دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه پایه فعالیت ها 
در اقتصاد دانش بنیان و خالق است. اما نه دانشگاهی که 
با محیط اطراف خود تعاملی نداشته باشد. دانشگاهی که 
روی خیابان یا کوچه نزدیک به خود تاثیر نگذارد، هیچ 
گاه نمی توان انتظار داشت تا روی جامعه تاثیرگذار باشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: اتفاقاتی 
که امروز در دانشگاه ها، خانه های خالق و مراکز نوآوری 
شاهد هستیم، نواحی نوآوری را ایجاد کرده است. این 
نواحی هسته های شهر هوشمند را شکل می دهد که 
شهر را متحول می کنند. در ناحیه نوآوری شریف بیش 
از ۶۰۰ شــرکت فناور حضور دارند که ۳ هزار میلیارد 
تومان فروش این شرکت ها است. زمانی که این نواحی 
در اطراف دانشگاه شــکل می گیرد، خود دانشگاه هم 

بهره می برد.
رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: به عنوان 
مثال دانشگاه استنفورد دهمین هلدینگ اقتصادی دنیا 
با ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانشجو است. تفاوت دانشجویی که 
وارد این دانشگاه می شود با ســایرین این است که این 
دانشجو از اول ورود به استنفورد به دنبال این است که چه 

کارآفرینی، ثبت شرکت و تجاری سازی ایده را انجام دهد. 
دانشگاه برای تغییر جامعه است، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هر کمک و حمایتی که دانشگاه شیراز 
نیاز دارد تا در جامعه، اقتصاد و فرهنگ تاثیرگذار باشد، 

انجام می دهد.
رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق با اشــاره به هزینه روی حوزه های 
آموزش و پژوهش گفت: بودجه کشور ســه پایه دارد. 
آموزش، بهداشــت و دفاع. تعداد زیادی پژوهشکده در 
کشور فعال هستند اما در مقایسه با آنها شرکت های فناور 
بسیار قوی تر عمل می کنند. نوآوری موضوعی نیست که 
از بخش و پول دولتی خارج شود. بلکه نوآوری کار بخش 
خصوصی اســت و جوانی که تا دیر وقت روی ایده خود 
وقت می گذارد. محصول حاصل سرمایه گذاری بخش 
خصوصی روی پژوهش است. چون دولت زیرساخت ها 

را توسعه می دهد و پژوهش های پایه را کمک می کند.
ستاری همچنین افزود: مراکز نوآوری یا کارخانه های 
نوآوری و خانه های خالق پلتفرم هایی هستند که سرمایه 
بخش خصوصی را در پژوهش می آورند. ما به این پلتفرم 
ها احتیاج داریم. پارک های علم و فناوری موفق آنهایی 
هستند که ســرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش 
دولتی ۱۰ به یک باشد. دانشگاه نیز زیرساخت ها را فراهم 

می کند. دانشگاه باید عدد قابل توجهی از درآمد خود را از 
فروش فناوری و ارتباط با صنعت تامین کند که این همان 

تعامل با جامعه است. 
معاون علمی و فناوری همچنین بیان کرد: پژوهش های 
پیشرو در کشورهای پیشرفته توسط بخش خصوصی 
انجام می شــود. کارآفرینی که دارای نوآوری اســت و 
محصول را تولید می کند. در حال حاضر دیدگاه خوبی در 
کشور ایجاد شده است. زمانی پژوهشکده ها در کشور راه 
اندازی شدند تا مشکل صنعت را رفع کنند. در حالی که 

دولت مجری پژوهش نیست.
ستاری با اشــاره به اینکه دانشــجو در دانشگاه ها رود 
 روان اســت، گفت: ایــن موضوع خود نــوآوری خلق 
می کند. اما در پژوهشکده ها ســاختار، دولتی است و 
انتظار نوآوری اشتباه است. البته نیروی فوق العاده ای در 
این پژوهشکده ها هستند که به ثبت شرکت موفق می 
شوند. همانطور که بهترین شرکت ها در حوزه زیست 
فناوری از انستیتو پاستور یا رازی هستند.  تحول فرهنگی 
در کشور اتفاق افتاده است. زیست بوم فناوری و نوآوری 
به خوبی در کشــور در حال رشد اســت. این سیستم 
فکری جدید روی اقتصاد تاثیر می گذارد. زیست بومی 
 که بیش از ۷ هزار شــرکت دانش بنیان و خالق در آن 

فعالیت می کنند.

مسئوالن و دانشگاه ها به دنبال راه اندازی شركت های دانش بنیان و خالق هستند

افزایش سرمایه گذاری شرکت های بزرگ روی استارتاپ ها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان این که توسعه 
فناوری بومی برای ساخت رانشگرهای تک پیشرانه یک 
گام مهم در رشد و اعتالی صنعت فضایی کشورمان به 
شمار می رود، گفت: آزمون گر کاتالیست تک پیشرانه 
هیدرازین با کنترل دقیق جریان ورودی به بستر که 
حاصل تالش پژوهشــگران پژوهشکده سامانه های 
حمل و نقل فضایی اســت، از ســوی مرکز مالکیت 
معنوی اداره ثبت اختراعات ثبت شــد. دکتر حسین 
صمیمی ضمن اعالم خبر فوق گفــت: ماهواره ها به 
منظور دریافت و ارســال داده الزم است تا با توجه به 
مأموریت شــان در موقعیت و وضعیت مشخصی قرار 
داشته باشند. به دلیل عوامل مختلفی مانند اغتشاشات 
محیطی، ممکن است موقعیت و وضعیت ماهواره در 
طی زمان نیاز به اصالح داشــته باشــد. رانشگرهای 

تک پیشرانه عملگرهایی هســتند که امکان کنترل 
فعال این دو پارامتر را برای انجام مأموریت های فضایی 

فراهم می کنند.
وی ادامه داد: بــا توجه به کاربردهای اســتراتژیک 
رانشگرها، این ســامانه ها جزء محصوالت تحریمی 
بــوده و امکان تهیه آن هــا از خارج از کشــور وجود 
ندارد. بنابراین توســعه فناوری بومی برای ســاخت 
رانشــگرهای تک پیشــرانه یک گام مهم در رشد و 
اعتالی صنعت فضایی کشــورمان به شمار می رود. 
در این راستا، استفاده از یک بستر آزمون گر عملکرد 
تجزیه کاتالیست هیدرازین به منظور مطالعه، بررسی 
و تحلیل تجربی تجزیه و عملکرد پیشرانه هیدرازین 
یکی از مهم ترین مراحل توسعه فناوری رانشگرهای 

فضایی است. 

رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران دربــاره این اختراع 
توضیح داد: موضوع این اختراع، ساخت یک آزمون گر 
عملکرد تجزیه کاتالیست تک پیشــرانه هیدرازین 
با کنترل دقیــق جریان ورودی به بســتر اســت و 
کنترل دقیق جریان توســط کنترل فشار باالدست 
و از طریق باز و بسته کردن ســریع شیر سلنوئیدی 
انجام می شود. در این آزمون گر، پیشــرانه با عبور از 
یک بســتر کاتالیستی تجزیه شــده و تولید گاز داغ 
 می کند که این گاز داغ با عبــور از نازل، نیروی رانش 

تولید می کند. 
وی اضافه کرد: به منظور بررسی تغییرات فشار و دما 
در طول بستر و در پی آن مطالعه و تحلیل و تجزیه و 
عملکرد کاتالیستی هیدرازین، از دو حسگر فشار در 
ابتدا و انتهای بستر و همچنین دو حسگر دما در میانه 

و انتهای محفظه واکنش استفاده شده است. در نتیجه 
اســتفاده از این زیرســاخت و تحلیل نتایج عملکرد 
کاتالیست های مختلف به منظور تجزیه هیدرازین، 
امکان توسعه کاتالیستی که بیشترین فعالیت، مقاومت 
مکانیکی و طول عمر را داشته باشد، هموار شده است.  
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر 
صمیمی همچنین یادآور شد: نانوکاتالیست توسعه 
داده شده در داخل کشور با استفاده از این زیرساخت، 
از پایه هایی بــا جنس گاما آلومینــا و با قطر حفرات 
ریز برای توزیع مناسب نانوذرات فلز فعال )ایریدیم( 
تشکیل شده است. این نانوکاتالیست عملکردی کاماًل 
مشابه با نمونه های خارجی معتبر داشته و در فرآیند 
توسعه تراسترهای تک پیشرانه هیدرازینی در داخل 

کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

اقدام محققان کشور برای بومی سازی فناوری رانشگرهای تک پیشرانه

۶ شرکت دانش بنیان و خالق با تولید محصوالت مختلف، 
فناوری طراحی انواع نمایشگر و تاکسی متر هوشمند را در 
کشور توسعه داد.  به همت زیست بوم فناوری و نوآوری، 
زنجیره بازیگران عرصه تولید تجهیزات و دستگاه های 
تاثیرگذار در توسعه صنعت حمل ونقل هوشمند در حال 
تکمیل شدن است. بر همین اســاس حوزه تولید انواع 
نمایشگر و تاکسی متر هوشمند با محصوالت ۶ شرکت 
دانش بنیان گســترش یافت. در ادامه این مطلب با این 

شرکت ها آشنا می شویم:

 1. سیستم ناوبری هوشمند
پردازنده پارس یکی از این شــرکت ها است به حوزه تولید 
محصوالتی در زمینه هوشمندســازی حمل و نقل ورود 
کرده است. سیســتم ناوبری هوشمند این شرکت با تکیه 
بر تولیداتی در زمینه ســخت افزار، نرم افزار و استفاده از 
ماژول های GPS و GPRS با اســتاندارد اروپا توانسته 
است سیستم کنترل حمل و نقل هوشمند برای استفاده 
در سیستم تاکسیرانی، سیستم اتوبوسرانی، شرکت های 
حمل ونقل، خودروهای امدادی و آمبوالنس ها، خودروهای 
حمل بار، حمل پول و حمل زباله، سوخت و مواد غذایی و 

سیستم حمل ونقل ریلی )قطار( و کشتیرانی قرار گیرد.

2. سامانه سپهتن
ره نگار هوشمند ایرانیان نیز با طراحی سامانه سپهتن در 
این حوزه فعالیت می کند. مالکان اتوبوس ها می توانند با 
نصب این برنامه بر روی گوشی های هوشمند اندروید 
و اپل )IOS( خود، در هر لحظــه از موقعیت خودرو و 
راننده ای که در حال رانندگی است، مطلع شوند.از قابلیت 
های اصلی این برنامه می توان به نمایش مســیر تردد 
خودرو، نمایش سرعت خودرو، نمایش مشخصات آخرین 
راننده خودرو در هر لحظه از شبانه روز و اطالع از وضعیت 

سامانه سپهتن خودرو ها، اشاره کرد.

3. تاکسیمتر هوشمند
سامانه ساز دلفین آپادانا نیز با تولید محصوالتی در این 
حوزه به توسعه فناوری های هوشمندسازی صنعت حمل 
ونقل کمک کرده است. یکی از محصوالت آن تاکسیمتر 
هوشمند است که با کمک آن  می توان مدیریت ناوگان این 

سیستم را برای مدیران سازمان ها تسهیل کرد.

4. تاکسی هوشمند
سامانه های هوشمند اطالعاتی توسن البرز نیز با تولید 
 ITS بلیت الکترونیک به عنوان نقطه اشتراک حوزه های
و Micropayment به این عرصه پا گذاشت. شرکت 
سها پس از اجرای بزرگترین پروژه بلیت الکترونیک کشور 
در شهر تهران، راه کارها و محصوالت خود را در سایر حوزه 
های سیستم های هوشمند حمل ونقل و پرداخت خرد 

توسعه داده است. 

 5. مکان یابی خودکار وسایل نقلیه
مکان یابی خودکار وســایل نقلیه شــرکت طراحان 
کنترل شــرق  نیز سیستمی اســت که با استفاده از 
ســامانه GPS قادر اســت در هر لحظه مختصات 
جغرافیایی خودروی موردنظر به همراه تاریخ و زمان 
قرارگیری در آن موقعیت را به دست آورد. با ارسال این 
اطالعات به مرکز از طریق یک بستر مخابراتی مناسب 
مانند GSM یا رادیو، می توان خودرو را در تمام مدت 
ردیابی و مســیر حرکت آن را از ابتدا تا انتهای مسیر 

روی نقشه جغرافیایی مشاهده کرد.

6. تاکسیمترهای قابل نصب روی تاکسی های خطی
نگارین صنعت آسیا نیز یکی از شرکت های فعال در این 
حوزه اســت. این مجموعه با تولید نمایشگر هوشمند 
خودرو )مالتی مدیا( قدمی اثرگذار برای توســعه این 

فناوری ها برداشته است. 

طبق گزارشــی جدید، توئیتر در نیمه دوم ۲۰۲۰ 
درباره بیش از ۹۰۰ هزار حساب کاربری که قوانین 
را نقض کــرده بودند، اقداماتی انجام داده اســت و 
محتوای نفرت پراکنی بیشتری را حذف کرده است.

طبق اطالعاتی که توئیتر منتشــر کرده این شبکه 
اجتماعی در ســال ۲۰۲۰ میالدی شــاهد افزایش 
تقاضا برای حذف محتوای خبرنگاران و رسانه های 
خبری از سوی دولت ها بوده اســت.این پلتفرم در 
گزارش شفافیت خود اشاره کرد در نیمه دوم ۲۰۲۰ 
میالدی درباره ۹۶۴ هزار و ۴۵۹ حســاب کاربری 
با رفتار خــالف قوانین اقداماتی انجام داده اســت. 
این رقم در مقایســه با نیمه نخست ۲۰۲۰ میالدی 
۱۴۲ درصد افزایش یافته اســت. عالوه برآن توئیتر 
 محتوای نفرت پراکنی بیشتری را در این بازه حذف

 کرده است.
نکته مهم آن است که توئیتر افزایش اقدامات خود 
علیه حســاب های کاربری نقض کننده قوانین را به 
دلیل تغییر در سیاســت های خود در ۲۰۲۰ اعالم 
کرده اســت. این شــبکه اجتماعی از سال گذشته 
میالدی در باره محتوایی که به ایجاد ترس و خشونت 
درباره دسته بندی های حفاظت شده منجر می شود، 
اقداماتی انجام داده است. این درحالی است که طی 
پاندمی کووید ۱۹ میزان آزار و اذیت آنالین افزایش 

یافته است.
در کنار ایــن موارد توئیتر سیاســت خــود درباره 
محتوای نفرت پراکنی را گسترش داده است.عالوه 
بر آن در گزارش شــفافیت توئیتر اعالم شده ۱۹۹ 
حساب کاربری تأیید شــده متعلق به خبرنگاران و 
رسانه های خبری با درخواست برای حذف محتوا از 
سوی دولت ها روبرو شده اند. این رقم نشان دهنده ۲۶ 
درصد رشد درخواست حذف محتوا نسبت به نیمه 

نخست سال گذشته است.

همچنین بر اساس آمار، بیشترین درخواست حذف 
محتوا از سوی دولت هند بوده است. همچنین پس 
از این کشور، به ترتیب دولت های ترکیه، پاکستان و 
روسیه بیشــترین میزان درخواست حذف محتوا را 
داشته اند.توئیتر در نیمه دوم ۲۰۲۰ میالدی بیش 
از ۱۴ هزار و ۵۰۰ درخواســت اطالعات از سراســر 
جهان داشته و فقط در مقابل ۳۰ درصد درخواست ها 
اطالعات را فراهم کرده است. چنین درخواست هایی 
ممکن است از سوی دولت ها یا سازمان هایی اعالم 
شود که خواهان دریافت اطالعاتی درباره هویت افراد 

تحت نام های مستعار هستند.
در کنار این موارد شبکه اجتماعی بیش از ۳۸ هزار و 
۵۰۰ درخواست قانونی برای حذف محتوای مختلف 
دریافت کرده که ۹ درصد کمتر از نیمه اول ۲۰۲۰ 
بوده است.گزارش ۲ ساالنه شفافیت توئیتر که به روند 
اجرای قوانین این شرکت و حذف محتوا می پردازد در 
حالی منتشر می شود که اخیراً تحقیقات موشکافانه 
دولت های سراسر جهان درباره محتوای انتشار یافته 
در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و یوتیوب 

به شدت افزایش یافته است.
در خبر دیگری توئیتر اعالم کــرد ویژگی »فلیتز« 
)Fleets( را حذف می کند. این ویژگی شامل توئیت 
هایی تمام صفحه در باالی تایــم الین کاربران بود 
که پس از ۲۴ ساعت منقضی و حذف می شد. دلیل 
حذف این ویژگی استفاده کم کاربران ۸ ماه پس از 
ارائه آن در توئیتر اعالم شده است.طبق اخبار موجود 
از سوم آگوســت به بعد، کاربران ویژگی »اسپیس« 
)چت روم های صوتی زنده توئیتر( را در باالی تایم 
الین خود مشــاهده می کنند.تصمیم توئیتر برای 
حذف »فلیتز« فقط مربوط به عدم اســتفاده از این 
ویژگی نیست، بلکه شبکه اجتماعی هنوز نمی داند 

چگونه کاربران را وادار کند بیشتر توییت کنند.

 با فعالیت 6 شركت:

انواع نمایشگر و تاکسی متر هوشمند توسعه یافت
گزارش شفافیت توئیتر اعالم كرد

افزایش تقاضای دولت ها برای حذف توئیت های خبرنگاران


