
هند مانند سایر واردکنندگان آسیایی برای خنثی کردن تاثیر 
قیمتهای باالی نفت ناشی از محدودیت عرضه اوپک پالس، به 

دنبال بهره برداری از ذخایر نفت استراتژیک خود است.
به گزارش ایســنا، دو منبع دولتی آگاه ۲۲ ژوییه اظهار کردند: 
هند که پس از چین دومین واردکننده بزرگ نفت در آسیاست، 
قصد دارد نیمی از ذخایر نفت اســتراتژیک خود را مورد بهره 

برداری قرار دهد.
اگرچه بهره برداری از این ذخایر که در حــال حاضر به حدود 
۳۶.۵ میلیون بشکه معادل پنج میلیون تن نفت می رسد برای 
تامین مالی ساخت مخازن ذخیره سازی بیشتر انجام می گیرد 
اما به پاالیشگاهها اجازه می دهد نفت ارزانتری را در شرایطی 
که قیمتهای نفت باالست، پاالیش کنند و وقتی قیمتها دوباره 

کاهش پیدا کرد، نفت خریداری کنند.

شرکت ذخایر نفت اســتراتژیک هند که بر این ذخایر نظارت 
دارد، اجازه خواهد داد یک میلیون تن نفت به خریداران داخلی 
فروخته شود و شرکتهای خارجی که مخازن نفت را اجاره کرده 
اند اجازه خواهند داشــت ۱.۵ میلیون تن نفتی که شرکتهای 

هندی نمی خواهند را مجددا صادر کنند.
مقامات هندی امسال که قیمتهای نفت با اقدام اوپک پالس در 
محدود کردن عرضه هفت میلیون بشکه در روز، رشد قوی داشته 
است ابراز نگرانی کرده اند. بهای معامالت نفت برنت امسال ۴۴ 
درصد رشد کرده و اکنون باالی ۷۴ دالر در هر بشکه معامله می 
شــود که چندان با رکورد ۷۷ دالر و ۸۴ سنت در هفتم ژوییه 

فاصله ای ندارد.
تدابیر مذکور ممکن اســت لزوم احتیاط تولیدکنندگان اوپک 
پالس را بارز کند. عربستان سعودی پیش از این درخواستهای 

هند برای تســهیل محدودیت تولید را نپذیرفته و در عوض به 
دهلی نو پیشــنهاد کرده بود از نفت ارزانی که سال گذشته در 

زمان ریزش قیمتها خریداری کرده بود، استفاده کند.
اقدام هند در بهره برداری از ذخایر نفت اســتراتژیک مطابق با 
سیاستهای مشــابه در ژاپن و کره جنوبی اســت که سومین و 

چهارمین خریدار بزرگ نفت در آسیا هستند.
چین جزییات مربوط به ذخایر نفت استراتژیک خود را فاش نمی 
کند اما به نظر می رسد که بزرگترین واردکننده نفت جهان هم 
امسال به برداشت از ذخایر خود مبادرت کرده است. برآورد این 
میزان از طریق کسر میزان نفت وارداتی و تولید داخلی از میزان 
نفت پاالیش شده توسط پاالیشگاههای چینی امکان پذیر است.
پاالیشگاههای چینی در نیمه اول سال میالدی جاری ۱۵.۱۳ 
میلیون بشــکه در روز نفت پاالیش کردند در حالی که واردات 

به ۱۰.۵۱ میلیون بشکه در روز رسید و تولید داخلی نفت ۴.۰۱ 
میلیون بشکه در روز بود. این پاالیشگاهها ۶۱۰ هزار بشکه در 
روز نفت بیشتری در مقایسه با نفت وارداتی و تولید شده، پاالیش 
کردند. این روند برخالف روند ســالهای اخیر است که میزان 
واردات و تولید داخلی نفت چین همیشه به میزان قابل توجهی 

باالتر از تولید پاالیشگاهی بود.
تمایل اخیر چین و اکنون هند در اســتفاده از ذخایر به منظور 
واردات کمتر در آمار دیده می شود. واردات نفت چین سه درصد 
در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش یافت و واردات هند در ژوئــن به پایینترین میزان در  ۹ 

ماه اخیر رسید.
تحلیلگران شرکت کپلر پیش بینی می کنند واردات نفت چین 
در ژوییه بهبود پیدا کرده و به ۱۰.۸۵ میلیون بشکه در روز می 

رسد که باالتر از ۹.۷۷ میلیون بشــکه در روز آمار ژوئن خواهد 
بود و احتماال منعکس کننده بازگشت پاالیشگاههای متعدد به 
فعالیت پس از دوره تعمیرات است. با این حال واردات هند در 
ژوییه ضعیف خواهد بود و طبق بــرآورد کپلر، به ۳.۶۶ میلیون 
بشــکه در روز می رســد که ضعیفترین آمار از سپتامبر سال 

گذشته خواهد بود.
اگر چین و هند در استفاده از ذخایر نفت استراتژیک خود فعالتر 
باشــند تا تاثیر قیمتهای باال را خنثی کنند، این مسئله عامل 

منفی برای قیمتهای نفت در کوتاه مدت خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، سوال این است که این کشورها و سایر 
کشورهای آسیایی تا چه مدت از ذخایرشان برای جبران واردات 
کمتر استفاده می کند و زمانی که آنها استفاده از ذخایرشان را 

متوقف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با رشد 
۲.۶ برابری، ارزش اسمی معامالت الکترونیکی در سال 

۹۹ به یک هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.
اولین رویداد ملی جایزه تجارت الکترونیکی و تجلیل 
از کسب و کارهای دارای رتبه اعتماد برتر عصر امروز 
با حضور مدیران وزارت صمت و رئیس مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی برگزار شــد. »علــی رهبری« 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این مراسم 
گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سه حوزه 
مهم فعالیــت می کند یکی از آن ها، حــوزه »گواهی 
الکترونیکی« که توسعه زیرساخت، توسعه کاربرد و 
سیاســت گذاری و تنظیم مقررات را بر عهده دارد. در 
راس این ســه الویت، ۲۵ پروژه مهم تعریف شــده تا 
ساختار سلسله مراتبی صدور گواهی الکترونیک کشور 

تکمیل شود و به بلوغ برسد.
وی افزود: مجموع تالش های صــورت گرفته در این 
حوزه باعث شــد در صدور گواهی های الکترونیکی 

صادره شده در سال ۹۹ رشد ۲۲۴ درصدی نسبت به 
سال ۹۸ رخ دهد. رهبری تاکید کرد: دو سامانه جامع 
تجارت و تدارکات الکترونیک نیز دو ســامانه مهم در 
حوزه فعالیت مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند. 
با ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی، گارانتی در ایران 
را دوباره زنده خواهد شد. ســامانه جامع تجارت نیز 
مسیر الکترونیکی شدن اسناد کاری را مهیا کرده است. 
اکنون به سمتی رفته ایم که برگه های مجوزهای ورود 
و اسناد گمرکی همگی الکترونیکی شده اند. به واسطه 
توسعه این سامانه ها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
زیرساخت های ارائه دولت الکترونیک در خوشه تجارت 

را در وزارت صنعت برعهده گرفته است.
وی تاکید کرد: ارزش اسمی معامالت الکترونیکی در 
سال ۹۹ به ۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به سال قبل ۲.۶ برابر داشته است. ضمن این که  رشد 
تراکنش ها نیز به عدد ۳ هزار میلیارد تراکنش رسیده 
است. تعداد صدور اینماد نسبت به سال قبل دو برابر 

شده که حکایت از تاثیر هوشمندسازی و کاهش زمان 
صدور »اینماد« دارد. رهبری با بیان این که اکنون ۱۰۰ 
هزار کســب و کار دارای اینماد هستند، خاطرنشان 
کرد: از سال ۹۰، صدو نماد اعتماد الکترونیکی با اعطای 
یک ستاره به کسب وکار آغاز شد و با فرآیندهای دیگر 
ستاره های بعدی به اینماد اضافه شدند. اکنون تعداد 
زیادی کسب و کار داریم که توانسته اند تا پنج ستاره 

نیز دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، با 
هدف سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای حمایت از 
توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با توجه خاص به 
توانایی های بخش خصوصی و برای دستیابی به اهداف 
موردنظر، به موجب ماده ۸۶ قانون تجارت الکترونیکی 
مصوب مجلس شورای اسالمی در وزارت صمت تشکیل 
شد. این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کاال و 
خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه 

و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل شده است.

رشد تقاضا برای محموله های تک از سوی آسیا و اروپا در 
ماههای زمستان و تابستان و قیمت پایینتر شاخص گاز 
آمریکا نسبت به بازار جهانی، به ثبت رکورد باالی صادرات 
گاز طبیعی مایع )LNG( آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۱ 

منتهی شد.
به گزارش ایسنا، اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد 
صادرات LNG آمریکا در فاصله ژانویه تا ژوئن ســال 
۲۰۲۱ به ۹.۶ میلیارد فوت مکعب در روز رســید و ۴۲ 
درصد در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۰ افزایش داشت. 
در تابستان سال گذشته صادرات LNG آمریکا به دلیل 
تقاضای اندک و قیمتهای پایین در بحبوحه قرنطینه های 
وضع شده برای مقابله با همه گیری کووید ۱۹ در مناطق 
واردکننده بزرگ گاز طبیعی در آســیا و اروپا، به رکورد 

پایینی سقوط کرده بود.

تقاضای جهانی برای LNG در اواخر ســال ۲۰۲۰ با 
کاهش محدودیتهای قرنطینه و آغاز تقاضا برای گرمایش 
در فصل زمستان نیمکره شــمالی بهبود پیدا کرد و در 
نتیجه، صادرات آمریکا در نوامبر و دسامبر سال ۲۰۲۰ 
جهش یافت. صادرات LNG آمریکا به آســیا در سال 
۲۰۲۰ به میزان ۶۷ درصد رشد کرد و طبق گزارش اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، مجموع صادرات این کشور ۳۲ 
درصد افزایش داشت. مجموع صادرات LNG آمریکا 
به آسیا ۳.۱ میلیارد فوت مکعب در روز معادل نیمی از 
کل صادرات LNG این کشــور بود. صادرات آمریکا در 
ابتدای سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که تحت تاثیر تقاضای 
باالتر به دلیل هوای سردتر در آسیا و اروپا و اختالل فعالیت 
تاسیســات صادرات LNG در خارج از آمریکا شامل 

استرالیا، مالزی، نیجریه، نروژ، ترینیداد و توباگو بود.

تقاضا برای LNG در آســیا و اروپا حتــی پس از پایان 
فصل زمستان به دلیل ذخایر کمتر از حد معمولی که در 
مخازن وجود دارد، همچنان باالست. قیمت هاب هنری 
و قیمت صادرات LNG آمریکا در مقایسه با قیمتهای 
بین المللی محموله های تک در آسیا و اروپا، عامل دیگر 
 صادرات باالتر LNG آمریکا در ســال میالدی جاری 

بوده است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، آسیا بزرگترین مقصد 
صادرات LNG آمریکا از ژانویه تا مه سال ۲۰۲۱ بوده 
و ۴۶ درصد از صادرات آمریکا به این منطقه بوده است. 
پس از آن اروپا با سهم ۳۷ درصدی قرار گرفت. صادرات به 
برزیل هم افزایش یافت زیرا این کشور در بحبوجه بدترین 
خشکسالی ۹۱ سال اخیر، به استفاده از ظرفیت نیروی 

گازسوز بیشتری روی آورده است.

اپل اعالم کرد کمبود جهانی تراشه که پیشتر روی تولید 
رایانه های مک و آی پد تاثیر گذاشته بود اکنون به آیفون 
رسیده است و کندی رشد درآمدش در سه ماهه آتی را 

پیش بینی کرد.
به گزارش ایسنا، مدیران اپل پیش بینی  کردند درآمد سه 
ماهه مالی چهارم رشد دو رقمی خواهد داشت اما پایین تر 
از رشد ۳۶.۴ درصدی در سه ماهه سوم خواهد بود. رشد 

کسب و کار خدمات اپل هم آهسته خواهد شد.
مدیران اپل در کنفرانسی با سرمایه گذاران اعالم کردند 
که اگرچه تاثیر کمبود تراشه کمتر از حد انتظار آنها در 
سه ماهه سوم بود اما در سه ماهه چهارم شدیدتر خواهد 

شد و روی تولید آیفون تاثیر می گذارد.
ارزش سهام اپل که در حدود سه سال اخیر بیش از دو 
برابر افزایش پیدا کرده و ارزش بازار این شــرکت را به 
حدود ۲.۵ تریلیون دالر رسانده است، در پی اعالم این 

خبر ۱.۷ درصد نزول کرد و به ۱۴۴.۲۴ دالر رسید.
اپل اعالم کرد فروش و سود سه ماهه این شرکت فراتر 
از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران بود که تحت تاثیر 
استقبال مصرف کنندگان از مدل گرانتر آیفون فایو جی و 
تقاضا برای خدمات اشتراکی این شرکت روی داد. فروش 
اپل در چین در سه ماهه منتهی به ۲۶ ژوئن، ۵۸ درصد 

رشد کرد و به ۱۴.۷۶ میلیارد دالر رسید.
درآمد اپل تحت تاثیر فروش بهتر از حد مطلوب آیفون 
به ۸۱.۴۳ میلیارد دالر رسید که باالتر از ۷۳.۳۰ میلیارد 
دالر پیش بینی شده از سوی تحلیلگران بود. سود اپل 

۲۱.۷۴ میلیارد دالر معادل یک دالر و ۳۰ سنت به ازای 
هر سهم بود.

در طول کنفرانس اپل با ســرمایه گذاران، تیم کوک، 
مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: تراشه هایی که تامین 
آنها دچار کمبود شده است با فناوری قدیمی ساخته می 
شوند اما همچنان برای قطعات گوشی آیفون ضروری 
هستند. کوک حاضر نشد درباره احتمال ادامه کمبود 
تراشه در سه ماهه نخست مالی اپل که معموال بزرگترین 

فصل فروش آیفون است، اظهارنظر کند.
انجلو زینو، تحلیلکر شرکت CFRA پیش بینی کرد 
اپل ممکن است تراشه های نسل جدید آیفونها را به ضرر 

مدلهای فعلی انبار کرده باشد.
اپل در سه ماهه گذشته به ســرمایه گذاران اعالم کرده 
بود ممکن است کمبود تراشه فروش این شرکت را سه 
تا چهار میلیارد دالر کاهش دهــد. با این حال کوک در 
مصاحبه با رویترز گفت: مجموع ضرر در درآمد سه ماهه 

سوم کمتر از میزان پیش بینی شده از سوی اپل بود.
قویترین رشد فروش اپل در چین اتفاق اتفاق افتاد که به 
گفته تیم کوک، مشتریان لوازم جانبی مانند اپل واچ را 

خریداری کردند.
ارتقای فایو جی در بهبود ســیکل خرید آیفون بیش از 
آنچه تحلیلگران انتظار داشــتند کمک کرد. اپل اعالم 
کرد فروش آیفون ۳۹.۵۷ میلیارد دالر بود که حدود ۵۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و 
باالتر از ۳۴ میلیارد دالر مورد پیش بینی تحلیلگران بود.

کوک به رویترز اعالم کرد آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو 
مکس که گرانترین مدلهای آیفون هستند، پرفروشترین 
مدلهای این شرکت بودند و کمک کردند حاشیه سود 
ناخالص به ۴۳.۳ درصد برسد که باالتر از ۴۱.۹ درصد 

مورد پیش بینی بود.
مدیرعامل اپل در این کنفرانــس اعالم کرد بکارگیری 
۵G در بسیاری از کشورهای جهان در مراحل اولیه قرار 
دارد. بعضی از تحلیلگران بر این باور بودند که این گفته به 
معنای آن است که رونق فروش آیفون فایو جی ادامه پیدا 
نخواهد کرد و مصرف کنندگان ممکن است این گوشی 
را زودتر از فعال شدن خدمات ۵G خریداری کرده باشند 
اما سایر تحلیلگران معتقد بودند که این گفته به معنای 

ادامه رشد درآمد اپل از رونق ۵G است.
کسب و کار خدمات اپل شامل اشتراک پولی تلویزیون و 
آهنگ اپل در فروشگاه اپ استور هم در رشد درآمد اپل 
نقش پررنگی داشت. درآمد خدمات به ۱۷.۴۹ میلیارد 
دالر رسید و یک سوم رشد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نشان داد و باالتر از ۱۶.۳۳ میلیارد دالر پیش بینی 
تحلیلگران بود. کوک به رویترز اعالم کرد که اپل اکنون 
۷۰۰ میلیون مشترک در پلتفرمهای مختلف خود دارد 
که باالتر از ۶۶۰ میلیون مشترک در سه ماهه قبلی است.

با این حال لوکا مائستری، مدیرمالی اپل به سرمایه گذاران 
گفت: رشد خدمات آهسته خواهد شد. این شرکت اگرچه 
رشد قابل توجه بخش خدمات را پیش بینی می کند اما 

این رشد مشابه سطح ژوئن نخواهد بود.

پیشنهاد سعودی ها استراتژی نفتی جدید هند شد

رشد ۲.۶ برابری معامالت الکترونیکی سال ۹۹

کمبود تراشه به آیفون رسیدصادرات LNG آمریکا رکورد زد
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گرانفروشی میوه ها 
در فروشگاه های آنالین ادامه دارد 

100  گرم زنجبیل
 270 هزار تومان!

توطئه برای 
فروپاشی اقتصاد 
کشور شکست 
خورد

روحانی:

 آمریکا وعده 
می دهد اما تحریم ها 

را برنداشت و 
برنمی  دارد
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

واکنش  بخش خدمات 
به تکانه های ارزی

واکنش هــای  بررســی 
بخش خدمات به مجموعه 
تکانه های ارزی و تحریم ها 
در دهه ۱۳۹۰ از ابعاد رشد 
ارزش افزوده و اشتغال نشان می دهد این بخش به 
همراه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های 
اقتصاد ایران تاب آوری بیشتر داشــته اند. اما در 
بحران کرونا بخش خدمــات برخالف تاب آوری 
نسبی در مقابل تکانه های ارزی و تحریم ها به شدت 
آسیب پذیر نشان داد.  این موضوع به واسطه جنس 
بحران کرونا و ماهیت فعالیت های خدماتی کامال 
طبیعی بود. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
رشد اقتصادی کشور در ســال ۱۳۹۹ مثبت ۳/۶ 
درصد بوده است، اما درحالی که رشد ارزش افزوده 
بخش های کشــاورزی، نفت و صنایع و معادن به 
ترتیب ۴/۵، ۱۱/۲و ۷/۱ درصد گزارش شده، رشد 
بخش خدمات صفر بوده است. از جنبه اشتغال نیز 
آسیب های وارد به بخش خدمات کامال محرز است. 
تعداد شاغالن این بخش در سال ۱۳۹۹ نسبت به 

سال ۱۳۹۸ بالغ...

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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 رکود   ادامه  دارد

افزایش چراغ خاموش 
قیمت خودرو در بازار

۱4۰ هزار خودروی 
ناقص کف پارکینگ های 

خودروسازان

آیا بورس رونق می گیرد؟

افت هیجانات کاذب  در  بورس
صفحه3

صفحه۲

تعطیلی خطوط تولید  با  ادامه  قطعی  برق
بیشتر   کارخانجات   سیمان   تعطیل   هستند

با وجود آنکه هنوز بسیاری از سواالت کالن پیش روی 
بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ با پاسخی قطعی همراه نشده 
اما به نظر می رسد روند تغییرات قیمتی جدیدی در بازار 
هرچند به شکلی نامحسوس آغاز شده است. به گزارش 
اقتصادآنالین بازار خودرو ایران در حالی فعالیت های 
خود در ســال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که به نظر می رسید 
هر نوع تغییر در روند بازار تحت تاثیر چند عامل کالن 
و بیرونی به وقوع خواهد پیوست، عواملی که مستقیما با 
خودرو مرتبط نبود اما تغییر در شرایط آنها می توانست 
اوضاع را تغییر دهد.در سال۹۹، بازار خودرو ایران چند 
دوره متفاوت را پشت سر گذاشت. در ماه های ابتدایی 
ســال قبل، همزمان با تداوم تحریم ها و آغاز نشــدن 

مذاکرات جدید، نرخ ارز در...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور گفت: تعدادی خودرو به دلیل نقص 
فنی کف پارکینگ کارخانه های خودروسازی مانده 
است. آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به 
مشکالت عدیده صنعت قطعه سازی در دوران تحریم 
و شــیوع ویروس کرونا، گفت: قطعه سازان صنعت 
خودرو به غیر از ۲ بحث غــول کرونا و تحریم های 
خارجی، با مشکالت عدیده داخلی دست و پنجه نرم 
می کند، به عبارت دیگر تحریم های داخلی بیشتر به 
صنعت خودرو و قطعه سازی ضربه وارد می کند. او با 

بیان اینکه تحریم های داخلی...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در دیدار با رهبر معظم انقالب؛
توطئــه بــرای فروپاشــی 
 اقتصــاد کشــور شکســت 

خورد
رییس دولــت رشــد اقتصــادی و کاهش 
تورم را از جمله دســتاوردهای درخشــان 
 دولــت در ســال های ۹۳ تا ۹۶ دانســت و 
گفــت: دشــمن بــا توطئــه اقتصــادی 
فروپاشــی  به دنبــال   ۹۷ ســال  در 
 اقتصــاد و کشــور بــود کــه شکســت 

خورد.
حســن روحانــی در دیــدار بــا  رهبــر 
 معظــم انقــاب  بــا تشــکر از حمایت ها و 
هدایت هــای رهبــر انقــاب از دولــت 
در طــول دوره هشــت ســاله، گزارشــی 
دولــت  فعالیت هــای  و  اقدامــات   از 

بیان کرد.
روحانی، رشــد اقتصادی و کاهــش تورم را 
از جمله دســتاوردهای درخشــان دولت در 
سال های ۹۳ تا ۹۶ دانســت و گفت: دشمن 
با توطئــه اقتصــادی در ســال ۹۷ به دنبال 
 فروپاشــی اقتصاد و کشــور بود که شکست

 خورد.
رییس جمهــور، تشــکیل شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی در خرداد ۹۷ با دســتور 
رهبر انقاب اســامی را از جمله مهمترین 
کمک هــا بــه دولت برشــمرد و گفــت: در 
 مقابــل تحریــم نفــت و مبــادالت بانکی
، توانســتیم با افزایش تولید در پتروشیمی، 
صنایــع معدنــی و فرآورده هــای نفــت 
 و گاز، ارز مــورد نیــاز کشــور را تأمیــن

 کنیم.
روحانــی همچنین به برخی دســتاوردهای 
دولــت مانند افزایــش برداشــت از مخازن 
نفــت و گاز، رشــد تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی، گســترش شــبکه ریلــی 
بیمارســتانی  تخت هــای  افزایــش   و 
 اشــاره کــرد و گفــت: در دو مقطــِع 
جنگ اقتصــادی و کرونــا ایــن واقعیت را 
 تجربه کردیــم که فقط بایــد روی پای خود
  بایســتیم و بــا تکیــه بــه امکانــات و
 ظرفیت های داخلی، نیازها را برطرف کنیم 
چرا که هیچ کــس به ما کمک نکــرد و فقط 
پس از آنکه توانایی ایران در زمینه ســاخت 
 واکســن را دیدند، گشــایش ناچیزی ایجاد

 کردند.

 بــورس بــا نــزول هفتــه را 
به پایان برد

بــازار ســرمایه روز پر نوســانی را پشــت 
ســر گذاشــت؛ بــه طــوری که شــاخص 
کل بــورس در ســاعات میانــی معامات 
تا یک میلیــون و ۳۲۰ هــزار واحد افزلیش 
یافت اما در ســاعات پایانی رونــد نزولی به 
 خود گرفــت و به یک میلیــون و ۳۱۳ واحد 

رسید.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص کل بورس 
روز گذشــته بــا ۱۶۰۶ واحــد افزایــش 
 در رقم یــک میلیــون و ۳۱۶ هــزار واحد

 ایستاد.
ایــن در حالی اســت  کــه شــاخص کل با 
معیار هــم وزن ۱۱۵۹ واحــد کاهش یافت 
 و رقــم ۳۹۶ هــزار و ۷۴۴ واحــد را ثبــت

 کرد.
معامله گران این بازار ۷۴۲ هــزار معامله به 
ارزش ۵۵ هــزار و ۲۲۰ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
ملی صنایع مــس ایران، معدنــی و صنعتی 
گل گهر، پتروشــیمی نوری و پتروشــیمی 
جم نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر 
مثبت و در نقابل صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس و بانک ملت نســبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر منفــی را روی بــورس

 گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
یا ۱۷۶ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۳۹۵ 

واحد رسید.
معامله گران این بازار ۳۹۴ هــزار معامله به 
ارزش ۳۹ هــزار و ۶۱۹ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
پلمیر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، فرابورس 
ایران و پتروشــیمی مارون نســبت به سایر 
نمادهــا بیشــترین تاثیر مثبــت و در نقابل 
ســنگ آهــن گهرزمین نســبت به ســایر 
 نماها بیشــترین تاثیر منفی روی فرابورس

 گذاشتند.

خبر

رییس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: 
به نظر می رســد تا زمانی که 
شــدت گرما در کشور وجود 
دارد، قطعی ها هم ادامه دارد، 
اما وزارت نیرو حتی به صنایع اطاع نداده که قطعی های 
فعلی که منجر به تعطیلی می شــود تا چه زمانی ادامه 

خواهد داشت.
ابوالفضل روغنی در گفت وگو با ایلنــا در مورد آخرین 
وضعیت صنایعی که به دلیل قطعــی برق به تعطیلی 
کشانده شدند اظهار کرد: کارخانجات به صورت دستوری 
تعطیل شده اند، یعنی دســتور مصلحتی نظام بوده که 
اولویت با بخش خانگی باشد و دستور به تعطیلی صنایع 
داده است. بســیاری از صنایع  با حکم قضایی و دستور 
مقامات تعطیل شدند، وقتی واحدهای صنعتی به هر 
دلیلی تعطیل می شوند، می تواند عوارض و پیامدهای 
بسیار سنگینی داشته باشــد. کارخانه باید کار کند تا 
بتواند حقوق کارگر را داده یا شغل ایجاد کند. چنانچه 
شرکت ها در طوالنی مدت دچار آسیب های این چنینی 
شوند، نمی توانند برای حقوق تامین منابع داشته باشند و 

آسیب آن به جامعه برمی گردد.
وی افــزود: در این شــرایط کارگــر کمترین ضرری 
که می کند این اســت که نمی تواند حقــوق خود را به 
موقع دریافت کند و آثار ایــن موضوع مجدد به جامعه 
برمی گردد. برای مثال تا قبل از قطعی برق سیمان ۳۰ 
هزار تومان بود اما االن ۱۲۰ هزار تومان شــده اســت. 
تولیدکننده که قیمت را افزایش نداده بلکه مکانیزم عرضه 
و تقاضا باعث این موضوع می شود. وقتی تولید به دلیل 

تعطیلی دستوری انجام نمی شود طبیعی است که عرضه 
کاهش یافته و قیمت افزایش می یابد.روغنی با اشاره به 
آسیب های وارده به کارمندان و کارگران کارخانه ها گفت: 
کارمند و کارگری که در یک شرکت کار می کند هم عضو 
این اجتماع است و نیاز به حقوق و مزایا دارد. وقتی صنایع 
نتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند، به طور طبیعی 
کارگر به مشکاتی مانند شغل ناپایدار، کاهش شدید 
قدرت خرید و... می شــود. از طرف دیگر پول هم دوباره 

به بازار برنمی گردد و  باز چرخه دچار مشکل می شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سطح تولید در کارخانجات 
بیان کــرد: وزارت نیرو هم کمی وضعیــت را مدیریت 
می کند. برای مثال فشار بار در استان خوزستان و دیگر 

استان های گرم نسبت به دیگر استان ها بیشتر است و 
طبیعتا فشار بیشتری به واحدهای صنعتی وارد می شود. 
نمی توان گفت تولید در صنایع که با این تعطیلی ها مواجه 
شدند به صفر رسیده است اما بیشتر کارخانجات سیمان 
یا کارخانجاتی که مواد ذوبی دارند تعطیل هســتند. یا 
بسیاری از کارخانجات کاغذسازی شیفتی کار می کنند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: 
وزارت نیرو موظف به ارائه جدول قطعی است، قبا این 
جدول را ارائه نمی داد اما االن یک جدول قطعی داده است 
و شرکت ها تقریبا می دانند در چه بازه زمانی باید تعطیل 
باشند.وی خاطرنشان ساخت: معموال واحدهای صنعتی 
اولین قربانی های تصمیم گیری ها دولتی هستند، چراکه 

می خواهند به مردم و مصرف کنندگان توجه بیشتری 
داشته باشــند. درحالی که این اشتباه سختی است، به 
دالیلی که شرح داده شد اگر واحد صنعتی دچار مشکل و 
آسیب شود، جامعه دچار مشکل می شود. زور هیچکس 
به دولت نمی رسد و هر تصمیمی که بگیرد همه واحدهای 
صنعتی بخش خصوصی باید تبعیت کنند و قدرت این 
را هم ندارند که بخواهند مقابله کنند. دولت به شــکل 
دستوری از قوه قهریه استفاده کرده و واحدهای صنعتی 

را تعطیل می کند.
روغنی در پاسخ به ســوالی پیرامون میزان خسارت به 
صنایع گفت: وظیفه وزارت صنعت که با همه واحدهای 
صنعتی در سراسر کشور در ارتباط است؛ اینکه میزان 
خسارت به صنایع را محاسبه کند. اما فعا در این مورد 
آماری منتشر نشده اســت. دوره مالی یک شرکت به 
روزهای کاری، هفته های کاری و ماه های کاری تقسیم 
می شود و ما بسیاری از هفته های کاری را از دست داده ایم.

وی تصریح کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار بندی 
وجود دارد که مطابق با آن دولت باید در این موارد جبران 
خسارت کند اما چه زمانی خسارتی پرداخت شده که این 
بار نیز پرداخت کند؟ دولت راه فرار برای این موضوع دارد.
روغنی در پایان خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد تا 
زمانی که شدت گرما در کشور وجود دارد، قطعی ها هم 
ادامه دارد، اما وزارت نیرو حتــی به صنایع اطاع نداده 
که قطعی های فعلــی که منجر به تعطیلی  می شــود 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت. درحالی که یکی از 
حقوق قانونی صنایع این است که از عملکرد و وضعیت 
دستگاه های دولتی که با صنعت و تولید مرتبط هستند 
خبر داشته باشند. اما متاسفانه آنقدر دستگاه های دولتی 
متکبرانه برخورد می کنند که چنین اتفاقی رخ نخواهد 

داد.

بیشتر کارخانجات سیمان تعطیل هستند

تعطیلی خطوط تولید با ادامه قطعی برق

رهبر انقالب:
 آمریکا وعده می دهد اما تحریم ها 

را برنداشت و برنمی  دارد
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم صبح 
امروز )چهارشنبه ۶ مرداد( با حضور در حسینیه ی 
امام خمینــی)ره( با حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
دیدار کردند.به گزارش خبرگــزاری خبرآناین 
به نقل از پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقاب اســامی صبح )چهارشــنبه( در آخرین 
دیدار رییس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان، با 
تبریک عید سعید غدیر به عموم مسلمانان به ویژه 
ملت عزیز ایران، فرصت خدمت به مردم را نعمتی 
الهی دانستند و گفتند: برای شکر این نعمت باید 
از همه توان برای پیشبرد اهداف انقاب استفاده 
کرد.رهبر انقاب اسامی، حادثه غدیر را از وقایع 
غیرقابل تردید برشمردند و گفتند: عاوه بر علمای 
شــیعه بویژه عامه امینی که روایــت غدیر را از 
۱۱۰ نفر از صحابه و با سندهای معتبر نقل کرده، 
برخی علمای بزرگ و روشنفکران اهل سنت نیز 
بر غیرقابل تردید بودن این واقعه تأکید کرده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس خطاب به اعضای 
دولــت دوازدهم گفتند: هــر کاری که در جهت 
خدمت به مردم و با نیت الهی و اخاص انجام شده 
باشد، قطعاً در دیوان الهی فراموش شدنی نیست 
و ذخیره واقعی دوران مســئولیت چنین کارها و 
تاش هایی است.ایشان در ارزیابی عملکرد دولت  
گفتند: عملکرد دولت آقای روحانی در بخش های 
مختلف یکسان نبوده است، در برخی موارد بر طبق 
انتظارات بود اما در برخی موارد اینگونه نبود.رهبر 
انقاب با تأکید بر اینکــه فرصت خدمت به مردم 
یک نعمت بزرگ اســت و باید آن را قدر دانست، 
خاطرنشان کردند: شــکر این نعمت آن است از 
همه توان برای پیشــبرد اهداف انقاب استفاده 
شود زیرا ما یک کشور انقابی هستیم و مردم برای 
رسیدن به اهداف انقاب فداکاری زیادی کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم استفاده از تجربه 
های دولت های یازدهم و دوازدهــم در آینده را 
خاطرنشان کردند و افزودند: یک تجربه بسیار مهم 
در این دوران عبارت است از بی اعتمادی به غرب 
که آیندگان باید از آن استفاده کنند.ایشان گفتند: 
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب 
نمی دهد و آنها کمک نمی کنند و هرجا که بتوانند 
ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمی زنند به 
این دلیل است که نمی توانند.رهبر انقاب اسامی 
تأکید کردند: مطلقاً نباید برنامه های داخلی را به 
همراهی غرب منوط کرد زیرا حتماً شکست خواهد 
خورد.حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به رئیس 
جمهور و اعضای دولــت افزودند: هر جا که کارها 
را منوط به غرب و مذاکره بــا آن و آمریکا کردید 
ناموفق بودید و هر جا که بــدون اعتماد به غرب، 
حرکت و از آنها قطع امیــد کردید موفق بودید و 
پیش رفتید.ایشان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره 
کردند و ضمن ابراز رضایت از زحمات دیپلماتها 
و عملکرد خوب بعضی از آنهــا در این مذاکرات، 
گفتند: امریکایی ها در این مذاکرات، بر سر موضع 
عنادآمیز خود محکم ایســتادند و یک قدم هم 
جلو نیامدند.رهبر انقاب اســامی خاطرنشان 
کردنــد: امریکایی ها در زبــان و وعده می گویند 
تحریم ها را بر می داریم اما تحریم ها را برنداشتند 
و برنمی دارند، ضمن آنکه شــرط هم می گذارند 
و می گویند کــه باید در همیــن توافق جمله ای 
بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت 
شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای گفتند: آنها می خواهند با گذاشتن 
این جمله، بهانه ای برای دخالت های بعدی خود 
 درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه ای

 فراهم کننــد و اگر ایران حاضر بــه بحث درباره 
آنها نشود بگویند توافق را نقض کرده اید و توافق، 
بی توافق.ایشان با تأکید بر اینکه امریکایی ها کامًا 
ناجوانمردانه و خباثت آلود برخــورد می کنند، 
افزودند: امریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات 
خود ندارد همان طور که یکبار توافق را نقض کردند 
و کامًا هم بی هزینه بود.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای گفتنــد: اکنون هم که بــه امریکایی ها گفته 
می شود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض 
نخواهید کــرد، می گویند تضمیــن نمی دهیم.
ایشــان در جمع بندی این بخش از سخنان خود 
تأکید کردند: این یک تجربه بســیار مهم  برای 
دولت و دولتمردان آینــده و همچنین برای همه 
فعاالن در صحنه سیاسی است، البته این تجربه 
همواره از اول انقاب وجود داشــته امــا در این 
دولت بیشتر از گذشــته بوده است.رهبر انقاب 
اسامی در پایان خطاب به رئیس جمهور و اعضای 
دولت گفتند: امیــدوارم خداوند کمک کند، هر 
 جا که هســتید بتوانید به وظایف دینی و انقابی

 خود عمل کنید.
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یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: مسایلی مانند به 
تعادل رسیدن معامات سهام، کاهش هیجان منفی 
و کاذب و بازگشت منطق به معامات، ریزش شدید 
قیمت ها و جذاب شــدن آنها برای خریداران، نزدیک 
شدن به فصل مجامع و کاهش نرخ بهره بین بانکی از 
جمله عوامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامات 

بورس تلقی می شوند.
»ســلمان بابایی زاده«  به ایرنا به عوامل تاثیرگذار در 
بازگشــت خریداران به بازار ســهام و رشد معامات 
شاخص بورس اشاره کرد و افزود: تحلیل محور شدن 
معامات بورس را از ویژگی های رشد اخیر بازار اعام 
کرد و افزود: اخیرا صنایع و شرکت های حاضر در بورس 
براساس عملکرد و سودآوری خود به صورت مثبت و 

منفی یا متعادل مورد معامله قرار می گیرند.
بابایی زاده به رخدادهای مهم و موثر بر معامات بازار 
سهام اشــاره کرد و گفت: اکنون بازار به تعادل نسبی 
رسیده است و قیمت بسیاری از سهام حاضر در بازار 

برای خرید مناسب است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با افت قیمت، 
خریداران بــرای میان مدت در ســمت خرید حاضر 
می شوند و با رشــد قیمت فروشندگانی که تجربیات 
چندماه گذشته را دارند از ترس اصاح احتمالی بازار 

در سمت فروش حاضر می شوند.
وی گفت: با وجود چشم انداز مثبت در میان مدت برای 

بازار اما ابهام های بزرگ مانند کیفیت احیای برجام، 
وضعیت نرخ دالر و نحوه ادامه آزادسازی قیمت ها باعث 

احتیاط در معامات بورس شده است.
بابایی زاده با اشاره به اینکه بنا بر آمار اعام شده از طرف 
بانک مرکزی، نقدینگی به سرعت در حال رشد است، 
افزود: اگر چشم انداز احیای برجام در کوتاه مدت از بین 
برود، موج تورمی شدیدی به راه خواهد افتاد که این 
اتفاق باعث رشد اسمی سود شرکت ها و همچنین ایجاد 
جریان نقدینگی که برای حفظ قدرت خرید به سنگر 

بورس پناه می آورند، خواهد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت احیای 
برجام، اگر دولت معتقد به سرکوب نرخ دالر باشد سهام 
داخلی که از نظر نسبت قیمت به ســود در محدوده 
جذابی قرار دارند و از قیمت گذاری دستوری نیز خارج 

شده اند می توانند مناسب برای سرمایه گذاری باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت معتقد به افزایش نرخ 
ارز همگام با تورم باشــد بهترین اقــدام ممکن برای 
بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه گذاری میان مدت را 

جذاب می کند.
بابایی زاده تاکید کرد: اکنون تا روشن شدن ابهامات 
سیاسی و تعیین مسیر پارامترهای کان اقتصادی، بازار 
سرمایه در حالت تعادل قرار دارد و همراه با سودآوری 
شرکت ها، در محدوده میانگین تاریخی نسبت قیمت 

به سود حرکت خواهد کرد.

نگاهی به معامالت بورس در تیر ماه
این کارشناس بازار سرمایه به روند معامات بازار سهام 
در تیر ماه اشاره کرد و گفت: شــاخص کل با بیش از 
۱۲درصد بازدهی در تیرمــاه، دومین بازدهی مثبت 
متوالی خود در بازه ماهانه را ثبت و با وارد شدن به کانال 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی افت چند ماه نخست 
ســال ۱۴۰۰ را جبران کرد، همچنین شاخص کل 
هم وزن نیز با بازدهی حدود ۹درصدی، زیان خردادماه 
سهامداران را جبران و وارد کانال ۴۰۰هزار واحدی شد.

وی با بیان اینکــه ارزش معامات نیز زمینه رشــد 
شــاخص ها را فراهم کرد، گفت: رکورد روزانه ارزش 
معامات خرد چندین بار در تیرماه جابجا و متوسط 
ارزش معامات روزانه بورس به ۴۷ هزار میلیارد ریال 
رســید در حالی که در ماه های گذشته به ترتیب ۳۳ 
هزار میلیارد، ۲۱ هزار میلیارد و ۴۰ هزار میلیارد ریال 

بوده است.
بابایی با اشاره به اینکه از شهریور سال گذشته تاکنون 
برای نخستین بار برآیند ماهانه ورود نقدینگی حقیقی 
به بازار در تیر ماه سال جاری به میزان ۱۵ هزار میلیارد 
ریال مثبت شــد، تاکید کرد: در این ماه که رشد بازار 
سهام سرعت گرفت رکوردهای مهمی جابجا شد، این 
موضوع برای سهامدارانی که از تجربیات تلخ چند ماه 

گذشته برخوردارند، اهمیت ویژه ای دارد.
وی به اتفاقات مهم بازار سرمایه در تیر ماه اشاره کرد و 

گفت: از جمله اتفاقات مهم رخ داده در این ماه، کاهش 
تعداد نمادهای دارای صف فروش به زیر ۱۰۰ نماد با 
ارزش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال، پیشــی گرفتن 
تعداد نمادهای دارای صف خریــد از نمادهای دارای 
صف فروش، سبقت سرانه خرید از سرانه فروش بدین 
معنی که خریداران قوی تر از فروشندگان بودند و ایجاد 
صف خرید دسته جمعی نمادهای بزرگ در برخی از 
روزهای معاماتی است که این موضوع نشان از ورود 

دوباره خریداران به این بازار دارد.
این کارشناس بازار ســرمایه به ســهام  مورد اقبال 
سهامداران در تیر ماه اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
تعادل نرخ دالر حدود ۲۴هزار تومان و ثبات نســبی 
قیمت های جهانی، سهام کامودیتی محور مورد اقبال 

سرمایه گذاران بوده اند.
وی به برتری معامات سهام شرکت های کوچک در 
بازار تاکید کرد و ادامه داد: از طرفی، سهام گروه های 
کوچکتر به دلیل ریزش قیمت و نزدیک شدن نسبت 
قیمت به سود این شرکت ها به میانگین تاریخی خود و 
خارج شدن این صنایع از شمول قیمت گذاری دستوری 

مورد توجه بازار سهام در معامات تیر ماه بودند.
 به گزارش ایرنا، شاخص کل در بازار بورس روز گذشته 
)سه شنبه، ۵ مرداد ماه( هشت هزار و ۴۰۱ واحد افت 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 

۳۱۴ هزار واحد رسید.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور گفت: تعدادی خودرو به دلیل نقص فنی 

کف پارکینگ کارخانه های خودروسازی مانده است.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان خودرو کشــور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکات عدیده صنعت 
قطعه سازی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، 
گفت: قطعه سازان صنعت خودرو به غیر از ۲ بحث غول 
کرونا و تحریم های خارجی، با مشکات عدیده داخلی 
دست و پنجه نرم می کند، به عبارت دیگر تحریم های 
داخلی بیشتر به صنعت خودرو و قطعه سازی ضربه 

وارد می کند.
او با بیان اینکه تحریم های داخلی ضربه های زیادی 
به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرد، گفت: 

چند سالی است که درگیر تحریم های خارجی هستیم 
اما متاسفانه تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های 
خارجی به این صنعت ضربه وارد کــرد و توان قطعه 

سازان و خودروسازان را گرفت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور  تشریح کرد: در کنار این مسائل برخی 
موضوعات بحرانی و بین المللی مانند ریزتراشــه ها 
وجود دارد که در سطح بین المللی پیش آمده است؛ 
به عبارتی کل جهان با کمبود تراشه مواجه شدند که 
تاثیرات منفی در صنایع خودروسازی گذاشت اما این 
مسائل موقت است و ناشی از کرونا و بحران های دیگر 

است که رفع و رد می شود.
محبی نژاد افزود: اگر صادقانه بگوییم، ما از بحران های 
جهانی کمتر از بحران های داخلی لطمه می خوریم. 

قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ های 
خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن ها به دلیل 
نقصی قطعات و به ویژه بحث بحران اســت که شاید 
نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشه ها باشد که تجاری 

نمی شود.
او ادامه داد: بایستی افق آتی صنعت خودرو را ترسیم 
کنیم، در کشور ما متاسفانه تمرکز سیاست گذاری و 
تصمیم گیری راجع به صنعت خــودرو وجود ندارد و 
مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمت های مختلف 
دولت مثا وزارت اقتصاد با وزارت صنایع همسو نیست، 
وزارت صنایع با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا 
و نظرات و تصمیم گیری هــم در داخل دولت بیداد 
می کند و هم در مجلس و قــوه قضاییه وضع همین 
شکل است.دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 

قطعه سازان خودرو کشور  افزود: نمایندگان مجلس، 
هم درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر دارند و 
هم مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون 

خود اتفاق نظر ندارد.
محبی نژاد گفت: پیشــنهاد برای بــرون رفت از این 
وضعیت سردرگم این است که باید یک کمیته ملی 
خودرو درست شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاست 
گذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تام االختیار 

همه حضور داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور گفت: مصوبات و خروجی های کمیته الزم 
االجرا به کل دستگاه ها باشد و بدون تفسیر و ردخور این 
مصوبات اجرایی شود و صنعت خودرو بر مدار صنعت 

افق چشم انداز ۱۴۰۵ باشد.

با وجود آنکه هنوز بســیاری از سواالت کان پیش روی 
بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ با پاسخی قطعی همراه نشده 
اما به نظر می رسد روند تغییرات قیمتی جدیدی در بازار 
هرچند به شکلی نامحسوس آغاز شده است. به گزارش 
اقتصادآناین بازار خودرو ایران در حالی فعالیت های خود 
در سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که به نظر می رسید هر نوع تغییر 
در روند بازار تحت تاثیر چند عامل کان و بیرونی به وقوع 
خواهد پیوست، عواملی که مستقیما با خودرو مرتبط نبود 
اما تغییر در شرایط آنها می توانست اوضاع را تغییر دهد.در 
سال۹۹، بازار خودرو ایران چند دوره متفاوت را پشت سر 
گذاشت. در ماه های ابتدایی سال قبل، همزمان با تداوم 
تحریم ها و آغاز نشــدن مذاکرات جدید، نرخ ارز در بازار 
آزاد روندی افزایشــی به خود گرفت و همین موضوع بر 
قیمت ها در بازار خودرو تاثیری جدی گذاشت تا جایی که 

در تابستان سال قبل، قیمت بسیاری از خودروها در بازار 
رکورد شکنی کردند و در این میان سیاست های داخلی 
از ســوی نهادهایی چون وزارت صمت و شورای رقابت 
هیچ تاثیر مثبتی بر بازار نگذاشت.در پاییز پارسال اما با 
نهایی شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، امید 
به احیای برجام و توافق هسته ای افزایش یافت و همین 
موضوع به کاهش نسبی قیمت ها در بازار خودرو انجامید. 
با این وجود امیدی که مردم به احیای سریع برجام داشتند 
رنگ واقعیت نیافت و همین امر یک رکود انتظاری جدید 
در بازار به وجود آورد و یخ بازار حتی در فضای شب عید 

نیز آب نشد.سال ۱۴۰۰ نیز با همین روند آغاز شد. هرچند 
در فروردین ماه خبرهای مثبتی از مذاکرات وین به گوش 
رسید اما با گذشت چند هفته مشــخص شد که امکان 
دست یابی به یک توافق قطعی در دولت روحانی وجود 
ندارد و طرفین باید تا آغاز بــه کار دولت جدید در ایران 
صبر کنند و این موضوع با ثبات نسبی در قیمت خودرو 
همراه شــد.در کنار آن نه انتظارات برای ایجاد تغییر در 
سیاســت گذاری های خودرویی دولت و شورای رقابت 
نتیجه ای داشت و نه راهکاری برای عبور از معضل کرونا 
در کوتاه مدت پیدا شد تا بازار خودرو در بهار ۱۴۰۰، یکی 

از آرام ترین فصول خود در سال های اخیر را تجربه کند.در 
تابستان امسال اما به نظر می رسد بازار خودرو روندی جدید 
را آغاز کرده است. از سویی با توجه به توافق مذاکرات وین 
الاقل تا استقرار تیم سیاست خارجی دولت جدید، بازار 
ارز با افزایش نسبی قیمت نسبت به بهار مواجه شده و این 
موضوع هرچند با تاخیر اما سرانجام تاثیر خود را در بازار 
خودرو نشان می دهد. از سوی دیگر بازاری که برای چند 
ماه با رکود همراه بوده، مستعد ایجاد تغییرات جدید است.
با توجه به اینکه فعا در اقتصاد ایران خبری از یک اتفاق 
مثبت یا تحول کان نیست، تحوالت در بازار خودرو به 
سمت افزایش قیمت ها گرایش دارد، هرچند این افزایش 
فعا محدود و نامحسوس است.بررســی وضعیت بازار 
خودروهای داخلی نشان می دهد که قیمت ها نسبت به 

اوایل امسال افزایشی نسبی را تجربه می کند. 

رونق معامالت بورس با تعدیل نرخ بهره بین بانکی و افت هیجانات کاذب

۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ های خودروسازان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه وارد کانال ۱۱ میلیون تومانی شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهارشنبه، ۶ مردادماه( در بازار تهران با افزایش ۱۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.

همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۰۴ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و 

۸۰۳ دالر و ۳۴ سنت 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. 

 رکود   ادامه  دارد

افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو در بازار
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نایــب رئیــس بنیــاد ملی 
گندمکاران کشور گفت: بنابر 
آمار ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری 
شده که نســبت به سال قبل 
۳۰ درصد کاهش داشته است. علیقلی ایمانی  نایب رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین  آمار ۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.
او از پرداخت ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و 
گفت: امسال روند پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم 
شرایط اقتصادی تا حدودی مناســب بوده و کشاورزان 
رضایتمندی نسبی دارند. ایمانی با اشاره به اینکه برداشت 
در مناطق سردسیر در حال انجام است، بیان کرد: برآوردها 
حاکی از آن است که میزان خرید در این استان ها به باالی 
۵ میلیون تن برسد که این امر موید آن است که امسال 

بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
نایب رئیس بنیــاد ملی گندمــکاران ادامــه داد: همه 
ســاله کشــاورزان ۲۵ درصد از تولید گندم را به عنوان 
خودمصرفی، بذر و سایر مســائل نگه داری می کنند که 
امسال به سبب بازار آرد و نان در بحث آزادپزها، بخشی 
از گندم تولیدی به این سمت و سو رفته است، ضمن آنکه 
کشاورزان به دلیل مشکالت تامین و گرانی بذر در سال 

قبل، بخشی از گندم تولیدی را برای بذر نگه داشتند.
او با اشاره به اینکه خشکســالی و کم بارشی علت اصلی 
افت محسوس تولید و خرید تضمینی گندم است، گفت: 
خسارت خشکســالی در برخی مناطق به حدی باال بود 
که برداشــت صورت نگرفت. به عنوان مثال خســارت 
خشکســالی در حدی باال بود که ۱۰۰ هکتار غیرقابل 
برداشت بود. ایمانی از استمرار برداشت گندم تا ۲۰ شهریور 
خبر داد و گفت: برخی کشاورزان به علت گرانی حمل و نقل 
در پیک کار گندم خود را تحویل مراکز خرید نمی دهند 
که با این وجود مراکز خرید تا پایان آبان باز هســتند تا 
کشــاورزان بتوانند گندم های نگه داری شده را تحویل 

بازرگانی دولتی دهند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا پایان فصل برداشت 
نمی توان برآورد دقیقی از میزان واردات داشت، بیان کرد: 
تا زمانی که مراکز خرید گندم بسته نشوند، نمی توان میزان 
نیاز را برآورد کرد، اما دولت به سبب آنکه در فاصله زمانی 
کوتاه دچار چالش نشود، مقداری گندم ثبت سفارش کرده 
است که هم اکنون گندم های وارداتی در حال ترخیص از 
گمرکات و حمل به استان های مختلف هستند، اما میزان 

آن مشخص نیست. ایمانی با اشــاره به اینکه پتانسیل 
خودکفایی گندم در کشور وجود دارد، افزود: ۴ میلیون 
هکتار از اراضی گندم دیم است که عالوه بر رعایت نکات 
فنی، تامین به موقع نهاده، آموزش بهره برداران و مدیریت 
مزرعه، شرایط خشکســالی بر آن تاثیر بسزایی دارد که 
امیدواریم در سال زراعی جدید شرایط جوی به گونه ای 
باشــد که گندم مورد نیاز همانند چند سال گذشته در 

داخل تامین شود.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان درباره آخرین 
وضعیت قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید 
تصریح کرد: در بحث شــورای قیمت گذاری بارها اعالم 
کرده ایم  که قانون گذار ۴ آیتم را مشــخص کرده که بر 
مبنای آن باید قیمت محصوالت مشخص شود، هر چند 
تورم اعالمی را قبول نداریم چرا که تــورم تولید باالتر از 
دیگر کاالهاست، اما به طور کلی قیمت محصوالت نسبت 
به سال قبل حدود ۵۰ درصد باید افزایش یابد. هر چند این 
نرخ نهایی نشده و امیدواریم هر چه سریع تر وزیر جهاد 
کشــاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با نظر 

مثبت دولت اعالم و ابالغ کند.
در همین زمینه رئیس نظام صنفی کشــاورزی کاهش 
نزوالت جوی، گرانی ســموم و آفت کش و اعالم قیمت 
غیرمنطقی در ابتدای فصل را از علل افت تولید و خرید 
تضمینی گندم اعالم کرد. محمد شفیع ملک زاده رئیس 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دالیل 
کاهش خرید تضمینی گنــدم اظهار کرد: بــا توجه به 
خشکســالی و کاهش ۵۰ درصدی نزوالت جوی در کل 
کشور، عملکرد تولید به شدت پایین آمد که این امر در کنار 
حذف ارز دولتی نهاده های کشاورزی همچون کودهای 

فسفاته، پتاسه، سموم و سایر اقالم وارداتی قیمت تمام 
شده را در حد ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داد به طوری که 

برخی کشاورزان توانایی خرید نداشتند.
او افزود: با توجه به افزایش قیمت ســموم و آفت کش، 
بسیاری از کشاورزان توانایی خرید برای مبارزه با آفات، 
امراض و علف های هرز را نداشتند که این امر عملکرد تولید 
را به شــدت کاهش داد و از طرف دیگر در زمان کاشت، 
دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۴ هزار تومان 
اعالم کرد که به دلیل عدم سنخیت با هزینه های تولید، 
سطح زیر کشت محصول کاهش یافت و کار را به جایی 
رساند که امسال در طول چند سال اخیر، کمترین میزان 

تولید و خرید تضمینی اتفاق افتاد.
ملک زاده ادامه داد: با توجه به کاهش بیش از ۲۰ درصدی 
میزان خرید نسبت به سال قبل پیش بینی می شود که با 
استمرار این روند حداکثر خرید تضمینی گندم ۴ میلیون 
و ۵۰۰ تا ۵ میلیون تن خواهد بود که مصرف سالیانه ۱۱ 
میلیون تن گندم و ۵ میلیون تن ذخایر استراتژیک رقمی 
بالغ بر ۷ تا ۸ میلیون تن گندم باید وارد شود تا مشکلی در 

تامین گندم مورد نیاز و امنیت غذایی کشور ایجاد نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی نسبت به احتمال آلودگی 
گندم های وارداتی هشدار داد و گفت: با توجه به اختالالت 
ارزی و محاسبه با ارز نیما، قیمت خرید گندم بیش از ۸ تا 
۹ هزار تومان تمام می شود و موضوع دیگر بحث کیفیت 
گندم های وارداتی است که شاید نتوان انتظار داشت که 
گندم های وارداتی کیفیت گندم های داخل را داشــته 
باشــند که با این وجود احتمال آلودگــی در گندم های 
وارداتی دور از انتظار نیست که مسئوالن باید این موضوع 

را مد نظر قرار دهند.

او افزود: با توجه به آنکه گندم قوت اصلی مردم به حساب 
می رود، از این رو گندم  مناسب و با کیفیت و به دور از هر 
گونه آلودگی باید وارد شود . ملک زاده با اشاره به راهکار 
دستیابی به خودکفایی مجدد گندم و بی نیازی از واردات 
بیان کرد: برای تحقق این سیاست در وهله اول شورای 
قیمت گذاری در نظر دارد که با مرکز پژوهش های وزارت 
جهاد و معاونت های تخصصــی، قیمت واقعی و منطقی 
محصول را مشخص کند که کشاورزان نسبت به کشت 

این محصول استقبال داشته باشند.
رئیس نظام صنفی کشــاورزی با تاکید بر اعالم قیمت 
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی تا پایان تیر بیان 
کرد: در جلســه کمیته تخصصی که برگزار شد، قیمت 
اکثر محصوالت مشــخص شــده و تنها باید در شورای 
قیمت گذاری مصوب شود که در جلسات اخیر روی برخی 
محصوالت به نتیجه نهایی نرسیدیم و قرار است تا پایان 
تیر طی جلسات فشرده، قیمت محصوالت تعیین شود. 
چنانچه ظرف چند روز آینده مشکلی پیش نیاید، قیمت 
محصوالت اساسی به ویژه گندم، جو، کلزا، چغندرقند و 

محصوالت باغی و دامی مشخص و اعالم شود.
او با بیان اینکه قیمت ۵ هزار تومانی خرید تضمینی به ازای 
هر کیلو گندم  منطقی نیست، گفت: با توجه به مشکالت 
دولت، امسال حداقل قیمت اعالم شد، در حالی که با آنالیز 
هزینه های صورت گرفته قیمت منطقی هر کیلو گندم ۵ 
هزار و ۶۰۰ تا ۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود.ملک زاده در پایان 
تصریح کرد: با توجه به قیمت واقعی گندم در سال زراعی 
فعلی و میزان تورم اعالمی بانک مرکــزی و مرکز آمار، 
حداقل قیمت گندم برای سال زراعی آینده باید ۷ هزار تا 

۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد.

افزایش 50 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل ضروری است

افت ۳۰ درصدی خرید گندم از کشاورزان
شایلی قرائی
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افزایش بی رویه قیمت  میوه  
به میادین میوه و تــره بار و 
فروشــگاههای سطح شهر 
محدود نمی شود. در فضای 
مجازی نیز ایــن قیمت ها با 
شیب بسیار تندتری در حال افزایش هستند. به عنوان 
نمونه ۳۰۰ گرم زنجبیل که شامل ۱۲ عدد چوب زنجبیل 
اســت به قیمت ۲۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت گذاری 

شده است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در این رابطه می گوید: 
با توجه به هزینه  باالی تولید و حمل و نقل، قیمت میوه 
نسبت به سال قبل باالست که البته برای فروش میوه در 
فضای مجازی باید نظارت ها بیشتر شود چراکه این سایت 
ها زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی کنند. اسداهلل کارگر افزود: 
با توجه به هزینه باالی کارگری، حمل و نقل و نهاده های 
تولید میوه نسبت به سال قبل در میدان گران است که 
البته هیچ ارتباطی به گران فروشی ندارد. فروش میوه ها 
در حالی در فضای مجازی گسترش می یابد که براساس 
اعالم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی فروش میوه در 

فضای مجازی به طور کلی ممنوع است.
فعالیت در فضای مجازی روز به روز در حال گســترش 
است و افراد برای کســب درآمد در این حوزه دست به 
اقدامات مختلفی می زنند. اما نکته قابل توجه در این میان 
عرضه میوه های قاچاق در این فضا است که واردات آنها به 

کشور ممنوع شده است.
این در حالی است که رئیس اتحادیه بارفروشان میوه وتره 
بار تهران در این رابطه می گوید: یکي از موضوعاتي که با 
آن مواجه شده ایم اظهارنظرهایي است که در رسانه ها 
و شبکه هاي اجتماعي منتشر مي شود. این امر موجي از 
استقبال را در میان مردم ایجاد می کند. مثالً بارها بحث 
مصرف سیر، زنجبیل، لیموترش و هویج در جامعه مطرح 
شده که هر بار طرح این موضوع باعث باال رفتن قیمت 

شان در بازار مي شــود. به عنوان مثال سیر تا هر کیلو 
۶۰ هزار تومان و زنجبیل تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار به 

فروش می رسد.
اما رئیس نظام صنفی کشــاورزی کشور معتقد است 
وجود انکار ناپذیر دالل ها، دوبرابر شــدن قیمت فروش 
میوه توســط باغداران، افزایش قیمت نهاده های تولید 
نظیر کود و سم، هزینه های جانبی مانند قیمت سبد و 
حمل و نقل از دالیل گرانی میوه به شمار می روند. محمد 
شفیع ملک زاده اظهار کرد: وجود دالل ها در گرانی میوه 
را  نمی شــود انکار کرد، به جرات می توان گفت دالالن 
۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد قیمت میوه را از باغ  خرده فروشی 
افزایش می دهند. یک کیلو گیالس ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان 
بیشتر از کشاورزان خریداری نمی شود، در بازار بیش از 
۴۰ هزار تومان قیمت دارد. وی در واکنش به دالیل بیش 
از دوبرابر شدن قیمت فروش میوه توسط خود باغداران 

گفت: باغداران نیز هر کسی محصول آنها را باالتر بخرد 
به آن می فروشند اما با وجود افزایش قیمت میوه در باغ 
هنوز برای باغداران  به صرفه نیست زیرا هزینه های تولید 
در یک سال گذشته افزایش افسارگسیخته ای داشته اند.

 رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهــران در گفت و گو با 
"کسب و کار" با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر فعالیت 
فروشگاه ها در فضای مجازی، گفت: برای فروش میوه 
در فضای مجازی باید نظارت ها بیشتر شود چراکه این 

سایت ها زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی کنند
اسداهلل کارگر افزود: با توجه به هزینه  باالی تولید و حمل 
و نقل، قیمت میوه نسبت به سال قبل باالست که البته 
برای فروش میوه در فضای مجازی باید نظارت ها بیشتر 
شود چراکه این سایت ها زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی 
کنند. همچنین با توجه به هزینه باالی کارگری، حمل و 
نقل و نهاده های تولید میوه نسبت به سال قبل در میدان 

گران است که البته هیچ ارتباطی به گران فروشی ندارد.
کارگر با بیان اینکه عرضه و فروش میوه در فضای مجازی 
به طور کلی ممنوع است مگر اینکه عرضه کننده از اتحادیه 
مربوطه یا اتاق اصناف مجوز دریافت کرده باشد، افزود: 
میوه قاچاق هم که نمی تواند مجوز دریافت کند بنابراین 

اقدامی غیرقانونی و تخلف است.
وی ادامه داد: ما بارها این موضوع را مطرح کردیم که اگر 
قرار است کسی در فضای مجازی میوه عرضه کند باید 
مجوز داشته باشــد، گفت: اتاق اصناف نیز در این مورد 
چند بار تذکر داده و آن را مطرح کرده است اما متاسفانه 
چون نظارت نیست، بعضاً شاهد این کار هستیم. کارگر 
با تاکید بر اینکه اساسنامه توزیع میوه با اتحادیه است، 
افزود: دستگاه های مربوطه باید با توزیع میوه در فضای 
مجازی برخورد کنند به ویژه میوه های ممنوعه که مجوز 

واردات هم ندارند.

گرانفروشی میوه ها در فروشگاههای آنالین ادامه دارد 

1۰۰  گرم زنجبیل 27۰ هزار تومان!
ظرف میوه مردم در تابستان خالی  ماند
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران با اشاره به اینکه کشتار گسترده مرغ ها منجر 
به کاهش تولید و افزایش قیمت تخم مرغ شد، گفت: 
دوماه قبل در این باره به وزیر جهاد هشدار داده بودیم. 
ناصر نبی پور درباره دالیل گرانی تخم مرغ و رسیدن 
نرخ هر شانه از این محصول به ۴۳ هزار تومان، گفت: 

دلیل این مساله، نبود مرغ تخم گذار است.
وی با بیان اینکه از اسفندماه ۱۳۹۹ تا اواخر خردادماه 
۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هــزار تومان بود، افــزود: این در 
حالی است که نرخ مصوب این کاال درب مرغداری 
۱۴ هزار تومان بود و همین مساله منجر به این شد 
که مرغداران، مرغ های تخم گذار را به کشــتارگاه 
بفرســتند. نبی پور درباره اینکه چقدر مرغ طی این 
مدت به کشتارگاه فرستاده شــد؟، گفت: تعداد آن 
بسیار زیاد بوده به طوری که در استانی مانند مشهد 
بر اســاس اعالم فعاالن صنفی در حــال حاضر ۶۰ 
درصد واحدهای تولیدی خالی اســت ضمن اینکه 
در استان هایی مانند تهران و قزوین نیز وضعیت به 

همین صورت است.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد شدید از عملکرد 
دولت در ایــن حوزه افزود: دولــت وقتی که قیمت 
باال می رود با اهرم زور و فشــار ســعی در سرکوب 
قیمت و تولید دارد اما وقتی که قیمت افت می کند و 
تولیدکننده در شرایط زیان قرار می گیرد، دولتمردان 
نیز غیب می شوند. وی با بیان اینکه ما از فروردین ماه 
درباره شــرایط تولید و بحرانی شدن اوضاع در تیر و 
مرداد هشدار داده بودیم، ادامه داد: عالوه بر کشتار 

مرغ های تخم گذار، جوجه ریــزی نیز کاهش یافته 
به طوری که در هشــت ماه گذشته نسبت به مدت 
مشابه، میزان جوجه ریزی ۱۰ میلیون قطعه کاهش 

داشته است.
نبی پور توضیح داد: به دلیل اینکه پیش بینی می شد 
وضعیت تولید و بازار تخم مرغ در شش ماه دوم سال 
به شدت نامطلوب باشــد، تصمیم گرفته شد که در 
ماه های خرداد، تیر و مرداد، ماهیانه ۲ میلیون مرغ 
تخم گذار تولک اجباری )دادن استراحت و قطع تخم 
گذاری( برده شود که تاکنون برای ۴ میلیون قطعه این 

اتفاق افتاده است.
وی افزود: مرغ هایی که از تولک خارج می شوند، دو 
ماه طول می کشد تا مجدداً شــروع به تخم گذاری 
کنند ضمن اینکه اگر تولک بری انجام نشود مرغ ها 
به کشــتارگاه فرستاده می شــوند. این فعال بخش 
خصوصی با بیان اینکه اواخر اردیبهشــت ماه بنده 
شخصاً و رو در رو به وزیر جهاد کشاورزی در زمینه 
کشتار مرغ ها و کاهش تولید تخم مرغ هشدار دادم، 
گفت: آن زمان به وزیر گفتم که ۱۰ هزار تن تخم مرغ 
از مرغداران خریداری و ذخیره شود اما هیچکس به 
این هشدارها اهمیت نداد و احتماالً به این حرف ها 
خندیدنــد و آن را جدی نگرفتند. نبــی پور درباره 
اینکه پیــش بینی می کنید طــی هفته های آینده 
وضعیت قیمت تخم مرغ به چه صورت باشد؟، تصریح 
کرد: وضعیت به همین منوال خواهــد بود چرا که 
مرغی نیست تا تخم کند و بحث عرضه و تقاضا بازار را 
مدیریت می کند و وقتی عرضه نیست و تقاضا باالست، 

قیمت نیز متعادل نخواهد شد.

کارشناس اقتصاد با تاکید بر این که طرح ملی مسکن شو 
تبلیغاتی از سوی دولت دوازدهم بود، گفت: این طرح بدون 
پشتوانه اجرا شده است.علیرضا رهائی با یادآوری این که 
دستیابی به اهداف مرتبط با تامین مسکن، مستلزم ترسیم 
مسیر حرکت دستگاه های اجرایی در قالب یک سند توسعه 
بخشی هماهنگ با راهبرد توسعه است، اظهار کرد: از این رو 
مجلس شورای اسالمی در قالب طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن، دولت را موظف کرد تا نیاز ساالنه مسکن کشور 
را مســتند به مطالعات »طرح جامع مسکن«، در مناطق 
شهری و روســتایی تعیین کند. در این راستا وزارت راه و 
شهرسازی موظف شد تا »طرح جامع مسکن« را بازنگری 
کرده و سپس به تصویب شورای عالی مسکن برساند. وی 
یادآور شد: طرح ملی مسکن پس از آن در دستور کار قرار 
گرفت که رویکرد کلی وزارت راه و شهرسازی درخصوص 
عدم مداخله دولت در ساخت مسکن جای خود را به مداخله 
مستقیم و ورود جدی به عرصه ساخت مسکن و فروش آن 
به اقشار مختلف به ویژه گروه های میان درآمد کشور داد. وی 
ادامه داد: همچنین از دیگر مسبب های این طرح باید به 
محدودیت منابع مالی جهت تکمیل بخشی از پروژه های 
مسکن مهر با توجه به تعیین رقم ثابت ساخت به ازای هر متر 
مربع، مشکالت تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی 
بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی که از مکانیابی 
نامناسب رنج می برند، بروز مشکالت مدیریتی و حقوقی 
در برخی از پروژه های تحت مدیریت تعاونی های مسکن و 
ارجاع پروژه های بزرگ به شرکت های انبوه ساز فاقد تجربه 
و تخصص الزم و عدم ورود جدی پیمانکاران و مشــاوران 

صاحب نام در طرح مسکن مهر اشاره کرد.
استاد تمام رشــته مهندســی عمران دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در خصوص چرایی اجرای طرح ملی مسکن و عدم 
ادامه طرح مسکن مهر، اضافه کرد: از مهم ترین ویژگی های 
طرح اقدام ملی مسکن که منجر به تمایز آن از طرح مسکن 
مهر می شود، باید اجرای طرح برمبنای مشارکت متقاضیان 
و سهم آورده متقاضیان را مورد نظر قرار داد؛ درحالی که در 
طرح مسکن مهر دولت متعهد به تأمین زمین، تأمین نیمی 
از هزینه پروانه صادره، تأمین تأسیسات زیربنایی و ارائه 
تسهیالت ارزانقیمت شده بود. به بیان دیگر تأمین منابع 
مالی طرح اقدام ملی مسکن از طریق انتخاب متقاضیان 
مؤثر صورت می گیرد و بار مالی کمتری برای دولت دارد، 
درحالی که در طرح مسکن مهر منابع مالی شامل خطوط 

اعتباری دریافتی از بانک مرکزی و اقساط وصولی آن است.
رهایی تاکید کرد: در کنار امتیازاتی که مســکن مهر در 
برآورد کردن آرزوی تعداد زیادی از متقاضیان داشــتن 
مسکن به وجود آورد اما ایراداتی نیز به آن وارد است. یکی 
از ایرادهایی که همواره بر طرح مســکن مهر وارد است، 
هدفگذاری تولید افزون بر ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار واحد 
و طوالنی شــدن مدت اتمام پروژه ها بوده است. شواهد 
دال بر این واقعیت  اســت که علی رغم تأمین بخش قابل 
توجهی از بودجه پروژه توسط آورده مردم همچنان شاهد 
تکرار طوالنی شدن غیرعادی در طرح اقدام ملی مسکن 
نیز خواهیم بود. وی در عین حال با بیان این که ظرفیت 
اولیه طرح اقدام ملی مسکن در اواخر سال ۱۳۹۷، ۴۰۰ 
هزار واحد تبیین شــده بود، افزود: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته اواخر سال ۱۳۹۹ ظرفیت طرح اقدام ملی 
مسکن افزایش یافته و به افزون بر۵۳۰ هزار واحد رسیده 
است. این درحالی است که با وجود تأکید فراوان وزارت 
راه و شهرسازی مبنی بر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در 
نقاط مستعد اسکان و اشتغال به ویژه در شهرهای جدید، 
پروژه های متعددی در قالب طرح اقدام ملی در مناطق فاقد 
تقاضا در نظر گرفته شده و حتی امکان ثبت نام در تعداد 
قابل توجهی از شــهرهای جدید که در جمعیت پذیری 
ناموفق بوده اند )ازجمله شــهر جدید رامین، شهر جدید 
شیرین شهر، شهر جدید امیرکبیر، شهر جدید علوی و شهر 
جدید رامشار( مجدداً فراهم شده است. به گفته وی، از این  
رو برخی از اراضی که جهت اجرای پروژه های طرح اقدام 
ملی تأمین شده است و برای آن پروژه های ساخت و ساز 
تعریف شده، هیچ متقاضی وجود ندارد این مسئله برخالف 
نکات مثبت اعالم شده طرح اقدام ملی مبنی بر تقاضامحور 

بودن است که در ابتدای امر بر آن تأکید شد.
معاون امور زیربنائی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به برخی ایرادات به طرح ملی مسکن، اظهار 
کرد: یکی از مهمترین ایراد های طرح اقدام ملی مسکن آن 
اســت که دولت دوازدهم، تنها دو سال زمان داشت تا به 
تکمیل این طرح بپردازد. از طرف دیگر با توجه به اینکه 
عملیات اجرایی بخش قابل توجهی از پروژه های این طرح از 
نیمه دوم سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، بدیهی است در دولت 
سیزدهم به هیچ وجه موفق به پیگیری الزم را برای تکمیل 
این طرح نخواهد بود )به مانند آنچه که دولت یازدهم بر سر 

طرح مسکن مهر آورد(.

آمار گمرک نشان از انباشت و فساد هزار تن موز در گمرک 
دارد که همچنان به حجم آن افزوده می شود. کارشناسان 
دلیل این اتفاق را مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار  و 
تصمیمات یک شبه بدون توجه به نتایج آن می دانند. گمرک 
ایران چندی پیش اعالم کرد که حدود ۳۰۰۰ تن موز در 
گمرک دپو شده یا در حال حمل و رسیدن به کشور است و از 
وزارت جهاد کشاورزی خواست تا فوری تعیین تکلیف کند.

به گفته کارشناســان دلیل این اتفاق را مربوط به مصوبه 
سال گذشته ستاد تنظیم بازار است که بر اساس آن در ازای 
صادرات سیب به میزان یک سوم باید مجوز ثبت سفارش 
برای واردات موز صادر شود. همچنین تصمیم یک شبه دولت 
برای ممنوعیت صادرات ســیب در ماه پایانی سال در این 
اتفاق موثر بوده است. این دالیل موجب شده در حال حاضر با 
وجود ثبت سفارش و تعیین منشا ارز، صادراتی به ازای سیب 
انجام نشود و موزها در گمرک انباشت  و در حال فساد باشند.  
صدرالدین نیاورانی، رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی 
ایران درباره  اتفاق پیش آمده برای ترخیص موزهای مانده 
در گمرک، اظهار کرد: این مشکل به دو دلیل به وجود آمده 
که یکی مصوبه های ضعیف و دیگری تصمیمات یک شبه 

بدون بررسی کارشناسی نتایج آن است.وی ادامه داد: سال 
۹۹ ســتاد تنظیم بازار مصوب کرد که فقط واردات موز به 

شرط صادرات سیب امکان پذیر است. 
نیاورانی با تاکید بر اینکه این مصوبه در راســتای تشویق 
صادرات سیب بود، افزود: کشور ما یکی از بزرگ ترین تولید 
کنندگان سیب اســت که بیش از ظرفیت مصرف داخلی 
سیب تولید می کند به همین دلیل برای حفظ قیمت در بازار 
داخلی و جلوگیری از زیان باغداران، صادرات آن ضرورت 
دارد. به گفته وی؛ ماه منتهی به نوروز بود که دولت یکشبه 
تصمیم به ممنوعیت صادرات ســیب گرفت در حالی که 
انبارها پر از سیب بود و باغداران مشتری برای تولید خود 
نداشــتند. نیاورانی با بیان اینکه درست در زمان مناسب 
برای صادرات ســیب به ازای ثبت سفارش موز ممنوعیت 
اجرا شد، افزود: حاال دیگر زمان عرضه داخلی سیب درختی 
سپری شده و دیگر سیبی برای صادرات وجود ندارد و آنچه 
در انبارها نیز بوده کیفیت   بازار پسندی خود را از دست داده 
است.وی معتقد است؛ تصمیمات یکشبه و  بدون کارشناسی 
موجب شد اکنون هم شاهد فساد سیب های کشور باشیم 

 هم موزهای وارداتی در گمرک.

چرا هزاران تن موز در انبارهای گمرک در حال فساد است؟

کشتار گسترده مرغ ها منجر به افزایش قیمت تخم مرغ شد

دولت دوازدهم یک طرح بدون پشتوانه را اجرا كرد

طرح ملی مسکن شو تبلیغاتی بود
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آخرين مهلت رجيستری تبلت ها
در ادامه اجرای طرح رجیستری، از نهم مردادماه نشان های تجاری تبلت مشمول 
این طرح می شوند و الزم است دارندگان تبلت، تا پیش از این زمان، سیم کارت خود 

را در دستگاه قرار داده و از سرویس گرفتن دستگاه خود مطمئن شوند. 
طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( در سال ۱۳۹۶ آغاز 
شد و در مرحله اول این طرح تمامی نشان های تجاری تلفن همراه تا اردیبهشت 
سال ۱۳۹۷ مشمول طرح رجیستری شــدند. با اجرای طرح رجیستری، صرفا 
گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال 
خواهند شد. مقرر بود پس از گوشی های موبایل نوبت به سایر دستگاه ها برسد و 
بدین ترتیب در نهایت اخیرا اعالم شد که رجیستری تبلت از دوم مردادماه با برند 

لنوو آغاز می شود و پس از آن از نهم مرداد، شامل برندهای دیگر نیز خواهد بود.
سامانه همتا )سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی(  پیش از مشمولیت 
تبلت ها در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به توانمندی فنی ســامانه هوشــمند 
شناسایی تخلفات، پیش از استقرار طرح رجیستری برای تبلت ها، این سامانه موفق 
به شناسایی تخلفاتی شده است که نتایج آن در حال جمع بندی جهت ارسال به 

مراجع امنیتی و قضایی است.
در این اطالعیه همچنین آمده است: جهت جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی، 
ضروری است تا مردم و اصنافی که تبلت خریداری کرده اند یا در سه روز آینده اقدام 
به خرید خواهند کرد، فارغ از اینکه قبالً سیم کارت فرد دیگری داخل دستگاه قرار 
داده  شده یا نشده، »حتماً تا پیش از ســاعت ۲۴ روز ۸ مرداد، با سیم کارت خود 
دستگاه را روشن کرده« و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند. در 
صورت انجام ندادن این اقدام، مسئولیت هرگونه مشکل در خصوص عدم ثبت یا 
سلب مالکیت تبلت، بر عهده فرد خواهد بود. مردم و اصنافی که قباًل سیم کارت 

خود را داخل دستگاه قرار داده اند، نیاز نیست مجدداً اقدام کنند.
حمیدرضا دهقانی نیا در توضیح اجرای رجیســتری بــرای تبلت ها بیان کرد: 
رجیســتری برند لنوو تا جمعه یک مرداد ماه فرصت داشته و از دوم مرداد، طرح 
اجرایی شد، در ادامه اجرای طرح نیز سایر نشان های تجاری تا ساعت ۲۴ جمعه ۸ 
مرداد فرصت رجیستری دارند و از ۹ مرداد، طرح اجرایی می شود. بنابراین مردم باید 
در اسرع وقت تا قبل از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ مرداد، نسبت به فعال سازی دستگاه 
از طریق تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از روشن بودن دستگاه با سیم کارتشان 

اطمینان حاصل کنند.

ريزش ارزهای ديجيتالی
ارزش ارزهای مهم دیجیتالی دچار ریزش شــد.در ادامه فشارهای چین بر روی 
فعاالن ارزهای دیجیتالی، صرافی هیوبی- بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی 
چین- اعالم کرد دفتر خود را در چین تعطیل خواهد کرد. پیش از این دولت چین 
هرگونه اســتخراج، خرید و فروش ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش تجهیزات 
استخراج ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرده بود. پس از اعالم این تصمیم ارزش 
سهام صرافی هیوبی در بورس هنگ کنگ به شدت ریزش کرد که این ریزش روی 

عملکرد شاخص کل بورس هم موثر بود. 
پس از چندین شرکت بزرگ نظیر تسال و مایکروسافت، حاال شرکت آمازون به 
عنوان بزرگ ترین شرکت خرده فروشی اینترنتی دنیا به تدریج در حال پذیرش 
ارزهای دیجیتالی است و برخی از گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که تا پایان امسال 
این شرکت به طور رسمی پذیرش بیتکوین را آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر آگهی 
اخیر این شرکت برای استخدام چندین متخصص حوزه ارزهای دیجیتالی، باعث 

افزایش بیش از پیش این گمانه زنی ها شده است.  
مخالفت برخی از سیاستمداران آمریکایی با بیتکوین ادامه دارد و سناتور جمهوری 
خواه- چاک گرسلی- با اشاره به استفاده گسترده بیتکوین در امور مجرمانه گفته 
است هر سال حدودا ۷۶ میلیارد دالر تراکنش غیرقانونی با استفاده از بیتکوین 
صورت می گیرد و نیمی از تراکنش های مربوط به این ارز برای انجام کارهای غیر 
قانونی است. به گفته گرسلی، امکان ناشناس ماندن معامله گران، ارزهای دیجیتالی 

را خطرناک ساخته است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۵۴ درصد کمتر شده است. در 
حال حاضر ۵۱ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیــار بیت کوین و ۱۸ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه گمنامی 
 از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه 

آن شکل گرفت.  

واكنش  بخش خدمات به تكانه های ارزی
 عباس علوی راد، اقتصاددان

بررسی واکنش های بخش خدمات به مجموعه تکانه های ارزی و تحریم ها 
در دهه ۱۳۹۰ از ابعاد رشد ارزش افزوده و اشتغال نشان می دهد این بخش 
به همراه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصاد ایران تاب آوری 
بیشتر داشته اند. اما در بحران کرونا بخش خدمات برخالف تاب آوری نسبی 
در مقابل تکانه های ارزی و تحریم ها به شــدت آسیب پذیر نشان داد.  این 
موضوع به واسطه جنس بحران کرونا و ماهیت فعالیت های خدماتی کامال 
طبیعی بود. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در 
سال ۱۳۹۹ مثبت ۳/۶ درصد بوده است، اما درحالی که رشد ارزش افزوده 
بخش های کشــاورزی، نفت و صنایع و معادن به ترتیب ۴/۵، ۱۱/۲و ۷/۱ 

درصد گزارش شده، رشد بخش خدمات صفر بوده است.
از جنبه اشتغال نیز آســیب های وارد به بخش خدمات کامال محرز است. 
تعداد شاغالن این بخش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۴۰ 
هزار نفر کاهش داشته است. سهم بخش خدمات از کل کاهش اشتغال در 

سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد بوده است.
معنای شــواهد مورد اشاره این اســت که احیای بخش خدمات برخالف 
بخش های کشــاورزی، صنایع و معادن و حتی نفت و کل تولید ناخالص 
داخلی اقتصاد به شکل کاماًل محســوس و ملموس در سال های ۹۸ و ۹۹ 
عقب افتاده است . این همان فرصت تاریخی پیش روی دولت سیزدهم برای 
بهبود رشد اقتصادی و اشتغال از مســیر ریکاوری بخش خدمات در سال 
اول است. پیش شرط استفاده دولت جناب رئیسی از این فرصت تاریخی 
سرعت بخشیدن به فرآیند واکسیناسیون عمومی و تکمیل آن قبل از پایان 

پاییز ۱۴۰۰ است.
بهبود نسبی فعالیت های بخش خدمات و احیای اشتغال های از دست رفته 
این بخش همزمان با تکمیل واکسیناســیون عمومی از یکسو و ریکاوری 
استفاده از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری گردشگری کشور همزمان 
با میزبانی گردشگران داخلی در نوروز ۱۴۰۱ از سوی دیگر می تواند ورق را 

از ابعاد رشد اقتصادی و اشتغال به نفع اقتصاد ایران برگرداند.
عالوه بر این، تیم اقتصادی دولت جناب رئیسی می تواند با هوشمندی از 
تجربه دیجیتالی شدن اجباری بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور در 
دوره کرونا برای پیشران کردن بخش خدمات )با قابلیت ذاتی رسوخ سریع 
تر فاوا در آن( در زمینه اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت های نیروی 

انسانی تحصیلکرده دانشگاهی کشور استفاده کند.
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رئیس کانــون صرافــان با 
بیــان اینکه از ســال ۹۰ تا 
۹۹ قریب به ۳۴۰۰ صرافی 
متخلف و غیرمجاز شناسایی 
شــده اســت، گفت: عمده 
این متخلفان ارزی در اســتان های مرزی مشغول به 

معامالت غیرمجاز و کالهبرداری بوده اند.
 نوسانات ارزی ســال های اخیر که به دلیل مشکالت 
تحریمی و ضعــف نظارت بازارســاز عــالوه بر آنکه 
ضربه ســنگینی به ذخایــر ارزی، تامین مــواد اولیه 
تولیدکنندگان و قیمت کاالهای اساسی وارد کرد، خود 
عاملی بود تا نفوذ واحدهــای غیرمجاز و صرافی های 
متخلف را در نقــل و انتقاالت بین المللــی ارزی رابه 
دلیل محدودیت های تحریمی تحمیل شده به سیستم 
بانکی، بیش از گذشته باز بگذارد.بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســالمی، در سال های 
ابتدای تحریم از ســال۸۹  تا ۹۲ به دلیل اضافه شدن 
نام بانک های ایرانی به فهرست تحریم ها، به مرور شاهد 
کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت های بین المللی و 

افزایش سهم صرافی ها در این زمینه بوده ایم.
این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز محدود شود، چراکه همزمان به دلیل 
پراکنده بودن قوانین حاکم بر صرافی ها در مقایســه 
سیستم بانکی، بانک مرکزی با یک سیستم نقل و انتقال 
ارزی غیرشفاف و بی ضابطه ای مواجه شد که داللی و 
ســوداگری و ایجاد اختالل در منابع ارزی با سهولت 

بیشتری نسبت به گذشته مهیا شده بود.
»هم دستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز 
از کشور«، »پولشویی«، »فروش ارز تقلبی«، »قاچاق 
عمده ارز«، »فرار مالیاتی«، »نقل و انتقال ارز حاصل 
از قمار و شــرط بندی«، »خروج ســرمایه از کشور«، 
»دستکاری نرخ«، »کالهبرداری و سرقت وجوه نقد« 

تنها نمونه هایی از جرایم ارتکابی صراف نماها در طول 
بحران های ارزی سال های گذشته بوده است.

در ماه های اخیر طبق شــواهد و با رصــد گفته های 
مســئوالن، به وضوح قابل مشاهده اســت که مجددا 
فعالیت غیرمجاز صرافان ارزی- حوالجات و صرافان ارز 
دیجیتال امااین بار نه در فضای فیزیکی بلکه در فضای 

مجازی به شدت رو به افزایش بوده است.
اردیبهشــت ماه ســال جاری  پلیس در بیانیه ای به 
شهروندان در خصوص شگردهای جدید کالهبرداری 
و ســرقت از حســاب های بانکی متقاضیان معامالت 
ارزی هشدار داد. براســاس این بیانیه، کالهبرداران با 
ایجاد صرافی های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و 
یا تیم های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله گران 

هستند.
همچنین »کامران سلطانی زاده« رئیس اسبق کانون 
صرافان و عضو کنونی این کانون در همین باره هشدار 
داده بود، کانــون صرافان تاکنــون نزدیک به ۱۰۰۰ 
معامله گــر ارزی غیرمجاز را با رصــد فضای مجازی 
به نهادهای ذیربط معرفــی کرده تا بــا آنها برخورد 
قانونی صورت گیرد اما شــاهد آن هستیم که همین 
افراد مجدداً بــا تغییر ماهیت بــه معامالت غیرمجاز 

برمی گردند.
احمد لواســانی رئیس کانون صرافان  بــا بیان اینکه 
کلمه صرافی فقط به موسســه ای اطالق می شود که 
دارای مجوز مدت دار از بانک مرکزی باشد، گفت: هر 
صرافی که این مجوز را نداشــته باشد در حقیقت یک 
واحد غیرمجاز معامله گری ارز تلقی می شود و نباید نام 

صرافی بر آن نهاده شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین پولی و بانکی و قانون 
برنامه پنجساله توسعه مجوز صرافی صرفا باید از کانال 
بانک مرکزی داده شــود، گفت: طبــق قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هر نوع خریــد و فروش ارز خارج از 
چهارچوب تعیین شده بانک مرکزی، در حکم قاچاق 
ارز اســت.رئیس کانون صرافان با بیان اینکه به همت 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( از ســال ۹۰ تا ۹۹ با 

۳۴۰۰ صرافی و معامله گران ارزی متخلف و غیرمجاز 
برخورد شده است، عنوان کرد: ازین تعداد ۱۵۸۰ در 
شهرستان ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی 

وزارت اطالعات قرار گرفته  است.
لواسانی با اشاره به اینکه پنج استان آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان 
رضوی بیشــترین تعداد صراف متخلف و غیرمجاز را 
داشته است، تاکید کرد: معامله گران غیرمجاز ارز عمدتا 
به منظور خروج سرمایه و ارز و نیز تامین مالی قاچاق در 

استان های مرزی نامبرده شده مستقر بوده اند.
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از زمان تاســیس 
کانون صرافان قریب به ده سال می گذرد و این کانون 
در طول این مدت وظیفه آموزش، اطالع رسانی و حل 
اختالف دعاوی فی ما بین متقاضیان ارز و صرافی ها را 
بر عهده داشته است، گفت: معامله گران ارز برای احراز 
صالحیت صرافی مورد نظر خود می توانند با مراجعه به 
سایت و اپلیکشین کانون صرافان از سالمت و صحت 
معامله خود اطمینان حاصل کننــد.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر کالهبرداران ارزی در پوشش نام صرافی 
عمدتا در بستر فضای مجازی فعال هستند، عنوان کرد: 

بخش آی تی کانون صرافان روزانه به شکل مستمر در 
حال پایــش صرافان غیرمجاز و معرفــی آنان به اداره 

نظارت بانک مرکزی و سایرنهادهای نظارتی هست.
لواســانی با بیان اینکه بعضا در یک مــاه ۴۰۰-۳۰۰ 
صراف نما توسط این کانون در فضای مجازی شناسایی 
شده است، عنوان کرد: در شرایط تحریمی، هر صرافی 
که در زمینه نقل و انتقال ارز)خواســته یا ناخواسته( 
مرتکب  تخلف و خروج سرمایه شود قطعا مهره دشمن 
در جنگ اقتصادی خواهد بود و این کانون به شدت با 

آنان برخورد خواهد کرد.
رئیس کانون صرافان در پایان با بیان اینکه از شهروندان 
محترم تقاضا داریم در صورت انجــام معامله ارز چه 
به صورت حضــوری و چه مجازی، فقط در حســاب 
بانکی دارای نام شــخصیت حقوقی صرافی،مبلغ مد 
نظر خــود را واریز و یا برداشــت کنند، هشــدار داد: 
صرافی که به غیر از حســاب رســمی خود، شــماره 
حســابی به نام اشــخاص حقیقی ماننــد مدیرعامل 
یا ســایر کارمندان صرافی معرفی می کنــد، به هیچ 
 عنوان قابل اعتماد نیســت و این معاملــه غیرقانونی

 و غیر مجاز است.

تمركز صراف نماها در استان های مرزی

شناسایی ماهانه ۴۰۰ صرافی غیرمجاز در فضای مجازی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

اســتارتاپ های فعــال در حــوزه صنایــع خــالق 
اقتصــاد دیجیتال بــا حمایــت معاونــت علمی و 
فناوری شناســایی می شوند و مراحل رشــد خود را 
 طی می کنند. ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصاد

 دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و توســط مرکز نوآوری فینوداد، 
اســتارتاپ های فعالی که در مراحل اولیه  رشــد قرار 
دارند شناسایی می شــوند. مجموعه های فعال حوزه 
اقتصاد خالق شــامل »فین تک«، »بانکــداری باز«، 

»پردازش ابــری«، »اینترنت اشــیاء«، »بالکچین«، 
»هوش مصنوعی«، »بانکــداری دیجیتال«، »کالن 
داده«، »رباتیک« و سایر حوزه های مرتبط با فین تک 

و بانکداری.
فینوداد بســتری اســت تــا اســتارتاپ ها، منتورها 
و مشــاوران، شــرکت های بزرگ، متخصصان ملی و 

بین المللی و ســرمایه گذاران خرد گرد هــم آیند و با 
مشــارکت و هم افزایی در این زیســت بوم با پشتوانه 
بانک ملی و هلدینــگ داده ورزی ســداد، در جهت 
رشد و توسعه کســب وکار اســتارتاپ ها و همچنین 
 توســعه فناوری های نوین و بــه روز دنیــا گام های

 بلندی بردارند.

مرکز نــوآوری فینــوداد مســتقر در بــرج فناوری 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر  یک ســاختار منسجم 
و مشــخص در جهت حمایت و توســعه کارآفرینی 
نوآورانــه و دانش بنیان اســت که به منظــور ایجاد 
کســب وکارهای نوپــای ارزش آفرین، آنهــا را تحت 
پوشــش و حمایت خود در مــی   آورد. خدماتی چون 
فضای کار اشــتراکی، برگزاری دوره های آموزشــی، 
 حمایت هــای مالــی، بازایابــی و تجاری ســازی و 

مشاوره های تخصصی. آموزشی. 

اپل اعالم کرد کمبود جهانی تراشــه که پیشــتر 
روی تولید رایانه های مک و آی پد تاثیر گذاشته 
بود اکنون به آیفون رسیده اســت و کندی رشد 

درآمدش در سه ماهه آتی را پیش بینی کرد.
مدیران اپل پیش بینی  کردند درآمد ســه ماهه 
مالی چهارم رشد دو رقمی خواهد داشت اما پایین 
تر از رشد ۳۶.۴ درصدی در سه ماهه سوم خواهد 
بود. رشــد کســب و کار خدمات اپل هم آهسته 
خواهد شــد.مدیران اپل در کنفرانسی با سرمایه 
گذاران اعالم کردند که اگرچه تاثیر کمبود تراشه 
کمتر از حد انتظار آنها در سه ماهه سوم بود اما در 
سه ماهه چهارم شدیدتر خواهد شد و روی تولید 
آیفون تاثیر می گذارد.ارزش سهام اپل که در حدود 
سه ســال اخیر بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده 
و ارزش بازار این شرکت را به حدود ۲.۵ تریلیون 
دالر رسانده است، در پی اعالم این خبر ۱.۷ درصد 

نزول کرد و به ۱۴۴.۲۴ دالر رسید.
اپل اعالم کرد فروش و سود سه ماهه این شرکت 
فراتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران بود که 
تحت تاثیر استقبال مصرف کنندگان از مدل گرانتر 
آیفون فایو جی و تقاضا برای خدمات اشتراکی این 
شرکت روی داد. فروش اپل در چین در سه ماهه 
منتهی به ۲۶ ژوئن، ۵۸ درصد رشد کرد و به ۱۴.۷۶ 

میلیارد دالر رسید.

درآمد اپل تحت تاثیــر فروش بهتر از حد مطلوب 
آیفون به ۸۱.۴۳ میلیارد دالر رســید که باالتر از 
۷۳.۳۰ میلیارد دالر پیش بینی شــده از ســوی 
تحلیلگران بود. ســود اپــل ۲۱.۷۴ میلیارد دالر 
معادل یک دالر و ۳۰ سنت به ازای هر سهم بود. در 
طول کنفرانس اپل با سرمایه گذاران، تیم کوک، 
مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: تراشه هایی که 
تامین آنها دچار کمبود شده است با فناوری قدیمی 
ساخته می شوند اما همچنان برای قطعات گوشی 
آیفون ضروری هســتند. کوک حاضر نشد درباره 
احتمال ادامه کمبود تراشــه در سه ماهه نخست 
مالی اپل که معموال بزرگترین فصل فروش آیفون 

است، اظهارنظر کند.
انجلو زینو، تحلیلکر شرکت CFRA پیش بینی 
کرد اپل ممکن اســت تراشــه های نسل جدید 
آیفونها را به ضرر مدلهای فعلی انبار کرده باشــد.

اپل در سه ماهه گذشــته به سرمایه گذاران اعالم 
کرده بود ممکن اســت کمبود تراشه فروش این 
شرکت را ســه تا چهار میلیارد دالر کاهش دهد. 
با این حال کــوک در مصاحبه بــا رویترز گفت: 
مجموع ضرر در درآمد سه ماهه سوم کمتر از میزان 

پیش بینی شده از ســوی اپل بود.قویترین رشد 
فروش اپل در چین اتفــاق اتفاق افتاد که به گفته 
 تیم کوک، مشــتریان لوازم جانبی مانند اپل واچ

 را خریداری کردند.
ارتقای فایو جی در بهبود سیکل خرید آیفون بیش 
از آنچه تحلیلگران انتظار داشتند کمک کرد. اپل 
اعالم کرد فروش آیفون ۳۹.۵۷ میلیارد دالر بود 
که حدود ۵۰ درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد داشــت و باالتر از ۳۴ میلیارد دالر 
مورد پیش بینی تحلیلگــران بود.کوک به رویترز 
اعالم کرد آیفون ۱۲ پــرو و آیفون ۱۲ پرو مکس 
که گرانترین مدلهای آیفون هستند، پرفروشترین 
مدلهای این شرکت بودند و کمک کردند حاشیه 
سود ناخالص به ۴۳.۳ درصد برســد که باالتر از 

۴۱.۹ درصد مورد پیش بینی بود.
مدیرعامل اپــل در ایــن کنفرانس اعــالم کرد 
بکارگیری ۵G در بســیاری از کشورهای جهان 
در مراحــل اولیه قرار دارد. بعضــی از تحلیلگران 
بر این بــاور بودند کــه این گفته بــه معنای آن 
اســت که رونق فروش آیفون فایو جی ادامه پیدا 
نخواهد کرد و مصــرف کنندگان ممکن اســت 

 ۵G این گوشی را زودتر از فعال شــدن خدمات
خریداری کرده باشــند امــا ســایر تحلیلگران 
 معتقد بودند که این گفته به معنای ادامه رشــد 

درآمد اپل از رونق ۵G است.
کســب و کار خدمات اپل شامل اشــتراک پولی 
تلویزیون و آهنگ اپل در فروشــگاه اپ استور هم 
در رشــد درآمد اپل نقش پررنگی داشت. درآمد 
خدمات به ۱۷.۴۹ میلیارد دالر رسید و یک سوم 
رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان داد و 
باالتر از ۱۶.۳۳ میلیارد دالر پیش بینی تحلیلگران 
بود. کوک به رویترز اعالم کرد که اپل اکنون ۷۰۰ 
میلیون مشترک در پلتفرمهای مختلف خود دارد 
که باالتر از ۶۶۰ میلیون مشــترک در ســه ماهه 

قبلی است.
با این حال لوکا مائستری، مدیرمالی اپل به سرمایه 
گذاران گفت: رشــد خدمات آهسته خواهد شد. 
این شرکت اگرچه رشد قابل توجه بخش خدمات 
را پیش بینی می کند اما این رشــد مشابه سطح 
ژوئــن نخواهد بود. بر اســاس گــزارش رویترز، 
فروش آی پــد ۷.۳۷ میلیــارد دالر و فروش مک 
۸.۲۴ میلیارد دالر بود در حالــی که تحلیلگران 
فروش این دســتگاهها را به ترتیب ۷.۱۵ میلیارد 
 دالر و ۸.۰۷ میلیــارد دالر پیــش بینــی کرده 

بودند.

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره 
به الــزام اینماد برای کســب و کارهــای اینترنتی برای 
پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره 

اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.
ســید کاظم دلخــوش در واکنش به مصاحبــه و خبر 
منتشرشــده درباره مخالفــت نماینــدگان مجلس با 
الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( توســط 
کسب وکارهای الکترونیکی و ابالغیه اخیر شرکت شاپرک 
به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب 
منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در 
قالب تصویب و ابالغ قوانین و مقررات منعکس می شود و 
موضع رســمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و 
مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی آن هاست؛ 
البته الزم اســت بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط 
کار و فعالیت اقتصــادی را برای فعــاالن حوزه پرداخت 
اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خألهای فعلی را 

برطرف کند.
سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اسالمی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با 

قوانین در ادامه گفت: نمــاد اعتماد الکترونیکی )اینماد( 
از جهت ســاماندهی فضــای مجازی و حفــظ حقوق 
مصرف کننده با توجه به فرمایش نــوروزی رهبر معظم 
انقالب در زمینه رها بودن فضــای مجازی، طبق قوانین 
و مقررات برای کســب وکارهای اینترنتی الزامی است. 
همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار 
مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد 
و تخلفات اســت که اصالحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ 
الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً 
به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین نامه 
اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توســط هیئت بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص 
داده شده است. بنابراین ابالغیه اخیر شرکت شاپرک که 
در اجرای آئین نامه اجرایی مذکور بــوده کاماًل قانونی و 
مورد حمایت مجلس شورای اسالمی است و شرکت های 
پرداختیار مشابه ســایر فعاالن اقتصادی ملزم به رعایت 

قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس 
همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات درعین رفع 
نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه های اجرایی از 
جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور 
است.چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که 
براساس ابالغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه 
درگاه پرداخت انالین به آندســته از پایگاه های اینترنتی 

هستند که دارای اینماد باشند.
پرهام فــر با بیــان اینکه اخــذ درگاه پرداخت توســط 
کسب وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته 
بود: درگاه های پرداخت، پرداخت یارها و ســایر ابزارهای 
مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتــی که ارائه دهنده یک 
خدمتی است، قرار می گیرند و نمی توان پذیرفت فعالیتی 
که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را 
داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن 
ارائه درگاه پرداخت کســب به دریافت »اینماد« توسط 

کسب وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت های قمار، 
شرط بندی و کاله برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی اســت پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت 
الکترونیــک مبنی بر الــزام دریافــت اینمــاد« برای 
کسب وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت یارها، 
بسیاری از کسب وکارهای انالین، خصوصاً استارت آپ های 
نوپا، کسب وکارهای خرد و خانگی نســبت به این اقدام 
واکنش نشان دادند.مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز 
به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعاالن اقتصادی، 
کسب وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث 
غیرکارشناســی در فضای مجازی، اطالعیه ای را در روز 

چهارشنبه ۲۳ تیرماه منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است: »دریافت »اینماد« ظرف چند 
ساعت برای تمامی کسب وکارهای قانونمند امکان پذیر 
است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای »اینماد« در سال 
گذشته است. بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین 
به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به 
کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، 
تضییع حقوق مصرف کننده و اختالل در فضای رقابت و 

محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.«

فناوری های نوین به کمک صنایع خالق اقتصاد دیجیتال می آید

کمبود تراشه به آیفون رسید

مجلس از الزام پرداختیارها به اینماد حمایت می کند


