
درحالیکه برخی از مشــتریان بانک ها پیامکی برای اعالم 
رضایت خود برای تداوم سرویس پیامک ها دریافت نکردند، 
دبیر شورای هماهنگی بانک ها می گوید که این افراد در زمان 
درخواســت برای بهره مندی از این سرویس اشتراک همه 
ساله را انتخاب کرده اند و یا به دلیل مشکالتی چون قطعی 
برق، اختالل ارتباطی، خاموش بودن تلفن همراه و ... پیامک 
موردنظر را دریافت نکرده اند. به گزارش ایسنا، یکی از خدماتی 
که بانک ها به مشتریان خود ارائه می کنند، سرویس پیامکی 
آن هاست تا افراد از تراکنش ها و مانده حساب خود مطلع شوند. 
در این بین، مشتریان برای بهره مندی از این خدمت به بانک ها 
درخواست می دهند و در بازده شش ماهه یا یکساله هزینه 
این سرویس بانکی از حساب آن ها کسر می شود.درحالیکه 

مســئوالن بانک های دولتی و خصوصی اعالم می کنند که 
هزینه ســرویس پیامکی در این بانک هــا حداکثر ۱۵ هزار 
تومان است، در مواردی دیده شده اســت که بیشتر از این 
مبلغ دریافت می شود.اکنون یکی از مشتریان بانک ها از اینکه 
بانکی بدون اطالع مجدد به او با ارسال پیامک و اعالم رضایت، 
از حسابش برای سرویس پیامکی کسر می شود، گالیه می کند.

از آنجا که بانک ها وظیفه دارند تا با ارسال پیامک به مشتریان 
اعالم کنند که آیا تمایل به ادامه بهره مندی از این سرویس 
بانکی دارند یا خیر؟ علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی در گفت وگو با ایسنا به بیان 
توضیحاتی در این زمینه پرداخت. وی گفت: اشتراک سرویس 
پیامکی بانک ها ۶ ماهه یا یک ساله از حساب افراد کسر می شود 

که اگر شما اشتراک یکساله را در زمان ثبت درخواست برای 
بهره مندی از این ســرویس انتخاب کرده باشید، برای شما 
پیامکی مبنی بر اعالم رضایت خود برای تداوم این سرویس 
ارسال می شود. قیطاسی افزود: اما اگر شما درخواست اشتراک 
همه ساله را برای بهره مندی از این خدمت بانکی انتخاب کرده 
باشــید، پیامکی دریافت نمی کنید و به صورت خودکار این 
سرویس برای شما مجدد فعال می شود.دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها ادامه داد: عموما پیامک برای اعالم رضایت مشتریان 
به منظور تداوم ارائه این خدمت، ارسال می شود که در مورد 
ذکر شده ممکن است که به دلیل خاموش بودن گوشی همراه، 
اختالل ارتباطی، قطعی برق و ... پیامک ارسال نشده یا آن فرد 

اشتراک همه ساله را انتخاب کرده باشد.

تارنمای "کی. بی. اس" وابسته به رادیو و تلویزیون کره 
جنوبی در گزارشــی اعالم کرد به دنبال صدور معافیت 
جزیی آمریکا برای آزاد ســازی بخشــی از دارایی های 
مسدود شده ایران در کره جنوبی، تهران حدود ۷۰ میلیون 
دالر بدهی شرکت های صادر کننده کره جنوبی به ایران 
را پرداخت کرده است."کی بی اس" در گزارشی نوشت: 
با این حساب براورد می شــود که ایران هنوز حدود ۲۰ 
میلیون دالر به حدود ۱۰ صادر کننده کره جنوبی بدهکار 
باشد.یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره جنوبی روز چهارشنبه 
هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که آمریکا 
به ایران اجازه داده است تا از منابع مالی مسدود شده خود 
در ژاپن و کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی های خود به 

این دو کشور استفاده کند.بر اساس این گزارش، آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا لغو تحریــم های مربوط به 
آزادسازی بخشی از دارایی های مســدود شده ایران در 
کره جنوبی و ژاپن را امضا کرده و به این دو کشور  ۹۰ روز 
فرصت داده است تا معامالت خود را با ایران کامل کنند.این 
منبع آگاه گفت: آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده ابتدا در ماه مارس /اسفند ۱۳۹۹/ این معافیت را 
امضا کرده و در ژوئن /خرداد ۱۴۰۰/ به مدت ۹۰ روز آن 
را تمدید کرده بودیونهاپ نوشت: این معافیت به ایران این 
امکان را می دهد که بدهی های خود را به صادرکنندگان 
کره جنوبی و ژاپن که پیش از تحریم های ترامپ، کاالهایی 
را به ایران صادر کرده بودند تســویه کند.گفته می شود 

حدود ۷ میلیارد دالر وجوه ایرانی در بانک های کره جنوبی 
مسدود است.این منبع به یونهاپ گفت: بیشتر شرکت های 
کره جنوبی قبل از پایان ماه ژوئن / خرداد ۱۴۰۰/ پرداخت 
های خود را تسویه کردند، اما برخی از شرکت های ژاپنی 
قادر به انجام این کار نبودند و به همین دلیل ایاالت متحده 
تمدید معافیت را امضا کرد.به گفته این منبع، تقریبا ۴۰ 
شرکت کره جنوبی حدود ۱۰۰ میلیارد وون )۸۷ میلیون 
دالر( از ایران طلب داشته اند.کی بی اس نوشته است که 
تهران همچنین در اوایل سال جاری از محل دارایی های 
مسدود شده خود در کره جنوبی برای پرداخت بدهی خود 
به سازمان ملل و همچنین خرید ۳۰ میلیون دالر واکسن 

کرونا استفاده کرده است.

در حالی وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد اگر خانوارها تا 
پایان شهریورماه اطالعات ســکونتی خود را ثبت نکنند 
مشمول مالیات خانه های خالی می شــوند که قبال هم 
بارها مســئوالن وزارتخانه به این موضوع تاکید داشتند 
اما تا کنون فقط ۳ میلیون نفر در سامانه امالک و اسکان 
ثبت نام کرده اند.به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرده که اگر خانوارها در ســامانه امالک و اسکان 
ثبت نام نکنند از آنها مالیات اخذ خواهد شد. این موضوع 
را قبال هم وزارتخانه اعالم کرده بود اما به نظر می رسد در 
شناسایی واحدهای خالی از سکنه ابزار و مکانیزم خاصی 
بجز خوداظهاری وجود ندارد. طبق سرشــماری ســال 
۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون مسکن در ایران خالی مانده که 
دولت و مجلس تالش دارند این تعداد را به بازار مصرف 
بیاورند اما نبود زیرساختهای الزم باعث شده تا کنون به 
این هدف نرسند.مردادماه ۱۳۹۹ سامانه امالک و اسکان 
به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به 
مرحله اجرا رسید. سال گذشــته وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای 
اخذ مالیات به ســازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. 
شــب قبل محمد اســالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  هم 
گفته که سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ 
مالیات از این واحدها اقدام خواهد کرد. البته معرفی این 
تعداد واحد خالی از بهمن ماه سال گذشته رسانه ای شد 
اما هنوز برای اعمال مالیات اقدامی صورت نگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطالعاتی در سامانه 

امالک و اسکان بنا داشــت واحدهای خالی از سکنه را 
شناسایی کند که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود 
نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم 
از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت 
اطالعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای 
کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.بر 
اســاس بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، 
 دســتگاههای اجرایی مکلفند خدمات خــود از قبیل
 افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک 
معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، 
تلفن و گاز طبیعی و بســیاری دیگر از خدمات را صرفا با 
اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای 
درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه امالک 
و اسکان کشور ارایه کنند.اما تا کنون خانواده ها استقبال 
چندانی از سامانه امالک و اســکان صورت نداده اند و به 
همین دلیل مهلت ثبت نام تا پایان شــهریورماه تمدید 
شد. این در حالی اســت که وزارتخانه بارها اعالم کرده 
داشتن دهها و صدها واحد مسکونی در صورت سکونت 
خانوارها در آن ایرادی ندارد و مشمول مالیات خانه های 
خالی نخواهد شــد.با ایــن حال طبق آماری که شــب 
گذشه وزیر راه و شهرسازی ارایه کرد تا کنون ۳ میلیون 
خانوار در سامانه جامع امالک و اسکان ثبت نام کرده اند 
و این در حالی اســت که برآوردهــا از وجود ۲۸ میلیون 
واحد مسکونی در کشــور حکایت دارد. اسالمی از مردم 

تقاضا کرده حتما نسبت به درج اطالعات سکونتی خود 
اقدام کنند و از رسانه ها خواسته تا خانوارها را نسبت به 
این موضوع تشــویق و ترغیب کنند.اولین و دومین گام 
مجلس و دولت برای اعمال مالیات از مالکان واحدهای 
خالی از سکنه در حالی تقریبا با شکست مواجه شده که 
کارشناسان معتقدند حتی با ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی 
به بازار مصرف، هیچ یک از مشکالت حوزه مسکن از جمله 
حاشیه نشینی، معضالت بازار اجاره و قیمت مسکن حل 
نخواهد شد.بیت اهلل ستاریانـ  کارشناس اقتصاد مسکنـ  
معتقد است: وضع مالیات بر خانه های خالی هیچ تاثیری 
بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۶ میلیون 
مسکن خالی در واقع خالی نیســت بلکه ضریب ذخیره 
اســت که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معامالت 
ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی شود و در طول 
سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می شود و 
وارد دارای سکنه، خالی می شود. حتی اگر بر فرض محال 
بتوانند ۲.۶ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند 
فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده اند؛ در حالی که 
ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.او با بیان اینکه کاهش 
اخیر قیمت مســکن در شــرایط رکود معامالت، ما را از 
کسری پنج میلیون واحد غافل نکند، می گوید: طی ۳۰ 
سال گذشته قیمت طال و دالر حدودا ۱۸۰ برابر شده در 
حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می دهد 
این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه 

نسبت به تقاضاست.

ایران ۷۰ میلیون دالر بدهی شرکت های کره ای را پرداخت کردابهامات پیامک های بانکی و پاسخ مسئوالن 

هشدار مجدد به کسانی که در سامانه امالک ثبت نام نکنند
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 داد دامداران خوزستانی از بی آبی 

هزاران راس گاومیش 
در اهواز تلف شدند

قیمت نان افزایش یافت

 اصالح اقتصاد
  در گرو تعیین
  تکلیف رابطه اقتصاد
 و سیاست است

شافعی:

حق مردم دانستن 
گردنه ها و تکانه های 

 مشکل زا  برای 
کشور است
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سرمقاله

 زنگ خطر
 گرانی مسکن 

نابســامانی قیمت مصالح 
ســاختمانی در بازار منجر 
به افزایش قیمت مســکن 
می شود. با افزایش قیمت 
ســیمان، میلیگرد و آهن آالت قیمت تمام شده 
مســکن نیز افزایش خواهد یافت. سیمان و آهن 
 آالت متحمــل افزایــش قیمت بی ســابقه ای

 شده اند که تاثیر مســتقیم آن بر افزایش هزینه 
ساخت مسکن خواهد بود. البته بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به ســیمان اســت که جزو اصلی 
ساخت خانه است. با افزایش قیمت سیمان دیگر 
 صنایع وابســته به آن نیز مشــمول رشد قیمت 
می شوند. موزاییک، جداول کنار منازل، سنگفرش 
های داخل حیــاط و... کاالهایی هســتند که از 

سیمان ساخته ...

  محمــود فاطمــی عقدا، 
کارشناس مسکن 
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خروج سنگین سهامداران 
حقیقی از بورس

فساد کاالها 
در بنادر

رئیس اتاق تهران با اشاره به رشد  نقدینگی هشدار داد

تورم  افسار گسیخته   در  راه  است
صفحه2
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ساخت  مسکـن  گـران تر  شد
افزایش قیمت سیمان و فوالد گرانی مسکن طی ماه های آینده را به دنبال دارد

نابسامانی قیمت مصالح ساختمانی 

افزایش قیمت سیمان از ۱۵ به ۷۰ هزار تومان به گرانی مسکن منجر می شود

در روز یکشنبه پس از ۵ روز متوالی، ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد. به گزارش 
اقتصادنیــوز ، در معامالت روز گذشــته بورس تهران 
شاخص کل بورس با افت ۸ هزار و ۳۲۹ واحدی نسبت 
به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۹۱۱ واحد 
رسید.  شــاخص هم وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۶۱ 
واحدی در ســطح ۴۰۰ هزار و ۳۲۵ واحدی ایســتاد. 
همچنین شاخص کل فرابوس ۱۴۲ واحد پائین آمد و 
در سطح ۱۸ هزار و ۸۴۵ واحد قرار گرفت.در دومین روز 
کاری هفته قیمت سهام اغلب نمادهای گروه  »عرضه 
برق، گاز، بخار و آب گــرم« از جمله بجهرم، وهور، 
بکهنوج، بگیالن، آبادا، دماوند و بزاگرس کاهش یافت.

در روز یکشنبه پس از...

یک مقام مســئول گفت:حدود۱۵۰میلیون یورو 
نهاده دامی توســط واردکنندگان از اواخر اسفند 
۹۹تا اواخر خرداد امســال وقبل از تخصیص ارز 
در بــازارگاه تحویل وزارت جهاد شــده،اما تامین 
ارز آن بالتکلیف مانده اســت. به گزارش اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، محمد 
مهدی نهاوندی گفت: حــدود ۱۵۰ ملیون یورو 
نهاده دامی توســط واردکنندگان از اواخر اسفند 
۹۹ تا اواخر خرداد امســال و قبل از تخصیص ارز 
در بازارگاه تحویل وزارت جهاد شده، اما تأمین ارز 
آن بالتکلیف مانده است. این مقام مسئول افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی شرط معرفی واردکنندگان 

نهاده های دامی برای تخصیص...



اقتصاد2
ایران وجهان

شستا صدرنشین شد
خروج ســنگین ســهامداران 

حقیقی از بورس
در روز یکشــنبه پس از 5 روز متوالی، ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد. به 
گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته بورس 
تهران شاخص کل بورس با افت 8 هزار و 329 واحدی 
نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 302 هزار و 
911 واحد رسید.  شــاخص هم وزن نیز با کاهش 2 
هزار و 261 واحدی در سطح 400 هزار و 325 واحدی 
ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابوس 142 واحد 
پائین آمد و در سطح 18 هزار و 845 واحد قرار گرفت.

گروه  قرمزپوش بازار
در دومیــن روز کاری هفته قیمت ســهام اغلب 
نمادهای گروه  »عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم« از 
جمله بجهرم، وهور، بکهنوج، بگیالن، آبادا، دماوند 

و بزاگرس کاهش یافت. 

خروج پول حقیقی
در روز یکشنبه پس از 5 روز متوالی، ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
250 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول 
حقیقی به ســهام وتجارت )بانک تجارت( تعلق 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن 50 میلیارد تومان بود. پس از وتجارت، فوالد 
)فوالد مبارکه( و وبملت )بانک ملت( بیشــترین 

خروج پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »نوری« و »کگل« 
بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند و سه 
نماد »میدکو«، »تاپیکو« و »شستا« نمادهای بزرگ 
بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
شستا صدرنشین است و برکت و ومدیر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز لطیف، دی و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افت ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم 15 هزار و 784 میلیارد تومان رســید 
که نســبت به روز   شــنبه 12 درصد کاهش 
یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با افت 8 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 6 هزار 

و 759 میلیارد تومان رسید.

کاهش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز شــنبه 40 درصد افت 
کرد و در رقم 280 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش 
صف های فروش نیــز 4 درصد ازفایــش یافت و 
487 میلیارد تومان شد. شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین )با نمــاد معامالتی تیپیکو( با صف  
خرید 70 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پــس از تیپیکو، نمادهای تاپیکو 
)ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین( 
و برکت )دارویی برکت( بیشــترین 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، ثالوند 
)سرمایه گذاری مســکن الوند( و سنیر )سیمان 

سفید نیریز( بیشترین صف فروش را داشتند.

پرداخت وام مسکن با اقساط 
۷۰۰ هزار تومانی

وام مسکن روستایی دو برابر شد و به مدت زمان 
بازپرداخت اقساط آن 5 ســال دیگر اضافه شد. 
میزان اقساط ماهانه این وام 700 هزار تومان است.
پس از سال ها میزان وام نوسازی مسکن روستایی 
دو برابر شــد. حمید رضا سهرابی، مدیرکل مسکن 
روستایی بنیاد مسکن درباره جزییات پرداخت وام 
م100 میلیون تومانی نوســازی مسکن روستایی 
توضیح داده است که 6 بانک از جمله مسکن، تجارت، 
صادرات، رفاه، کشــاورزی و ملت از ســمت بانک 
مرکزی دستورگرفته اند که این وام را پرداخت کنند 
و پیگیری ها برای پرداخت این وام از بانک های ملی 
و سپه هم ادامه دارد. به گفته سهرابی حدود 7 تا 8 
روز پیش بانک مرکزی ابالغیه پرداخت را به بانک ها 
ارسال کرده است و روزانه 2 تا 3 هزار واحد مسکونی 
برای پرداخت این تســهیالت بــه بانک ها معرفی 
می شوند. این مقام مســئول به باشگاه خبرنگاران 
توضیح داده است که سال گذشته مبلغ تسهیالت 
مسکن روستایی 50 میلیون تومان بود و امسال طبق 

مصوبه به 100 میلیون تومان رسیده است.

خبر

نشست هیات نمایندگان اتاق 
ایران به صورت مجازی برگزار 
شد. رئیس اتاق ایران در این 
نشســت، مقید بودن دولت 
آینده به آموزه هــای دانش 
اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست را خواستار شد. رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح 
وضعیت کشــور و راهکارهای عبور از وضعیت موجود، 
خطاب به رئیس جمهور منتخب، توجه دولت سیزدهم 
به منطق علم اقتصاد، اصالح ساختارها و احیای سرمایه 

اجتماعی را خواستار شد.
غالمحسین شافعی پانزدهمین نشست دوره نهم هیات 
نمایندگان اتاق ایران، با اشــاره به اینکه هر بار با تغییر 
دولت ها، امید به بهبود وضعیت شکل می گیرد، گفت: 
نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های قبل نشان می دهد 
که باوجود گرایش های مختلف جناحی و فکری دولت ها 
و همچنین تالشی که مسئوالن کشور متقبل می شوند، 
بازهم در عمل گرفتاری ها و مشکالت اساسی کشور حل 
نشده و حتی با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده 
است. او مهم ترین عامل توفیق کم در مسائل را غفلت از 
رعایت منطق علمی در سیاست گذاری ها ازجمله در حوزه 
مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: منتسب کردن اتفاقات 
دولت ها به عملکرد یک شخص یا یک تیم ساده اندیشی 
است؛ چراکه مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر 
مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه های 
دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاســت مربوط است و 
که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند نیز در 
ساختار تخصیص منابع موجود با سنت های غلط تحکیم 

شده قرار بگیرند، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
شافعی اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی نژاد بود که 
کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی، 
تورم 15 درصدی و نرخ دالر 850 تومانی تحویل بگیرد 
و با میانگین رشد 3.3 درصدی، نرخ تورم 30 درصدی و 
نرخ دالر 3 هزار و 500 تومانی تحویل بدهد و نه خواست 
آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور به دولت بعد، نرخ 

تورم 42 درصد و نرخ دالر حدود 25 هزار تومان باشد.
رئیس پارلمــان بخش خصوصی تصریح کرد: کشــور 
به لحاظ رشــد اقتصادی، تورم، توزیــع درآمد و فقر، 
سرمایه گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف 
بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی قرار دارد 
و تنزل سرمایه اجتماعی و مسائلی که کشور در منابع پایه 
مانند آب، خاک، محیط زیست و انرژی با آن روبروست نیز 

باید به این فهرست اضافه شود.
او ادامه داد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و 
مشاور قوای سه گانه، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد؛ 
اول، پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته های 
اقتصادی در سیاست گذاری و دوم، گفت وگوی صادقانه 
و مشــورت دائمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه های 
مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی. ضمن 
اینکه مهم ترین و کلیدی ترین اقدام به منظور بازگرداندن 
منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان 

نظام بر دو موضوع تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست 
در سطح داخلی و بین المللی و افزایش رشد اقتصادی 
است. شافعی تأکید کرد: اگر اقتصاد اولویت اول کشور 
است، باید سیاست داخلی و سیاست خارجی در خدمت 
دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود؛ چراکه 
برای رفع بی ثباتی در اقتصــاد کالن و بهبود وضعیت 
معیشــتی مردم، فقط رفع تحریم ها و رفع اختالف با 
کشورهای منطقه و قدرت های جهانی کافی نیست؛ اما 
صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی 

پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
او اظهار کرد: عملکرد اقتصاد کشــور به طور مستقیم و 
غیرمســتقیم از تحریم ها تأثیر پذیرفته است و بخش 
زیادی از انرژی مســئوالن تــراز اول کشــور به جای 
فرصت آفرینی برای اســتفاده از مزیت های کشــور در 
عرصه بین المللی و منطقه ای صــرف مدیریت روزمره 
اقتصاد کشور و به اصطالح دور زدن تحریم ها شده است. 
در شرایط فعلی، تصمیم گیری درست درباره این موضوع 

یکی از آزمون های مهم پیش روی دولت جدید است.
شافعی ادامه داد: حل مسائل کشــور از کم آبی و حال 
ناخوش هورالعظیم گرفته تــا بی برقی صنایع و معادن 
کشــور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین ســرمایه در 
گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه ریزی و 
توان اجرایی کشور است. رئیس اتاق ایران گفت: بخش 
خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم 
و به ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری 
بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق های بازنشستگی 
و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه گذاری افت 
کرده و ده ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب 
بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشــور و دوم، 
عدم شایسته ساالری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم 

ساختارهای غلط توسط آنها.
او ادامه داد: زمینه ســازی برای درمان رشد اقتصاد، در 
گرو بهبود محیط کســب وکار و بسترسازی برای ورود 
سهل سرمایه گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت های 
مولد اقتصاد اســت. عنایت داشته باشــید که محیط 
کسب وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ 
از تنش زدایی و توسعه روابط بین الملل گرفته تا توسعه 

دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید 
درگیر آن است؛ ازاین رو انتظار بر آن است که دولت جدید 
با تغییر رویکرد نسبت به دولت های پیشین، بهبود محیط 
کسب وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش های 
داخلی و خارجی و اجرای برخــی از اقدامات مقطعی و 
نمادین موردتوجه قرار دهد. شــافعی افزود: بازخوانی 
تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب وکار در 
کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می دهد که 
برقراری ثبات اقتصادی پیش نیاز بهبود محیط کسب وکار 
است و پس ازآن اصالح رویه های اجرایی در بهبود محیط 
کسب وکار هستند و شاه کلید ساده سازی رویه ها، توسعه 
دولت الکترونیک است که بیش از قانون گذاری اهمیت 
دارد. او با اشــاره به اینکه تغییر دولت در زمانی اســت 
که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بســیار حساسی 
قرار گرفته، تأکید کرد: این وضعیــت ایجاب می کند 
که خبرگان کشــور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه 
دانشگاهی و تشــکل های اقتصادی، همه توان علمی و 
تجربیات زی قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه 
قضائیه قرار دهند و در همین راستا اتاق ایران طی چند 
روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت 
منتخب ارسال خواهد کرد که امید داریم این تالش ها 

و نظرات در طراحی سیاست های آتی مفید واقع شود.

گزارش عملکرد دور نهم ارائه شود
فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
با اشــاره اینکه بیش از نیمی از عمــر دوره نهم هیات 
نمایندگان اتاق ایران گذشته است، گفت: این دوره برنامه 
خوبی داشته است؛ اما باید یک بار مرور شود که چقدر به 
برنامه »شــاخص نمایندگان« توجه شده و گزارشی از 
معیارهای شفافیت، صراحت بیان، آینده نگری و پیشرفت 
این برنامه ها ارائه شده داد. شــکرخدایی ادامه داد: باید 
نظام ارزیابی عملکرد معاونت هــا و هیات  نمایندگان و 
نظام جامع آموزش و مدیریت دانش مور توجه قرار گیرد 
ضمن اینکه باید همه آرشیو قابل دسترسی باشد که البته 

ما این سامانه را نداریم.
او با تأکید بر اهمیت موضوع جانشین پروری، اظهار کرد: 
باید اصالحات نهادی مستندســازی شود. ساماندهی 

ارتباطات از مواردی است که در آن ضعیف هستیم ضمن 
اینکه تعارض منافع و حوزه شفافیت از پاشنه آشیل هایی 
است که باید موردتوجه قرار گیرد. از سوی دیگر ممکن 
است منابع مالی اتاق تغییر کند و به همین واسطه باید 

تنوع درآمدی در آینده اتاق موردتوجه قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم 
توجه به پژوهشکده اتاق، تغییر مرکز مطالعات به پژوهش 
اقتصادی را ناکافی دانست و گفت: آینده پژوهی صنایع 
در امور مختلف دیده نمی شود و باید به این نکته توجه 
شود. همچنین در نسل جدید اتاق ها اهمیت مدیریت 
دانش بسیار مهم است و حفاظت اطالعات و توسعه فاوا 

از برنامه های اصلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
شکرخدایی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار 
کرد: باید راه حلی برای تأمین  مالی sme ها تدوین شود. 
در بحث روابط بین الملل نیز قرار بر افتتاح بر دفترهای 
تجاری بود که ما دچار کم کاری هستیم. همچنین هنوز 
دیده بانی محیط کسب وکار مشــخص نیست و فقط 

گزارش شامخ به صورت منظم ارائه می شود.

لزوم تالش برای اصالح لوایح شــفافیت و 
تعارض منافع

حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در 
این نشست گفت: دولت روحانی یک الیحه دوقلو درباره 
شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که اتاق ایران 
نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته 
باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود 
نگارش اثر گذاشته شــود. او ادامه داد: این لوایح در سال 
99 تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن 
موردتوجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس 
اصالح شــود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد اما در 
مجلس جدید الیحه را کنار گذاشته اند و نظرات متفاوتی 
مطرح می کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه 
افتاده است. به نظر می رسد الیحه جامع شفافیت کنار 
گذاشته شده و الیحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح 
مطرح شده، ملغمه ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس 
به صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار 
گرفته است. فروزان فرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به 
اصالحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تأکید شده 
بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه اندازی 
کمیته شفافیت که مطالبه گری خوبی محسوب می شد و 
در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تأکید شده بود. حاال 
در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب می زند و 
کارکرد و نحوه تصمیم گیری اتاق نکاتی مطرح می کنند 

که به ضرر بخش خصوصی است.
او با تأکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک تر 
اســت، اظهار کرد: باید به تفــاوت ماهیتی اتــاق ایران با 
وزارتخانه ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی 
این اســت که کارمندان ثابت کنند بنگاه دار نیستند ولی 
اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کســب وکار باشند. 
تعاریف این دو یکی نیست. باید دست به کار شویم شفافیت 
و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از 
اتاق و جهت گیری های مجلس، شاهد طرح های خاص ضد 

اتاق خواهیم بود.

در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

اصالح اقتصاد  با  تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
حق مــردم دانســتن گردنه ها و 
تکانه های مشکل زا برای کشور است

دویســت و چهل و دومین جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشــنبه به 
ریاســت حجت االسالم والمســلمین دکتر 

حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
به گــزارش ایســنا، در این جلســه گزارش 
مقدماتی دســتگاه های مختلف بویژه بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از وضعیت 
اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری و 

پیش بینی آینده ارائه شد.
در گزارش مقدماتی دســتگاههای اقتصادی 
کشــور متغیرهای تاثیر گذار مانند تحریم و 
کرونا بر شــاخص های گوناگون اقتصادی و 
تدابیر اتخاذ شده برای مقابله و مدیریت این 

عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر حساسیت و جدیت 
دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش های شفاف 
و دقیق از وضعیت اقتصادی کشــور به مردم 
گفت: دولت خود را موظف می داند به مردم 
با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش 
دهد و در 8 سال گذشــته این اقدام را به طور 

جدی پیگیری کرده است.
 روحانی با تاکید بر اجرای دقیق این ماموریت 
افزود: دولت در کنار تعهــد به مردم، با اتکا به 
نگاه ملی به انتقال مسئولیت تالش کرده است 
با واقع بینی نقشــه کالن اقتصادی کشور را 

برای دولت آینده ترسیم و تشریح کند.
 رئیس جمهور با بیان اینکــه تالش و تدابیر 
دولت برای گذر از مشــکالت و ســاماندهی 
اقتصاد کشــور باید با دقت ارائه و ثبت شود، 
اظهار داشــت: مردم حق دارند بدانند که چه 
گردنه ها و چه تکانه هایــی موجب بروز چه 
نوع مشکالتی شده است و دولت چه راه هایی 
برای خنثی سازی تحریم و گذر از محدودیت 
های کرونایی در نظر گرفته است و همچنین 
الزم اســت مردم  بدانند اگر تحریم و جنگ 
اقتصادی به کشــورمان تحمیل نشده بود و 
کرونا نیز پدید نمی آمد امروز اقتصاد کشور در 
چه موقعیتی قرار داشت و حاصل این تجارب 
در اختیار مردم و مسووالن دولت آینده قرار 

خواهد گرفت.  

خطیب زاده:
در وین با آمریکا و انگلیس برای 

تبادل ۱۰ زندانی توافق شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــه آخرین 
اظهارات مقامــات آمریکایی دربــاره تبادل 

زندانیان پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در توییتی 

نوشت:
"حیرت آور" این است که ایاالت متحده این 
حقیقت ساده را انکار می کند که "یک توافق 
در خصوص بازداشت شدگان به دست آمده 
است." حتی اینکه چگونه اعالم عمومی شود.

در وین - جدا از برجام - بــا ایاالت متحده و 
انگلیس در خصوص تبادل بشردوســتانه و 

آزادی 10 زندانی از همه طرف ها توافق شد.
ایران آماده است تا همین "امروز" این توافق 

را اجرایی کند.
سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران 
در مذاکرات وین نیز روز شــنبه در اظهاراتی 
گفت که دور بعدی مذاکرات وین باید منتظر 
دولت جدید در تهران بماند و این اقتضای هر 
دموکراسی است. وی افزود: آمریکا و انگلیس 
باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین 
یک تبادل انسانی - که آماده اجرا می باشد - با 

برجام را متوقف کنند.
این دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد: تبادل 
)زندانیــان( را گروگان اهداف سیاســی قرار 
دادن،  باعث از دســت دادن هم تبادل و هم 
توافق می شود. ده فرد زندانی از همه طرف ها 
می توانند همین فردا آزاد شوند، به شرط آنکه 
آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به 

عمل آمده، عمل کنند.
 ند پرایس، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 
به اظهارات عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد 
ایــران در گفت وگوهای وین واکنش نشــان 
داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، پرایس 
مدعی شــد: این اظهارات تالشی حیرت آور 
برای سرزنش دیگران به دلیل بن بست فعلی 

در مذاکرات است.
وی ادامه داد: ما کماکان آماده بازگشت به وین 
برای تکمیل مذاکرات درخصوص بازگشــت 
دوجانبه به برجام در صورتی هستیم که ایران 

تصمیمات الزم خود را اتخاذ کند.

اخبار
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رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشــاره به 2 برابر شدن 
میزان نقدینگی نسبت به 2 سال پیش، نسبت به بروز تورم 

افسارگسیخته در ماه های آینده هشدار داد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه 
شــخصی خود نوشــت: طبق آمار بانک مرکزی میزان 
نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو 
سال پیش 2 برابر شده است. اگرچه طی ماه های گذشته 
نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار 
داده شده »امادریغ«. با این روند در ماه های آینده دولت با 
تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده 
است. شمس الدین حســینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با »نود 
اقتصادی« گفت: در ماه های آینده شاهد تورم های باالیی 
در اقتصاد ایران خواهیم بود/ از سال 93 تاکنون هیچ سالی 

نبوده که نرخ تورم کمتر از 22 درصد بوده باشد

نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد
بانک مرکزی نرخ رشــد نقدینگی را در اسفند سال 99 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 40.6 درصد عنوان کرد. 
همچنین در این گزارش، نرخ رشد پول 61.7 درصد، شبه 
پول 36.2 درصد و ســپرده های بخش غیردولتی 41.1 

درصد اعالم شده است.

بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم در 4 دهه اخیر
نقدینگی و تورم از شــاخص های کالنی هستند که این 
روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده اند و منتقدان نیز رشد این 
دو شاخص را از معضالت اصلی اقتصادی می دانند. در واقع 
در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی 
را دلیل آن می دانند و در شــرایط کنترل تورم باز هم از 

قفل شدن نقدینگی صحبت می کنند.
مجموعه پول شامل سپرده های دیداری بخش غیردولتی 
نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه 
پول شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز و سپرده های متفرقه را نقدینگی 
می نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج 
از سیستم بانکی اســت که قابلیت تورم زایی دارد، بدین 
معنی که چنانچه حجم پول نقد باال باشد، قدرت خرید 
باال رفته و باعث گران شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش 

موجودشان می شود. در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ 
تورم هجمه های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش 
حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این 
موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اســاس حجم 
نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در 

سال های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.  
بررســی آمار بانک مرکزی از میزان رشــد نقدینگی در 
ســال های پس از انقالب حاکی از آن است که کمترین 
میزان رشــد نقدینگی در جمهوری اسالمی، مربوط به 
سال 1363 بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی 
که در سال 99 به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت 
که ســال های 98 و 99 اقتصاد ایران بدترین شــرایط را 
پشت سرگذاشت که منجر به رشد باالی نقدینگی شد. 
این در حالی اســت که اقتصاد ایران در ســال 85 رشد 
نقدینگی 39.4 درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی 
و اقتصادی ایران مانند این ســال های اخیر نبوده است.  
براســاس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ســال 
1357 حدود 258 هزار میلیارد تومان بود که در ســال 
بعد از آن به 355 هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی 
حجم نقدینگی در سال های 1359 و 1360 را به ترتیب 
451 و 523 هزار میلیارد تومان اعالم کرده است و به این 
ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال ها 37، 27 و 16 
درصد بوده است که نشان می دهد روند رشد نقدینگی در 
سال های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم گیری 
همراه بوده است. رشد نقدینگی در سال 1361 با افزایش 
همراه بود و به حدود 22 درصد رســید، اما پس از آن بار 
دیگر کاهش یافت تا در سال 1363 رشد نقدینگی نسبت 
به سال پیش از آن تنها 6 درصد بود. از سال 1363 تا سال 
1370 رشــد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین 13 تا 24 
درصد بود که این رقم افزایش یافت و در ســال 1372 به 
بیش از 34 درصد رسید. حجم نقدینگی در سال  61 به 
643 هزار میلیارد تومان، سال 62 به 751 هزار میلیارد 
تومان، سال 63 796 هزار میلیارد تومان و سال 64 به 900 
هزار میلیارد تومان رسید. سال 65 نیز حجم نقدینگی با 

رشــد همراه بود به نحوی که با رقم 1072 هزار میلیارد 
تومان رشد 19 درصدی را ثبت کرد.   سال های 66 تا 71 
نیز حجم نقدینگی به ترتیب 1266، 1568، 2296، 2862 
و 3586 هزار میلیارد تومان بود. همچنین در سال های 
1372 تا 1376 روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت 
و در این سال ها این رشد به 37.5 درصد هم رسید، اما در 
سال های نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 
رشد نقدینگی عمدتا کمتر از 20 درصد بود و در پایان دوره 

اول ریاست جمهوری وی به 28 درصد رسید.
میزان نقدینگی ســال 72 با رقم 4813 هــزار میلیارد 
تومان بسته شــد که ســال بعد از آن نیز به 6184 هزار 
میلیارد تومان رسید. ســال 74 و 75 میزان نقدینگی در 
کشور 8507 و 11655 ثبت شد. سال های 76 تا 80 نیز 
نقدینگی از 13428 هزار میلیارد تومان به 32095 هزار 
میلیارد تومان رسید. دولت اصالحات در دوره دوم روند 
رشــد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد 
نقدینگی در این سال ها رقمی در حدود 30 درصد بوده 
است. 41هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال 

81 و 52 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال 82 بود.
حجم نقدینگی در ابتدای سال 83 رقمی معادل 51 هزار 
میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 68 هزار میلیارد 
تومان رسید و این حجم در فروردین 84 به رقم 67 هزار 
میلیارد تومان کاهــش یافت و در اســفند 84 دوباره به 

افزایش 92هزار میلیارد تومان رسید.
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد 
رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال 
نخست ریاســت جمهوری وی یعنی در سال 1385 به 
حدود 39.4 درصد با رقم 128419 هزار میلیارد تومان 
رســید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست 
جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت 
و به بیش از 30 درصد رســید. بر اســاس آمارهای بانک 
مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال 86 به رقم 127 
هزار میلیارد تومان و در اســفند همان سال به 164 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم  در فروردین سال 87 

به 159 هزار میلیارد تومان و در اسفند 87 به 190 هزار 
میلیارد تومان، در فروردین 88 به 188 هزار میلیارد تومان 

و در اسفند همان سال به 235 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین حجم نقدینگی در اسفند 89 به رقم 294 هزار 
میلیارد تومان با رشد 25 درصد، در اسفند سال 90 به رقم 
352 هزار میلیارد تومان و در اسفند 91 به رقم بی  سابقه 
460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی 
سال 91 رقمی به ارزش 460 هزار میلیارد تومان بود که 
در سال 92 رقم نقدینگی به مرز 600 هزار میلیارد تومان 
نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های 90 تا 92 به ترتیب 
19.4، 30.7 و 29 درصــد بود.  در پایان ســال93 حجم 
نقدینگی رقمی به ارزش 782380هزار میلیارد تومان و 
سال 94به 1017280 هزار میلیارد تومان رسید که درصد 
رشد آنها به ترتیب 31.5 درصد و 30 درصدی بوده است. 
سال 95 تا 97 نیز به ترتیب با حجم نقدینگی 1253390، 

1529980 و 1882800 هزار میلیارد تومان بسته شد.
درواقع دولت روحانی تالش کرد تــا حجم نقدینگی را 
کاهش دهد و بر همین اســاس پس از حدود ســه سال 
موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز 23 درصد نگه 
دارد؛ به طوری که رشــد نقدینگی در سال های 1395، 
1396 و 1397 به ترتیــب 23.2، 22 و 23.1 درصد بوده 
است. نقدینگی از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای 
سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 
رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال 98 را به رقم 
31.3 درصد رساند.  براساس اعالم بانک مرکزی، همچنین 
نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 به دلیل تغییر شرایط 
پیرامونی اقتصاد کشور، به 40.6 درصد رسید که تحلیل 
روند تغییرات کل های پولی در سال های 1398 و 1399 
به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این 
سال ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم های خارجی 
و کاهش قابــل مالحظه درآمدهــای ارزی و همچنین 
مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به 
موجب بند د تبصره 4  قوانین بودجه سال های 1398 و 
1399 و سایر تکالیف. مانند برداشت از صندوق توسعه ملی 
برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق 
توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت 
به گذشته )با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز 

نیمایی و بانکی( به همراه داشت.

رئیس اتاق تهران با اشاره به رشد  نقدینگی هشدار داد

تورم افسارگسیخته  در راه است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۴۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )یکشنبه، ۲۷ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنین امروز 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 ۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۱۳ دالر قیمت خورد.
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زنگ خطر گرانی مسکن 
محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن 

نابسامانی قیمت مصالح ساختمانی در بازار منجر به افزایش قیمت مسکن می شود. با افزایش قیمت سیمان، میلیگرد و آهن آالت قیمت تمام شده مسکن نیز افزایش خواهد یافت. سیمان و آهن آالت متحمل افزایش قیمت بی سابقه ای 
 شده اند که تاثیر مستقیم آن بر افزایش هزینه ساخت مسکن خواهد بود. البته بیشترین افزایش قیمت مربوط به سیمان است که جزو اصلی ساخت خانه است. با افزایش قیمت سیمان دیگر صنایع وابسته به آن نیز مشمول رشد قیمت 
می شوند. موزاییک، جداول کنار منازل، سنگفرش های داخل حیاط و... کاالهایی هستند که از سیمان ساخته می شوند که در نتیجه رشد قیمت سیمان گران خواهند شد. بنابراین باید در انتظار گرانی مسکن در نتیجه گرانی سیمان و 

بتن و دیگر اقالم مصرفی در ساخت مسکن ماند. کنترل قیمت مصالح ساختمانی وظیفه دولت است و باید بررسی شود که چرا با وجود اینکه عمده مصالح ساختمانی تولید داخل است قیمت مصالح افزایش پیدا کرده می کند. 
بازار مسکن در سالهای اخیر بخصوص در دو سال گذشته نابسامانی های بسیاری را تجربه کرد. افزایش قیمت ناگهانی هر متر مسکن موجب شد تا مردم دیگر امیدی برای خانه دار شدن نداشته باشند. حال با این گرانی های اخیر در مصالح 
ساختمانی فاصله مردم با خرید خانه بیشتر و بیشتر خواهد شد. به همریختگی بازار مسکن بیشتر می شود و پروژه های دولتی مسکن نیز با گرانی سیمان و صنایع وابسته به آن در معرض خطر گرانی قرار خواهند گرفت و اقشار آسیب پذیر 
که برای خانه دار شدن بر روی این پروژه ها حساب باز کرده بودند دستشان خالی خواهد ماند. گرانی ایجاد شده در بازار مسکن که به دلیل رشد قیمت سیمان است بر بازار اجاره بها نیز تاثیر خواهد گذاشت. وقتی قیمت ساخت مسکن گران 
می شود هزینه خرید و فروش آن نیز گران است و همین اتفاق بر گرانی بازار اجاره بها نیز موثر خواهد بود. ای کاش دولت اجازه این کار را نمی داد و قیمت ها در بازار مصالح ساختمان متعادل می ماند تا زنگ خطر گرانی مسکن نواخته نشود. 

افزایش قطعی برق موجب 
رشد قیمت ســیمان از 15 
هزار تومان به 70 هزار تومان 
شــده اســت. این موضوع 
تهدیــدی بــرای افزایش 
قیمت ساخت مســکن و دوری هر چه بیشتر مردم 
از دسترسی به خرید خانه است. فعاالن بازار مسکن 
معتقدند افزایش قیمت کیسه ای سیمان از 15 هزار 
تومان به 70 هزار تومان به افزایش بیش از 30 درصد 
قیمت ساخت مسکن منجر شده و به دنبال آن گرانی 
در بازار مسکن بیشتر می شود. یک کارشناس اقتصاد 
مسکن در رابطه با تاثیر افزایش قیمت سیمان بر هزینه 
ساخت مسکن می گوید: سیمان یکی از اصلی ترین 
اجزای ساخت خانه و مسکن است که به دلیل سوء 
مدیریت قیمت آن افزایش زیادی پیدا کرده اســت. 
به طرو قطع افزایش قیمت کیسه ای سیمان به رشد 
قیمت مسکن و گرانی آن منجر خواهد شد. محمود 
فاطمی عقدا افزود: مهم تریــن تاثیر افزایش قیمت 
سیمان افزایش قیمت ساخت مسکن است. نابسامانی 
قیمت مصالح ســاختمانی در بازار منجر به افزایش 
قیمت مسکن می شود. سیمان وقتی گران می شود 
صنایع وابسته به خود را نیز درگیر رشد قیمت خواهد 
کرد و این اتفاق به گرانی در بازار مسکن منجر خواهد 
شد.  اما به گفته نماینده اراک در مجلس از روزی که 
قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه 
ای 15 هزار تومان به 70 هزار تومان  افزایش یافت و 
قیمت فوالد نیز به چند برابــر افزایش پیدا کرد، چرا 
دولت و دستگاه  قضایی نباید به این موضوع ورود کنند. 
محمدحسن آصفری تصریح کرد: آیا ظرفیت کارخانه 
های سیمان یا فوالد برای ذخیره سازی تولیدات خود 

فاقد هرگونه انبار بوده اند که یک شبه قیمتشان به این 
میزان افزایش می یابد. خروجی جلسه در صحن چه 
چیزی خواهد بود. باید اقدام ماده 234 صورت گیرد و 

گزارش این مهم به قوه قضائیه ارسال شود. 
در همین رابطه رئیس کانون سراسری بتن آماده با 
بیان اینکه سیمان فله در بورس یک میلیون و 2۹۹ 
هزار تومان عرضه می شود، گفت: این موضوع تورم 
باالیی را در مســکن ایجاد می کند و هزینه ساخت 
را 30 درصد افزایش می دهد. مهرداد نظارت با بیان 
اینکه در صنعت بتن 100 هزار پرسنل شاغل داریم و 
این صنعت با 120 صنف در ارتباط است، اظهارداشت: 
۸0 درصد سیمان فله در کشور توسط تولیدکنندگان 
بتن مصرف می شــود با این حال امروز کارخانه ها با 
مشکالت عدیده ای برای تأمین سیمان موردنیاز خود 

مواجه شده اند.
وی با بیان اینکه باید سیستم عرضه سیمان در بورس 
تعلیق و این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت 

شفاف به بورس وارد شود، گفت: در حال حاضر فقط 
دالالن قیمت هــا را در بورس جابه جــا می کنند و 
تولیدکننده و ســازنده مسکن دســتش به سیمان 
نمی رسد. همین موضوع موجب شــده ۸0 درصد 
کارخانجــات تولیدکننده بتن تعطیل شــوند. وی 
اظهارداشت: عالوه بر مســکن، در بخش پروژه های 
عمرانی همچون سدسازی، پل ها و… نیز با مشکل 
مواجه شــده ایم و تقریباً 70 درصد پروژه ها تعطیل 

شده اند.
مدیرعامل بورس کاال نیز در نامه ای به معاون وزارت 
صمت، به اثرات قطعی برق صنایع سیمان و فوالد 
بر بازار این محصوالت و عرضه ها در بورس اشــاره 
کرد و گفت: عرضه فوالد و سیمان در بورس به یک 

سوم رسید.
ســلطانی نژاداعالم کرد: یکی دیگر از دالیل ایجاد 
التهاب در بــازار ســیمان، دوگانگــی در فروش 
محصوالت اســت به نحوی که بخش قابل توجهی 

از تولیدکننــدگان کماکان محصــوالت خود را با 
قیمت های مصوب درب کارخانه می فروشــند که 
به دلیل شکاف قیمت قابل توجه بین قیمت درب 
کارخانه و قیمت کف بازار، ســود هنگفتی نصیب 

خریداران می شود.
 در این نامه آمده اســت که با توجه به موارد فوق 
پیشــنهادات ذیل جهت مدیریت بازار ســیمان 
و کاهــش التهابــات ارائه می گــردد: 1- پیگیری 
تأمین برق صنایع فوالد و ســیمان به ویژه سیمان 
حداقل تا سطح 50 درصد و افزایش تولید2- اعالم 
ممنوعیت فــروش خارج از بورس جهت کشــف 
قیمت منصفانه3- تجمیع عرضه ها و انجام عرضه 
هر دو هفته یکبار4- عرضه سلف سیمان )با موعد 
تحویل بیش از یک ماه( جهت اطمینان بخشی به 
پیمانکاران پروژه ها و خریداران در تأمین نیاز آتی 
ایشان که این امر نیازمند اطمینان از تأمین برق در 

موعد سررسید تحویل خواهد بود.

افزایش قیمت سیمان و فوالد گرانی مسکن طی ماه های آینده را به دنبال دارد

ساخت  مسکن  گران تر  شد 
افزایش قیمت سیمان از 15 به ۷0 هزار تومان به گرانی مسکن منجر می شود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران می گوید در استان 
خوزستان به علت کمبود آب، 
گاومیش های یک دامدار تلف 
شد. به گفته عالی  دامدار هم 
بعد از مشــاهده این صحنه، فوت کرد. نماینده اهواز در 
مجلس نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر بسیاری از 
دام های مولد خوزستان به دلیل بی آبی در حال تلف شدن 
هستند. موضوع نبود آب در استان خوزستان فرای جنبه 
انسانی آن موجب شده تا بســیاری از دام های مردم این 
استان در روستاها نابود شوند. دامداران این استان بسیاری 
از دام های خود را در نتیجه تلف شدن از نبود آب از دست 
داده اند. متاسفانه در روزهای اخیر کم آبی رودخانه کرخه 
مشکالت فراوانی را برای کشاورزی و دامداری مردم، حیات 
وحش هورالعظیم و … ایجاد کرد که انتشار تصاویر آن 
باعث ناراحتی های فراوانی شد. مدیرعامل اتحادیه دامداران 
کشــور همچنین در این رابطه گفت: به دلیل نبود آب و 
بی آبی در خوزستان شــاهد تلف شدن بسیاری از دام ها 
هستیم. این استان بدون آب است و زندگی انسان ها و دام 
ها را در معرض خطر بسیار جدی قرار داده است. مجتبی 
عالی افزود: معضل کمبود آب در خوزستان به بحرانی ترین 
مرحله رسید. بحرانی که سال هاست فعاالن محیط زیست،  
منتقدان،  دلسوزان و مردم آن را به دولت ها گوشزد می کنند 
و درخواست جدی برای حل بحران آب شرب و کشاورزی 

مردم این استان زرخیز اما پربحران دارند.
در این بین مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزســتان می 
گوید: اگرچه آب بــه میزان کافی و مورد نظر به دســت 
دامداران نمی رسد اما آب ارسالی به دامداران تا حدودی 
جوابگوی نیاز آن ها اســت. مدیرعامل اتحادیه دامداران 
خوزســتان گفت: اگرچه آب به میزان کافی و مورد نظر 
به دست دامداران نمی رسد اما آب ارســالی به دامداران 
تا حدودی جوابگوی نیاز آن ها اســت. جواد ابراهیمی با 
بیان اینکه حدود ۹0 درصد از دامداری ها در خوزســتان 

به صورت ســنتی فعالیت می کنند، اظهار کرد: وسعت 
خوزستان بسیار زیاد است و در غرب استان از هور تا جفیر، 
هویزه، شوش، رفیع و دیگر مناطق پراکندگی دامداری ها 
بسیار باال است. وی افزود: با توجه به پراکندگی و وسعت 
زیاد دامداری ها در اســتان نمی توان آمار دقیق خسارات 
و تلفات وارده به دامداری ها بر اثر بحران آب را برآورد کرد 
اما به دامداران اعالم شده که با مراجعه به سازمان جهاد 
کشاورزی و تشکیل پرونده نسبت به اعالم و برآورد خسارت 
خود اقدام کنند. مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان 
گفت: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در 
کنار رودخانه هایی که خشک شده اند، تعدادی استخر در 
هورالعظیم، حمیدیه و دشــت آزادگان برای گاومیش ها 
ایجاد می شود تا زمانی که ســطح آب رودخانه ها کاهش 
می یابد، آب به صورت ذخیره در آن استخرها وجود داشته 

باشد و برای مدتی پاسخگوی نیاز آن ها باشد.
ابراهیمی ادامه داد: با باز شدن دریچه سدهای دز و کرخه 
و جاری شدن مجدد آب در رودخانه های این مناطق، آب 
به طرف این استخرها هدایت می شود تا بتوان تاحدودی 
مشــکالت آبی دامداران این مناطق را برطرف کرد و این 
استخرها به عنوان یک منبع ذخیره برای مدتی باقی بمانند. 
وی با بیان اینکه روزانه برای حوزه حمیدیه حدود 20 تا 
30 دستگاه تانکر آب ارسال می شود، گفت: خوشبختانه 
با ورود سپاه و بســیج به موضوع بحران کم آبی، تعدادی 
تانکر آب در اختیار ما قرار گرفته است و آب برای روستاها 

و دامداری هایی که آب ندارند، ارسال می شود.مدیرعامل 
اتحادیه دامداران خوزستان گفت: اگرچه آب به میزان کافی 
و مورد نظر به دست دامداران نمی رسد اما آب ارسالی به 
دامداران تا حدودی جوابگوی نیاز آن ها است. ابراهیمی با 
اشاره به اینکه در خوزستان با کمبود تانکر برای جابه جایی 
آب مواجه شده ایم، تصریح کرد: تانکر برای حمل و نقل آب 
در خوزستان کم است و جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه 
باید از استان های دیگر کمک گرفته شود. هدف ما این بود 
که به صورت جهادی و ضربتی تعــداد زیادی تانکر آب را 
روزانه به روستاها ارسال کنیم اما تعداد اندکی تانکر آب برای 
این کار در اختیار داریم. اگر استان های دیگر به خوزستان 

تانکر حمل آب ارسال کنند مشکل آب برطرف می شود.
وی گفت: در شرایط کنونی بسیاری از رانندگان تانکرها 
از شرایط سوءاستفاده می کنند و به دنبال ماهی گرفتن 
از آب گل آلود هستند و کرایه های حمل و نقل را افزایش 
می دهند؛ باید از استان های مجاور تانکرهای آب آن ها برای 
ما ارسال شود و اگر هر استان 20 تا 30 تانکر حمل آب برای 
خوزستان ارسال کند مشکل برطرف خواهد شد. در همین 
رابطه معاون سیاســی و اجتماعی استانداری خوزستان 
با بیان اینکه قرار است به کشاورزان و دامداران خسارت 
پرداخت شود، گفت: خسارت کشــاورزان و دامداران در 
جلسه فردا در هیأت دولت مطرح و مصوب می شود. نجاتی 
با بیان اینکه قرار است به کشاورزان و دامداران خسارت 
پرداخت شود، گفت: خسارت کشــاورزان و دامداران در 

جلسه فردا در هیأت دولت مطرح و مصوب میشود. رضا 
نجاتی اظهار کرد: به دنبال شرایط به وجود آمده در استان 
شخص استاندار پیگیرهای جدی از مرکز داشت که منجر 
به حضور برخی از مسئووالن کشور در استان شد. معاون 
سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به حضور 
مسئووالن کشوری در جلسه مدیریت بحران استانداری، 
گفت: پس از طرح مسائل و مشکالت مربوط به تامین آب 
شرب، کشاورزی و دامداران مقرر شد خسارت کشاورزانی 
که در چهارچوب قانون اقدام به کشــت کردند همچنین 
دامدارانی که دام آن ها دچار خسارت شده پرداخت شود. 
نجاتی با بیان اینکه تمام موارد مطرح شــده در جلسه ای 
طی نامه ای در اختیار مسئووالن گذاشته شد، بیان کرد: 
قرار است این موارد در جلسات هیأت دولت مطرح و مصوب 
شود. مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور همچنین در این 
رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: به دلیل نبود آب 
و بی آبی در خوزستان شاهد تلف شدن بسیاری از دام ها 
هستیم. این استان بدون آب است و زندگی انسان ها و دام 
ها را در معرض خطر بسیار جدی قرار داده است. مجتبی 
عالی افزود: معضل کمبود آب در خوزستان به بحرانی ترین 
مرحله رسید. بحرانی که سال هاست فعاالن محیط زیست،  
منتقدان،  دلسوزان و مردم آن را به دولت ها گوشزد می کنند 
و درخواست جدی برای حل بحران آب شرب و کشاورزی 
مردم این اســتان زرخیز اما پربحران دارند. به گفته عالی 
استان خوزستان یکی از پر آب ترین استان های کشور است 
اما این روزها مشکل کم آبی در استان خوزستان به یکی از 
معضالتی تبدیل شده اســت. با این اتفاق گاومیش ها در 
حال تلف شدن هستند و تمام سرمایه دامداران این استان 
نابود شده اســت.  مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران 
کشور همچنین با اشاره به وضعیت صنعت دام در کشور 
گفت: تولید شیر خام به دلیل خشکسالی و کمبود و گرانی 
نهاده، 40 تا 50 درصد کم شده است. وی همچنین با اشاره 
به بحرانی بودن وضعیت تامین خوراک دام اظهار داشت: با 
توجه به خشکسالی و نبود برنامه ریزی، علوفه و کاه به عراق 
و ترکیه قاچاق می شــود و گاوهای باردار به دلیل کمبود 

خوراک دام راهی کشتارگاه می شوند.

داد دامداران خوزستانی از بی آبی؛ گاومیش ها در خوزستان تشنه آب هستند 
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مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: اخیرا 
از یکی از واحد های تولید لوازم آرایشی بازدیدی داشتم 
که گزارشات مدیر واحد تولیدی نشان می داد در این 
مدت 100 درصد رشد تولید داشته اند. محسن صفدری 
مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت درباره قاچاق 
لوازم آرایشــی گفت: بعد از اعالم ممنوعیت واردات 
محصوالت آرایشی در ســال ۹7 انقالبی در تولیدات 
این حوزه صورت گرفت. همیشه قاچاق وجود داشته 
و وجود خواهد داشت اما محصوالت آرایشی با توجه به 
ارزش باال و حجم کمی که دارد می تواند گزینه خوبی 
برای قاچاقچی ها باشد. شاید با یک چمدان لوازم آرایشی 
قاچاق بتوان سود بسیار مناسبی بدست آورد. با وجود 
حجم باالی قاچاق در این حوزه کارخانجات فعال ما در 
حوزه لوازم آرایشی توانستند به سرعت تولیدات خود 
را گسترش داده و به سطح قابل قبولی در تولید لوازم 
آرایشی برسند که امروز حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشند. او بیان کرد: موضوع قاچاق را شاید بهتر 
باشد از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیگیری کنید. 
آمار ها و برآورد های آماری دقیق در دســت این ستاد 
قــرار دارد. نمی توانیم دقیق میزان قاچــاق را برآورد 
کنیم اما همین توقف واردات عامل بسیار مهمی برای 
رشد چشمگیر تولید و بهبود کیفی محصوالت تولید 

داخل بود.
صفدری گفت: اخیرا از یکی از واحدها بازدیدی داشتم 
که گزارشات مدیر واحد تولیدی نشان می داد در این 
مدت 100 درصد رشــد تولید داشته اند. محصوالت 

جدید زیادی وارد بازار شد که با اقبال بسیار خوبی در 
بین مردم مواجه شد و تولید رونق بسار خوبی گرفت. 
کیفیت محصوالت تولید داخل با طور چشمگیری بهبود 
پیدا کرده است اما متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده از 
کاالی ایرانی به میزان کافی بین مصرف کنندگان لوازم 
آرایشی جا نیفتاده است. مدیر دفترصنایع غیر فلزی 
وزارت صمت گفت: اطمینان و اعتماد به کاالی ایرانی به 
خصوص در اقالم سالمت محوری مثل لوازم آرایشی نیاز 
به فرهنگ سازی بیشتر دارد. این محصوالت مستقیما 
با پوست و چهره افراد در ارتباط است و بسیار اهمیت 
دارد که کاالی تقلبی و قاچاق بــرای مصرف کننده 
آسیب بزند. در تولیدات داخل وزارت بهداشت، سازمان 
غذا و دارو و سازمان استاندارد نظارت دارند. باید تمام 
فاکتور ها را برای بحث کیفی پاس کنند و از ســالمت 

محصوالت تولیدی اطمینان کامل داریم.
او بیان کرد: در محصوالت قاچاق در موارد بسیاری منشا 
ورود کاال به کشور مشخص نیست و حتی شرایط حمل 
و نگهداری آن مشخص نیست. در بسیاری از موارد تاریخ 
مصرف کاالیی که از طریق قاجاق وارد کشور می شود 
و گذشته و مصرف آن می تواند برای فرد مشکل ساز 
شود. با وجود این ریسک زیاد قیمت پایین واردات از 
طریق قاچاق و دسترسی مردم به این محصوالت باعث 
شده است کماکان خرید این محصوالت در کشور رواج 
داشته باشد. حتی بسیاری از این محصوالت در مترو و با 
قیمت های نازل عرضه می کنند اما سالمتیشان را با این 

قیمت پایین به باد می دهند.

رئیس اتاق اصناف تهران از ابالغ رسمی افزایش 
قیمت نان در استان تهران توســط استانداری 
خبر داد و گفت: قیمت رســمی جدید انواع نان 
به اتاق اصناف ابالغ شد.قاسم نوده فراهانی گفت: 
قیمت جدید انواع نان امروز به صورت رســمی 
توسط اســتانداری به اتاق اصناف ابالغ شد.وی 
افزود: نرخ های جدید نان توســط تنظیم بازار 
استانداری تعیین شده است. براین اساس قیمت 
نان بر اســاس نوع آرد یارانه ای به دو دسته آرد 
یارانه ای نــوع اول )گنــدم ۶۶5 تومانی( و آرد 
 یارانه ای نوع دوم )گنــدم ۹00 تومانی( تعیین 

شده است.
بنابر این گزارش قیمت انواع آرد یارانه ای نوع یک 
با گندم ۶۶5 تومانی به شــرح ذیل است:بربری 
با وزن چانــه ۶00 گــرم: 1۸00 تومان، تافتون 
ســنتی با وزن چانــه 250 گــرم: ۹00 تومان، 
تافتون گردان )ماشــینی جدید( بــا وزن چانه 
220 گرم: 700 تومان. لــواش و تافتون گردان 

)ماشــینی( با وزن چانه 1۶0 گرم: 500 تومان، 
تافتون خراسانی با وزن چانه 300 گرم: 1000 
 تومان، لــواش اتوماتیک هر کیلوگــرم: 5 هزار 

تومان.
همچنیــن قیمت انــواع نــان یارانــه ای نوع 
2 )گنــدم ۹00 تومانی( به شــرح ذیل تعیین 
شده است:بربری با وزن چانه ۶00 گرم: 2500 
تومان، تافتون ســنتی با وزن چانــه 250 گرم: 
1200 تومان، تافتون گردان )ماشینی جدید( با 
وزن چانه 220 گــرم: 1000 تومــان، لواش و 
تافتون گردان )ماشینی( با وزن چانه 1۶0 گرم: 
۶50 تومان، ســنگک با وزن چانــه ۶50 گرم: 
3000 تومان، تافتون خراســانی بــا وزن چانه 
200 گــرم: 1500 تومان، لــواش اتوماتیک هر 
کیلوگرم: ۶ هزار تومان. وی اظهار داشــت: کلیه 
واحدهای خبازی مکلف بــه اجرای این نرخ نامه 
 هســتند و این نرخ هــا مربوط به ســال جاری 

می باشد.

یک مقام مسئول گفت:حدود150میلیون یورو نهاده 
دامی توسط واردکنندگان از اواخر اسفند ۹۹تا اواخر 
خرداد امسال وقبل از تخصیص ارز در بازارگاه تحویل 
وزارت جهاد شــده،اما تامین ارز آن بالتکلیف مانده 
است. به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی گفت: حدود 150 
ملیون یورو نهاده دامی توسط واردکنندگان از اواخر 
اسفند ۹۹ تا اواخر خرداد امسال و قبل از تخصیص ارز 
در بازارگاه تحویل وزارت جهاد شده، اما تأمین ارز آن 
بالتکلیف مانده است. این مقام مسئول افزود: وزارت 
جهاد کشاورزی شرط معرفی واردکنندگان نهاده های 
دامی برای تخصیص ارز بــه بانک مرکزی را ارائه ۹0 
درصدی کاال در ســامانه بازارگاه اعالم کرده بود اما 
به رغم اجرای این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل 
توجهی از نهاده های دامی به واردکنندگان تخصیص 

داده نشده است.
وی تصریح کرد: واردکننــدگان در جهت همراهی 
با دولت و کمک به تداوم رونــد تأمین نهاده دامی 

در شرایط خشکسالی اقدام به عرضه کاال و تحویل 
آن به دولت نمودند اما بعد از گذشــت بیش از یک 
ماه از عرضه کاال در سامانه بازارگاه برای تخصیص 
ارز دچار بالتکلیفی هســتند. مساله قابل توجه این 
است که باقی مانده کاال هم در بنادر و گمرکات در 
حال فاسد شدن است اما متأســفانه هیچ مرجعی 
درباره بروز چنین شــرایطی پاسخگو نیست. عضو 
هیأت مدیره اتحادیــه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران خاطرنشان کرد: بدون تردید این نوع 
رفتارها نتیجه ای غیر از تشدید معضالت موجود و 
بی اعتمادی بیش از پیش به دولت نخواهد داشت. 
به نظر می رســد در روزهای پایانی دولت دوازدهم 
اندک انگیزه مدیران برای پاسخگویی به مشکالت 
و مطالبات مردم از میان رفته است لذا ما به عنوان 
تشــکل قانونی مربوطه از مجلــس و تیم اقتصادی 
دولت منتخب درخواست داریم که هرچه سریع تر 
با ورود به موضوع نســبت به رفع مشکالت موجود 

اقدام کنند.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی بــا بیان اینکه 
کمبود شکر نداریم، گفت: تقریبا دو سال از شیوع 
کرونا گذشــته و در این مدت کســبه به شدت 
آســیب دیدند اما حمایت خاصی از سوی دولت 
نشــد. علی بهره مند در مورد اخباری که درباره 
گرانی و کمبود شکر منتشر شــده است، اظهار 
داشت: تاکنون با کمبود شکر مواجه نشده ایم و 
هر بار به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه کردیم 

شکر موجود بوده است.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه 
قنادی تهران افزود: در حال حاضر شــکر درب 
کارخانه برای صنوف با قیمــت 11 هزار و 500 
تومان عرضه می شود و پس از تحویل، هزینه های 
حمل، بارگیری و تخلیه تقریباً با قیمت 12 هزار و 
200 تا 12 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

وی با اشاره به تعطیلی های مکرر صنوف، گفت: 
متأسفانه گرمای هوا، شیوع کرونا و تعطیلی های 

مکرر، صنف قنادی را با مشکل های زیادی مواجه 
کرده اســت. اصناف کمترین مشتری را دارند و 
درآمد خاصی کسب نمی کنند. در این بین دولت 
هم حمایتی نمی کند. بهره مند افزود: دو ســال 
است این مســائل را می گوئیم اما از جانب دولت 
توجهی نمی شــود. 1۶00 واحد صنفی قناد در 
شهر تهران با بیش از ۶0 هزار نفر- اشتغال طی دو 

سال گذشته یک روز راحت کار نکردند.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه 
قنادی تهران تصریح کرد: درآمد کســبه طبیعتاً 
از فروش روزانه اســت، وقتی دائم کسبه تعطیل 
هستند و در ایام فعالیت هم اقبالی از طرف مردم 
وجود ندارد و دولت هم حمایت نمی کند،، کسبه 
چگونه باید هزینه های خود را تأمین کنند؟ واحدها 
باید هزینه های مربوط به اجاره، دســتمزد، بیمه 
تأمین اجتماعی، مالیات، آب و برق و گاز را د رحالی 

بپردازند که درآمدشان حدقلی شده است.

150 میلیون یورو نهاده دامی تحویل دولت شده اما ارز آن را نمی دهند

فساد کاالها در بنادر

رشد 100 درصدی تولید در برخی كارخانجات لوازم آرایشی

نمی توانیم میزان دقیق قاچاق لوازم آرایشی را برآورد کنیم

كمبود شکر نداریم

دولت در دو سال گذشته حمایتی از اصناف نکرد

قیمت نان افزایش یافت
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هكرهای باج گیر سراغ خالفكاران می روند
گروه باج گیر فوق العاده با دیسیپلین مسپینوزا از طریق حمالت RDP بدون سر و صدا 
به شبکه ها نفوذ کرده و به دنبال فایلهای مربوط به اطالعات مهمی می گردد که اگر 
قربانی حاضر به پرداخت باج نشد، تهدید به انتشار آنها کنند. گروه باج افزاری نیرومند 
مسپینوزا معروف به PYSA که سازمانهای سراسر جهان را هدف می گیرد، به دنبال 
اطالعات و فایلهایی می گردد که نشان می دهند قربانیانش از یک فعالیت غیرقانونی 
مطلع بوده اند تا از این موضوع به عنوان اهرمی برای مجبور کردن آنها به پرداخت باج 

استفاده کند.
این گروه میلیونها دالر باج در قبال دادن کلید از رمز خارج کردن اطالعات درخواست 
و تهدید می کند اگر قربانیان باج را پرداخت نکنند، اطالعات محرمانه به سرقت رفته از 
شبکه آنها را منتشر خواهد کرد.مسپینوزا قربانیانی در سراسر جهان داشته اما بیشتر 
به ایاالت متحده متمرکز است و در این کشور سازمانهایی که در تولید، خرده فروشی، 
مهندسی، آموزش و دولت فعالیت دارند را هدف می گیرد. این گروه مجرمانه به حدی 

قدرت گرفته که اف بی آی هشداری درباره حمالتش صادر کرده است.
شرکت امنیت سایبری "پالوآلتو نت ورکس" به تحلیل حمالت مسپینوزا پرداخته و 
این گروه باج گیر را فوق العاده با دسیپلین توصیف کرده که به دنبال مدارکی از فعالیت 
غیرقانونی و همچنین اطالعات دیگر می گردد تا از آنها برای اخاذی و تشدید فشار برای 
گرفتن باج استفاده کند. این گروه مانند بسیاری از گروههای هکری باج گیر نخست 
از طریق سیستمهای پروتکل دسکتاب از راه دور )RDP( به شبکه ها نفوذ می کند. 
معلوم نیست این هکرها چگونه اطالعات ورود به سیستمها را به سرقت می برند اما از 
نامهای کاربری و کلمات عبور معتبر برای دسترسی به سیستمها استفاده می کنند. 
اما این هکرها تنها به شیوه مذکور بسنده نکرده و یک بدافزار بک دور نصب می کنند 
که محققان آن را گسکت نامیده اند و به نوبه خود اشاره ای به قابلیتی به نام مجیک 
ساکس است که از ابزارهای کد باز برای فراهم کردن تداوم دسترسی از راه دور به شبکه 

استفاده می کند.
تمامی این موارد به نفوذگران زمان کافی برای ارزیابی شــبکه و پیدا کردن اطالعات 
محرمانه، اطالعات مالی و حتی اطالعاتی که به فعالیت غیرقانونی قربانی اشاره دارند، 
فراهم می کند. درخواســت باج معموال بیش از ۱.۵ میلیون دالر است اما این گروه با 
قربانیان مذاکره کرده و در قبال دادن کلید از رمز خارج کردن اطالعات، ۵۰۰ هزار دالر 

هم دریافت کرده است.
این گروه از آوریل سال ۲۰۲۰ که همه گیری کووید ۱۹ بسیاری از سازمانها را ناچار کرد 
به سیاست دورکاری کارمندان روی بیاورند، فعالیتش را آغاز کرد. دورکاری کارمندان 
بسیاری از سازمانها را نسبت به حمالت RDP آسیب پذیر کرد. اگرچه مسپینوزا به 
اندازه گروههای هکری دیگر برجسته نیست اما این حقیقت که بیش از یک سال از 
فعالیتش می گذرد نشانه موفق بودن این گروه است. بر اساس گزارش زدنت، منشا 
فعالیت این گروه معلوم نیست اما تا زمانی که از حمالت باج افزاری درآمد کسب می 

کند، به فعالیتش ادامه خواهد داد.

بانك سامان، برای سومین سال متوالی محبوب ترين 
بانك ايران شد

  با اعالم دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، بانک سامان با کسب بیشترین آرای 
مردمی در هفتمین دوره این جشنواره و برای سومین سال متوالی محبوب ترین بانک 

ایران شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان و بر اساس اعالم رسمی دبیرخانه جشنواره »بانک 
محبوب من«، طی این نظرسنجی سراسری که از اردیبهشت تا تیرماه امسال با حضور 
مشتریان شبکه بانکی کشور برگزار شد، بانک ســامان از میان ۲6 بانک کشور با رای 
مردمی به عنوان محبوب ترین بانک ایران انتخاب و تندیس این موفقیت را به ویترین 

افتخارات خود اضافه کرد.
محوریت نظرسنجی امسال بانک محبوب من، موبایل بانک و اینترنت بانک و قوانین 

جدید چک )سامانه صیاد( بود.
گفتنی است، این برای سومین سال متوالی است که بانک سامان توانسته به عنوان 
محبوب ترین بانک ایران انتخاب شود. این در حالی است بانک سامان در تمامی ادوار 
این جشنواره خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و همواره جزو ۵ بانک برتر ایران 

بوده است.

اقدامات بین المللی بانك توسعه صادرات ايران
معاون بین  الملل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد این بانک، تنها بانک ایرانی می 
باشد که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۸۰ میلیون دالر برای تامین مالی صادرات در قالب 

اعتبار خریدار تخصیص داده است.
به گزارش ر.ابط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران، حمیدرضــا معبودی روز 
شــنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره تامین مالی انجام شــده توسط 
بانک توســعه صادرات ایران، گفت: در سال گذشــته قراردادهای اعتبار خریدار 
به مبلغ بالغ بــر ۱۱۰۰ میلیون دالر جهت تامین مالی صادرات بــه همراه قرارداد 
چهارجانبه با شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، صندوق ضمانت صادرات ایران 
 و یک بانک ایرانی در خصوص همکاری در زمینه تامین مالی صادرات امضا شــده

 است.
وی ادامــه داد: از ســوی دیگر بیــش از ۲۸۰ میلیــون دالر تســهیالت در قالب 
»اعتبار خریدار« به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فــرد و کارآمد در حمایت از 
صادرکنندگان جهت توســعه صادرات کاالها و خدمات در سال ۱۳۹۹ پرداخت 

شده است.
معاون بین  الملل بانک توســعه صادرات ایران همچنین گفت: در ســال گذشته 
حدود ۲۰ میلیون دالر بابت خســارت اقســاط بازپرداخت نشــده اعتبار خریدار 
از صنــدوق ضمانت صادرات ایران در رابطه با تســهیالت اعطایی به کشــورهای 
 کوبا، ســری النکا و ســودان در راســتای برنامه تداوم آزادســازی منابع دریافت 

کردیم.

مدیرعامل بانک مسکن مصوبه تامین مالی عرضه مسکن را ابالغ کرد
فرمان پرداخت 30000 فقره تسهیالت مسكن روستايی

مدیرعامل بانک مسکن با ابالغ مصوبه جدید این بانک در راستای تامین مالی 
سریع بخش عرضه مســکن، فرمان پرداخت ۳۰ هزار فقره تسهیالت مسکن 

روستایی را خطاب به شعب سراسر کشور صادر کرد.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات این مصوبه به پایگاه خبری 
بانک مسکن گفت: شرایط پرداخت تسهیالت مسکن روستایي به این صورت 
است که سقف فردی تسهیالت مسکن روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون 
تومان است. آن  دسته از متقاضیاني که معرفي نامه هاي صادره آنها قبل از ابالغ این 
نامه عمومي به بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیالتي آن ها در دفترخانه 
ثبت نشده باشد، در صورت ارائه معرفي نامه جدید از سوي بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي ایران )اعتبار ابالغي سال ۱4۰۰( مي توانند از سقف تسهیالت ابالغي 

جدید بهره مند شوند.
شایان همچنین گفت: مجموع دوران ساخت و بازپرداخت ۲۰ سال )۳ سال دوران 
مشارکت و ۱7 سال دوران فروش اقساطي( است. نرخ سود تسهیالت نیز طبق 
مصوبه شوراي پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است اعمال می شود به این 

صورت که ۵ درصد سهم متقاضي و ۱۳ درصد سهم سازمان است.

اخبار

بانک ها

جف بزوس برای سفر به مرز فضا آماده می شود
قرار است جف بزوس و ۳ نفر دیگر روز سه شنبه همراه موشک نیوشپارد به مرز فضا بروند. جف بزوس مالک آمازون و یکی از ثروتمندترین افراد جهان قرار است روز سه شنبه همراه موشک بلواوریجین 

به مرز فضا برود.این در حالی است که هفته گذشته ریچارد برانسون بنیانگذار شرکت فضایی ویرجین گاالکتیک نیز به مرز فضا سفر کرد. البته بلو اوریجین قصد دارد در برخی موارد از پرواز فضایی ریچارد 
برانسون سبقت بگیرد. به عنوان مثال موشک نیوشپارد )متعلق به بلواوریجین( به ارتفاع بیشتری از مدار زمین سفر می کند. نیوشپارد ۲۰ جوالی ساعت ۱۳ به وقت گرینوویچ از یک مقر در صحرای غرب 

تگزاس سفر فضایی خود را آغاز می کند. در این سفر عالوه بر جف بزوس و برادرش، سالمندترین و جوان ترین فضانوردان نیز حضور دارند.

خدمت رســانی به فعاالن و 
تیم های اســتارتاپی صنایع 
نــرم و خالق موجب رشــد 
پایه ای این حوزه می شود و 
این اقدام در حــال حمایت 
است. ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق برای تنوع بخشــی بیشتر به منابع 
مالی مورد نیاز زیست بوم توسعه صنایع نرم و هویت ساز 

با صندوق ها و مراکز مختلفی همکاری دارد.
با این وجود لزوم ایجاد یک صنــدوق تخصصی ویژه 
شــرکت های خالق، ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد 
دانش بنیــان و توســعه صنایع نرم و خــالق معاونت 
علمی را بر آن داشت تا با حمایت و پیگیری، مقدمات 
ایجاد یک صندوق تخصصــی را فراهم کند. صندوق 
پژوهش و فناوری صنایع خالق بــا نظارت و راهبری 
ستاد فناوری های نرم و خالق از تابستان سال جاری 
به شرکت ها و استارتاپ های خالق انواع خدمات مالی 

را ارائه می کند.
سید مهدی حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و 
فناوری صنایع خالق  گفت: این صندوق از نظر حوزه 
فعالیت امکان ارائه خدمات به تمامی شرکت ها و فعاالن 
اقتصــادی را در تمامی حوزه هــای صنعتی، علمی، 
فرهنگی، تولیدی و خدماتی دارد و محدودیتی در این 
مورد ندارد. اما با توجه به نیازســنجی و اهداف تعیین 

شــده، اولویت و تمرکز فعالیت و خدمات آن در حوزه 
های صنایع خالق، نوآور و فرهنگی و ســپس فناوری 
دانش بنیان است. پس با توجه به اینکه صنایع و شرکت 
های فعال در حوزه گیاهان دارویــی در هر دو بخش 
نوآوری و خالقیت و همچنین فناوری فعالیت دارند، 

شامل اولویت های خدمات صندوق هستند.
وی در خصوص استارتاپ های صنایع فرهنگی و تیم 
های خالق افزود: اســتارتاپ ها، تیم ها و فعاالن خالق 
که فاقد ماهیت حقوقی هستند نیز می توانند از برخی 
خدمات صندوق مانند سرمایه گذاری، صدور ضمانت 
نامه، خدمات مشاوره سرمایه گذاری و تجاری سازی و 
در برخی موارد تسهیالت بهره مند شوند. حیاتشاهی 
با اشاره به اهمیت خدمت دهی به استارتاپ ها، گفت: 
استارتاپ ها و تیم های نوپا در حوزه هایی مانند سرمایه 
گذاری به شرطی که شرایط الزم را دارا باشند از حوزه 
های مورد عالقه صندوق برای ارائه خدمات هســتند. 
باید به این نکته توجه داشت که این دسته از متقاضیان 
با توجه به شرایط از نظر ریسک و تعیین حد اعتباری 
و تضامین مرتبط مسلما دارای شرایط ویژه و متفاوتی 
نسبت به شرکت و دارندگان ماهیت حقوقی خواهند 

بود.
مدیرعامل صندوق پژوهــش و فناوری صنایع خالق، 
در مورد میزان تســهیالت و جزئیات خدمات افزود: 
پس از بررســی درخواســت متقاضی توسط صندوق 
و تحلیل آن و بر ایــن مبنا نوع و شــیوه خدماتی که 
برای متقاضی مناســب تر اســت به آن پیشنهاد می 
شــود. در صورتیکه ایــن خدمت از نوع تســهیالت 

 باشــد میزان و شــرایط آن مشــخص و به متقاضی
 اعالم می شود.

این مسئول زیست بوم صنایع نرم و خالق ضمن ارائه 
توضیحات در مورد ویژگی های فنی محصوالت، گفت: 
صندوق خالق در ارائه خدمات محدودیتی از نوع سطح 
فناوری، دانش بنیان و شــرکت خــالق بودن و حوزه 
فعالیت ندارد. هرچند شرکت های خالق و دانش بنیان 
یا دارای فناوری و نوآوری خاص، مسلماً برای تمامی 
سرمایه گذاران و نهادهای حمایت کننده توسعه کسب 

و کار جذاب هستند.
به گفته وی، صندوق هم به عنوان یک نهاد اقتصادی 
و بر اســاس منابع در اختیار بر اســاس شاخص ها و 

ریسک های تحلیل شده برای هر طرحی امکان سنجی 
کرده و تصمیم گیری می کند.حیاتشــاهی در تبیین 
اولویت ها اضافه کرد: اولویت صندوق عمدتاً شرکت های 
کوچک و متوسط دارای خدمات و محصوالت خالقانه 
و نوآورانه است و مســاله فناوری بیشتر ممکن است 
در کاربرد فناوری در این محصوالت باشــد نه توسعه 
خود فناوری.وی همچنین بیان کرد: تمامی شــرکت 
های خالق کــه از آن جمله می توان به شــرکت ها و 
تیم های فعــال در حوزه گیاهان دارویی، نوشــیدنی 
ها و خوراک های ســنتی و صنایــع و خدمات مرتبط 
 با آنهــا اشــاره کرد نیــز در دامنــه مشــتریان این 

صندوق قرار می گیرند.

سبدی متنوع از خدمات مالی رونمايی می شود 

تسهیالت بدون محدودیت برای فعاالن استارتاپی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

به گفته ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، با اعمال 
ممنوعیت واردات برای برند شیائومی،  عامه مردم و بعضا قشر 
کم درآمد و ضعیف تحت تاثیر قرار می گیرد و درصورت حذف 
سهم زیادی از بازار و در نتیجه کمبود کاال یا افزایش قیمت،  
مصرف کننده نهایی صدمه می بیند. در روزهای گذشــته 
اخباری از ممنوعیت واردات برخــی مدل های پرتقاضای 
موبایل از جمله شــیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی 
صحیح سرشماره های اضطراری، منتشر شد که درصورت 
اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل توجه در بازار و 
مقرون به صرفه بودن این مدل ها در مقایسه با سایر برندها، 
مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر کاربران 

ایجاد خواهد کرد.
در ایــن راســتا محمدرضا عالیــان، ســخنگوی انجمن 
واردکننــدگان موبایل، تبلت و لوازم جانبــی، با بیان اینکه 
این اتفاق به پاییز ســال ۱۳۹۹ برمی گردد که اعالم کردند 
قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، گفت: اعالم شد اگر 
تلفن های همراه وارداتی به کشور از سرشماره های اضطراری 
۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان 
گرفته می شود. ما همان زمان هم طی نامه ها و جلسات توضیح 
دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکت های سازنده به 
دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کاال نمی فروشند و 
چنین درخواستی از ایران به آن شرکت ها نتیجه نخواهد داد.

وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان درخواست کرده است 
که این مشکل را به صورت داخلی حل کنیم، افزود: ساده ترین 
راه این بوده که شرکت سازنده این تغییر را ایجاد کند و شرکت 
هم به دلیل تحریم ها و عدم ارتباط مستقیم با ایران این کار را 

نمی کرد. بنابراین درخواست ما از رگوالتوری بوده و نامه ای را 
به رگوالتوری نوشته و به تمام دستگاه های ذی ربطی که در این 
زمینه تصمیم گیر هستند و می توانند به رفع این مشکل کمک 
کنند،  رونوشت زدیم. سازمان تنظیم مقررات با ظرفیت هایی 
که دارد می تواند از اپراتورها کمک بگیرد که این مشکل را حل 
کنند. اما از آن زمان تاکنون این همکاری صورت نگرفته که 

مشکل حل شود.
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره اعالم خبر 
ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی در روزهای گذشته 
توضیح داد: در روزهای اخیر برخی از شرکت های واردکننده، 
پیامی را دریافت کردند که به آنها گفته شده گوشی هایی که 
ثبت سفارش کردند،  امکان ثبت سفارش و ترخیص و ورود به 
ایران ندارد و جلوی واردات این گوشــی ها گرفته می شود تا 
زمانی که تکلیفشان روشن شده و شرایطی که مد نظر سازمان 
تنظیم مقررات است، اجرا شود.عالیان با بیان اینکه این یک 
درخواست به جا است و ستاد بحران و نیروی انتظامی حق 
دارند که این درخواســت را از دستگاه های ذی ربط از جمله 
وزارت ارتباطات داشته باشند که  مشکل شماره های اضطراری 
حل شود، گفت: اما تحریم ها اجازه نمی دهد که به لحاظ فنی از 
سمت شرکت این اتفاق بیفتد. ما راه حل هایی داریم و در نامه به 
رگوالتوری پیشنهاد کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد. چون 
می دانیم که دولت در روزهای پایانی خودش حداقل اقداماتی 
را در این حوزه انجام می دهد که خاطره خوشی برای بازرگانان 

و فعاالن اقتصادی باقی بماند که در این سال ها با وجود تمام 
تحریم ها در این جنگ اقتصادی تالش کردند که نیاز بازار ایران 
را رفع کنند و با این کار جلوی صدمه دیدن این بازرگانان را 
بگیرد.وی با بیان اینکه دولت و دستگاه های ذی ربط می دانند 
که شیائومی ۳۰ درصد سهم بازار ایران را دارد،   افزود: با اعمال 
چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برندها ناگهان حذف 
می شود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع می زند 
و مصرف کننده را هم با شوک روبه رو می کند. از بعد از کرونا، 
آموزش و درمان و فعالیت شــرکت ها مجازی شد و سبک 
زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفت و 
در شــرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه هایی را 
خریداری می کردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ویژگی های 
شــیائومی این بود که هــم فناوری های روز دنیــا را برای 
مصرف کننده به ارمغان می آورد، چون اســتراتژی این برند 
این بوده و هم نســبت به قابلیت هایی که داشت، مقرون به 
صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار شیائومی 
7 درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد رســیده اســت. اقبال 
مصرف کننده ایرانی به شــیائومی به دلیــل برخورداری از 
فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده. با این اقدام ما این حق را 
از مصرف کننده ایرانی هم ضایع می کنیم که بتواند کاالیی با 
این قابلیت ها و قیمت مناسب داشته باشد. عالیان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر درباره شیائومی حرف می زنیم چون سهم 

عمده ای از کاالهایی که تاکنون وارداتشــان ممنوع شده، 
مربوط به برند شیائومی هستند، اما در آینده حتما برندهای 
دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است 
که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحت الشعاع قرار 
می گیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی 
موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا می شود. هر جایی 
که این تعادل به هم بخورد،   مصرف کننده نهایی صدمه اصلی 

را خواهد خورد.
وی با بیان اینکه امروز مصرف کشــور حــدود ۱۵ میلیون 
دستگاه در سال اســت، اظهار کرد: اگر نیمی از این مصرف 
کاهش یابد، یعنی ۸ میلیون دســتگاه وارد کشــور شود، با 
تنش روبه رو خواهیم شد. ما مصرف کننده را با این کار مجبور 
می کنیم که از برندهای خاصی استفاده کند، به مصرف کننده 
جهت می دهیم و آزادی انتخاب را از مصرف کننده می گیریم 
و این حــق را از او  ســلب می کنیم. برای اینکــه به حقوق 

مصرف کننده هم پایبند باشیم، نباید این کار را کنیم.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه این مساله 
با همکاری سازمان تنظیم،  همتا و بخش خصوصی قابل حل 
شدن است، گفت: ما درباره یک مدل گوشی حرف نمی زنیم،  
درباره محصوالتی حرف می زنیم که عامه مردم و بعضا قشر 
کم درآمد و ضعیف خریداری می کند. ما با ممنوعیت یک برند، 
این حق را از عامه مردم می گیریم.  هر جایی که جلوی واردات 
کاالیی را بگیریم به صرف اینکه بخواهیم قانونی را اجرا کنیم، 
بدون اینکه نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، روی مصرف کننده 
تاثیر می گذاریم. یا با کمبود کاال مواجه می شویم، یا با افزایش 

قیمت و مصرف کننده نهایی صدمه می بیند.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش 
های مجلس، مهم ترین تغییــرات طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمــات پایه کاربردی فضای 
مجازی را تشــریح کرد و گفت: چند موضوع مهم 
در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش 
نویس جدید طرح رفع شــده است. پیش نویس 
طرح حمایــت از حقوق کاربــران و خدمات پایه 
کاربــردی فضای مجازی اصالح شــده اســت و 
طراحان این طرح خواستار اســتفاده از اصل ۸۵ 

قانون اساسی برای تصویب آن هستند.
به گفته طراحان طرح، این پیــش نویس جدید 
نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود 
یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند. 
برای اطالع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت 
به پیش نویس قبلی با امین زاده حسین مسئول 
گروه رســانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های 
مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی 
ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را 

بیان کرد. 
وی اظهارداشــت: چند موضوع مهــم در پیش 
نویس قبلی مورد انتقاد بود که در این پیش نویس 
رفع شده است.زاده حســین توضیح داد: درباره 
ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه 
پیش فرض نرم افزار خارجی را داشــته باشــند، 
ممنوعیت به مشــوق مالیاتی تغییر کرد؛ به این 
صورت که بســته به عدم اســتفاده یا استفاده از 
نسخه پیش فرض، تا ۳۵ درصد از معافیت مالیاتی 
استفاده کنند یا مشــمول افزایش عوارض تا ۳۵ 

درصد شوند.
زاده حسین ادامه داد: در بحث فیلترینگ تغییری 
در متن اعمال شد که استفاده تجاری از استفاده 
کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش 

تجاری فیلترشــکن مشــمول جرم خواهد بود.
مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش 
های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی 
فضای مجازی هم تغییر کــرده و دیگر در اختیار 
ســتاد کل نیروهای مســلح نخواهد بود بلکه در 
اختیار کارگروهی در مرکز ملــی فضای مجازی 
قرار می گیرد.وی ادامه داد: آقای فیروزآبادی نامه 
نگاری رسمی را با ما انجام داد و جلسه ای را با ما 
برگزار کردند که  بسیاری از نکات مورد نظر مرکز 
ملی فضای مجازی مطرح شد و در طرح گنجانده 
شد، ماحصل این همکاری هم خبری بود که از قول 
آقای خوراکیان معــاون مرکز ملی فضای مجازی 
روی خروجی ســایت مرکز ملی قرار گرفت.زاده 
حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب 

و کارهای داخلی در شــبکه هــای خدمات پایه 
کاربردی خارجی بدون مجوز ممنــوع بود اما در 
پیش نویس جدید بخــش خصوصی از این قاعده 
مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی 
استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را 
ندارند. مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز 
پژوهش های مجلس افزود: وزارت ارتباطات هم 

سر جای خود باقی است و باید باشد.
وی گفت: قبال دیده شــده بود که شبکه هایی که 
هم اکنون مردم از آنها اســتفاده می کنند اگر از 
حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در 
پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که وزارت 
ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام 
کند، اگر وزارت ارتباطات اقــدام نکرد مرکز ملی 
فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام 
کند و عالوه بر این، تصمیم گیــری درباره فیلتر 
شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام 

خواهد شد.

معــاون علمی و فنــاوری رییس جمهــوری در 
رونمایی از ۱6محصول حوزه ســلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی، با اشاره به توسعه پژوهش در 
کشور بر حفظ زنجیره آن تاکید کرد.  ۱6 محصول 
حوزه ســلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با 
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری رونمایی شد. »آمنیودیسک یک پانسمان 
زیست پایه )بیولوژیک( از جنس پرده آمنیوتیک 
انسان«، »فرآورده های پوستی«، »کیت استخراج 
اگزوزوم«، »کیت هــای MULTIPLEX« از 

جمله این محصوالت است.
این رونمایی ها با هدف معرفی آخرین دستاوردهای 
حوزه ســلول های بنیادی و پزشــکی بازساختی 
انجام شد تا پس از معرفی این توانمندی ها، بازار 
داخلی و جهانی پذیرای این محصوالت شود. در 
حال حاضر 6۰۰ محصول در حوزه ســلول های 

بنیادی و پزشکی بازســاختی در کشور ارائه شده 
که ۱6 مورد از آنها رونمایی شد. محصوالتی که هر 
کدام می توانند بازار بزرگی در داخل کشور داشته 
باشند و قدم بزرگی برای درمان بیماری ها محسوب 
شوند. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در 
این مراسم با اشاره به شــکل گیری زیست بومی 
جدید در حوزه پژوهش کشور، گفت: باید تالش 
کنیم این زیســت بوم را تثبیت کنیم و ســرمایه 
بخش خصوصی را به این سمت سوق دهیم تا این 
اقدام با سرعت انجام شود. با پول بخش دولتی در 
بخش پژوهش به محصول نمی رسیم. تولید نتیجه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است. پول دولت در 

این زمینه به توسعه زیرساخت ها و تربیت نیروی 
انسانی منجر می شود نه تولید محصول.

 رییس ستاد توســعه علوم و فناوری های سلول 
های بنیادی افزود: باید دانشگاه ها به سمت  کسب 
درآمد از فروش فناوری و محصوالت شرکت های 
دانش بنیان خود حرکت کنند. شکل گیری نواحی 
نوآوری و پارک ها در اطراف دانشگاه ها نویدبخش 
اتفاقات خــوب در حوزه توســعه فناورانه علمی 
و فناوری در کشــور اســت. حفظ قدرت دانش، 
هنر ما اســت. باید تالش کنیم تعــداد و فروش 
شــرکت های دانش بنیان را افزایش دهیم. معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه 

باید زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور 
تکمیل شود، بیان کرد: شکل گیری زنجیره تولید تا 
تبدیل مقاالت به محصول در کشور ضروری است. 
باید دانشگاه ها و دیگر اجزای این زیست بوم کنار 

یکدیکر قرار گیرند .
 همچنین امیرعلی حمیدیه دبیر ســتاد توسعه 
علوم و فناوری های ســلول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم با 
اشاره به اینکه فناوری سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی در کشــورمان در طی سال های اخیر 
با پیشــرفت زیادی همراه بوده است، گفت: این 
امر باعث شــده نه تنها بیماری های صعب العالج 
با هزینه های کمی در ایران درمان شــوند؛ بلکه 
بیمارانی ازخارج از کشور به ایران بیایند و توسط 
متخصصان حوزه ســلول های بنیادی کشورمان 

درمان شوند.

دود ممنوعیت واردات شیائومی، به چشم مصرف کننده می رود

بررسی مهم ترين تغییرات طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی

استفاده از فیلترشکن دیگر جرم نیست

 16 محصول ايران ساخت حوزه سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی رونمايی شد

ستاری: با پول دولتی پژوهش محصول محور نخواهیم داشت


