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در اردیبهشت امسال؛

قیمت ۲۵ کاال
 ۲ تا ۵ برابر شد

افزایش 46۲ درصدی 
ورود پول حقیقی

 به بورس

دولت اختصاص اعتبار 
برای واکسیناسیون 
عمومی را در اولویت 
قرار می دهد
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سرمقاله

تاثیر آزادسازی منابع 
بلوکه شده بر نرخ ارز 

تنها 70 میلیون دالر از 15 
میلیارد دالر دارایی ایران در 
کشورهای ژاپن و کره جنوبی 
آن هم برای تسویه حساب 
با شرکتهای این دو کشور آزاد خواهد شد. انتظار 
بجایی نیست که انتظار داشته باشیم این آزادسازی 
منابــع ارزی که تنها برای پرداخت مســتقیم به 
شرکت های ژاپنی و کره جنوبی صرف خواهد شد 
باعث کاهشی شدن روند قیمتی دالر شود. به هر 
ترتیب دو روایت برای آزادسازی منابع بلوکه شده 
ایران وجود دارد. روایت اول بحث آزادسازی منابع 
بوده و در روایت دیگر اجازه تسویه بدهی ایران به 
شــرکت های کره ای و ژاپنی به میزان حدود 70 
میلیون دالر است. با توجه به اینکه مذاکرات برجام 
نهایی نیست و هم چنین اجرای آن عملیاتی نشد، 

بنابراین آزادسازی... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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کاهش 69 درصدی واردات برنج
کمبود شدید برنج 

در راه است؟

افزایش  نرخ اجاره 
در شهرهای اطراف تهران

دالر واکنش خاصی به خبر آزادسازی منابع بلوکه شده نشان نداد

کاهش  تقاضا  در  بازار  ارز
صفحه3

صفحه۲

هر ساعت خاموشی، 150 میلیون خسارت 
دولت دست  از قیمت گذاری دستوری  بردارد

در  شورای  گفت  وگوی   دولت   و   بخش  خصوصی   استان   تهران   بررسی  شد

در حالی گمرک از کاهش 69 درصدی واردات برنج 
خبر داده که قیمت برنج در بازار سر به فلک کشیده 
است. ایران یکی از بزرگترین قطب های تولید برنج 
در جهان است اما کمبود برنج مسووالن را وادار به 
واردات این کاالی اساسی کرده است. به هر ترتیب 
اقالم خوراکی اساسی در افزایش قیمت با یکدیگر 
کورس گذاشته اند. پس از نان و روغن و شکر، برنج 
هم گران شــد و هم کمیاب. در حال حاضر قیمت 
هر کیلو برنج ایرانی از ۴۲ هــزار تومان فراتر رفته 
 است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این رابطه 
می گوید: شش دهک کشور برنج خارجی مصرف 
می کنند و باید برای برآورده کردن نیاز این افراد برنج 

خارجی به کشور وارد شود... 

بررســی بازار اجاره مســکن شــهرهای اقماری 
اطــراف تهــران نشــان مــی دهد قیمــت های 
 هفته گذشــته رونــد افزایشــی به خــود گرفته

 است. بررسی بازار اجاره مسکن در شهرهای اقماری 
اطراف تهران حاکی از آن اســت که هم اکنون یک 
مترمربع آپارتمان مسکونی در پرند با قیمت ۲7000 
تومان )اجاره ۲ میلیون و 100 هــزار تومانی برای 
یک واحد 80 متری( آگهی شــده است. در قرچک 
ورامین متوسط اجاره یک متر مربع واحد مسکونی 
۴0 هزار تومان است به عبارت دیگر اجاره یک واحد 
80 متری در این منطقه ماهانه 3.۲ میلیون تومان 
 است که نســبت به هفته گذشته حدود 10 درصد
 کاهش یافته است. اجاره ماهانه آپارتمان 80 متری 

در پاکدشت 3 میلیون و...

وزیر نفت هند متعهد شد که برای 
کاهش نوســان های بازار نفت، با 

عربستان و امارات همکاری کند.
بــه گــزارش رویتــرز از دهلی نو، 
هاردیپ سینگ پوری متعهد شد 
برای کاهش نوسان های بازارهای 
نفــت و مقــرون به صرفــه کردن 
قیمت های نفت خام با عربستان و 

امارات همکاری کند.
وی که دیپلمات کهنه کاری است 
و هفته گذشته مســئولیت وزارت 
نفت هنــد را به عهــده گرفت، روز 
پنجشنبه )۲۴ تیرماه( با عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر نفت عربستان و 
یک روز پیش از آن با احمد الجابر، 
وزیر صنعت امــارات و مدیرعامل 

شرکت ملی نفت ابوظبی گفت وگو 
کــرد. روابط ریــاض و دهلی نو در 
ســال جاری میالدی تیره شــد، 
زیرا دارمنــدرا پرادهان، وزیر نفت 
پیشین این کشور عربستان و دیگر 
کشــورها را به دلیل کاهش عرضه 
 و افزایــش قیمت نفت ســرزنش 

کرده بود.
وزیر کنونی نفت هند گفت: دهلی 
نو دوست دارد روابط خود با ریاض 
را به فراتر از خریدار - فروشــنده 
بودن گسترش دهد و این دو کشور 
سرمایه گذاری دوجانبه را افزایش 
دهند. عربستان ســعودی پس از 
عــراق دومیــن تأمین کننده نفت 

هند است.

نرخ ســود بین بانکی درحالی مجدد 
وارد کانال 18 درصدی شده که هفته 
قبل و در ادامه رونــد نزولی ماه های 
قبل وارد کانال 17 درصدی شــده 
 بود ولی خیلی در این کانال ماندگار 

نبود.
جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی 
نشان می دهد که نرخ ســود در این 
بازار که در هفته های قبل روند نزولی 
را طی می کــرد در هفته منتهی ۲۴ 

تیرماه با افزایش همراه شده است.
البته نرخ ســود بین بانکی از 19.76 
درصد در اردیبهشــت ماه امسال به 
17.95 درصد در 17 تیرماه کاهش 
یافته بــود و برای اولین بار در ســال 
جاری وارد کانــال 17 درصدی هم 

شــده بود ولی خیلــی در این کانال 
ماندگار نبود. گــزارش جدید بانک 
مرکزی از عملکرد بــازار بین بانکی، 
نشــان می دهد که برخالف ماه های 
قبل روند کاهشی نرخ سود بین بانکی 
متوقف شــده و نــرخ ســود در این 
بازار از 17.95 درصــد 17 تیرماه به 
 18.31 درصد ۲۴ تیرمــاه افزایش 

یافته است.
گفتنی است، نرخ ســود بین بانکی 
براســاس عرضه و تقاضاست و ثابت 
نیست این نرخ نوسان دارد به گونه ای 
که با افزایش تقاضا برای دریافت وام 
بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه 
متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود 

و به عکس.

با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا 
شهریور ماه قرار است به صحن علنی رود، سود حاصل 
از فروش طال طی مدتی نگهداری مشــمول مالیات 
می شود. مالیات دیگر طال همان مالیات بر ارزش افزوده 
طالست که از دی ماه قرار اســت از اصل قیمت طال 
برداشته شود. همچنین مالیات بر خرید سکه از بانک 

مرکزی هم که به قوت خود باقی است.  
به گزارش ایســنا، مالیات بر عایدی ســرمایه طرح 
مجلس است که مدتی از تصویب کلیات آن می گذرد 
و اجرای کامل آن به دولت بعدی می رسد؛ به گونه ای 
که پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
- گفته که ظرف یک ماه آینده تالش خواهیم کرد تا 

تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحب نظران 
و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه 
جمع آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز 
گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی 
تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم. در این طرح، اگر 
فردی طال بخرد و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از 
محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، 

بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. 
نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار طال 
براساس مدت زمان نگهداری، در سال اول 30 درصد، 
سال دوم ۲0 درصد و سال ســوم 10 درصد است. به 
عنوان مثال، اگر طالیی به ارزش 100 میلیون تومان 

خریده و پس از سه ســال آن به قیمت 180 میلیون 
تومان فروخته شود، سودی که از این فروش حاصل 
شــده معادل 80 میلیون تومان است که مالیات آن 
براساس سه سال نگهداری 10 درصد محاسبه می شود 
و باید هشت میلیون تومان مالیات بپردازید. البته معاون 
درآمدهای مالیاتی معتقد است که ورود طرح مالیات به 
عایدی سرمایه به نقل و انتقال طال و ارز خطرناک است 
و با قانون مبارزه با قاچاق تعارض دارد.  همچنین، به جز 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید طال که تا پیش از 
این مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شد، در قانون 
جدید معاف می شود و از دی ماه سال جاری، معافیت 

خرید طال از مالیات بر ارزش افزوده شروع می شود.

وزارت نیرو اخبار منتشر شــده مبنی بر »پایان 
خاموشی ها از روز دوشنبه« را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعالم کرد: 
به دنبال انتشار مطالب غیرواقعی در برخی رسانه ها 
به نقل از وزیر نیرو در مورد اتمام خاموشی ها از روز 
دوشنبه، توضیح زیر برای اطالع مردم و تصحیح 

این خبر ارائه می شود.
این مطلب بر اســاس مصاحبه دیروز )جمعه ۲5 
تیرماه( وزیر نیرو با بخش خبری ساعت 13 شبکه 

خبر سیما متأسفانه در برخی از رسانه ها به صورت 
وارونه تنظیم و منعکس شده که اصل خبر به شرح 
ذیل اســت: رضا اردکانیان در گفت وگو با بخش 
خبری ساعت 13 شبکه خبر سیما با اشاره به ورود 
موج گرمای جدید و افزایش نسبی دمای کشور از 
روز دوشنبه، اظهار کرد: انتظار می رود با ورود موج 
گرما که از دوشــنبه هفته پیش رو شروع خواهد 
شد، مصرف برق به اوج خود برسد، امیدواریم با 
همکاری و همراهی مردم و بخش های مختلف، 

بتوانیم این ایام را با توجه به ظرفیتی که در حال 
حاضر در مدار داریم، با تأمین آسایش مردم پشت 

سر بگذاریم.
وی با اشاره به شــرایط آب و هوایی کشور یادآور 
شــد: همان طوری که در هشــدارهای سازمان 
هواشناسی و همکاران در شرکت مدیریت منابع 
آب منعکس شــده، در جنوب و جنوب شــرق و 
بخشی از نواحی شمالی کشور باید آمادگی مواجه 

شدن با بارش های شدید را داشته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور، از تمدید مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان با اشاره به شرایط 
قرمز کرونایی اکثر شهرها و استان ها و شیوع موج 
پنجم کرونا در کشور، افزود: طبق این تصمیم که در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا گرفته شده، موعد مقرر 
در قانون نظام مالیات های مســتقیم در مواد 57. 
80. 110. 116 و 1۲6 تا یک مــاه آینده، تمدید 

شده است.

وی گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی 
کشــور، شــرکت ها و موسســات کــه بایــد تا 
پایــان تیرمــاه اظهارنامه هــای مالیاتــی خود 
را تســلیم می کردنــد؛ دچــار کنــدی و اختالل 
 هســتند و کارکنان آن ها با محدودیــت در تردد 

مواجه شده اند.
معاون اقتصــادی رئیس جمهور ادامه داد: ســتاد 
مقابله با کرونا، ســال 1399 زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی را تا دو ماه تمدید کرد که با درخواست اتاق 

ایران و برخی از دستگاه های اجرایی برای انجام این 
تمدید در سال جاری، ستاد مقابله با کرونا تمدید 

یک ماهه را تصویب کرد.
نهاوندیان گفت: با تمدید یک ماهه تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی، بــه تناســب آن مهلت های رســیدگی 
به ســنوات قبل هم یک ماه تمدید می شــود که 
امیدواریم این اتفاق سبب گشایش برای شرکت ها 
ایجاد کند که بتوانند در این یک ماه، حساب های 

خود را ببندند.

تعهد وزیر نفت هند برای کاهش نوسان بازار نفت نرخ سود بین بانکی افزایشی شد

مالیات جدید طال چگونه محاسبه می شود؟  وزارت نیرو »پایان خاموشی ها از روز دوشنبه« را تکذیب کرد 

تمدید یک ماهه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد نقدشوندگی بازار سهام؛
افزایــش 462 درصدی ورود 

سهامداران جدید به بورس
در اولین روز هفته 135 میلیارد تومان پول حقیقی 
به بورس وارد شد که نسبت به روز کاری قبل رشد 
462 درصدی داشته است.در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با رشد 5 هزار و 727 
واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون 
و 311 هزار و 222 واحد رسید. این در حالی است که 
در یک ســاعت ابتدایی بیش از 12 هزار واحد رشد 
کرده بود. اما پس از آن شروع به نزول کرد و بیش از 
6 هزار واحد پائین تر از قله یک میلیون و 317 هزار 

واحدی ایستاد. 

افزایش ورود پول حقیقی
در روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 
135 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد 
که نسبت به روز کاری قبل رشد 462 درصدی داشته 
اســت. در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول 
حقیقی به سهام شپنا )پاالیش نفت اصفهان( تعلق 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 

73 میلیارد تومان بود. 

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته نمادهای »میدکو«، »شپنا« و »پارسان« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند و سه 
نماد »کچاد«، »شپدیس« و »فخوز« نمادهای بزرگ 
بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
ولکار صدرنشین است و شپنا و شستا در رتبه های 

بعدی هستند.

رشد نقدشوندگی بورس
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
18 هزار و 77 میلیارد تومان رســید که نســبت به 
روز   چهارشنبه 20 درصد افزایش یافته است. ارزش 
معامالت خرد نیز با رشد 12 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم 7 هزار و 409 میلیارد تومان رسید 
که بیشترین رقم در 99 روز کاری گذشته از 27 بهمن 

سال 1399 تاکنون است.

افزایش ارزش صف های پایانی بازار 
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز چهارشــنبه 14 درصد 
رشد کرد و در رقم 466 میلیارد تومان ایستاد. ارزش 
صف های فروش نیز 0.43 درصــد ازفایش یافت و 
468 میلیارد تومان شد.شرکت پاالیش نفت الوان 
)با نماد معامالتی شاوان( با صف  خرید 156 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس 
از شاوان، نمادهای دی )بانک دی( و تیپیکو )پارس 
دارو( بیشترین صف خرید را داشتند.  بیشترین صف 
فروش نیز به غدام )خوراک دام پارس(  تعلق داشت 
که در پایان معامالت صف فروش 50 میلیارد تومانی 
داشت. پس از غدام، ســنیر )سیمان سفید نیریز( و 
کمرجان )بازرگانی و تولیدی مرجان کار( بیشترین 

صف فروش را داشتند.

تقدیر از بانک توســعه تعاون 
به عنوان یاور اشتغال 

در مراســمی با حضور معــاون اول رئیس جمهور 
انجام شــدتقدیر از بانک توسعه تعاون به عنوان یاور 
اشتغالمراسم تجلیل از یاوران اشتغال محرومین در 
بانک مرکزی برگزار شــد.معاون اول رئیس جمهور 
در این مراسم گفت: تضعیف همبستگی اجتماعی از 
تهدیدهای جدی برای هر کشوری است که می تواند 
منجر به ایجاد فاصله میان حکومت و جامعه، تقویت 
فاصلــه در درون حکومت و درون جامعه شــود.به 
گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، اسحاق 
جهانگیری با بیــان اینکه همبســتگی اجتماعی 
از ســوی عوامل مادی مانند فقر، تبعیض، فساد و 
آســیب های اجتماعی که یکــی از مهم ترین آن ها 
حاشیه نشینی اســت تهدید می شود، گفت: عوامل 
غیرمادی نظیر رشد فردگرایی، مادی گرایی و تضعیف 
ارزش ها در جامعه نیز موجب تضعیف همبستگی 
اجتماعی اســت، بنابراین هر اقدامی که در جهت 
تقویت همبســتگی اجتماعی انجام شــود اقدامی 
پسندیده، دلسوزانه و متناسب با نیازهای کشور است.
در این مراســم همچنین عملکرد بانک ها در بخش 
اشــتغال زایی مددجویان کمیته امداد برای معاون 
اول رئیس جمهور تشریح شد.بانک توسعه تعاون بر 
اساس اهداف راهبردی خود توانسته است به چهار 
هزار و 127 طرح معرفی شده از سوی کمیته امداد 

امام 2800 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کند.

خبر

بانک ها

در هفتــاد و دومین جلســه 
شــورای گفت و گــوی دولت و 
بخش خصوصی کــه با حضور 
متولیان دولتی تامین برق و نیز 
نمایندگان تشکل های بخش 
خصوصی برگزار شد، مساله تامین و توزیع برق و چالش هایی 
که قطعی برق برای صنایع ایجاد کرده مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت دبیر سندیکای صنعت برق در این نشست مطرح کرد 
که هر ساعت خاموشی، حدود 150 میلیون تومان خسارت در 
صنایع متوسط ایجاد  می کند.هفتاد و ششمین جلسه شورای 
گفت و گوی استان تهران با موضوع طرح مشکالت قطعی برق 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان و تعیین تکلیف خسارات 
ناشی از قطعی برق در صنایع برگزار شــد. در این نشست، 
گزارش هایی از میزان خسارت صنایع در اوج قطعی برق ارائه 
شد و در نهایت جبران این  خسارت ها، انتظام بخشی به قطعی 
برق، برنامه ریزی برای افزایش سرمایه گذاری و جلوگیری از 
تکرار این مساله مورد تاکید قرار گرفت.در ابتدای این جلسه، 
محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شــورای گفت وگوی استان 
تهران با اشاره به آمارهای رسمی تامین و توزیع برق گفت: 
اســتان تهران با حدود 7 میلیون مشترک یعنی 20 درصد 
مشترکان کل کشور با رشــد 1.9 درصدی مصرف در سال 
جاری نسبت به سال 1399 مواجه شده است؛ به طوری که 
در شــرایط پیک، میزان مصرف به 8800 مگاوات رسیده و 
در مقابل وزارت نیرو 7253 مگاوات در اختیار شبکه توزیع 
قرار داده و این به معنای 1540 مگاوات کسری برق است.او 
ادامه داد: اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعی گسترده، 
مصرف برق در دستگاه های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، 
دانشگاه ها و همچنین مصرف خانوار مدیریت شود اما امروز 
متاسفانه قطعی برق در بنگاه های اقتصادی از مرز 20 درصد 
گذشته و این مساله باید مورد چاره  اندیشی قرار گیرد. چرا که 
ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کاالها را تحت تاثیر قرار داده و 
صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، 
فشارهای مالیاتی، بیمه ای و هزینه های جاری و حفظ اشتغال 
در سالی که حمایت از تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامیده  شده، مضاعف شده است.عیدیان با بیان اینکه به دلیل 

عدم سرمایه گذاری کافی، این دمل اکنون سرباز کرده است، 
به ارائه راهکارهایی برای حل این مساله پرداخت و پیشنهادات 

خود را روی میز گذاشت. 

نارضایتی از جدول زمان بندی قطعی برق
 در ادامه این جلسه هومن حاجی پور، معاون کسب و کار اتاق 
تهران، دو گزارش از خسارات ناشی از قطعی برق در بنگاه ها 
ارائه کرد. به گفته او، یکی از گزارش ها، موارد انعکاس یافته از 
طریق بنگاه ها به اتاق تهران است و دیگری گویای مشکالت 
صنایع فوالد است.او ادامه داد: در نظرسنجی صورت گرفته 
از سوی این معاونت، به طورکلی نرخ رضایت بنگاه هاي مورد 
ارزیابی از جدول زمان بندی کم ارزیابی شده و از این میان، 
82 درصد از بنگاه های اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین 
تامین انرژی هستند که ریســک عملیاتی آنها را افزایش 
داده است. از حیث تبعات قطعی برق، موارد بیکاري نیروي 
انسانی در ساعات کاري و کاهش بهره وري، معیوب شدن 
دستگاه و تجهیزات تولید، تأخیر در امورات اداري و دولتی 
تأثیرگذارترین عواقب این بحران تلقی شده است.حاجی پور 
گفــت: طبق نظرسنجی انجام شده، میزان کلی خسارات 
وارده به بنگاه هاي مورد ارزیابی که عمدتا کوچک و متوسط 
هستند، بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد می شود. او 
در ادامه با اشاره به مصوبه ای که دولت در تاریخ شانزدهم 
تیرماه صادر کرده است، گفت: در بند 3 این تصویب نامه، 
اعالم شــده که به منظور کاهش چهار هزار مگاوات از برق 

مصرفی، کلیه صنایع موظند مصرف برق خود را در حدود 10 
درصد دیماند مصرفی محدود کنند. در ادامه این بخش آمده 
است که در صورت عدم همکاری، شرکت های برق مجازند 
بالفاصله برق مشترک را قطع کنند. این مصوبه دارای چهار 
تبصره است که تبصره 4 آن مورد اعترض قرار گرفته و در 
 آن آمده است که اجرای بند 3 این تصویب نامه نباید منجر 
به اخراج و هرگونه عدم پرداخت حقوق کارگران واحدهای 
مذکور شود. حاجی پور در ادامه گفت: تاکید بر عدم تعدیل 
نیروی کار سبب می شود که بنگاه هایی که تعداد کارگران 
آنها از حد معمول باالست، بیشتر متحمل آسیب شوند. چرا 
که هزینه نگهداری از نیروی انسانی و پرداخت حقوق آنها، 
به طور حتم هزینه های سربار سنگینی را بر بنگاه ها تحمیل 
 می کند که جبران این هزینه ها در این مصوبه پیش بینی 
نشده است. او تاکید کرد: اگر اختیار مدیریت مصرف برق در 
صنایع به تشکل ها یا استانداری ها سپرده می شد، این امکان 
وجود داشت که برای صنوف مختلف برنامه ریزی های متنوع 
و متفاوتی صورت گیرد تا هم هدف کاهش مصرف برق تحقق 
پیدا کند و هم صنایع متضرر نشوند. او افزود: هم چنین برابر 
گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ارائه شده، 
نیازی نبوده است که کل زنجیره فوالد در معرض قطعی قرار 
گیرد. چرا که مصرف برق در بخش های مختلف این زنجیره 
متفاوت است، به طوری که برای مثال در کنستانتره سازی 
مصرف برق 337 مگاوات در هر ساعت است، در گندله سازی 
445 مگاوات، در احیای مستقیم آهن اسفنجی 468 مگاوات 

و در ذوب و فوالسازی مصرف به 3717 مگاوات در ساعت 
می رســد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و 
ناودانی نیز مصرف در حدود 178 مگاوات است. این اعداد 
نشان  می دهد که با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در 
کل زنجیره قابل توزیع بوده و راهکار بهینه، قطعی کل صنعت 
نیست. معاوت کسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه همه این 
بنگاه ها تعهداتی در بازارهای صادراتی و در بازار داخلی دارند، 
ادامه داد: قیمت میلگرد در بازار به دو برابر رسیده و این ناشی 
از تصمیماتی است که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و 
هم تبعات جدی در تنظیم بازار ایجاد می کند. در حالی که 
دولت می تواند برای مصرف صنعت فوالد یا پتروشــیمی 
سقف تعیین کند و این مســاله با مدیریت تشکل و صنف 

مربوطه حل شود. 

هر ساعت خاموشی، معادل 150 میلیون تومان 
خسارت برای واحد صنعتی است

در ادامه این جلسه، سپهر برزی مهر از سندیکای صنعت برق، 
به ارائه گزارشــی از چالش های صنعت  برق  ایران پرداخت و 
گفت: طبق گزارشــی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، 
اگر 30 ســاعت خاموشــی در ماه برای یک واحد تولیدی 
متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 
4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی 
از فرصت های از دست رفته، هزینه های ثابت و ضایعات مواد 
اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کاال برای 
مشتریان. این بدان معناســت که هر ساعت خاموشی برای 
واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد. او با 
مروری بر ظرفیت های تولید برق در کشــور گفت: ظرفیت 
اسمی برق در کشــور معادل 85 هزار مگاوات است؛ چنانکه 
46 درصد به سیکل ترکیبی، 21 درصد نیروگاه های گازی، 
25 درصد بخــاری و 6 درصد برقابی و کمتــر از 2 درصد به 
انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.برزی مهر با بیان اینکه بخش 
خصوصی سه الی چهار سال است که تاکید  می کند، کشور در 
خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه 1380 رشد 
سالیانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر 9 درصد بوده 
و این رقم در اواخر دهه 90 به 2 درصد کاهش یافته است؛ البته 
 این موضوعی نیســت که صرفا به وزارت نیرو و شرکت های

 تامین کننده برق مرتبط باشد.

در  شورای  گفت  وگوی   دولت   و   بخش  خصوصی   استان   تهران   بررسی  شد

هر ساعت خاموشی، 150 میلیون خسارت 

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:
برخی اســتان ها برای بستری، 

شرایط مناسبی ندارند
رییس جمهور گفت: متاسفانه در حالی که فکر می 
شد شرایط به سمت آرامش است همزمان با انتخابات 
از یک طرف و مراسم عید فطر و سفرهای تابستانی 
همه دســت به دســت هم داد و از آنها مهمتر ورود 
ویروس هندی بود که از مرزهای شرقی و جنوبی وارد 
شد و کار را به مراتب سخت تر کرد و در نتیجه امروز 
با یک خیز صعودی در سراسر کشور مواجه هستیم.
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا با اشاره به سطح رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشــور اظهار کرد: به طور متوسط در کشور 48 
درصد به پروتکل ها عمل می شود که این رقم خیلی 
پایین است. توقع این اســت پروتکل 85 درصدی و 
90 درصدی در کشور عمل شود. وی افزود: رعایت 
پروتکل ها پایین است، ویروس هندی هم وارد شده، 
تابستان هم هست. اجتماعات و دور همی ها هم باشد 
و در رستوران ها مراعات نشود، با این شرایط پیداست 
چه مشــکالتی برای مردم به وجود می آید.روحانی 
با تاکید بــر اینکه راه حل اصلی بــرای اینکه از جان 
مردم حفاظت شود، فاصله گرفتن از ویروس است، 
گفت: این موضوع همیشه باید به عنوان یک دستور 
مهم مراعات شود. واکسن را هر چه بیشتر وارد کنیم 
می تواند موثر باشد. تاکنون بیش از 7 میلیون واکسن 
تزریق شده دو میلیون دیگر هم توزیع شده است که 
اینها هم به تدریج تزریق خواهد شد.رییس جمهوری 
ادامه داد: در این هفته شش الی هفت میلیون دز دیگر 
وارد کشور می شود. در مرداد ماه مقداری تولید داخلی 
هم می توانیم استفاده کنیم. بدین ترتیب در یکی دو 
هفته  آینده حدود ده میلیون دز در دسترس داشته و 
تزریق می کنیم و اگر در اختیار باشد تزریق آن هم در 
ظرف دو سه هفته می تواند انجام شود.وی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت شیوع کرونا 
در کشور، تصریح کرد: متاســفانه در گزارش هایی 
که داده شد، مشاهده شد که برخی استان ها مانند 
کرمان، مازندران،  هرمزگان،  گلســتان و سیستان و 
بلوچستان و حتی تهران در زمینه بستری، شرایط 
مناسبی ندارند و تعداد بستری ها رو به افزایش است. 
بنابراین برخی استان ها در مسیر خیز هستند که باید 

مراقبت بیشتری کنیم.

رییسی: 
دولــت اختصــاص اعتبــار برای 
واکسیناسیون عمومی را در اولویت 

قرار می دهد
رییس جمهور منتخب با بیان اینکــه مبارزه با بیماری 
کرونا باید بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، گفت: 
دولت اختصاص اعتبارات و بودجه برای واکسیناسیون 
عمومی را در اولویت قرار می دهد.به گزارش ایســنا به 
نقل از روابط عمومی دفتر رییس جمهور منتخب، حجت 
االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی در نشستی با 
مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن و واکسیناسیون 
کرونا ضمن تقدیر از کادر درمان و با گرامیداشــت یاد 
شهدای مدافع ســالمت که فداکارانه در میدان مبارزه 
با بیماری کرونا وارد عمل شــده اند، اظهارداشت: ورود 
متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل 
رقابت با انواع واکسن خارجی باشد، باعث افتخار است. 
وی خاطرنشان کرد: امروز با همت متخصصان کشورمان، 
دانش تولید واکسن کرونا بومی شده و باید گسترش یابد 
و دولت هم خود را موظف می داند در این زمینه حمایت 
های الزم و واقعی را انجام دهد.دکتر رییســی حمایت 
عملی از شرکت ها و تولید کنندگان واکسن کرونا را مورد 
تاکید  قرار داد و گفت: نوع حمایت ها نباید در حد حرف 
باشد و دولت ســیزدهم ضمن دقت و تسریع در صدور 
مجوزهای الزم، اختصاص اعتبارات و بودجه را در اولویت 
قرار می دهد.رییس جمهور منتخب با بیان اینکه اقدامات 
الزم در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون معطلی و 
بی وقفه پیگیری شود، گفت: بی تردید آنچه تاکنون در 
زمینه واکسیناسیون انجام شده الزم بوده اما قطعا کافی 
نیست و اعداد و ارقام موجود نباید ما را قانع کند.رییسی 
خاطرنشان کرد: مالک و محور اصلی، تولید داخلی واکسن 
و  حمایت از تالش متخصصان ایرانی در این زمینه است 
که باید به دقت و سرعت، مشکالت و موانع موجود در این 
مسیر برطرف شود. البته درکنار تولید داخل باید خرید 
واکسن خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود.رییس 
جمهور منتخب در ادامه  با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون 
عمومی و تاثیر آن بر زندگی روزمره، معیشت و اقتصاد، 
گفت: آرامش خاطر و مصونیت بخشی مردم برای ورود 
به فصل پاییز و زمســتان اهمیت ویژه ای دارد لذا باید با 
استفاده از تمام ظرفیت ها زمان واکسیناسیون عمومی را 
کاهش دهیم.رییس جمهور منتخب همچنین با تاکید بر 
تاثیرات واکسن کرونا از لحاظ روحی و روانی و نیز کاهش 
تلفات انسانی، اظهارداشت: باید مبنای کار را بر هر چه 
کمتر شدن تلفات هموطنانمان بر اثر ابتالی به کرونا قرار 
دهیم و در این راستا حتی جان یک نفر هم اهمیت دارد 

زیرا خانواده های بسیاری عزادار می شوند.
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جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که قیمت برخی از انواع 
خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن آالت 
و الستیک در اردیبهشت ماه امسال بیش از 100 درصد 
افزایش داشته و بین 2 تا بیش از 5 برابر شده و 40 کاال از 
جمله گوشت، برنج، لبنیات،  حبوبات، شکر و چای بیش از 
50 درصد گران شدند. به گزارش ایسنا، از بین 94 کاالیی 
که تغییرات قیمت آن ها از اردیبهشــت ماه سال گذشته 
تا ماه مشابه امسال منتشر شــده، قیمت 24 کاال بیش از 
100 درصد افزایش یافته و قیمــت آن ها بین دو تا بیش 
از پنج برابر شده است. بیشــترین افزایش قیمت مربوط 
به جوجه یک روزه اســت که قیمت آن در مدت یاد شده 
432.2 درصد افزایش یافته و 5.3 برابر شده است.  در کنار 
آن باید به کنجاله سویا وارداتی با 153.8 درصد،  جو داخلی 
و خارجی با 152.3 و 137 درصد،  ذرت داخلی با 122.4 
درصد و سبوس گندم با 110 درصد افزایش قیمت اشاره 
کرد؛ چراکه این کاالها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر 
قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. 
قیمت مرغ زنده و گوشــت مرغ تازه نیز در همین ماه با 
افزایش 137.2 و 123.2 درصدی نســبت به اردیبهشت 
پارسال به حدود 17 هزار و 600 و 25 هزار تومان رسیده 
است.البته قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از 35 هزار 
تومان رسیده اســت. این در حالی است که فروردین ماه 
سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو 
مرغ گرم را برای مصرف کننده 24 هزار و 900 تومان تعیین 

کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از 
اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به 30 
هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود 
40 هزار تومان نزدیک شد.در این میان برخی از کاالهای 
دیگری که قیمت آن ها طی یک سال بیش از دو برابر شده 
شامل برخی از انواع حبوبات، برنج و روغن است؛ به طوری 
که در اردیبهشت امسال قیمت برنج هندی، نخود، کره 
پاســتوریزه، روغن نیمه جامــد 4.5 کیلویی و حلب 16 
کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب 142.6، 132.2، 
124.8، 128.7 و 134.5 درصد نسبت به اردیبهشت سال 
قبل افزایش یافته است.بنابراین در اردیبهشت ماه امسال 
قیمت هر کیلو برنج هندی به 24 هزار و 200 تومان، نخود 
به 28 هزار و 200، کره پاستوریزه به بیش از 10 هزار تومان، 
روغن نیمه جامد 4.5 کیلویی و حلب 16 کیلویی روغن 
نباتی معمولی به حدود 82 و 275 هزار تومان رسیده است.
همچنین 11 کاالی دیگر با افزایش قیمت بیش از 100 
درصد در گروه آهن آالت شامل تیر آهن نمره 27 با 143.8 
درصد، دو نوع میلگرد با 113.2 و 114.9 درصد، ورق سیاه 
با 138.3 درصد، دو نوع ســیم با 149.7 و 164.6 درصد، 
سیمان تیپ دو با 105.2 درصد و همچنین الستیک برخی 

از انواع خودروها قرار دارد.

۴0 کاال از جمله گوشت، برنج، لبنیات بیش 
از 50 درصد گران شدند

در این میان 40 کاال هم بیــن 50 تا 100 درصد افزایش 
قیمت داشتند که از جمله مهم ترین آن ها برنج تایلندی و 
پاکستانی باسماتی با 86.2 و 72.2 درصد،  شیر خام درب 
دامداری،  شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با 78.2 و 75.2 
و 57.2 درصد، شکر بسته بندی و کیلویی با 76.3 و 67.6، 
قند شکسته با 66.1،  تخم مرغ با 62.7 درصد،  گوساله 
زنده 54.7، گوشت گوســاله مخلوط با 52.2، لپه و لوبیا 
چیتی با 77.1 و 53.8، ماکارونــی 700 گرمی با 51.6، 
روغن مایع ســرخ کردنی با 54.4، انواع چای خارجی با 
65 تا 76 درصد بین 50 تــا 100 درصد افزایش قیمت 
داشته است.بر این اساس در اردیبهشت امسال قیمت هر 
کیلو برنج پاکستانی باسماتی و تایلندی 24 هزار و 700 و 
14 هزار و 300 تومان،  شیر خام درب دامداری 4800، 
شکر بســته بندی و کیلویی حدود 12 هزار تومان، قند 
شکســته 14 هزار و 500، گوشت گوساله مخلوط 115 
هزار تومان، انواع چای خارجی 500 گرمی حدود 115 
هزار تومان و هر قطعه تخم مــرغ 15 هزار و 500 تومان 
شده اســت.انواع دیگر تیرآهن، سیمان، گچ،  الستیک، 
یخچال و ماشین لباسشویی تولید داخل، انواع شوینده 

شــامل پودر، مایع ظرفشویی و دستشــویی و صابون و 
همچنین انواع کاغذ چاپ و روزنامه از جمله دیگر کاالهایی 
 اســت که قیمت آن ها بیش از 50 درصد افزایش یافته

 است.
از بین مهم ترین کاالهایی که در مدت یاد شده کمتر از 
50 درصد افزایش قیمت داشــتند هم می توان به برنج 
طارم اعال و داخلی هاشــمی با حدود 40 تا 42 درصد، 
عدس با 39.6، پیــاز و گوجه فرنگی با حــدود 25، موز 
با 48.6 گوشت گوســفندی مخلوط و گوسفند زنده با 
40.9 و 34.8 درصــد، روغن موتور با حــدود 31 تا 44 
درصد و آرد صنف و صنعت با 29.2 و دســتمال کاغذی 
با حدود 29 درصد افزایش قیمت اشاره کرد.در این میان 
 در مدت یاد شــده قیمت هیچ کدام از کاالها نسبت به

 سال گذشته کاهش نداشته است.

تغییر قیمت ها در یک ماه
گفتنی است که قیمت 29 کاال در اردیبهشت امسال 
نسبت به ماه قبلش بین 0.1 )برنج تایلندی( تا 23.2 
درصد کاهش داشته که مهم ترین آن ها پرتقال تامسون 
شــمال، موز و تخم مرغ با 23.2، 20.2 و 9.4 درصد 
کاهش قیمت بوده اســت.در این یک ماه قیمت 65 
کاالی دیگر بیــن 0.1 )برنج خزر( تــا 20.5 )جوجه 
یک روزه( افزایش یافته و قیمت انواع ســیمان نیز در 
اردیبهشت نسبت به فروردین بیش از 20 درصد گران 

شده است.

منابع بلوکه شــده ایران که بــا تمدید 90 روزه 
معافیت از تحریم احتماال قرار اســت آزاد شود، 
به گفته برخــی منابع آگاه حــدود 15 میلیارد 
دالر اســت.منابع بلوکه شــده ایران در ســایر 
کشــورهای دنیا از جمله کره و ژاپــن در حالی 
قرار اســت با تمدید معافیت قبلی برای 90 روز 
دیگر، در کشــورهای کره و ژاپن آزاد شــود که 
منابع آگاه میزان این منابــع را 15 میلیارد دالر 
برآورد می کنند.طبــق ابالغیه ای که وزارت امور 
خارجــه آمریکا به کنگره ارســال کرده اســت، 
این معافیــت تحریمی که به امضــای »آنتونی 
بلینکن« وزیــر خارجه ایاالت متحــده درآمده 
است، »انتقال وجوه ایران در حساب های محدود 
شــده به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری کره 
)کره جنوبــی( را مجاز می داند«. در بخشــی از 

ابالغیه وزارت خارجه ایاالت متحده آمده اســت 
که این معافیت اجــازه می دهد تا پول های ایران 
که در نتیجه تحریم های آمریکا مســدود شــده 
بود، بدون نقض قانون آزاد شــود.وزارت خارجه 
آمریکا در خصوص هدف از ایــن اقدام به کنگره 
اعالم کــرد: »صدور مجوز برای اســتفاده از این 
وجوه برای بازپرداخت به صادرکنندگان در این 
حوزه ها )کره جنوبی و ژاپن( موجب می شود که 
این نهادها صــادرات کاال و ارائه خدمات به ایران 
را ابقاء کننــد و یک محرک مداومــی در روابط 
دوجانبه مهم ایجاد شــود و ذخایر خارجی ایران 
نیز کاهــش یابد«.ادعای مقامــات امریکایی در 
حالی است که معافیت مذکور در سه ماه گذشته 

نیز بی اثر بود و منجر به آزاد شــدن منابع ایران 
نشد.با این وجود و اگرچه منابع خبری اعالم کرده 
بودند که دارایی های بلوکه شــده در این مرحله، 
صرفاً صرف واردات کاالهای اساسی خواهد شد، 
اکنون یک منبع مطلع در نظام بانکی در گفتگو 
با خبرنگار مهر می گوید که منابع در ازای واردات 
کاالهای غیراساســی نیز قابلیت تخصیص دارد. 
او می افزاید: برآوردها حکایت از آن دارد که بالغ 
بر 15 میلیارد دالر منابع بلوکه شده آزاد خواهد 
شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال 
گذشــته حدود 9 میلیــارد دالر ارز به کاالهای 
اساسی اختصاص داده است.این مقام مسئول در 
نظام بانکی می گوید: منابع مالی موجود در کره 

حدود 7 میلیارد دالر است که ناشی از فروش نفت 
و میعانات گازی ایران در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است.

وی اظهار داشت: منابع مالی در ژاپن هم ناشی از 
فروش نفت بوده و ارز ین در دسترس است که از 
این منابع می توان برای خرید کاالهای اساســی 
و ســایر کاالها اســتفاده کنیم، پس منابع صرفاً 
مختص کاالهای اساســی نخواهند بود؛ از سوی 
دیگر، این منابع در بانک های بزرگ و معتبر کره 
و ژاپن قرار دارند و کشورهایی که قرار است ایران 
از آنها کاال وارد کند، در این بانک ها حساب دارند؛ 
پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این 
منابع داشته باشد، به طور قطع می توان بخشی 
از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آالت 

را تأمین کرد.

بررســی بازار اجاره مســکن شــهرهای اقماری 
اطــراف تهران نشــان مــی دهد قیمــت های 
 هفته گذشــته روند افزایشــی به خــود گرفته

 است.
به گزارش تسنیم بررســی بازار اجاره مسکن در 
شهرهای اقماری اطراف تهران حاکی از آن است 
که هم اکنون یک مترمربع آپارتمان مسکونی در 
پرند با قیمت 27000 تومان )اجاره 2 میلیون و 
100 هزار تومانی برای یک واحد 80 متری( آگهی 

شده است.

در قرچــک ورامین متوســط اجــاره یک متر 
مربع واحد مســکونی 40 هزار تومان اســت به 
عبارت دیگــر اجاره یــک واحــد 80 متری در 
ایــن منطقه ماهانــه 3.2 میلیون تومان اســت 
 که نســبت به هفته گذشــته حدود 10 درصد

 کاهش یافته است.
اجاره ماهانه آپارتمان 80 متری در پاکدشــت 3 
میلیون و 280 هزار تومان اســت که در مقایسه 

 با هفته گذشــته حدود 15 درصد افزایش یافته
 است.

بر اســاس این گزارش در شــهر جدید پردیس 
قیمت ها نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است 
و اجاره آپارتمان مسکونی 80 متری 4 میلیون و 

320 هزار تومان است.
همچنین در شهریار آپارتمان 80 متری با اجاره 
کامل 4 میلیون و 560 هزار تومان برای یک ماه 

آگهی شده است که نســبت به هفته گذشته 2 
درصد افزایش را نشــان می دهد.در شهر قدس و 
رودهن به ترتیب اجاره یک متر واحد مسکونی 58 
و 62 هزار تومان اســت؛ یعنی اجاره ماهانه واحد 
80 متری در شــهر قدس 4 میلیون و 640 هزار 
تومان و در رودهــن 4 میلیون و 960 هزار تومان 
است.در شهر جدید اندیشــه متوسط اجاره یک 
آپارتمان 80 متری 5 میلیون و 280 هزار تومان 
 اســت و این عدد 3 درصد نســبت به هفته قبل

 افزایش یافته است.

در اردیبهشت امسال؛

قیمت ۲5 کاال ۲ تا 5 برابر شد

منابع بلوکه شده ایران در کره و ژاپن چقدر است؟

افزایش  نرخ اجاره  در شهرهای اطراف تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )شنبه، ۲۶ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه( به رقم ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید.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 ۵۴ هزار 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۷۰ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۱۳ دالر قیمت خورد.قیمت سکه در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج 

روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. از نیمه اردیبهشت ماه، به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت همواره در کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده است.
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تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده بر نرخ ارز 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

تنها 70 میلیون دالر از 15 میلیارد دالر دارایی ایران در کشورهای ژاپن و کره جنوبی آن هم برای تسویه حساب با شرکتهای این دو کشور آزاد خواهد شد. انتظار بجایی نیست که انتظار داشته باشیم این آزادسازی منابع ارزی که تنها برای 
پرداخت مستقیم به شرکت های ژاپنی و کره جنوبی صرف خواهد شد باعث کاهشی شدن روند قیمتی دالر شود. به هر ترتیب دو روایت برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران وجود دارد. روایت اول بحث آزادسازی منابع بوده و در روایت 

دیگر اجازه تسویه بدهی ایران به شرکت های کره ای و ژاپنی به میزان حدود 70 میلیون دالر است. 
با توجه به اینکه مذاکرات برجام نهایی نیست و هم چنین اجرای آن عملیاتی نشد، بنابراین آزادسازی تمام 15 میلیارد دالر منابع ارزی فعال منتفی به نظر می رسد. موضوع تنها همان تسویه حساب مبادالت و معامالت گذشته با چند شرکت 

در دو کشور ژاپن و کره جنوبی است. از سوی دیگر مروری بر رویکرد آمریکا در برجام، اجرای تحریم ها و کارشکنی های مداوم نشان می دهد برای حسن نیت نیز امکان آزادسازی این حجم از منابع را نمی توان متصور بود. 
نکته دیگر اینکه حدود 1700 نوع تحریم اجرایی شده و صرفا آزادسازی منابع نیز باعث انتقال و هزینه کرد نخواهد بود و برای این کار بایستی حجم انبوهی از تحریم ها لغو شود. مقدار آزاد شده منابع کشور در کره جنوبی و ژاپن حتی به اندازه 

خرید واکسن آنفوالنزا و واکسن کرونا نبوده و انتقال صورت نگرفته است. البته اخیرا در این خصوص وعده هایی داده شده است. 
بنابراین موضوع آزادسازی این حجم از منابع قبل از اتمام مذاکرات، برگشت آمریکا به برجام و برگشت تعهدات کشور امکان پذیر نخواهد بود. به طور یقین آمریکا به دنبال اخذ امتیازات خواهد بود و حتی پس از برگشت به برجام نیز احتمال 

رفع تحریم ها به صورت سه ماهه و تعلیق آنها به جای لغو در دستور کار قرار گیرد و بخشی از محدودیت ها در انتقال منابع و فعالیت های دالری پابرجا بماند.
بایستی منطقی بود و در کنار رفع تحریم ها به فکر بی اثر کردن آن و تقویت صادرات غیرنفتی بود. متاسفانه ایجاد عوامل روانی که مانند چند ماه قبل موجب کاهش موقت قیمت دالر در محدوده 20 هزار تومان شد نه تنها موجب کاهش 
قیمت کاالها به جهت عدم تخصیص ارز به وجود نیامد بلکه افزایش در قیمت کاالها را شاهد بودیم. با این اتفاق و با افزایش بهای تمام شده، صادرات کاالها و برگشت ارز آن با دالر نیمایی 22 هزار تومان موجب کاهش صادرات و در ادامه 
کاهش منابع ارزی خواهد بود. این چرخه خود بر قیمت دالر خواهد افزود. شاهد هستیم حتی وقتی دولت آمریکا تغییر کرده، چیزی تا این لحظه عوض نشده است، بنابراین برجام همین گونه مسکوت باقی خواهد ماند و حتی ادعاهای جدید 

هم مطرح می شود. پس ما باید سیاست های خود را بدون توجه به امکان موفقیت در این ابزارهایی که آمریکا در آن دخیل است، ببندیم.

تاثیر آزادسازی منابع بلوکه 
شده ایران در سایر کشورها 
بر نرخ دالر از نــگاه فعاالن 
اقتصــادی متفاوت اســت. 
برخی از فعاالن اقتصادی بر 
این باورند که آزدسازی این حجم وسیع از منابع بلوکه 
شده می تواند نرخ دالر را به حالت تعادلی نزدیک کند 
اما در مقابل بســیاری از کارشناسان اقتصادی دلیلی 
برای کاهش نرخ دالر در ازای آزاد شــدن منابع ارزی 

 کشور نمی بینند. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه 
می گوید: تنهــا 70 میلیــون دالر از 15 میلیارد دالر 
دارایی ایران در کشــورهای ژاپن و کره جنوبی آن هم 
برای تسویه حســاب با شــرکتهای این دو کشور آزاد 
خواهد شد. حسین محمودی اصل افزود: انتظار بجایی 
نیست که انتظار داشته باشیم این آزادسازی منابع ارزی 
که تنها برای پرداخت مستقیم به شرکت های ژاپنی و 
کره جنوبی صرف خواهد شد باعث کاهشی شدن روند 

قیمتی دالر شود. 
برآوردها نشان می دهد ۳۶ میلیارد دالر از منابع ارزی 
ایران درکشورهای مختلف ازجمله کره جنوبی، ژاپن، 
لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مســدود است. این 

میزان، مجموع پول هایی است که طی سال های اخیر 
با وجود فروش نفت به ایران بازنگشــته اســت. البته 
تخمین ها متفاوت اســت و گاه ارقامی همچون 100 
میلیارد دالر نیز در برخی رسانه ها گزارش شده اما به طور 
دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران 

چه میزان است. 
برخی خبرها نشان می دهد میزان منابع ارزی بلوکه شده 
ایــران در کره جنوبی ۸ میلیارد، در عــراق ۶ میلیارد  و 
در لوکزامبورگ 2میلیارد دالر اســت. کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و ژاپن هــم تخمین زده  رقم منابع ارزی 
بلوکه شده ایران در ژاپن 2 تا ۳ میلیارد دالر است. به تازگی 
یک میلیارد دالر از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای 

انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین 
نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانه ها ادعا می کنند 20  
میلیارد دالر از پول ایرانی ها در بانک های چینی مسدود 
شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرده ایران دارایی 

بلوکه شده ای در چین ندارد.
این ارقام نشان می دهد جمع کل منابع ارزی بلوکه شده 
ایــران در کره جنوبی و ژاپن احتمــاال رقمی در حدود 
10میلیارد دالر است اما مشخص نیست چه میزان از این 
منابع آزاد خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد حتی با 
فرض آزادشدن بخش کوچکی از این منابع، این رویداد 
می تواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور 

داشته باشد.

دالر واكنش خاصی به خبر آزادسازی منابع بلوكه شده نشان نداد

کاهش  تقاضا  در  بازار  ارز
شایلی قرائی
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در حالی گمــرک از کاهش 
۶9 درصدی واردات برنج خبر 
داده که قیمت برنج در بازار سر 
به فلک کشــیده است. ایران 
یکی از بزرگترین قطب های 
تولید برنج در جهان است اما کمبود برنج مسووالن را وادار 
به واردات این کاالی اساســی کرده است. به هر ترتیب 
اقالم خوراکی اساسی در افزایش قیمت با یکدیگر کورس 
گذاشته اند. پس از نان و روغن و شکر، برنج هم گران شد 
و هم کمیاب. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 
۴2 هزار تومان فراتر رفته است. دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج در این رابطه می گوید: شــش دهک کشور برنج 
خارجی مصرف می کنند و باید برای برآورده کردن نیاز 
این افراد برنج خارجی به کشور وارد شود. مسیح کشاورز 
افزود: تنها 15 تا 20 میلیون نفر در ایران ره راحتی برنج 
خریداری و مصرف می کنند. بنابراین برای تامین نیاز 
دیگر افراد جامعه باید واردات به اندازه کافی در دستور 

کار قرار داشته باشد. 
گرانی برنج و دیگر کاالهای اساســی این روزها یکی از 
موضوعات روز جامعه است و شهروندان به شدت از این 
وضع ناراضی و نگران هستند، چراکه با این سیر صعودی 
قیمت ها بسیاری از خانواده ها توان خرید یک کیسه برنج 

را هم ندارند.
در این رابطه معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش ۶9 
درصدی واردات برنج به کشــور از معــاون وزیر صمت 
خواست در مورد ممنوعیت فصلی برنج به منظور کمبود 
برنج یا افزایش قیمت در ماه های آتی تجدیدنظر کند. 
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از معاون وزیر 
صمت و دبیر ســتاد تنظیم بازار خواســت تا در مورد 
ممنوعیت فصلی برنج به دلیل جلوگیری از کمبود برنج 

یا افزایش قیمت آن در ماه های آتی تجدید نظر کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، هر کیلو برنج درجه یک 

ایرانی در اردیبهشت ماه امسال به طور متوسط حدود ۳۶ 
هزار تومان فروش رفته، در حالی که حداقل قیمت ۳0 
هزار و حداکثر آن تا ۴7 هزار و 100 تومان بوده است. این 
در حالی است که در اردیبهشت ماه سال گذشته هر کیلو 
از همین نوع برنج 25 هزار تومان و در فروردین امسال با 
افزایش 10 هزار تومانی به طور متوسط تا ۳5 هزار تومان 
فروش رفته است که این تغییر نشان می دهد نسبت به 
ماه قبل 1.9 و در مقایسه با پارسال ۴۴.۴ درصد افزایش 
قیمت داشته است. این افزایش قیمت تنها شامل برنج 
ایرانی نمی شــود. برنج وارداتی که در اردیبهشت سال 
گذشته قیمت هر کیلوی آن حدود 12 هزار تومان بوده 
است، در فروردین امسال با افزایش دو برابری به 2۴ هزار 
و 500 تومان رسیده است. بر این اساس، برنج خارجی در 
اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل 0.۶ و در مقایسه با 

پارسال 10۶ درصد گران شده است.
خطر حذف برنج از ســفره های ایرانی از هشــدارهایی 

است که بسیار شنیده می شود زیرا قیمت ها به میزانی 
باال رفته است که آن دهک های کم درآمدی که تا سال 
گذشته برنج وارداتی را به عنوان قوت غالب سفره های 
خود انتخاب می کردند اکنون توان خرید آن را ندارند. از 
طرفی واردکنندگان به این نتیجه رسیده اند که واردات 
برنج برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد زیرا همان گونه که 
اشاره شد چالش حذف ارز دولتی و تخصیص ارز نیمایی 
به برنج وارداتی و جهش قیمت ارز در یک سال اخیر امکان 
واردات را از فعاالن این بخش گرفت، به این دلیل که نرخ 
برنج خارجی و ایرانی نزدیک به هم شده اند؛ در زمانی که 
قیمت برنج خارجی با نرخ تقریبی یک سوم برنج ایرانی 
به دست مصرف کننده می رسید تقاضای خرید آن زیاد 
بود اما اکنون در صورتی که مردم امکان خرید برنج داشته 

باشند به سمت خرید برنج ایرانی می روند.
در همین رابطه دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و 
گو با "کسب و کار" بر ضرورت واردات برنج تاکید کرده و 

گفت: ۶ دهک برنج خارجی مصرف می کنند و بنابر آمار 
ماهیانه 100 تا 120 هزار تن برنج خارجی در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد. مسیح کشــاورز افزود: در سال 
گذشته تا ۸70 هزار تن برنج وارد کشور شد که اگر دولت 
هم 200 هزار تن برای ذخایر احتیاطی وارد کرده باشد، 
واردکنندگان خصوصی ۶00 هزار تن برنج وارد کرده اند. 
درحالی که در سال 9۸، رقم واردات برنج یک  میلیون و 
۶50 هزار تن بود. این مقایسه نشان می دهد پارسال 50 

درصد میزان نیاز هرساله کشور برنج وارد شده است.
مسیح کشاورز  با بیان اینکه در حال حاضر باید راهکارهای 
پیدا شود که بتوانیم برنج مورد نیاز جامعه را تامین کنیم، 
اظهار داشت: در حال حاضر برنج خارجی به دلیل گرانی 
ارز خیلی گران شده و اگر مردم توان خرید برنج 2۶ هزار 
تومانی داشتند حتما برنج ایرانی می خریدند هرچند در 
شرایط کنونی بخشی از مردم با گرانی برنج خارجی به 

سمت خرید برنج ایران رفته اند.

كاهش 69 درصدی واردات برنج

کمبود شدید برنج در راه است؟
6 دهک برنج خارجی مصرف می كند                                                                                                                                                         60 میلیون ایرانی برنج ارزان می خرند 
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رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با انتقاد از عملکرد 
معاونت مسکن و ساختمان، گفت: کم کاري وزارت راه 
طي سال هاي اخیر باعث ایجاد بحران در بازار مسکن 
شده است. مصطفي قلي خســروي، رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک تهران در واکنش به اظهارات مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در انتقاد از 
مشــاوران امالک اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته 
اشاره کنم که نظارت بر عملکرد مشاوران امالک هیچ 
ارتباطي به مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه 
و شهرســازي ندارد. بنده نمیدانم چرا اینها در کار ما 
دخالت مي کنند. وي ادامه داد: مشاوران امالک فعال 
زیرنظر وزارت صنعت هستند و هر زمان زیر نظر وزارت 
راه و شهرسازي قرار گرفتیم آن موقع مي توانید درباره 
عملکرد ما اظهارنظر کنید.خســروي افزود: اتحادیه 
مشاوران امالک همواره همکاري همه جانبه اي با وزارت 
راه و شهرسازي داشــته اند؛ در زمان آقاي نیکزاد کد 
رهگیري را براي واحدهاي مسکن مهر اجرایي کردیم 
که این کار باعث جلوگیري از بســیاري کالهبرداري 
ها شــد. وي با بیان "اینکه نتوانســته اند وزارت راه و 
شهرسازي را اداره کنند گناه مشاوران امالک است" 
تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن به مشاوران امالک مي رسد، ما بخش خصوصي 

هستیم و نباید تاوان کم کاري ایشان را پس بدهیم.
رئیس اتحادیه امالک با یادآوري اینکه مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازي در دوره وزیر 
سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در 
آن زمان براي بخش مسکن برنامه ریزي نشد،چرا اجازه 
ندادند مسکن اجتماعي اجرا شود. فقط وعده و وعید 
دادند. واقعیت آن است که کم کاري معاونت مسکن و 
ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.
قلیخسروي با بیان اینکه بهترین و ساده ترین راه همیشه 
این بوده که مقصر ناکارآمدي ها بخش خصوصي معرفي 

شود، اضافه کرد: گفتید ما )وزارت راه( متولي مشاوران 
امالک شوند، ما استقبال کردیم البته به این شرط که 
اتحادیه به کانون تبدیل شــود. برنامه این کار را هم 
نوشتیم و آن را ارائه کردیم اما شما ترسیدید. واقعیت 
این است که این کاره نیستید. وي با طرح این پرسش 
که مگر مالکیت، ساخت وسازها، سیاست گذاري ها و... 
بر عهده مشاوران امالک است، تصریح کرد: از وزارت 
راه و شهرسازي درخواست مي کنیم عامل کم کاري 
خود را مشاوران امالک معرفي نکرده و مردم را به بخش 
خصوصي بدبین نکنند. خســروي بیان کرد: اتحادیه 
امالک همواره راهکار حل بحــران در بازار اجاره را راه 
اندازي صنعت اجاره داري اعالم کرده، وزارت راه آمد 
براي این برنامه نام اجاره داري حرفه اي« را انتخاب کرد. 
هنر وزارت راه و شهرسازي فقط تغییر نام است! طي 
سال هاي اخیر فقط و فقط حرف اجاره داري حرفهاي را 
زده اید چرا این برنامه عملیاتي نمي شود؟ وي در ادامه 
راهکار حل مشکالت در بخش مسکن را تفکیک وزارت 
راه و شهرسازي اعالم کرد و افزود: این ادغام غلط بود، 
دولت آیت اهلل رئیسي براي خروج مسکن از بحران باید 
در اسرع وقت وزارت مسکن را تشکیل داده و یک فرد 
مدیر و الیق را به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد دهد. 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با 
اشاره به اینکه اجاره داري حرفهاي یک شعار نیست و 
قوانین مربوط به آن تصویب شده است، گفت: در این 
قانون اشــخاص حقیقي و حقوقي میتوانند زمین به 
قیمت 99 ساله در اختیار بگیرند، بسازند و اجاره دهند. 
وزارت راه سالهاست موضوع ساماندهي بازار اجاره را در 
برنامه دارد. اما از آنجایي که مشکالت فقط با ارائه زمین 
حل نمیشود، بنابراین باید در حوزه صنعت ساختمان 
مدیریتي جامع بر عهده یک متولي باشد تا مشکالت 
حل شود.اصالني یادآور شد: ساماندهي مشاوران امالک 

در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور اعالم 
کرد: بی برنامه بودن و کوتاهی دستگاه ها و متولیان متعدد 
سبب شده تا حمل کاال در بندر امام با مشکل مواجه شود 
اما کــم کاری کامیون داران در ایــن زمینه به هیچ وجه 
درست نیست.احمد کریمی در پاســخ به سوالی درباره 
اینکه مشکل کاالهای انباشت شده در بندر امام خمینی 
)ره( برای بارگیری، تخلیه و جابه جایی به استان های دیگر 
چیســت؟ اظهار کرد: از همان زمانی که انباشت کاال در 
بندر امام خمینی )ره( رو به افزایش رفت، مشکالتی برای 
حمل و بارگیری آن ها به وجود آمد. در وهله نخست مساله 
بارگیری و تخلیه چغندر قند و صیفی جات به وجود آمد و 
از سوی  دیگر کشتی ها به مرور در این بندر اضافه شدند و 
حجم انبوهی کاالهای اساسی از جمله نهاده های دامی در 

بندر امام خمینی )ره( تخلیه شدند.
وی افزود: در حال حاضر که این مشــکل را داریم به این 
دلیل است که طی سالیان گذشته هیچ توجهی به کاربری 
ناوگان نشده است یعنی از ســال 1۳۸۴ به بعد هیچ گاه 
نتوانســتیم کامیون های اتاق دار بیاوریم و چین هر چه 
تولید کرده ما آن را وارد کشور کرده ایم. به عبارت دیگر 

از آن ســال تا کنون تنها واردات کامیون های چینی آن 
هم کشنده انجام شــده و در زمینه کامیون های اتاق دار 
که می توانند کاالهای اساسی را حمل کنند تنها تعداد 

محدودی کامیون های بنز تولید داخل در کشور هستند.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور با اشاره 
به اینکه ناوگان ما فرسوده است، ادامه داد: اگر کامیونی 
برای حمل بار به بندر امام خمینی )ره( می رود باید یک 
هفته در تعمیرگاه کرایه ای که گرفتــه را هزینه کند تا 
این ماشین دوباره برای بارگیری آماده شود و این زمانی 
طوالنی را می گیرد. این در حالی اســت که اگر کامیونی 
فرسوده نباشد در ماه تا هشت سرویس هم می تواند برای 
بارگیری به بندر امام ســفر کند اما با این شرایط توانایی 
کامیون فرسوده تا حدود سه ســرویس در ماه کاهش 
می یابد. کریمــی بی برنامه بــودن و و ناهماهنگی برای 
ترخیص کاال را یکی از مشکالت کامیون داران دانست که 
سبب کندی تخلیه و بارگیری کاال از بندر امام خمینی )ره( 
می شود و گفت: کامیونداران در بندر امام خمینی )ره( به 
همین دلیل، مدت طوالنی منتظر می مانند چرا که فرآیند 

ترخیص کاال تا مرحله بارگیری بسیار طوالنی است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از لحاظ تولید 
شکر در کارخانجات و همچنین ذخایر موجود شکر، به 
اندازه کافی در انبارها موجود و جریان تامین کاالهای 
اساسی برقرار است.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، اخیراً مطالبی نادرست و شایعه گونه مرتبط با 
موضوع شکر در برخی رســانه ها بازتاب داده می شود 
که ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد 
نگرانی در جامعه گردد، لذا موارد زیر را به آگاهی مردم 
عزیز و شریف ایران می رســانیم: 1- شرکت بازرگانی 
دولتی ایران طی دو ماه گذشــته در قالب طرح های 
ابالغی تنظیم بازار شکر عالوه بر توزیع گسترده شکر 
در سطح شبکه های خانوار و صنف و صنعت از طریق 
تخصیص ســهمیه به اســتان ها بــدون محدودیت 

درخواست های صنایع را نیز تأمین کرده است؛ از جمله 
اینکه اخیراً درخواست اتحادیه قنادان تهران مبنی بر 
نیاز به 500 تن شــکر دریافت شد که علیرغم تأمین 
این مقدار حواله و صدور مجوز خروج آن در تاریخ 22 
تیرماه از انبارهای شرکت هنوز برای تحویل وخروج کاال 
اقدام نشده است. 2- در خصوص تأمین شکر مصرفی 
کشور نیز یاداور می شویم: هریک از اصناف و واحدهای 
توزیعی برای دریافت کاالی مورد نیاز می توانند از طریق 
سازمان های صمت استان ها اقدام کنند و از لحاظ تولید 
شکر در کارخانجات و همچنین ذخایر موجود شکر، 
به اندازه کافی در انبارها موجود است و جریان تأمین 
کاالهای اساسی به لطف و یاری خداوند متعال برقرار 

بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

رییس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
از افزایش ۴00 درصدی قیمت مواد اولیه تولید 
قارچ در کمتر از ۶ماه و اقتصادی نبودن تولید این 
محصول به دلیل باال رفتن هزینه های تولید خبر 
داد.مهدی رجبی در پاســخ به این سوال که آیا 
قیمت قارچ در روزهای اخیر افزایش یافته است 
یا خیر، گفت: قارچ افزایش قیمتی نداشته است 
و در حال حاضر قیمت آن به صورت عمده و فله 
کیلویی ۳5 هزارتومان و به صورت خرده  فروشی 
و بسته بندی حدود 55 هزارتومان است.وی ادامه 
داد:ابتدای سال 20 درصد افزایش قیمت داشتیم 
که البته منطقی نبود، زیرا هزینه های تولید به 
حدی باال رفته است که این میزان افزایش قیمت، 

هزینه های تولیدکنندگان را پوشش نمی دهد.
رییس  انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
با بیان اینکه تولید قارچ اقتصادی نیست و برخی 
از تولیدکنندگان دست از کار کشیده اند، افزود: 

در کمتــر از ۶ ماه در مواد اولیــه افزایش قیمت 
۴00 درصدی داشــته ایم. کلش که برای بستر 
رویش قارچ استفاده می شود از کیلویی 1500 
تومان در فروردین ماه به کیلویی ۴500 تومان 
در اردیبهشت ماه رسیده و خاک بیش از 2 برابر 
افزایش قیمت داشته اســت. همچنین به دلیل 
کاهش جوجه ریزی تولید کود مرغی نیز کاهش 

یافته است.
وی در ادامه گفت: متاســفانه دالالن بازار را در 
اختیار خود گرفته اند. برخی استان ها کلش مازاد 
دارند ولی اجازه خروج آن را از استان ندارند. در 
نتیجه دالالن این کلش ها را دپو کرده اند تا در ماه 
های آینده با چندین برابر قیمت به تولیدکنندگان 
بفروشــند. رجبی در پایان گفت: افزایش هزینه 
های تولیــد تولیدکنندگان را به ورشکســتگی 
کشانده است و اگر فکری برای این شرایط نشود 

صنعت قارچ نابود خواهد شد. 

شركت بازرگانی دولتی ایران:

شکر به اندازه کافی در انبارها موجود است

كم كاري وزارت راه؛

 بازار مسکن را بحراني کرد

افزایش 400 درصدی مواد اولیه تولید قارچ

صنعت قارچ رو به نابودی است

مشکل کامیون داران برای حمل کاال از بندر امام چیست؟
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ارسال پیام در واتس اپ  بدون استفاده از گوشی
سرویس پیام رسان واتس اپ در حال آزمایش قابلیت جدیدی است که به کاربران امکان 
می دهد بدون استفاده از گوشی خود پیام ارسال و دریافت کنند. در حال حاضر حساب 
کاربری واتس اپ کاربر به گوشی وصل می شود و اپلیکیشنهای دسکتاپ و وب واتس اپ 
برای دریافت و ارسال پیام باید به اپلیکیشــن موبایل وصل بمانند. اما قابلیت جدید به 
کاربران امکان می دهد حتی اگر گوشی شان خاموش شد، همچنان قادر به دریافت و 
ارسال پیام باشند.واتس اپ  اعالم کرده که این اپلیکیشن پیام رسان می تواند در حداکثر 
چهار دستگاه دیگر مانند رایانه شخصی و تبلت همزمان مورد استفاده قرار گیرد. این 
قابلیت در ابتدا و در مرحله آزمایشی بتا برای گروه کوچکی از کاربران عرضه خواهد شد 
و واتس اپ  قصد دارد عملکردش را بهبود بخشیده و پیش از فعال کردن آن برای همه 
کاربران، قابلیتهایی را اضافه کند.این پیام رسان اعالم کرده که قابلیت رمزنگاری سر به 
سر تحت سیستم جدید همچنان عمل می کند.چند اپلیکیشن پیام رسان دیگر مانند 
سیگنال چنین قابلیتی دارند و برای ایجاد حساب در آنها باید از گوشی استفاده شود اما 
برای مبادله پیام چنین الزامی وجود ندارد.اما کاربران واتس اپ  که دو میلیارد نفر گزارش 
شده اند، مدتهاست خواستار چنین قابلیتی هستند.در یک پست وبالگ، مهندسان فیس 
بوک – شرکت مادر واتس اپ – اعالم کردند که این تغییر مستلزم بازبینی طراحی نرم 
افزاری واتس اپ  است. زیرا نسخه فعلی از یک اپلیکیشن تلفن هوشمند به عنوان دستگاه 
اصلی استفاده می کند و تلفن منبع واقعی برای همه دیتای کاربر و تنها دستگاهی است 
که می تواند پیامهای رمزنگاری شده را از کاربری به کاربر دیگر ارسال کند.واتس اپ  وب و 
اپلیکیشنهای غیرموبایلی واتس اپ  در واقع آیینه اتفاقاتی هستند که در گوشی روی می 
دهد. اما این سیستم معایبی برای کاربران آن دارد که شامل قطع مکرر اتصال به اینترنت 
اپلیکیشن وب است. همچنین تنها یک اپلیکیشن دیگر می تواند همزمان فعال باشد به 
این ترتیب فعال کردن همان حساب واتس اپ  در دستگاه دیگر باعث قطع پنجره وب 
واتس اپ  خواهد شد.شرکت واتس اپ  اعالم کرد معماری چند دستگاهی جدید واتس اپ  
موانع مذکور را رفع می کند و دیگر نیازی به تلفن هوشمند به عنوان منبع اصلی اپلیکیشن 
نخواهد بود و همچنان کاربران می توانند به ارسال مطمئن پیامهای همگام سازی شده در 
دستگاههای متعددشان ادامه دهند.در سطح فنی، این راهکار به هر دستگاه کلید هویت 
خودش را می دهد و واتس اپ  سابقه کلیدهایی که به یک حساب کاربری تعلق دارند را 
حفظ می کند. این به معنای آن است که نیازی به ذخیره پیامها در سرور خود و برانگیختن 
احتمالی نگرانیهای حریم خصوصی ندارد. اما جک مور، متخصص امنیتی در شرکت آنتی 
ویروس Eset در این باره گفت: هر اندازه که امنیت قوی باشد اما دریافت و ارسال پیام 
به صورت همزمان در چندین دستگاه ممکن است مایه نگرانی باشد زیرا همواره عوامل 

خرابکاری وجود دارند که به دنبال راهی برای نفوذ می گردند.

مجلس به دنبال كمك است نه ایجاد محدودیت در 
فضای مجازی

معاون حقوقی و پارلمانی مرکزملی فضای مجازی بر توسعه سکوهای داخلی و ساماندهی 
سکوهای خارجی در قانون حمایت از حقوق کاربران در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد. امیرخوراکیان با اشاره به جلساتی که طی ماه ها و هفته های اخیر با نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به خصوص اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، ذی نفعان و فعاالن حوزه 
فضای مجازی کشور داشته است، گفت: مجلس شورای اسالمی در راستای سیاست های 
کالن شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران 
و خدمات کاربردی فضای مجازی اســت و هدف اصلی از این طرح قانون گذاری برای 
تنظیم گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر 
اصالح و تکامل این طرح قابل مشاهده است.وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارایه طرحی جامع و 
کامل برای تامین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت در فضای مجازی 
تاکید کرد: متاسفانه مراحل اصالح و تکمیل این طرح به خوبی از رسانه ها اطالع رسانی 
نشده و صرفا طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با 
اصالحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است.معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی 
فضای مجازی تاکید کرد: جلسات و بررسی های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه 
دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.طبق 
اعالم مرکز ملی فضای مجازی، خوراکیان با بیان این که بســیاری از کشورها به دنبال 
قانون گذاری و تنظیم گری فضای مجازی هستند، افزود: اکثر کشورها با توجه به گستره 
وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی 
از بالتکلیفی و رفع این خالء با مجلس شورای اسالمی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات 
برای توسعه سرویس های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.وی تصریح 
کرد: براساس مسائل و موارد مطرح شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی 
خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره گذاری و ایجاد ظرفیت های مناسب 
برای تصمیم گیری الزم در این فضا بوده ایم. در همین راستا مجلس شورای اسالمی به 
تمامی اسناد باالدستی و سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل 
داشته و تاکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست ها تدوین و تصویب شود.معاون 
حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی 
و حمایت از سرویس ها، شرکت ها و کسب وکارهای داخلی از مهمترین مباحث این طرح 
بوده و به طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسالمی است تا این طرح در نهایت منجر 
به تشویق و حمایت از پلتفرم ها و سرویس های داخلی برای ارایه باکیفیت ترین خدمات 
روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس های ارایه شده روی پلتفرم های 
خارجی ساماندهی شود.خوراکیان افزود: از فعاالن فضای مجازی و رسانه ها دعوت می شود 
تا با تکیه بر مباحث فنی و کارشناسی به دلیل تخصصی و دانش پایه بودن این فضا پس از 
اطالع از آخرین نسخه مصوبات با اصالحات نهایی و نه پیش نویس های ابتدایی، نقدها، 
نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و مرکز ملی فضای مجازی صمیمانه از دیدگاه های 
نخبگان، کارشناسان، فعاالن فضای مجازی و رسانه های تخصصی در این حوزه استقبال 
کرده و همواره معتقد است مجموع نظرات و پیشنهادهای این عزیزان در کنار نقطه نظرات 

مسئوالن می تواند منجر به تبیین طرحی جامع و کامل شود.

شیائومی از اپل جلو زد
شرکت چینی شیائومی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ از اپل سبقت گرفت و دومین سازنده 
بزرگ تلفن هوشمند جهان شد. گزارش شرکت تحلیلی Canalys نشان داد شرکت 
شیائومی در فروش جهانی تلفن هوشمند در سه ماهه دوم امسال ۱۷ درصد سهم داشت 
که باالتر از اپل با ۱۴ درصد سهم بود و پس از سامسونگ با ۱۹ درصد سهم قرار گرفت.بن 
استانتون، مدیر تحقیقات Canalys گفت: شیائومی به سرعت کسب و کار خارجی خود 
را توسعه می دهد. میزان عرضه این شــرکت به بازار در آمریکای التین بر مبنای ساالنه 
۳۰۰ درصد و در اروپای غربی ۵۰ درصد افزایش داشته است. میزان رشد عرضه به بازار 
این سازنده تلفن هوشمند چینی بر مبنای ساالنه ۸۳ درصد بوده در حالی که رشد عرضه 
سامسونگ ۱۵ درصد و اپل یک درصد بوده است. با این حال گوشیهای شیائومی بیشتر 
برای بازار انبوه هستند و میانگین قیمت آنها ۷۵ درصد ارزانتر از گوشی اپل است.شیائومی 
اکنون به دنبال ورود به بازار گوشیهای مدل باالست و اوایل امسال گوشی گران قیمت می 
۱۱ اولترا رو معرفی کرد که قیمتش از ۵۹۹۹ یوان )۹۲۸ دالر( آغاز می شود. همچنین 
مدل می میکس فولد با قیمت ۹۹۹۹ یوان را معرفی کرده که نخستین تلفن تاشوی این 
شرکت است. شرکتهای چینی اوپو و ویوو هم در تالش برای ورود به بازار گوشیهای گران 
قیمت هستند.شیائومی از مشکالت هواوی سود برده است. هواوی زمانی بزرگترین بازیگر 
بازار تلفن هوشمند جهان بود اما تحریمهای آمریکا این شرکت را از دسترسی به قطعات 

مورد نیاز و نرم افزار محروم کرد و باعث افت فروش این شرکت شد. 

اخبار

۶۰ ماینر غیرمجاز در تهران جمع آوری شد
با اجرای مانوری ضربتی، طی یک روز ۶۰ ماینر غیرمجاز در شهر تهران جمع آوری شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در ادامه طرح برخورد با مزارع غیرمجاز استخراج ارز 

دیجیتال، بازرسان مناطق برق بهمن، تهرانپارس، سینا و سهروردی از مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، طی مانوری یک روزه با همراهی کارشناسان حراست و امور 
محرمانه این شرکت، موفق به شناسایی ۶ مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران شدند.بر اساس این گزارش، از این ۶ مزرعه، تعداد ۶۰ ماینر غیرمجاز جمع آوری شد.

معاون توسعه نوآوری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی گفت: از 
آذر ۱۳۹۷ تا کنون بالغ بر ۲۳ 
میلیارد تومان حمایت بالعوض 
برای توسعه صادرات به بیش 
از ۹۰۰ شرکت دانش بنیان ارائه شده است. دکتر سیاوش 
ملکی فر اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی بسته های 
خدماتی متنوعــی را برای کمک به بین المللی شــدن و 
تقویت صادرات شــرکت های دانش بنیان در برنامه خود 
داشته و از سال ۹۷ آنها را اجرایی کرده است.معاون توسعه 
نوآوری صندوق نــوآوری و شــکوفایی در خصوص ارائه 
خدمات توانمندسازی به شــرکت های دانش بنیان برای 
توسعه صادرات گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب 
خدمات توانمندسازی، ضمن تسهیل فرایند تجاری سازی 
و ورود به بازارهای صادراتی به شــرکت های دانش بنیان 
حمایت بالعوض اعطــا می کند.وی با بیان اینکه بســته 
خدمات توانمندسازی صادراتی شــامل ۶ نوع خدمت در 
زمینه های مختلف است، گفت: این خدمات شامل »آموزش 
و مشاوره«، »دریافت استانداردهای صادراتی«، »حفاظت 
از دارایی های فکری« )شامل ثبت اختراع، نشان تجاری و 
طرح صنعتی(، »حضور در نمایشگاه های خارجی )اعم از 
مستقل و پاویون(«، »اعزام و پذیرش هیئت های تجاری« 
و »حضور در پایگاه های صادراتی« اســت. ملکی فر خاطر 
نشان کرد: از آذر ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان 
حمایت بالعوض برای توســعه صادرات بــه بیش از ۹۰۰ 
شرکت دانش بنیان ارائه شده اســت که منجر به صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان متعددی شــده است.به 
گفته وی، از نظر حوزه های فناوری صادراتی شرکت های 

دانش بنیان، مواد شیمیایی با ۱۸۶ میلیون دالر، دارو با ۱۵۲ 
میلیون دالر، فراورده های معدنی و فلزی با ۹۹ میلیون دالر، 
فناوری اطالعات و محتوای دیجیتال با ۵۰ میلیون دالر و 
مواد پلیمری با ۴۸ میلیون دالر به ترتیب بیشترین صادرات 
را در سال ۹۸ به خود اختصاص داده اند.این در حالی است 
که ۴ هزار و ۵۰۰ خدمت برای توسعه صادرات محصوالت 
دانش بنیان و خالق ایرانی به بازارهای جهانی ارائه شد. تبدیل 
ایده به محصول یکی از الزامات برای تجاری شدن تولیدات 
نوآورانه و فناورانه در کشور است. ایجاد بازار داخلی برای آن 
هم می تواند این فرآیند را تثبیت و ارزش آفرین کند. اما یافتن 
بازار جهانی برای شرکت ها اقدامی اثرگذار در ثبت برندهای 
ایرانی در جهان باشــد.کریدور توســعه صادرات و تبادل 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف 
توسعه بازار صادراتی محصوالت شرکت های دانش بنیان در 
سال ۹۳ راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. خدمات 
تسهیل کننده فرآیند صادرات کاالها و همچنین آموزش و 
مشاوره شرکت ها در حوزه صادرات از جمله نیازهای اساسی 
شرکت های دانش بنیان است. در حال حاضر این مجموعه 
توانسته یک هزار و ۹۶۰ شــرکت را برای دریافت خدمات 
توسعه بازار جهانی ترغیب کند. در این مجموعه سعی بر 
آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال 
در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه 
توان صادراتی شرکت ها ارائه شود. در همین راستا، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق 
ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری 
باال، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور کرده و این امکان 
را فراهم کرده است تا صادرات شرکت ها از طریق اینگونه 
خدمات شــتاب گیرد. خدمات حمایتی کریدور توسعه 
صادرات و تبادل فناوری به شرکت های دانش بنیان، خالق 
و واسطه های صادراتی )شــرکت های مدیریت صادرات، 

پایگاه های صادراتی، کارگزاران تجاری برون مرزی( ارائه 
می شــود.معاون علمی کسب و کار نیز با اشــاره به اینکه 
 ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر تسهیالت برای شرکت های که 
می خواهند صادرات کنند اعطا می شود، گفت: دانش بنیان 
محصولی است که باید نوآوری داشته باشد و استارت آپی 

شرکتی است که قابلیت بزرگ شدن داشته باشند.
علی زواشکیانی درباره برنامه صادراتی به کشورهای همسایه 
گفت:  برنامه ریزی برای صادرات به عراق، ترکیه و افغانستان 
انجام شده است،  طبق جلســاتی که با اتاق های مشترک 
ایران با سایر کشــورها برگزار شــده به جمع بندی های 
رســیده ایم تا با حمایت از اتاق های مشترک زمینه ورود 
به کشورهای همسایه فراهم شــود و البته جلساتی با اتاق 
های امارات و عمان برگزار شده و به زودی نحوه همکاری 
با این کشورها نیز اعالم می شود.عوامل متعددي بر توسعه 
صادرات متکي بر فناوري هاي باال تأثیر مي گذارند که از آن 

جمله میتوان به میزان نوآوري، سرمایه گذاري در تحقیق 
و توسعه، نیروي کار متخصص )سرمایه انساني( و شرایط 
اقتصادي از قبیل رشــد اقتصادي، تولید ناخالص داخلي، 
سرمایه گذاري مســتقیم خارجي، درجه باز بودن اقتصاد 
و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. در قوانین مختلف کشور نیز 
تالش شده است تولید محصوالت دانش بنیان حمایت و 
فرآیند صادرات این نوع محصوالت و خدمات تسهیل شود. 
از این رو غالب چالشها و راهکارهاي پیشنهادي براي رفع آنها 
ناظر به اجراي بهتر قوانین موجود هستند. بنابراین، انتظار 
مي رود سیاستگذاران و مجریان از طریق رفع چالش هاي 
اقتصادي و ساختاري و به کارگیري راهکارهاي ارائه شده در 
بهبود دیپلماسي اقتصادي، زیرساخت مدیریتي داخلي، 
زیرساخت هاي توسعه صادرات در داخل کشور، حمایت 
هاي گمرکي، مشــوق ها، جوایز صادراتي و معافیت هاي 
مالي براي ارتقاي صادرات دانش بنیان اهتمام جدي بورزند.

ارائه 4500 خدمت به دانش بنیان ها با هدف توسعه صادرات

حمایت بالعوض صادراتی از دانش بنیان ها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

یک شــرکت چینــی از تولید ضبــط دیجیتال 
هوشمندی خبر داده که مجهز به هوش مصنوعی 
است و می تواند متن فایل های صوتی را با دقت قابل 
قبولی پیاده سازی کند.شرکت چینی مابووی که 
قباًل ساعت های هوشمند متنوعی نیز عرضه کرده 
بود مدعی است ضبط هوشمند این شرکت به طور 

خودکار فایل های صوتی را پیاده سازی می کند.
این محصول پس از تولید انبوه، ابزاری محبوب و 
مناسب برای روزنامه نگاران، دانشجویان و صاحبان 
مشاغل و کسب و کار محسوب خواهد شد. اگر چه 
ضبط صدای سخنرانان و معلمان از مدت ها قبل 

با استفاده از انواع دستگاه های الکترونیک ممکن 
شده اما پیاده سازی این فایل های حجیم و طوالنی 
بسیار وقت گیر اســت و هوش مصنوعی می تواند 
به حل این مشکل کمک کند.ابزار مذکور تنها ۲۰ 
گرم وزن دارد و حافظــه آن برابر با ۱۶ گیگابایت 
است. برای محصول مذکور میکروفون نیز در نظر 
گرفته شده و یک الگوریتم کاهش دهنده صدای 
اضافی محیطی اصــوات مزاحم محیطی را حذف 

می کند. فایل های ضبط شده با فرمت او جی جی یا 
ام پی تری ذخیره می شوند.

این دســتگاه در زمان فروش با یک سال خدمات 
رایگان تبدیل صدا به متن عرضه می شود و فعاًل از 
دو زبان انگلیسی و چینی پشتیبانی می کند. اما قرار 
است در آینده زبان های دیگری به آن افزوده شوند. 
دقت این دستگاه در زمینه تشخیص صدا و پیاده 
ســازی صحیح لغات و جمالت ۹۴ درصد برآورد 

شده اســت. نکته جالب آن اســت که این ضبط 
هوشمند به طور خودکار خالصه ای از فایل صوتی 
را هم تهیه کرده و کلمات کلیدی و پاراگراف ها را 

هم مشخص می کند.
انتقال بی سیم فایل ها به لپ تاپ، رایانه یا گوشی 
با استفاده از وای فای یا بلوتوث، باتری ۳۰۰ میلی 
آمپری با شارژ ۴۰ روزه یا امکان ضبط ۱۰ ساعت 
صوت از جمله دیگر امکانات این ابزار ۱۰۰ دالری 
است. اشــتراک خدمات تبدیل صوت به متن بعد 
از گذشت سال اول متضمن پرداخت ۷۰ دالر در 

سال است.

رئیس پارک علم و فناوری فارس گفت: سفر معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری به شیراز فرصت خوبی را برای 
شرکت های دانش بنیان همچنین صنایع فارس فراهم کرد 
تا بتوانند همکاری و نیازهای متقابل یکدیگر را ساماندهی 
کنند. امین رضا ذوالقدر افزود: بسیاری از نیازهای حوزه 
صنایع که در گذشته به صورت واردات انجام می شد، امروزه 
توسط جوانانی که در شــرکت های دانش بنیان مشغول 
به فعالیت هستند رفع می شود. در حال حاضر نیروهای 
جوانی که فارغ التحصیل دانشگاه هستند در بخش های 
مختلف اکوسیستم و به طور خاص در پارک علم و فناوری 
استان فارس فعالیت می کنند.رئیس پارک علم و فناوری 
فارس عنوان کرد: با توجه به فرهنگ سازی های خوبی که 
در این زمینه انجام گرفته است، اعتماد قابل توجهی نسبت 
به فعالیت شرکت های دانش بنیان ایجاد شده و این باور 
در میان مدیران صنایع و دیگر مسئولین شکل گرفته که 
محصوالت و صنایع مورد نیاز ما می تواند توسط جوانان 
کشور تولید شود. وی بیان داشت: البته ما هنوز در ابتدای 

این راه هستیم و نیاز است که این اعتماد افزایش پیدا کند تا 
با تعامل و همکاری بخش های مختلف بتوانیم به توفیقات 
بیشتری دست پیدا کنیم.ذوالقدر گفت: ما به فرهنگ سازی 
بیشتری در زمینه استفاده از محصوالت داخلی و اعتماد به 
جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی که در قالب شرکت 
های دانش بنیان و فناور مشغول به فعالیت هستند، نیاز 

داریم تا شاهد اتفاقات بهتری در این عرصه باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری فارس بیان کرد: دولت ها باید 
زیرســاخت ها را فراهم کنند و امکانات اولیه را در اختیار 
جوانان فارغ التحصیل دانشــگاهی قرار بدهند تا جوانان 
بتوانند ایده و پتانسیل های علمی خود را اجرالیی کنند 
بدون تردید جوانان توانمند و با اســتعداد استان فارس با 
حمایت های اولیه می توانند به تدریج رشد پیدا کنند و 
مستقل شوند.ذوالقدر گفت: سفر ۲۲ تیرماه معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری به شیراز دستاوردهای بسیار 
خوبی برای استان فارس به همراه داشت و شرایط مطلوبی 
را برای حل مشکالت بسیاری از اجزای اکوسیستم دانش 

بنیان استان مهیا کرد.وی افزود: در این سفر از شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در استان فارس بازدید 
شد و مشکالت بسیاری از اجزای اکوسیستم دانش بنیان 
فارس از نظر تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گرفت و می 
توان گفت این سفر موجبات توسعه شرکت های دانش 
بنیان در بخش های مختلف دانشگاهی و صنایع استان را 
فراهم کرد.ذوالقدر ادامه داد: در این بازدیدها شرکت های 
دانش بنیان مشکالت خود را مطرح کردند و سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری قول داد که حمایت 
های قابل توجهی از اکوسیستم دانش بنیان استان فارس از 
جمله پارک علم و فناوری این استان، مرکز پردیس شهید 
فهمیده، خانه خالق و مرکز نوآوری دانشگاه شیراز، دانشگاه 
صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.وی اضافه کرد: 
وقتی که ویترین عرضه محصوالت و خدمات دانش بنیان در 
کشور و به تبع آن در استان فارس شکل بگیرد این ویترین 

می تواند تمام بخش های استان را تحت تأثیر قرار دهد.
ذوالقدر بیان داشت: شرکت های دانش بنیان و واحدهای 

فناور محور و استارت آپی عالوه بر ایجاد اشتغالزایی می 
توانند بسیاری از مسائل و مشکالتی که در گذشته راه حلی 
برای آنها وجود نداشــت را با نوآوری برطرف کنند.سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری سه شنبه 
۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در سفری یک روزه به استان فارس مراکز 
نوآوری در دانشگاه های صنعتی شــیراز و دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی فارس را افتتاح و از دستاوردهای 
فناورانه در کارخانه نوآوری و پردیس های فناوری در شیراز 

بازدید کرد.
همچنین خط تولید هشــت قطعه فناورانــه و بردهای 
الکترونیک مورد اســتفاده در صنعت خــودرو با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در 
استان فارس افتتاح شد.ستاری در سفر به استان فارس 
همچنین به دانشگاه شیراز رفت و مرکز نوآوری و خالق 
فناوری های نرم تخصصی علوم انســانی گشایش یافت. 
این مرکز نخستین مکان تخصصی این حوزه در جنوب 

کشور است.

سیاست اپل برای بازگرداندن کارمندانش به دفاتر اداری 
با انتقادات زیادی روبرو شــده اســت و اکنون برخی از 
کارمندان تصمیم دارند از شــغل خود استعفا دهند. در 
صورتیکه اپل موضع خود درباره بازگشــت کارمندان 
به دفاتر کار را تغییر ندهــد، برخی از کارمندان تصمیم 
گرفته اند از شغل خود استعفا دهند. این درحالی است 
که کارمندان این شرکت برای دریافت اجازه دورکاری با 

چالش هایی روبرو شده اند.
ماه گذشــته تحقیقی جهانی از کارمندان اپل نشان داد 
حدود ۹۰ درصد پاســخگویان معتقدند فراهم شــدن 
گزینه های محل کار انعطاف پذیر موضوع بسیار مهمی 

است.در همین راستا برخی از کارمندان شرکت مشغول 
بررسی اقامه دعوی دسته جمعی علیه قوانین اپل هستند. 
اپل تصمیم دارد از ماه سپتامبر کارمندانش را وادار کند 
حداقل ۳ روز در هفته در محل کار حاضر شوند. چنین 
اقدامی با سیاست های انعطاف پذیر در شرکت های رقیب 
اپل تضاد دارد.۱۰ کارمند اپل با ارسال نامه ای در ابزار پیام 
رسان داخلی این شرکت به نام »اسلک« اعالم کردند به 

دلیل قانون بازگشت به دفاتر اداری اپل از شغل خود استعفا 
می دهند یا افرادی را می شناســند که به همین دلیل از 

شغل خود کناره گیری می کنند.
همچنین گروهی از کارمندان اپل در ماه ژوئن طی نامه ای 
به تیم کوک )مدیر ارشد اجرایی شرکت( خواستار تغییر 
طرح بازگشت به دفاتر اداری شرکت شدند. در بخشی از 
نامه آنها آمده است: طی ســال گذشته نه تنها احساس 

کردیم صدای ما شنیده نمی شود، بلکه به ما بی توجهی 
می شود.

در پاسخ یک ویدئو با حضور دیردره اوبراین نایب رئیس 
بخش خرده فروشی و مردم اپل منتشر شد. او در این ویدئو 
گفت: ما معتقدیم همکاری رو در رو برای آینده ما حیاتی 
است. همچنین اپل به کارمندانش اعالم کرده هرگونه 
گزینه دورکاری جدید نیازمند تأیید مدیریت ارشد است. 
برخی شرکت های فناوری از جمله فیس بوک و توئیتر 
مدل های دورکاری دائمی را برای کارمندان ارائه کرده اند 
و به کارمندان شان اجازه می دهند حداقل تا سال آینده 

دورکاری کنند. 

بانک مرکزی چیــن اعالم کرد به دنبــال برنامه 
پرداخت بین مرزی با یــوان دیجیتال با همکاری 
سایر بانک های مرکزی است و امیدوار است بتواند 
فعاالنه در نقل و انتقال های بیــن المللی ارزهای 
دیجیتال مشارکت داشته باشد. بانک مرکزی چین 
اعالم کرد به دنبال پرداخت های بین مرزی با یوان 
دیجیتال است و قصد دارد استانداردهای جهانی 
برای ارزهای دیجیتال معرفی کند تا یک سیستم 
پولی بین المللی مشترک ایجاد شود.بانک مرکزی 
چین اعالم کرد حین توسعه اســتفاده آزمایشی 
از یوان دیجیتــال در داخل، امنیــت اطالعاتی 
و حفاظت از اطالعات شــخصی افــراد را تقویت 

می کند.
 چین پیشــتاز رقابــت جهانی بــرای راه اندازی 

ارزهای مجازی بانک مرکزی اســت و مدتهاست 
از یــوان دیجیتــال در اکثر شــهرهای بزرگ از 
جمله شنزن، پکن و شــانگهای به طور آزمایشی 
اســتفاده می کند ولی هنوز هیچ زمانی برای راه 
اندازی رســمی آن اعالم نکرده است. بسیاری از 
تحلیلگران عقیده دارنــد یوان دیجیتال موقعیت 
جهانی این ارز را تقویت می کند، آن هم زمانی که 
چین به دنبال شکســتن سلطه سیستم پرداخت 
با دالر اســت. بانک مرکزی چین اعــالم کرد:» 
جهانی ســازی یک ارز نتیجه طبیعــی انتخاب 
بازار اســت. با وجود اینکه یــوان دیجیتال از نظر 
فنی برای اســتفاده بین مرزی آماده اســت، ولی 

 طراحی آن هنوز مناســب بــرای پرداخت های
 داخلی است«.

 این بانک اعالم کرد به دنبال برنامه پرداخت بین 
مرزی با همکاری سایر بانک های مرکزی است و 
امیدوار اســت بتواند فعاالنه در نقل و انتقال های 
بین المللی ارزهای دیجیتال مشــارکت داشــته 
باشــد و اســتانداردهایی برای آن تعیین کند تا 
یک سیســتم پولی بین المللی مشــترک ایجاد 
شــود«. یوان دیجیتال بخشی از اســکناس ها و 
ســکه های چین را دربرگرفته و از یک سیســتم 
توزیع دوگانه اســتفاده می کنــد. بانک مرکزی 
در این سیســتم، ارز دیجیتال را به بانک ها ارائه 

 می دهد و بانک ها آن را به اشــخاص و شرکت ها
 می رسانند.

بانک مرکزی چین در تالش برای کاهش نگرانی در 
مورد نظارت دولت بر ارزهای دیجیتال قول داده از 
اطالعات شخصی افراد محافظت شود و اجازه ندهد 
از یوان دیجیتال در شــرط بندی های اینترنتی، 
پولشویی و فرار مالیاتی اســتفاده شود. سیستم 
پرداخت با یوان دیجیتال نسبت به سیستم های 
سنتی اطالعات شــخصی کمتری نیاز دارد و این 
اطالعات را در اختیار شخص سوم و سازمان های 
دولتی دیگر قرار نمی دهد. شورای دولتی یا کابینه 
چین در اواخر ماه مه استخراج و تجارت بیت کوین 
به خاطر مخاطرات مالی آن محدود و نظارت بر آن 

را تشدید کرد.

ضبط هوشمندی که فایلهای صوتی را به متن تبدیل می کند

فرصت های متقابل خوبی برای شرکت های دانش بنیان و صنایع فارس فراهم است

به دلیل بازگشت به محل كار؛

کارمندان اپل در اعتراض به سیاست جدید استعفا می دهند

چین به دنبال پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال


