
مطابق آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی بیش از ۱۴۴ هزار و 
۶۰۰ نفر از فارغ التحصیالن در این طرح ثبت نام کرده  و بیش از 

۱۰ هزار بنگاه اقتصادی از معافیت بیمه ای بهره مند شدند.
به گزارش ایسنا، در راستای فراهم کردن فرصتهای اشتغال و 
مهارت آموزی کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، طرح 
کارورزی به عنوان یکی از برنامه های مهم دولت به اجرا در آمده 
است.کارورزی طرحی موثر در توسعه اشتغال همراه با مهارت 
آموزی است که زمینه آشنایی فرد با محیط کار و جذب وی در 

بنگاه  اقتصادی را فراهم می کند. هدف از اجرای کارورزی، افزایش 
قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و 
تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و کســب وکار دانش  آموختگان، تسهیل در جذب و بکارگیری 
فارغ التحصیالن در بنگاه و فراهم کردن زمینه انتقال دانش از 

دانش آموخته به بنگاه است.
آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد که ۱۴۴ هزار 
و ۶۹۵ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی به عنوان متقاضی طرح 

ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شده اند که ۵۴ هزار و ۷۸۱  
نفر موجب انعقاد قرارداد و جذب در بنگاه شده است.

استانهای فارس، لرستان، خوزســتان، کرمان، ایالم، اصفهان، 
کرمانشاه و خراسان رضوی بیشترین تعداد داوطلب واجد شرایط 

را به خود اختصاص داده اند.
بیشــترین داوطلب طرح کارورزی و بنگاه پذیرنده مربوط به 
استان فارس و کمترین واحد پذیرنده و قرارداد منعقده مربوط 
به استان هرمزگان بوده است. این آمارها حاکی از آن است که 

تعداد متقاضیان و بنگاه هایی که در طرح ثبت نام کرده اند نسبت 
به ماه های گذشــته از روند رو به رشــدی برخوردار بوده است. 
مهمترین مزیت پیش بینی شده برای کارآفرینان و کارفرمایان 
در طرح این اســت که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق 
بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می شوند 
که مطابق آمار عملکرد طــرح کارورزی ۲۰ هزار و ۱۹۷ بنگاه 
در طرح ثبت نام کرده و ۱۰ هزار و ۲۴۷ نفر مشــمول معافیت 
بیمه ای قرار گرفتند. از جمله شــرایط برخــورداری از مزایای 

این طرح، داشتن مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی و سن 
کمتر از ۳۵ سال در زمان ثبت نام است. همچنین داشتن کارت 
 پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای متقاضیان 

مرد الزامی است.
به گزارش ایسنا، داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاهی و بنگاههای 
اقتصادی جهت بهره مندی از مزایای دوره کارورزی و معافیت 
بیمه ای می توانند به ســامانه کارورزی وزارت کار به نشــانی  

https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ضمن تاکید بر اصالح مدیریت برداشت از آب های 
زیرزمینــی از مطالعات آن مرکــز در خصوص 
مصرف بهینه آب در تولید مصالح ســاختمانی 

خبر داد.
به گزارش خبرگزار ی وزارت راه و شهرســازی، 
محمد شــکرچی زاده در خصوص مسأله کمبود 
آب و ضرورت تغییر در الگوهای استفاده از آب در 
ساخت و ساز و همچنین شهرسازی با یادآوری 
این مطلــب که برداشــت بی رویــه از آب های 
زیرزمینی دلیل عمده فرونشســت و مخاطرات 
مرتبط با آن اســت که آینده شــهرها و حیات 
آنها را تحت تأثیر قرار داده، گفت: مدت هاســت 
که تأثیر فرونشســت بر روی زیرساخت ها اعم 
از پل ها، خطــوط ریلی و فرودگاه ها در دســت 
بررســی و مطالعه کارشناسان مرکز است که در 
 برخی مــوارد راهکارهای کارشناســی نیز ارائه 

شده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
بخــش دیگر تأثیــر فرونشســت زمیــن را بر 
تأسیسات شــهری و ضرورت مطالعه آن عنوان 

کــرد و افزود: با توجــه به مســاله کمبود آب و 
هشدار کارشناســان ضرورت دارد تا مطالعات 
فرونشســت بر روی تأسیسات شهری گسترش 
یابد. همچنیــن در زون های فرونشســت باید 
تمهیدات خاصی اندیشــیده شــود تــا امنیت 
ساکنان، تأمین و مخاطرات فرونشست کاهش 
 یابد که این مهم در دســتور کار مرکز تحقیقات 

قرار دارد.
شــکرچی زاده راه مقابله با فرونشست و کاهش 
مخاطرات آن را مدیریت برداشــت از منابع آبی 
و تغییر الگوها به ویژه در کشــاورزی برشمرد و 
توضیح داد: تغذیه آب خوان ها یکی از روش های 
مرسومی اســت که در برخی از کشــورها مورد 
استفاده قرار گرفته اســت. با این روش به شکل 
مصنوعــی، آب خوان ها تغذیه آبی می شــوند و 
 بــه ایــن شــیوه، فرونشســت تا حــدی قابل 

کنترل است.
وی همچنیــن رعایت مالحظاتی را در شــیوه 
مصرف آب در مصارف خانگی، فضای سبز، مراکز 
صنعتی و همچنین در ساخت و ساز مورد تاکید 
قرار داد و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان 

باید به سمتی برود که استفاده از آب خاکستری 
احیا شــود. به این ترتیب که بخشــی از آبی که 
مصرف می شود، تحت عنوان آب خاکستری احیا 
شــود و در چرخه مصرف به ویژه برای فضاهای 
سبز و مصارف صنعتی مورد بهره برداری مجدد 

قرار بگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر 
احیای آب های مصرفی تاکید کرد و گفت: برای 
تولید هر مترمکعب بتن نزدیک به ۲۰۰ لیتر آب 
مصرف می شود، که ضرورت دارد تا در روش های 
تولید مصالح ساختمانی تجدیدنظر داشته باشیم. 
در حال مطالعه هستیم تا بدون آنکه از آب شرب 
در تهیه و تولید مصالح ساختمانی استفاده شود، 
بتوانیم از آب های تجدید شده که قباًل استفاده 
شده و احیا می شوند در تولید مصالح ساختمانی 

بهره ببریم.
شــکرچی زاده ارائه مشــوق به تولیدکنندگان 
مصالح ســاختمانی که از آب های تجدیدشده 
در تولید مصالح ســاختمانی بهره می برند را از 
راهکارهای نهادینه کردن مصرف بهینه آب در 

ساخت و ساز برشمرد.

گزارش های رسمی بیانگر رشــد ۳۲ درصدی قیمت 
تولید کننده در بخش برق است. به گزارش ایسنا، مرکز 
آمار ایران جزییات شاخص قیمت تولید کننده در بخش 
برق را منتشر کرد. بر این اساس، درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل 
)تورم فصلی( در بهار ۱۴۰۰ به ۱,۲ درصد رسید که در 
مقایســه با همین اطالع در زمستان، ۸.۲ واحد درصد 
کاهش دارد. در فصل مورد بررســی، درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل 
قبل، برای ســاعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، 

به ترتیب ۳.۹، ۴.۳- و ۱۱.۲ درصد بوده اســت. درصد 
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در 
فصل بهار ۱۴۰۰ به ۳۲درصد رسید. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش 
محصول خود به شرکت های توزیع برق، در فصل بهار 
۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹، ۳۲.۰ درصد افزایش 
داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه 
سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، 

به ترتیب ۲۲.۸، ۳۰.۸ و ۴۱.۲ درصد بوده است. درصد 
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش 
برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل ) متوسط تورم ساالنه( به ۴۵ 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ۱.۶ 
واحد درصد کاهش نشــان می  دهد. همچنین درصد 
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار 

و کم بار، به ترتیب ۳۸.۸، ۴۶.۰ و ۴۷.۴ بوده است.

آمارها نشــان  می دهد ســفرهای مردم در هفته 
گذشته که ممنوعیت ترددی هم نداشت، افزایش 
چهار درصدی را نســبت به هفته قبل از آن تجربه 
کرده است بدتر اینکه در این میان نام استان هایی 
مانند خراسان رضوی که از نظر شیوع ویروس کرونا 

در وضعیت بحرانی قرار دارند، در صدر قرار دارد!
به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین گزارش مرکز 
مدیریت راه های کشــور از تحلیل وضعیت تردد 
وســایل نقلیه مختلف در بازه زمانی هشتم تا ۱۴ 
مرداد ماه، متوســط تردد روزانه بین استانی یک 
میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۵۲ وســیله نقلیه بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش 
داشــته اما در قیاس با هفته گذشته افزایش چهار 
درصدی را تجربه کرده است. البته آمار تردد وسایل 
نقلیه ســبک یعنی خودروهای شخصی مردم نیز 

رشد چهار درصدی را نسبت به هفته گذشته داشت.
علت تردد باال در روز پنج شــنبه سال گذشته )۱۶ 
مرداد ماه ۱۳۹۹( تعطیل بودن شــنبه هفته بعد، 

مصادف با عید غدیر است.
گرچه در همین بازه زمانی حدود هشت میلیون و 
۷۹۴ هزار پالک یکتا )هر پالک یکبار در نظر گرفته 
شده باشد( در محورهای مواصالتی مشاهده شده 
که این آمار کمتر از هفته نخست مرداد ماه است. این 
یعنی تعداد مسافران و خودروهای آن ها کمتر شده 
اما با این وجود ترددشان )رفت و آمد( در محورهای 

مواصالتی بیشتر هم شده است.
باز هم مثل همیشه، این خودروها عمدتا متعلق به 
استان های تهران و البرز با سهمی بیش از ۲۰ درصد 
بوده و پس از آن خودرو استان های خراسان رضوی، 
فارس، اصفهان، مازندران و آذربایجان شــرقی در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند. از سوی دیگر ورود 
و خروج وسایل نقلیه در استان های مختلف نشان 
می دهد که استان های یزد با ۱۶ درصد، اصفهان با 
۱۱ درصد، قم با ۹ درصد و مرکزی با هشت درصد 
نســبت به هفته گذشته بیشــترین افزایش تردد 
را تجربــه کرده اند و ســفرهای ورودی و خروجی 
استان های آذربایجان غربی با ۱۰ درصد، هرمزگان 
با ۱۰ درصد، خراســان رضوی با ۹ درصد و یزد و 
سمنان نیز هر یک با هشت درصد بیشترین سفرها 
را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه 
کرده اند و این در حالی اســت که بســیاری از این 
استان ها مانند خراسان رضوی در وضعیت بغرنجی 
از نظر شیوع ویروس کرونا قرار دارند و به نظر خبری 
هم از اعمال محدودیت های ســفر و تردد در این 

استان ها نیست.

این برای ســومین بار در ۱۳ ســال اخیر است که 
ونزوئال اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می کند 
اما تمام دفعات قبلی به دلیل انجام نشدن اصالحات 

ساختاری نتیجه ای در بر نداشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، در حالی که 
نرخ تورم افسارگسیخته ونزوئال باعث شده است تا 
پول ملی این کشور هر روز کم ارزش تر شود، بانک 
مرکزی ونزوئال در بیانیه ای اعــالم کرد ۶ صفر از 
اسکناس های این کشــور حذف خواهد شد. این 
تغییر از روز یکم اکتبر اعمال می شود و هدف اصلی 
این کار، تسهیل مبادالت روزمره عنوان شده است.  
نیکالس مادورو- رییس جمهور ونزوئال- پیشــتر 
گفته بود مردم این کشور برای بیان قیمت ها، اعداد 

را تقسیم بر میلیون می کنند.
این برای ســومین بار در ۱۳ ســال اخیر است که 

ونزوئال اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می کند 
اما تمام دفعات قبلی به دلیل انجام نشدن اصالحات 
ساختاری نتیجه ای در بر نداشــته است. در سال 
۲۰۱۸ تعداد ۶ صفر و در سال ۲۰۰۸ نیز سه صفر 
از پول ملی حذف شده بود.   اقتصاد ونزوئال در سال 
های اخیر مشکالت حاد و تورم عجیبی داشته است 
که باالترین تورم ثبت شده در تاریخ معاصر جهان 
محسوب می شود. تنها در پنج ماه نخست امسال 
قیمت ها در این کشور به طور متوسط ۲۶۵ درصد 
افزایش پیدا کرده است. طبق اعالم بانک مرکزی 
ونزوئال، نرخ تــوم در ســال ۲۰۲۰ معادل ۳۰۰۰ 
درصد و در ســال ۲۰۱۹ هــم ۹۵۰۰ درصد بوده 
هر چند مخالفان دولت ادعــا دارند این رقم خیلی 
باالتر از این ها بوده اســت.  عالوه بر کاهش شدید 
قیمت نفت، سیاســت های عــوام فریبانه دولت و 

تحریم های آمریکا نقش زیادی در تشدید بحران 
اقتصادی ونزوئال داشــته اند. به گفته فردی نانز- 
وزیر ارتباط ونزوئال- از اکتبر اسکناس های جدید 
۱۰. ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ بولیواری منتشر و وارد چرخه 
پولی خواهند شد.  طی یک سال اخیر دالر به طرز 
غیررســمی تبدیل به واحد پول ونزوئال شده است 
چرا که با توجه به کاهــش روزافزون ارزش بولیوار 
که تنها سال گذشته ۹۹ درصد در برابر دالر ریزش 
کرد مردم تمایلی برای نگهــداری بولیوار ندارند و 
ترجیح می دهند به منظور حفظ ارزش پول خود از 
ارزهای معتبر استفاده کنند.  آن طور که خبرگزاری 
بلومبرگ گزارش کرده است اکنون ۶۴ درصد کل 
تراکنش ها در این کشور برای خرید و فروش روزانه 
بر حســب ارزهای خارجی  صورت می گیرد که در 

این بین ۵۵.۷ درصد آن بر حسب دالر بوده است.

معافیت بیمه ای ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی

افزایش ۳۲ درصدی هزینه تولید برقاستفاده از آب ُشرب در تولید مصالح ساختمانی ممنوع شود

ونزوئال ۶ صفر از اسکناس هایش را حذف می کندافزایش سفرها در هفته ای بدون ممنوعیت
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در تداوم روند ماه های اخیر؛

بورس صعودی آغاز شد، 
نزولی بسته  شد

سود بین بانکی 
۱۸.۰۸ درصد شد

نرخ برگشت چک 
همچنان تک رقمی است
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سرمقاله

بازگشت ارزش 
پول ملی؟

مجموعه اقداماتی که دولت 
جدید برای ثبات اقتصادی 
در نظر دارد موجب خواهد 
شد تا ارزش پول ملی تقویت 
شود. در این بین بهره وری و بهبود عوامل زیرساخت 
ملی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال جریان رشد 
اقتصادی در حد بسیار مطلوبی تقویب می شود. 
پیش بینی این است که میزان صادرات غیرنفتی 
قابلیت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش را خواهد داشت 
و بخش بزرگی از ارزش از دست رفته پول ملی با 
تحقق این عوامل جبران می شود. بازگشت ارزش 
پول ملی موجب افزایش سرانه ملی و پرقدرت شدن 

دامنه اقتصاد خواهد...

  ساســان شــاه ویسی، 
کارشناس اقتصادی 
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خودرو 
 نایاب شد 

۹ راهکار برای حل 
مشکالت صنعت سیمان

معامالت دالر در نخستین روز هفته استقرار دولت جدید کاهشی آغاز شد

آرامش نسبی  در  بازار ارز
صفحه3
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ساخت و ساز  گران تر  شد 
قیمت   نهاده های   ساختمانی   در   مقایسه  
 با   سال   قبل   بیش   از   دو   برابر  افزایش   یافته   است

بررســی قیمت ها در بازار خودرو نشــان می دهد 
که در طول یک هفته گذشــته برخــی خودروها 
افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومان را تجربه کرده اند. 
به گفته فعاالن بازار خودرو، نوسان نرخ دالر،  کاهش 
عرضه خودرو با توقف طرح ها فــروش فروق العاده 
خودروسازان و انتظارات تورمی ناشی از بی نتیجه 
بودن احیای برجام، زمینــه افزایش ۳ تا چندصد 
میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 
نسبت به هفته گذشته را فراهم کرده است. همچنین 
بررســی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که 
قیمت پژوSD V۸ ۲۰۶ در حــدود ۲۷۵ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیــک ۳۹۰ میلیون تومان، 
پراید ۱۱۱ حدود ۱۴۲ میلیون تومــان، پژو ۴۰۵ 
 LX EF۷ جی ال ایکس ۲۲۰ میلیون تومان و سمند

حدود ۲۴۲ میلیون تومان است...

کارشناس اقتصادی با اشــاره به سناریوهای پیش 
رو درباره ارز ترجیحی گفت:یک سناریو این است 
که ارز ۴۲۰۰تومانی کاالهای اساســی حذف شده 
و یارانه نقدی مســتقیم به مردم داده شود که نیاز 
بــه دوران گذار دارد. ســید رضا فاطمــی امین با 
حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشــنبه 
شب ۱۴ مرداد شبکه دو ســیما درباره تنظیم بازار 
کاالهای اساسی افزود: کاالهای اساسی یک طیف 
گسترده ای دارد که در ماه های گذشته چالش هایی 
در آن وجود داشت و مشکالتی در گمرک است که 
حدود ۴ تا ۵ میلیون کاال در گمرک وجود دارد.وی 
 ادامه داد: یک چالش در تأمیــن منابع برای خرید

 این کاالها وجــود دارد و چالش هایی در قراردادها 
وجود دارد و همچنین زمانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس صعودی آغاز شد، نزولی 
بسته  شد

بازار سرمایه روز پرنوسان را پشت سر گذاشت؛ به طوری 
که شــاخص کل بورس در ابتدای معامــات روندی 
صعودی داشت و تا یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحد افزایش 
یافت اما در ساعات میانی و پایانی معامات روندی نزولی 
به خود گرفت، به طوری که تا یک میلیون و ۴۰۷ هزار 
واحد نیز کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شاخص کل 
بورس روز گذشــته با ۱۷۱۸ واحد افزایش به رقم یک 
میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رســید. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم با ۱۹۴ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۴ هزار 
و ۲۴۸ واحد را ثبت کرد.معامله گــران این بازار ۸۸۳ 
هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال انجام 
دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت و بانک 
تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل گسترش نفت و گاز پارسیان، فوالد خوزستان، 
ملی صنایع مس ایران و توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

سود بین بانکی ۱۸.۰۸ درصد شد
نرخ سود بین بانکی با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به 
آخرین نرخ هفتگی این بازار  به ۱۸.۰۸درصد رســید.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی هر هفته نرخ سود بین 
بانکی را اعام می کند که در حال حاضر جدول تغییرات 
نرخ بهره بین بانکی نشان می دهد که این نرخ به ۱۸.۰۸ 
درصد رسیده اســت.این در حالی است که در بازار بین 
بانکی نرخ ســود پیش از این ۱۸.۱۷ درصــد بوده و با 
کاهش ۰.۰۹ درصدی مواجه شده است. البته از آذرماه 
سال گذشته تا اوایل خردادماه سال جاری نرخ سود بین 
بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شــده بود تا 
آنکه از اردیبهشــت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا 
اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.این نرخ تا پایان تیرماه روند 
صعودی پیدا کرد و به ۱۸.۶۱ درصد رسید اما از این زمان 
به بعد روند کاهشی پیدا کرده و به  ۱۸.۰۸ درصد رسیده 
است که به نظر می رسد کنترل نرخ بازار بین بانکی در 
محدوده ۱۸ درصد، سیاســت بانک مرکزی در شرایط 
فعلی باشد.گفتنی است؛ نرخ بهره بین بانکی به عنوان 
یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا 

بهره در سایر بازارها جهت می دهد.

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن:
همه امکانات بانک مسکن برای 

واکسیناسیون بسیج شد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، در این طرح 
قرار است ظرف حداکثر یک هفته تمامی کارکنان بانک اعم 
از شاغل و بازنشسته واکسینه شوند.این طرح به دنبال آغاز 
فاز اول واکسیناسیون کارکنان این بانک در تاریخ ۷ مرداد 
ماه به اجرا درآمده اســت و در حال حاضر همه نیروهای 
خدمتگزار در شــبکه بانکی کشور تحت پوشش عملیات 
واکسیناسیون برای مقابله با کرونا قرار گرفته اند.محمود 
شــایان صبح امروز در مجتمع پردیس فرمانیه خطاب به 
کارکنان بانکی که برای واکسیناسیون حضور پیدا کرده 
بودند ، اعام کرد: این خدمت به دنبال پیگیری های شورای 
هماهنگی بانک ها و تاش مدیران عامل شبکه بانکی برای 
کارکنان به اجرا درمی آید چرا که اعتقاد داریم کارکنان بانک 
ها در صف اول خدمات رسانی به مردم قرار دارند و به همین 

خاطر در معرض بیشترین خطر ابتا به کرونا می باشند.

پیــام مدیرعامــل محترم به 
مناسبت دوازدهمین سالگرد 

تاسیس بانک توسعه تعاون 
به مناسبت دوازدهمین سالگرد بانک توسعه تعاون مدیرعامل 
بانک پیام تبریکی صادر کرد.۱۵ مرداد ماه مصادف اســت 
با سالگرد تأســیس بانک توســعه تعاون، روزی که پس از 
طی مراحل مختلف قانونی، آرزوی دیرینه فعالین و دست 
اندرکاران بخش اقتصاد تعاونی ایران اسامی برای ایجاد بانکی 
تخصصی محقق شد و این امید قوت گرفت که شاهد تسریع 
روند توسعه کسب و کار تعاونی و کوتاه شدن مسیر تامین 
اعتبارات الزم در راستای گسترش فعالیت های شرکت ها 
و اتحادیه های تعاونی باشیم.دوستان، ماموریت اصلی این 
بانک تأمین و تجهیز منابع الزم بخش تعاونی کشور است، 
بخشی که به دلیل اهمیت آن در ایجاد اشتغال، توزیع عادالنه 
ثروت و به خدمت گرفتن تمامی نیروهای مستعد فعالیت و 
ازجمله دهک های کمتر بهره مند اجتماعی، در قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران هم شأن دو بخش دولتی و خصوصی 
دیده  شده است و از این منظر می توان بدون مبالغه گفت که 
نه تنها به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی نیز از جایگاهی حائز 
اهمیت برخوردار می باشد؛ و به حمد پروردگار، سوابق و روند 
فعالیت ها بر این نکته داللت دارد که بانک توســعه تعاون 
به عنوان جوان ترین بانک دولتی جمهوری اســامی ایران 
طی سال های تأسیس و به همت کارکنان پرتاش خود به 
توفیقات بسیاری در حوزه ماموریت خود و همچنین دیگر 

عرصه های کار و فعالیت نائل آمده است.

خبر

بانک  ها

اقتصادنیوز مسکن در هر سه 
قــاب تورمی نشــان می دهد 
کاهش قیمت مسکن حداقل 
در آینده ای نزدیک در پایتخت 
دور از انتظار به نظر می رسد.به 
گزارش اقتصادنیوز، از عوامل تاثیرگذار بر روند تورم هر کاال 
تغییرات هزینه تولید آن است. در بخش مسکن نیز تورم 
نهاده های ساختمانی نشــان می دهد رشد قیمت مسکن 
چه مسیری را در فصل های آتی دنبال خواهد کرد.این تورم 
اکنون در نهاده های ساختمانی شهر تهران به دومین رکورد 
نقطه ای خود در دهه ۹۰ دست پیدا کرده است. به طور کلی 
بررســی تورم این گروه در مقیاس فصلی و نقطه ای نشان 
دهنده سیر صعودی هزینه ساخت مسکن در تهران بوده و 

گویا همچنان ادامه دارد.

رکورد تورم فصلی خدمات در بهار 1400
شاخص نهاده های ساختمانی شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ 
نســبت به همین زمان در فصل قبل ۱۹.۴ درصد افزایش 
یافته و به چهارمین رکورد خود در میان رشدهای فصلی 
ثبت شده در دهه ۹۰ دست پیدا کرده است.روند سال های 
گذشته نشان می دهد بیشترین تورم فصلی در تابستان ۹۹ 
رخ داده که برابر با ۳۰.۲ درصد بوده است.تفکیک اجزای 
نهاده های ساختمانی در پایتخت منعکس کننده تغییرات 
قیمت در هر بخش است.گروه »خدمات« در میان گروه های 
ساخت و ساز مسکن در تهران رکورد تورم فصلی خود در 
دهه ۹۰ را ثبت کرده اســت.به طور کلی غالبا تورم ماهانه 
در بخش خدمات از مسیری نوســانی در دهه ۹۰ تبعیت 
می کرده است. به این صورت که هر ساله در بهار تورمی  به 
مراتب بیشتر از فصول دیگر سال رقم خورده و پس از آن به 

میزان قابل توجهی کاهش می یافته است.این تورم در بهار 
سال جاری به ۲۷.۷ درصد رسیده که بیشترین رقم در دهه 

۹۰ به حساب می آید.

تورم، دومین رکورد تورم نقطه ای در ساخت و 
ساز مسکن

مقیاسه شاخص قیمت ها با فصل مشابه خود در سال گذشته 
نشان دهنده تورم نقطه ای اســت. این تورم در نهاده های 
ســاختمانی تهران در بهار ســال جاری به ۱۰۰.۷ درصد 
رسیده است.در ده سال گذشته این دومین رکورد تورم نقطه 
ای در ساخت و ساز مسکن به شمار می آید.رکورد تورم نقطه 
ای در این بخش به زمستان ۹۹ متعلق بوده که برابر با ۱۰۱.۶ 
درصد به ثبت رسیده است و تنها ۰.۹ واحد درصد باالتر از 
بهار امسال بوده است.در میان گروه های ساخت و ساز مسکن 
در سه ماه نخست سال بخش »سنگ« بیشترین تورم نقطه 
ای را ثبت کرده اســت.این گروه از پاییز سال قبل تاکنون 
همواره تورمی باالتر از ۱۰۰ درصد داشته و اکنون با افزایشی 

قابل توجه به باالترین رکورد خود دست پیدا کرده است.

در مقایسه با سایر گروه های ســاخت و ساز مسکن تورم 
۱۴۳.۷ درصدی گروه »سنگ« بیشترین بوده است.

 تورم
رکوردزنی تورم میانگین ساخت و ساز مسکن در کل دهه ۹۰

تورم میانگین یا ساالنه به مقایســه میانگین شاخص در 
چهار فصلی منتهــی به فصل مورد نظر بــا همین اطاع 
در ســال قبل گفته می شــود.این تورم در فصــل بهار به 
۹۳.۵ درصد رســیده که نســبت به فصل قبل ۱۷ واحد 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. رکورد زنی تورم میانگین 
این بخش  در بهار در کنار تورم نقطــه ای ۱۰۰ درصدی 
و چهارمین رکورد رشــد فصلی در ســه ماه نخست سال 
جاری نشان دهنده مســیر صعودی قیمت ها در ساخت 
و ســاز مســکن تهران دارد.به عبارت دیگر در شرایطی 
که روند هر ســه شــاخص از تورم نهاده ها ساختمانی در 
تهران مسیری افزایشی را ثبت کرده پس نمی توان انتظار 
کاهش در هزینه تولید مســکن را در فصول آتی داشت. 
این امر در نهایت منجر به رشد هزینه مسکن شده و مانع 

 از افت قیمت مســکن حد اقل در آینده ای نزدیک خواهد
 شد.

طی 4 ماهه نخست سال؛
سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در سال قبل 1۳ 

برابر امسال بود
میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی 
سال گذشته ۱۱ درصد و متوسط رشــد ماهانه قیمت در ۴ 
ماهه امسال ۰.۸ درصد است که ۱۳.۷ برابر امسال محسوب 
می شود.به گزارش مهر، در اردیبهشت امسال نسبت به ماه 
قبل از آن )فروردین ۱۴۰۰( متوســط قیمت هر متر مربع 
مســکن در تهران کاهش ۱.۸ درصدی داشت.اما در خرداد 
ماه امسال نسبت به اردیبهشت ســال جاری شاهد افزایش 
۳ درصدی متوسط قیمت مســکن بودیم؛ این سرعت رشد 
ماهانه متوسط قیمت مسکن در تیر ماه نسبت به ماه قبل از 
آن )خرداد ۱۴۰۰( نیز ۱.۳ درصد بود.میانگین رشد ماهانه 
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران در ۴ ماهه نخست 
امسال ۰.۸ درصد برآورد شده اســت.این در حالی است که 
در اردیبهشت سال گذشته، متوسط قیمت هر متر مسکن 
نسبت به فروردین ۱۳۹۹ رشــد ۱۱ درصدی داشته است.
این روند در ماه های پس از آن نیز ادامه یافت و در خرداد سال 
قبل شــاهد افزایش ۱۱.۶ درصدی متوسط قیمت مسکن 
نسبت به اردیبهشــت ۱۳۹۹ بودیم. ضمن اینکه متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تیر ماه سال گذشته 
در مقایســه با ماه قبل از آن )خــرداد ۱۳۹۹( افزایش ۱۰.۴ 
درصدی داشته است.بنابراین میانگین افزایش ماهانه متوسط 
قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در ۴ ماهه نخست 
سال گذشته، ۱۱ درصد بوده است.مقایسه این سرعت رشد 
ماهانه قیمت مسکن در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان دهنده 
 ۱۳.۷ برابر بودن این سرعت در سال گذشته نسبت به سال 

جاری است.

قیمت   نهاده های   ساختمانی   در   مقایسه    با   سال   قبل   بیش   از   دو   برابر  افزایش   یافته   است

ساخت و ساز  گران تر  شد 

ضرب االجل رئیس جمهور برای 
نهایی کردن طرح تحول در نحوه 

مقابله با کرونا
رییس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با بیــان اینکه برای تغییر این 
وضعیت نیازمنــد اقدام جهادی و جهشــی 
هســتیم، تاکید کرد: کار مســوالن اجرایی 
کشور فقط توصیه نیست و باید ضمانت اجرای 
مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ شده درنظر 
گرفته شود.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه باید از انفعــال در نحوه مقابله 
با کرونا خــارج شــویم و رویکردهای فعاالنه 
اتخاذ شــود، تصریح کرد: ضروری است که 
سازوکارهای متناســب برای بسیج نیروهای 
داوطلــب و نهادهای مردمی طراحی شــود.

رئیسی با اشاره به ضرورت دریافت پیشنهادات 
تخصصــی دانشــگاههای علوم پزشــکی و 
تجربیات عملی دستگاه های اجرایی سراسر 
کشور برای نهایی کردن طرح تحول در مقابله 
با کرونا، خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم 
پزشکی و استانداری های سراسر کشور هرچه 
زودتر تجارب یک ســال و نیم اخیر در مقابله 
با کرونا، موانع پیش رو و پیشنهادات تحولی 
خود را به وزارت بهداشــت و وزارت کشــور 
ارسال نمایند.رئیس جمهور همچنین تاکید 
کرد: طرح جامــع تحول در نحــوه مقابله با 
ویروس کرونا با استفاده از تجربیات یک سال 
و نیم اخیر کشور در کمیته ویژه ای تدوین و 
هفته آتی در دستور کار جلسه ستاد ملی قرار 
خواهد گرفت.رئیسی افزود: طرح جامع تحول 
شامل پروتکل های بهداشتی، سازوکارهای 
درمانی، فرآیند تامین و تولید واکسن، سازوکار 
واکسیناسیون عمومی، برآورد وضعیت آینده 
کرونا و راهکارهای پیشگیری و نحوه مواجهه 
با انواع جهش یافته ویروس، ســازوکارهای 
حمایت از کســب و کارهای متضرر از کرونا، 
نحوه حمایت شایسته از کادر درمان و افزایش 
مشــارکت مردم و نهادهای مردمی در بخش 
های مختلف خواهد بود.رئیسی با بیان اینکه 
تدوین طرح تحول در نحــوه مقابله با کرونا 
بافاصله پس از پایان انتخابات، زیر نظر دفتر 
رییس جمهور آغاز شــده بود، اظهار داشت: 
با دریافت نظــرات کارگروه های تخصصی و 
فراخوان پیشــنهادات نو و اخــذ تجربیات از 
مجامع علمی و تخصصی سراسر کشور، این 
طرح وارد مرحله نهایی و تصویب در ستاد ملی 
کرونا خواهد شد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
باید خودمان را مجهز کنیم که اگر کرونا ادامه 
داشت چگونه کشور را اداره کنیم، تصریح کرد: 
در عین حمایت از تولید داخلی واکسن، برای 
واردات واکســن از خارج نیز از هیچ اقدامی 

فروگذار نخواهیم کرد.

گزارش بانک مرکزی از نرخ 
دالر در بهار امسال 

طبق اعام بانک مرکزی، میانگین نرخ دالر در 
بهار امسال بیانگر این است که قیمت فروش 
این ارز در بازار نســبت به پایان سال گذشته 

معادل ۴.۲ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در گزارشی 
نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد 
در بهار سال جاری را اعام کرده که طبق آن 
در فروردین ماه دالر در بازار بین بانکی معادل 
۴۲۰۰ تومان فروخته می شد و در همین ماه 
این نوع ارز در بازار آزاد بــه قیمت ۲۴ هزار و 

۵۴۲ تومان فروخته شده است.
عاوه براین، در اردیبهشــت امسال نیز نرخ 
فروش دالر در بازار بین بانکــی و بازار آزاد به 
ترتیب معادل ۴۲۰۰ و ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان 
بوده است. همچنین، طبق این گزارش دالر 
در خرداد ماه در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ 
تومان و در بازار آزاد به قیمت ۲۳ هزار و ۴۳۳ 

تومان فروخته شده است.
بنابراین، دالر در بازار بین بانکی با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان و در بازار آزاد با میانگین نرخ ۲۳ هزار 
و ۵۰۴ تومان در بهار سال جاری معامله شده 

است.
از آنجاکه در سه ماهه پایانی سال گذشته نرخ 
فروش دالر در بازار بین بانکی ۴۲۰۰ تومان و 
در بازار آزاد نیز به طور متوسط ۲۴ هزار و ۵۴۱ 
تومان بوده است، در مقایسه با بهار امسال در 
بازار آزاد با ۴.۲ درصد با کاهش قیمت مواجه 

شده است.   
عاوه برایــن، در این مدت نرخ ایــن ارز در 
بازار بین بانکی نیز نسبت به بهار سال جاری 

تغییری نکرده و ثابت مانده است.   

اخبار
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کارشــناس اقتصادی با اشاره به ســناریوهای پیش رو 
درباره ارز ترجیحی گفت:یک ســناریو این است که ارز 
۴۲۰۰تومانی کاالهای اساسی حذف شده و یارانه نقدی 
مستقیم به مردم داده شــود که نیاز به دوران گذار دارد.
به گزارش صدا و سیما، سید رضا فاطمی امین با حضور 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب ۱۴ مرداد 
شبکه دو سیما درباره تنظیم بازار کاالهای اساسی افزود: 
کاالهای اساسی یک طیف گسترده ای دارد که در ماه های 
گذشــته چالش هایی در آن وجود داشت و مشکاتی در 
گمرک است که حدود ۴ تا ۵ میلیون کاال در گمرک وجود 
 دارد.وی ادامه داد: یک چالش در تأمین منابع برای خرید
 این کاالها وجــود دارد و چالش هایی در قراردادها وجود 
دارد و همچنین زمانی که این کاالها از گمرک ترخیص 
می شــوند در زنجیره توزیع هم چالش هایی وجود دارد.
فاطمی امین با بیان اینکه این مسائل با یک تدبیر صحیح 
قابل حل است گفت: باید ترخیص کاال در گمرک تسهیل 
شود و گلوگاه های حمل روان شود که البته نسبت به یک 
ماه قبل کار بهتر انجام می شود و همچنین درباره تأمین 

کاال هم شرکت هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران 
و شرکت پشتیبانی امور دام قراردادهای جدیدی را طی 
مدت اخیر پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می کند 
تا تأمین کامل شود.وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه 
درباره زنجیــره تأمین کاال انجام دهیم افــزود: کاالها از 
زمانی که از گمرک خارج می شوند باید بتوان رصد کرد 
به خصوص اینکه به بعضی از کاالهــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت می کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه ها کمتر 
بود.فاطمی امین ادامه داد: شــرکت بازرگانی دولتی در 
هفته های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی 
منتقل شد که کار درستی است.این کارشناس اقتصادی 
درباره اســتفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم درآمد 
گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشــد و تاش کنیم این 
یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه 
به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک 
دوران گذار دارد که این دوران یکباره نمی تواند انجام شود.

وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به مصرف کننده برسد، چون 
قدرت انتخــاب را به آن ها می دهد، اما یــک دوران گذار 
می خواهد و فکر می کنم برنامه هایی در دولت سیزدهم 
وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل 
 کند به صورت کامًا طبیعی اصاح ســاز و کار را انجام

دهد.

دولت در تمام شرکت ها ۲۵ درصد سهام دارد
کارشناس اقتصادی گفت: دولت شریک تمام شرکت های 
ایرانی است االن ۲۵ درصد سهام در تمام شرکت ها دارد و 
شرکت ها هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن را 
به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع 
موفقیت کسب و کارهاست.فاطمی امین درباره محیط 
کسب و کار افزود: محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر 
یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر 
خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری، 

کیفیت و بازارش باشد.وی افزود: زمانی که محیط کسب 
و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه 
داخل کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می گذارد و 
موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی 
حدود ۸۰ درصد از دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی 
را شامل می شود که باید ساز و کار اینها اصاح شود.این 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجوزها شامل قواعد کسب 
و کار هم می شود و باید یک نظام حرفه ای مقررات گذاری 
شکل بگیرد و همچنین ساز و کاری که مجوز می دهد هم 
باید اصاح شود.فاطمی امین گفت: خیلی از مجوزها اصًا 
الزم نیست گرفته شود فقط باید اســتانداردهای کار را 
مشخص کنیم و در صورت اثبات خاف استانداردها در 
کار به عنوان حمایت از مصرف کننده با او برخورد شود و 
همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.
وی افزود: ممکن اســت اصاح نظام مالی دو تا سه سال 
زمان ببرد ولی البته اصاحاتی را در سال جاری می توان 
انجام داد و اگر بخواهیم نظام تأمین مالی حرفه ای داشته 

باشیم زمان بر است.

کارشــناس اقتصادی با اشاره به ســناریوهای پیش رو 
درباره ارز ترجیحی گفت:یک ســناریو این است که ارز 
۴۲۰۰تومانی کاالهای اساسی حذف شده و یارانه نقدی 

مستقیم به مردم داده شود که نیاز به دوران گذار دارد.
به گزارش صدا و سیما، ســید رضا فاطمی امین با حضور 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشــنبه شب ۱۴ مرداد 
شبکه دو سیما درباره تنظیم بازار کاالهای اساسی افزود: 
کاالهای اساسی یک طیف گسترده ای دارد که در ماه های 
گذشــته چالش هایی در آن وجود داشت و مشکاتی در 
گمرک است که حدود ۴ تا ۵ میلیون کاال در گمرک وجود 
 دارد.وی ادامه داد: یک چالش در تأمین منابع برای خرید
 این کاالها وجود دارد و چالش هایــی در قراردادها وجود 
دارد و همچنین زمانی که ایــن کاالها از گمرک ترخیص 
می شــوند در زنجیره توزیع هم چالش هایی وجود دارد.

فاطمی امین با بیان اینکه این مسائل با یک تدبیر صحیح 
قابل حل است گفت: باید ترخیص کاال در گمرک تسهیل 
شود و گلوگاه های حمل روان شود که البته نسبت به یک ماه 
قبل کار بهتر انجام می شود و همچنین درباره تأمین کاال هم 
شرکت هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت 
پشتیبانی امور دام قراردادهای جدیدی را طی مدت اخیر 
پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می کند تا تأمین کامل 
شود.وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه درباره زنجیره 
تأمین کاال انجام دهیم افزود: کاالها از زمانی که از گمرک 
خارج می شــوند باید بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به 

بعضی از کاالها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کنیم که اگر 
ارز آزاد بود این دغدغه ها کمتر بود.فاطمی امین ادامه داد: 
شرکت بازرگانی دولتی در هفته های اخیر از وزارت صمت 
به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که کار درستی است.
این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از کارت اعتباری 
برای اقشار کم درآمد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد 
و تاش کنیم این یارانه به نوعی به دســت مردم برسد یا 
اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد 
باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یکباره 
نمی تواند انجام شود.وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به مصرف 
کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آن ها می دهد، اما یک 
دوران گذار می خواهد و فکر می کنم برنامه هایی در دولت 
سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار 
 تحمیل کند به صورت کاماً طبیعی اصاح ساز و کار را انجام

دهد.

دولت در تمام شرکت ها ۲۵ درصد سهام دارد
کارشناس اقتصادی گفت: دولت شریک تمام شرکت های 
ایرانی است االن ۲۵ درصد ســهام در تمام شرکت ها دارد 
و شرکت ها هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن 

را به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع 
موفقیت کسب و کارهاســت.فاطمی امین درباره محیط 
کسب و کار افزود: محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر 
یک واحد تولیدی هســتیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر 
خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری، 
کیفیت و بازارش باشد.وی افزود: زمانی که محیط کسب و 
کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل 
کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می گذارد و موضوعاتی 
مانند نظام بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی حدود ۸۰ درصد 
از دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می شود 
که باید ساز و کار اینها اصاح شود.این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: مجوزها شامل قواعد کسب و کار هم می شود و باید 
یک نظام حرفه ای مقررات گذاری شکل بگیرد و همچنین 
ساز و کاری که مجوز می دهد هم باید اصاح شود.فاطمی 
امین گفت: خیلی از مجوزها اصاً الزم نیست گرفته شود فقط 
باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت اثبات 
خاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف کننده 
با او برخورد شود و همچنین در خیلی از کسب و کارها یک 
گواهی کافی است.وی افزود: ممکن است اصاح نظام مالی 
دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصاحاتی را در سال جاری 

می توان انجام داد و اگر بخواهیم نظام تأمین مالی حرفه ای 
داشته باشیم زمان بر است.این کارشناس اقتصادی گفت: ما 
اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن 
به کارایی بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می گردد و در یک 
بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.فاطمی 
امین ادامه داد: صادرات یکی از اولویت های مهم و ضروری 
کشور است چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت 
به سال گذشته داشته باشیم یک درآمد ارزی ایجاد خواهد 
کرد و بازار ارز را متعادل می کند چــون ارز در تورم و ثبات 
اقتصادی تأثیر گذار است.وی گفت: ما در سه تا چهار سال 
گذشته تورم باالیی داشتیم و برای اولین بار در تاریخ کشور 
سه سال پیاپی تورم باالی ۲۵ درصد داشتیم که تاکنون وجود 
نداشته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی 
کاهش پیدا کرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی 
که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی شود و در پی آن 
درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی کنیم 
چون کسی توان خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی 
به نام صادرات مطرح می شود و برای بازیابی اقتصاد حداقل 
باید یکسال تا یکسال و نیم به طور ویژه برای صادرات وقت 
بگذاریم البته نه تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه 
عاوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجــاد کنیم و به این معنا 
نیست که یکســری اقام که مورد نیاز مردم است را صادر 
کنیم ما زمینه های بسیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی 

محصول وجود دارد.

طبق آمار بانک مرکزی، نســبت تعداد و ارزش 
چک های برگشــتی در خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب 

برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۵ درصد است.
به گزارش مهر، کاهش چک های برگشــتی در 
بازار به معنای افزایش اعتبــار چک های مبادله 
شده است. هر چند تا سال ۱۳۹۶ برگشت چک به 
حدی بود که بسیاری از صاحبان کسب و کار را 
با مشکل مواجه می کرد، اما با اصاح قانون چک 
در ســال ۱۳۹۷، نرخ برگشت چک در سال های 

متوالی کاهش پیدا کرد.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی مطابق روند 
هر ماه خود ارائه داده است، در خرداد ماه ۱۴۰۰، 
۸ میلیون فقره چک صادر شــده که ارزش آن ها 

در مجموع برابر با ۲۲۲.۶ هــزار میلیارد تومان 
است. این در حالی است که ۷۷۳ هزار فقره چک 
به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده 
است. بنابراین نســبت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله شــده برابر ۹.۷ درصد و نسبت ارزش 
چک های برگشــتی به مبادله شده برابر با ۱۲.۵ 
درصد است.در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 
که نســبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
مبادله شــده به ترتیب برابر با ۱۱.۱ درصد و ۱۲ 

درصد بوده است، در نتیجه خرداد امسال نسبت 
تعداد چک های برگشتی با کاهش ۱۲.۷ درصدی 
و نسبت ارزش چک های برگشتی با افزایش ۴.۲ 
درصدی همراه بوده است. با این حال، همچنان 
نســبت به قبل از اصاح قانون چک و در ســال 
۱۳۹۶، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی 
با کاهش ۳۹.۴ درصدی و ۴۵.۷ درصدی همراه 

است.
عاوه بر این، در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ 

و یک سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹، نسبت ارزش 
چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر 
با ۱۱.۱ درصــد و ۱۱.۹ درصد بوده اســت که با 
مقایســه این آمار، کاهش ۶.۷ درصدی در این 

دوره زمانی مشاهده می شود.
همچنین با در نظر گرفتن نسبت تعداد چک های 
برگشتی به مبادله شــده در یک سال منتهی به 
خرداد ۱۴۰۰ و یک سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹، 
نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده به 
ترتیب برابر با ۸.۷۸ درصــد و ۱۰ درصد خواهد 
شد. بنابراین مشاهده می شــود که در این دوره 
زمانی هم کاهش ۱۲.۲ درصــدی اتفاق افتاده 

است.

سناریوهای پیش روی ارز 4۲00 تومانی کاالهای اساسی

در تداوم روند ماه های اخیر؛

نرخ برگشت چک همچنان تک رقمی است

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد؛

۹ راهکار برای حل مشکالت صنعت سیمان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۳ دالر و ۸۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۸۱ هزار و ۵۳۲ تومان است.
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بازگشت ارزش پول ملی ؟
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی 

مجموعه اقداماتی که دولت جدید برای ثبات اقتصادی در نظر دارد موجب خواهد شد تا ارزش پول ملی تقویت شود. در این بین بهره وری و بهبود عوامل زیرساخت ملی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال جریان رشد اقتصادی در حد بسیار مطلوبی 
تقویب می شود. پیش بینی این است که میزان صادرات غیرنفتی قابلیت 50 تا 100 درصد افزایش را خواهد داشت و بخش بزرگی از ارزش از دست رفته پول ملی با تحقق این عوامل جبران می شود. بازگشت ارزش پول ملی موجب افزایش سرانه 
ملی و پرقدرت شدن دامنه اقتصاد خواهد شد و اتالف و هدررفت منابع درون زا هم به حداقل خواهد رسید. دامنه متغیرهای از دست رفته و سوداگری ارزی پولی و تامین مالی بانک ها نیز بهبود خواهد یافت. این اتفاقات منجر به افزایش قدرت و 

ظرفیت پول ملی می شود و اثر کاهنده را بر روی نرخ دالر خواهد گذاشت.
بدین ترتیب اولین کار دولت باید کنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن باشد. نظارت بر قیمت ها باید به عنوان یک اصل درنظر گرفته شود، به طوری که در سالیان اخیر شاهد آن بوده ایم که با نوسانات اندک ارزی، قیمت بسیاری از کاالها با افزایش 

سرسام آوری روبه رو می شدند و این امر در سایه عدم نظارت بسیاری از نهادهای متولی صورت می گرفت.
اما  وقتی این عوامل محقق نشود عوامل شوک آور تاثیر گذار می شود. به عنوان مثال اگر اعالم شود تحریم ها گسترده تر می شود دالر افزایشی خواهد شد و دالر توزیعی هم توسط صادر کننده کاهش می یاید و پویایی به اقتصاد باز نخواهد گشت. 
به عبارتی دیگر البته با این وضعیت قبل از آنکه ظرفیت های اقتصاد ملی را به چرخش دربیاید و قابلیت های جهش تولید را فعال کنیم و بخش های تعلیق شده در اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، نباید به رفع مشکالت اقتصادی در سایه برجام 

دل خوش کرد. احیای برجام با چنین شرایطی، خروجی اثربخشی هم در اقتصاد ما نخواهد داشت .
در شرایط فعلی حرکت به طرف ثبات که یکی از مولفه های سازنده جریان پول و ارز بوده شکل گرفته است. عمده اقداماتی که دولت جدید انجام می دهد مبتنی بر ثبات اقتصادی و تولید ملی است و این اتفاقات خود به خود ضرورت افزایش ارزش 

پول ملی را منجر می شود و با افزایش ارزش پول ملی نرخ دالر به حالت تعادل باز خواهد گشت. 
بنابراین در مرحله اول دولت باید به قوانینی که وجود دارد رجوع کند و در عین حال، ساختار بانک مرکزی را به طرفی ببریم که ضمن حفظ استقالل و آنچه با رویکردهای سیاست گذاری های عمیق و موثر در حوزه پولی و بانکی وجود دارد سوق 
پیدا کند. ستقالل بانک مرکزی یعنی صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی بتواند آنچه  به موجب رویکردهای کارشناسی عالمانه و سیاست گذاری های خود در پیش 

رو دارد بدان دست یابد.

رونــد معامالت بــازار ارز در 
هفته ای که گذشت نشان داد 
فعاالن این بازار در معامالت 
خود، راه احتیــاط را در پیش 
گرفتــه و منتظــر تعییــن 
سیاست های جدید اقتصادی هستند. از سوی دیگر با روی 

کار آمدن دولت جدید انتظارها برای کاهش قیمت ارز آغاز 
شد. کارشناسان بازار ارز بر این باورند که برنامه های دولت 
ابراهیم رئیسی با توجه به وعده های وی در زمان انتخابات 
موجب خواهد شد تا نرخ دالر روند کاهشی به خود بگیرد.

البته این در حالی اســت که قیمت ارز وابسته به عوامل 
تهدید کننده بســیاری اعم از فضای مبهــم مذاکرات 
وین، و وضعیت هشــداردهنده نقدینگی و... است. یک 
کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: مجموعه 
اقداماتی که دولت جدید برای ثبــات اقتصادی در نظر 

دارد موجب خواهد شــد تا ارزش پول ملی تقویت شود. 
در این بین بهــره وری و بهبود عوامل زیرســاخت ملی 
اتفاق خواهد افتاد. ساسان شاه ویسی اضافه کرد: عمده 
اقداماتی که دولت جدید در دســتور کار دارد مبتنی بر 
ثبات اقتصادی و تولید ملی اســت و این اتفاقات خود به 
خود ضرورت افزایش ارزش پول ملی را منجر می شــود 
 و با افزایــش ارزش پول ملی نرخ دالر بــه حالت تعادل 

باز خواهد گشت.
در حالی که انتظار می رفت در ادامه روند رو به رشد انتهای 

هفته گذشته، دالر کانال ۲۶ هزار تومانی را حفظ کند، نرخ 
اسکناس آمریکایی کاهشی شد و در انتهای هفته جاری 
حتی به نیمه اول کانال ۲5 هزار تومانی بازگشت. این در 
حالی است که اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی این 
روزها نسبت به آینده تورم در کشور اظهار نگرانی کرده و 
تنها راه کنترل پایه پولی و نقدینگی را رعایت جدی انضباط 
مالی دانسته است. همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی هم 
به طور پیوسته، نســبت به تامین پولی کسری بودجه و 

اثرات تورمی ناشی از آن هشدار می دهد.

معامالت دالر در نخستین روز هفته استقرار دولت جدید كاهشی آغاز شد

آرامش نسبی  در  بازار ارز
شایلی قرائی
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بررســی قیمت هــا در بازار 
خودرو نشان می دهد که در 
طول یک هفته گذشته برخی 
خودروهــا افزایــش قیمت 
50 میلیــون تومان را تجربه 
کرده اند. به گفته فعاالن بازار خودرو، نوسان نرخ دالر، 
 کاهش عرضه خودرو با توقف طرح ها فروش فروق العاده 
خودروسازان و انتظارات تورمی ناشی از بی نتیجه بودن 
احیای برجام، زمینه افزایش ۳ تا چندصد میلیون تومانی 
قیمت خودروهــای داخلی و وارداتی نســبت به هفته 
گذشته را فراهم کرده است. همچنین بررسی قیمت ها 
 SD V۸ ۲0۶در بازار خودرو نشان می دهد که قیمت پژو
در حدود ۲۷5 میلیون تومان، پژو ۲0۷ اتوماتیک ۳۹0 
میلیون تومان، پراید 111 حدود 1۴۲ میلیون تومان، 
 LX پژو ۴05 جی ال ایکس ۲۲0 میلیون تومان و سمند

EF۷ حدود ۲۴۲ میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در رابطه با گرانی 
چند روز اخیر برخی خودروها در بازار می گوید: کمبود 
خودرو به نسبت تقاضایی که در بازار وجود دارد موجب 
شده تا در برخی خودروها رشد قیمت را شاهد باشیم. 
ســعید موتمنی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به 
شرایطی که در بازار خودرو ایجاد شده در فضای مجازی 
نیز فروشــندگان هر قیمتی را به دلخــواه خود برای 
خودروها گذاشته اند و قیمت های مورد نظر از قیمت 

های کف بازار بسیار باالتر است. 
با اســتناد به گفته های رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو، گویا دوباره بستر فعالیت برای دالالن بازار خودرو 
فراهم شــده و در این بین مردم و مصرف کنندگان که 
ناچارند در شــرایط فعلی خودرو خریدارای کنند ضرر 
و زیان بسیاری را متحمل می شــوند.  مجلس و دولت 
ماه هاســت به دنبال اجرای طرحی برای مدیریت بازار 
خودرو هستند اما هیچ طرحی هنوز نهایی نشده و اقدامی 

برای ســاماندهی بازار صورت نگرفته است. یکی از این 
طرح ها، طرح ســاماندهی صنعت خودرو است که در 
کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و با گذشت ۸ 
ماه از مطرح شدنش، بررسی طرح همچنان ادامه دارد و 
هنوز به نتیجه نرسیده است. به گفته حجت اهلل فیروزی، 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هدف از 
طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اوالً عرضه و تقاضا 
همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن 

قیمت آن بود.
وی می گوید: یکی از مسائلی که خودروسازان دائماً آن را 
مطرح می کنند این است که فاصله بین قیمت تمام شده 
تولید خودرو در کارخانه با قیمت بازار بسیار زیاد است و 
به خاطر همین قیمت گذاری دستوری، زیان می کنند و 
سود اصلی را دالالن و سوداگران می برند.فیروزی ادامه 
می دهد: گالیه ما این اســت چرا طرحی که از مطرح 
شدن آن در کمیسیون ۸ ماه می گذرد، همچنان در رفت 

و برگشت است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در 
رابطه با گرانی چند روز اخیر برخی خودروها در بازار به 
"کسب و کار" گفت: کمبود خودرو به نسبت تقاضایی که 
در بازار وجود دارد موجب شده تا در برخی خودروها رشد 
قیمت را شاهد باشیم. سعید موتمنی اضافه کرد: در حال 
حاضر با توجه به شرایطی که در بازار خودرو ایجاد شده 
در فضای مجازی نیز فروشندگان هر قیمتی را به دلخواه 
خود برای خودروها گذاشته اند و قیمت های مورد نظر از 

قیمت های کف بازار بسیار باالتر است.
وی گفت: شرایط به گونه ای است که گاهی اوقات چندین 
نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه های 
یادشده به قیمت سازی برای خودرویی خاص می پردازند 
و همان نیز به سرعت در کانال ها و گروه ها دست به دست 
شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این 

مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد 

است که نمی توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این 
شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین کننده بوده و اگر 
ثبات ارزی داشتیم هیچ گاه قیمت ها این طور هیجانی و 

غیر واقعی نمی شد.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
گفت: اکنون عرضه خودرو در بازار تهران بسیار کم شده 
و اکثر خودروهای موجود در بازار نیز خودروهای پالک 
شهرستان است که به دلیل ضعیف بودن بازار به تهران 

منتقل و با گذشت چند روز فروخته می شود.
موتمنی همچنین با اشاره به مشکالت ایجاد شده ناشی 
از بحران کرونا به صنف نمایشگاه داران اظهار داشت: از 
سازمان امور مالیاتی درخواست داریم که معافیت هایی را 
در این زمینه برای نمایشگاه داران در نظر بگیرند. برخی 
از نمایشگاه داران اجاره نشین هستند و عالوه بر مشکل 
پرداخت اجاره باید حقوق کارمندان خود را نیز بدهند. 

این موارد در درازمدت با مشکل مواجه خواهد شد.

در طول یک هفته گذشته برخی خودروها تا ۵0 میلیون تومان گران شدند 

خودرو  نایاب شد 
قیمت سازی خودروها در فضای مجازی 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با بیان 
اینکه دولت باید هر چه سریع تر نرخ جدید تخم مرغ را 
تعیین و اعالم کند، گفت: قیمت شانه کاغذی تخم مرغ 
نسبت به سال ۹۸ بیش از 1۶ برابر شده است. ناصر نبی 
پور با اشاره به روند افزایشی قیمت تخم مرغ گفت: هم 
اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به 
1۷ هزار و 500 تا 1۷ هزار و ۶00 تومان رسیده است. 
وی با بیان اینکه از نظر وزارت جهاد کشاورزی قیمت 
تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ 1۷ هزار و ۳00 
تومان اســت، افزود: از نظر ما این عدد بین 1۸ هزار و 
۳00 تا 1۸ هزار و ۴00 تومان است. این فعال بخش 
خصوصی با اشاره به اینکه نرخ مصوب تخم مرغ درب 
مرغداری هم اکنون 1۴ هزار تومان است، ادامه داد: طی 
روزهای اخیر، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی از 
تولیدکنندگان خواسته مدارک و مستندات خود را در 
زمینه قیمت تمام شده تولید ارائه کنند. نبی پور تاکید 
کرد: دولت باید هر چه سریع تر مستندات را بررسی و 
قیمت جدید تخم مرغ را اعالم کند چرا که باید شرایط 

فعلی نمی توان به تولید ادامه داد.

وی با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه های تولید، 
گفت: قیمت هر شانه کاغذی تخم مرغ هم اکنون هزار 
تومان است و در یک کارتن هفت شانه جا می گیرد 
بنابراین فقط هفت هزار تومان هزینه شانه می شود 
ضمن اینکه قیمت خود کارتن نیز ۹ هزار تومان است 
بنابراین تولیدکننده فقط بایــد 1۶ هزار تومان پول 
شانه و کارتن را بدهد. نبی پور افزود: قیمت هر شانه 
کاغذی تخم مرغ در سال ۹۸، ۶0 تومان بوده و االن 
قیمت آن 1۶ برابر شده است. وی با بیان اینکه قیمت 
جوجه یکروزه تخم گذار نیــز 1۷ هزار و 500 تومان 
و قیمت مصوب آن ۸000 تومان اســت، افزود: سال 
گذشته در چنین فصلی قیمت جوجه ۲500 تومان 
بود. نبی پور با تاکید بر اینکــه دولت باید زودتر نرخ 
مصوب جدید تخم مرغ را اعالم کند، گفت: اگر قیمت 
جدید زودتر اعالم شود و زمانی که قیمت ها در بازار 
افت کرد، دولت به وظایف خود عمل کند و تخم مرغ 
مازاد را به نرخ مصوب جمع آوری کند، بخش عمده ای 
از مشکالت تولید حل می شــود و می توان به آینده 

صنعت امیدوار بود.

رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران گفت: انجمن تولید 
کنندگان سیمان در چند ماه اخیر به شکلي سیمان در 

بورس عرضه کردند که قیمت ها افزایش پیدا کرد.
اســماعیل کاظمي، رئیس اتحادیه مصالح فروشــان 
تهران دربــاره علت افزایش نرخســیماندر بازار گفت: 
تولید کنندگان سیمان اعالم میکنند که ۸ میلیون تن 
کلینکر در انبار دارند اگر این میزان موجودي در کارخانه 
هاي آنها موجود باشد مي توانند به راحتي با تامین برق 
10 تا ۳0 درصدي که در اختیار آن ها قرار دارد سیمان 
مورد نیاز کشور را تامین کنند اما بهانه مي گیرند که این 
موجودي را براي احتمال استمرار قطع برق یا گاز آینده 

نگهداري کرده ایم که بدون شک توجیهات است.
او بیان کرد: 10 سال است که این موجودي از بین رفته 
را در دفاتر و اعداد یدک میکشند و چنین چیزي وجود 
ندارد. در ســالي مثل قیمت دستوري تني 1۳5 هزار 
تومان بود اما بزرگتریــن کارخانجات هم براي جذب 
مشتري تخفیف 15 هزار توماني داشتند. این روند در 
تمام کارخانجات و در تمام سالیان گذشته وجود داشت 
و میزان تخفیف گاهي به ۹0 هــزار تومان در تن مي 
رسید. ما تا پایان ۶ ماه ۹۹ مشکلي در تامین سیمان 
نداشتیم اما انجمن تولید کنندگان به فکر افزایش قیمت 
افتاد. وزیر وقت در ســال ۹۸ انتقاداتي به این افزایش 
قیمت داشت اما در نهایت در دوره آقاي مدرس خیاباني 

کمي به آنچه که مي خواستند نزدیک شدند. کاظمي 
گفت: در چند ماه اخیر به شکلي سیمان در بورسعرضه 
شــد که قیمت ها افزایش پیدا کند و متاسفانه امروز 
وزارت صمت سعي دارد با شیوه دستوري قیمت ها را 
مدیریت کند. این تحقق عملیاتي پیدا نخواهد کرد مگر 
اینکه تمام تولید کارخانجات در بورس عرضه شود. در 
این صورت مثل سالهاي گذشته مصرف کننده تعیین 
میکند از کدام کارخانه خرید کنند و همان تخفیف ها 
مجددا ایجاد خواهد شد. باید با دالل برخورد شود اما 
آیا دالل کساني هستند که از کارخانه و تحت هدایت 
انجمن، سیمان گرفتند که خود انجمن مسئول است 
اما اگر فرد ثالثي این کاالها را خریده باید آن را معرفي 

کنند اما ماجرا پیچیده تر از آن است.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران بیان کرد: ابتداي 
امسال ۴0 درصد قیمت ســیمان افزایش پیدا کرد اما 
بســنده نکردند و در صدد عرضه در بــورس بر آمدند. 
بدون هماهنگي و با نوسان در عرضه، به شکل سازمان 
یافته افزایش قیمت را به بازار تلقین کردند و در نهایت 
دو هفته قبل یک تن سیمان یک میلیون و ۸00 هزار 
تومان فروخته شد. زماني باید کاال وارد بورس شود که 
تمام دست اندرکاران حضور داشته باشند و شرح ماوقع 
در بورس را احصا کنند تا برنامه ریزي شده از این فضا 

استفاده کنیم.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: با ازدیاد عرضه، 
قیمت هر کیلو محصول با افت ۳ هزار توماني به 5 هزار و 
500 تا ۶ هزار تومان رسیده است.مصطفي دارایي نژاد، 
رئیس اتحادیه با فروشان تهران از فراواني عرضه میوه در 
بازار خبر داد و گفت: شب گذشته ۲۲ هزار تن ورودي بار 
میدان بوده که در حدود ۲0 هزار تن آن فروش رفته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به اینکه تقاضاي 
چنداني براي خرید میوه در ایام محرم وجود ندارد و تنها 
مصرف سیب زمیني، پیاز، لوبیا ســبز و سبزي در این 
ایام افزایش مي یابد که با اتخاذ تدابیر اندیشیده شده و 
دپو سیب زمیني و پیاز نوسان خاصي را در بازار متصور 

نیستیم. وي قیمت کنوني هر کیلو انبه را ۳0 هزار تا ۳5 
هزار تومان، موز هندي ۲0 هزار تومان و موز اکوادور و 
فیلیپین ۲۳ هزار تومان اعــالم کرد.دارایي نژاد قیمت 
کنوني هر کیلو انگور رطبي را 15 هزار تا 1۸ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو انگور کندري 15 هزار تا 
۲0 هزار تومان، انگور عسگري 15 هزار تا 1۸ هزار تومان، 
آلبالو 15 هزار تا 1۸ هزار تومان، آلو سانتریزه 15 هزار تا 
۲0 هزار تومان، توت فرنگي گرگان ۲0 هزار تا ۲5 هزار 
تومان، توت فرنگي گلخانه ۳0 هزار تا ۴0 هزار تومان، 
سیب ۲ رنگ 1۲ هزار تا 15 هزار تومان و سیب گالب 15 

هزار تا ۲0 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران با بیان 
اینکه قیمت ها نسبت به پارسال دو برابر شده است، 
گفت: نظام توزیع به دست ویژه خواران افتاده و قیمت ها 
در بازار غیرواقعي و غیرمنصفانه شده است .حمیدرضا 
رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
در مورد وضعیت بازار آهن و فوالد، اظهار داشت: تولید 
آهن و فوالد در کشور به اندازه مکفي انجام میشود و 
نیازي به واردات نداریم و بازارِ صادرات خوبي هم داریم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران با بیان 
اینکه اگر به اندازه صادر شــود، تولید داخلي کفاف 
مصرف داخل را میدهد، افزود: با توجه به حجم تولیدي 
که میشــود نباید در بازار کمبود داشــته باشیم اما 

متأسفانه این اتفاق افتاده است.
وي ادامه داد: اینکه میگویند قطعي برق عامل کمبود 
است چندان منطقي نیســت؛ حدود دو ماه است که 
مشکل قطعي برق داریم، تولیدات قبلي چه شدهاند؟ 
اگر قرار است کاهش عرضه به دلیل قطعي برق داشته 
باشیم این موضوع باید خود را در ماه هاي آینده نشان 
میداد نه بالفاصله پس از قطعي برق.رستگار گفت: عدم 
هماهنگي بین زنجیره هــاي تولید و توزیع و مصرف 
موجب کمبود و غیرواقعي شدن قیمتها شده است.وي 
تصریح کرد: قیمت بایدبر اساس نرخ ریالي باشد؛ آهن 
و فوالد درداخل کشورو با نرخ هاي ریالي تولید میشوند. 
از سویي دیگر نیز تولیدکنندگان از سوبسیدهاي زیاد، 
منابع ملي و حمایت هاي دولتي برخوردار هستند، با 

این حال به جاي اینکه نــرخ این محصوالت متعادل 
باشد، بر اساس نرخ جهاني تعیین میشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران افزود: 
وضعیت قیمت ها به شکلي شده که درماه هاي قبل 
حتي شاهد پیشي گرفتن قیمت هاي داخلي از بازار 
جهاني هم بودیــم. در واقع قیمت هــاي جهاني از 
تولیدات داخلي ارزان تر بود.رســتگار گفت: قیمتها 
نسبت به سال قبل دو برابر شــده است و همچنین 
نسبت به بهار 5 هزار تومان گران شــده است. آهن 
در بهار 1۳ هزار تومان بــود در حالي که هم اکنون به 
1۸ هزار تومان رسیده اســت. وي تصریح کرد: عدم 
ســاماندهي نظام توزیع، موجب ایجــاد رانت و ویژه 
خوراي در حوزه آهن و فوالد شده است. ویژه خواران 
نظام توزیع را در دســت گرفته اند و بیشترین سود را 
میبرند کما اینکه مالیاتي هم نمیدهند و هزینه اي را 
هم متقبل نمي شوند. به هم ریختگي بازار به حدي 
است که بهجاي توزیع کننده، تولیدکننده رأسا اقدام به 
توزیع کاال میکند. رستگار افزود: در حوزه توزیع شاهد 
دخالت هاي غیرمتعارف و غیرقانوني هستیم. دولت 
جدید باید در این بخش برنامه ریزي دقیقیکند تا بازار 
به تعادل برسد.رئیس اتحادیه فروشندگان آهن وفوالد 
تهران گفت: آهن و فوالد تقریباً در تمامي صنایع مورد 
استفاده هســتند و وقتي ثبات نباشد، بازار تبدیل به 
مسابقه اي جهت گراني هاي بیشتر میشود. همچنین 

ساخت و ساز نیز به مشکل میخورد.

مرغداران خواستار اعالم نرخ جدید تخم مرغ شدند

افزایش ١۶ برابری نرخ شانه کاغذی

نظام معیوب توزیع آهن

قيمت ها در یک سال ۲ برابر شد

انجمن تولیدكنندگان سیمان را گران كرد

بورس ابزاري براي سودجویي توليدکنندگان

فراواني عرضه میوه

نوسان خاصي براي ایام محرم متصور نيستيم
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هشدار مدیر واتس اپ درباره سيستم مراقبتی اپل
یک روز پس از این که شرکت اپل تایید کرد قصد دارد از نرم افزار جدیدی برای شناسایی 
موارد سوءاستفاده از کودکان در تصاویری که از آیفون به سرویس ابری آی کلود بارگزاری 

می شود استفاده کند، مدیر واتس اپ نسبت به این برنامه ابراز نگرانی کرد.
ویل کت کارت، مدیر واتس اپ در رشته توییتی اعالم کرد اپل یک سیستم مراقبتی را 
ساخته و اداره می کند که می تواند به راحتی برای اسکن محتوای خصوصی برای هر آنچه 
که این شرکت یا دولتی تصمیم می گیرد کنترل کند، استفاده شود. وی همچنین نسبت 
به احتمال سوءاستفاده از این سیستم در چین یا کشورهای دیگر یا سوءاستفاده از آن 

توسط شرکتهای سازنده جاسوس افزار ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارش انگجت، سخنگوی اپل اظهارات کت کارت درباره این نرم افزار را رد و 
خاطرنشان کرد که کاربران می توانند تصاویر آی کلود را غیرفعال کنند. اپل همچنین 
اعالم کرده که این سیستم بر مبنای پایگاه داده تصاویر مرکز ملی کودکان مفقود و آسیب 
دیده و سازمانهای دیگر آمریکا طراحی شده و امکان ندارد به شکل دیگری عمل کند.

شرکت اپل اعالم کرد سیستم چک تصاویر پیش از بارگزاری آنها به آی کلود را بر مبنای 
کشور به کشور و بر اساس قوانین محلی راه اندازی خواهد کرد. این سیستم ابتدا در آمریکا 

راه اندازی می شود.
گروههای ایمنی کودکان از اپل برای این که مانند فیس بوک، مایکروســافت و گوگل 
اقداماتی را برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان در پیش می گیرد، تمجید کردند اما 
چک تصاویر در آیفون پیش از بارگزاری شدن آنها در آی کلود نگرانیهایی را مطرح کرده 
است. شرکتهای فناوری دیگر تصاویر را پس از این که به سرورهایشان بارگزاری شدند، 

بررسی می کنند.

ضریب نفوذ تلفن ثابت به 34.42 درصد رسيد
طبق آخرین آمار منتشرشــده، ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۴۲ 
درصد است که بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه و ۲۹ میلیون خط دایری را 
شامل می شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاخص های 
آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
را منتشر کرد. ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۳۴.۴۲ درصد است که با احتساب 
شرکت مخابرات ایران، FCPها و شــرکت های Servco به میزان ۳۸ 
میلیون و ۹۵۹ هزار و ۹۰۰ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۷۶۳ 

خط دایری را شامل می شود.
طبق این آمار،  تعداد اشتراک های تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران 
به مجموع ۳۷ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۴۶ خط منصوبه رســیده که شامل 
۳۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۶۸ تعداد خط منصوبه شــهری و پنج میلیون 
و ۹۵۳ هزار و ۷۷۸ خط منصوبه روســتایی می شود. تعداد خطوط دایری 
مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۴۱۲ رسیده که شامل ۲۴ 
میلیون و ۸۹۴ هزار و ۲۹۸ خط دایری شهری و سه میلیون و ۹۷۸ هزار و 
۱۱۴خط دایری روستایی می شود. همچنین اشتراک های تلفن ثابت توسط 
شرکت های FCP، مجموع یک میلیون و ۷۳۵ هزار و هشت خط منصوبه 
و ۳۶۲ هزار و ۱۰۵ خط دایری را شامل می شود. شرکت های Servco نیز 

مجموع ۱۱ هزار و ۲۴۶ خط تلفن ثابت دارند.
در حوزه توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان ســه ماهه اول سال ۱۴۰۰، 
۵۱ هزار و ۴۴۲ روســتا دارای ارتباط و ۴۷ هزار و ۲۷۴ روستا دارای تلفن 
خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به سه میلیون و ۹۷۸ هزار و 
۱۱۴ می رسد. همچنین تعداد تلفن همگانی ۹۲ هزار و ۲۲۸ عدد و تعداد 
تلفن های همگانی جاده ای ۱۹۵۰ عدد اســت. درصد میزان موفقیت در 

برقراری مکالمات )ASR( نیز ۵۲.۵۲ است.

تعداد خطوط فعال تلفن همراه به 131 ميليون رسيد
آمار منتشرشده درباره  وضعیت توســعه تلفن همراه حاکی از آن است که 
خطوط فعال تلفن همراه تا پایان ســه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، به ۱۳۱ 
میلیون و ۸۲۳ هزار و ۳۴۶ عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۵۵.۱۴ درصد 

می رساند.
ویژگی هایی از جملــه تعداد خطوط واگذارشــده، ضریب نفــوذ، تعداد 
کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش 
جمعیتی، شهر و روســتاهای تحت پوشــش و درصد مکالمات موفق در 
هر یک از اپراتورها متفاوت اســت که می تواند آن ها را از هم متمایز کند.

مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره  وضعیت توسعه تلفن همراه در ســه ماهه  اول سال ۱۴۰۰، خطوط 
واگذارشده دائمی ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۴۸ عدد و خطوط واگذارشده 
اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۲۴ عدد اســت که مجموع خطوط 

واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۴ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۲ می رساند.
از میان خطوط واگذارشــده، ۲۴ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۷۱ خط دائمی 
فعال و ۱۰۷ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۷۵ خط اعتباری فعال وجود دارد که 
مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۳۱ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۳۴۶ 
عدد می رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰، ۱۵۵.۱۴ درصد اســت.در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط 
واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیون و۹۴۱ 
هزار و ۱۰۰ رسیده که از این میان تعداد ۲۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۵۳۳ خط 
فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۰ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۵۳۶ 
عدد رسیده که از این میان ۵۰ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۱۳۲ خط فعال است. 
 ۳G ۲ و ۸۵ درصد تحت پوششG طبق این آمار، ۹۶.۹ درصد تحت پوشش
و ۸۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت 
پوشش تا پایان سه ماهه ابتدایی به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش 
به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشــش جاده های اصلی، فرعی و 

ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.
در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ به شــش میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۹۶ رســیده که از این میان 
تعداد چهار میلیون و ۳۱۹ هزار و ۵۸۱ خط فعال است. خطوط واگذارشده 
اعتباری نیز به ۸۸ میلیون و ۲۲۲۷ عدد رسیده که از این میان ۵۲ میلیون 
و ۳۸۸ هزار و ۹۴۷ خط فعال اســت. طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت 
 ۴G ۳ و ۶۱ درصد تحت پوششG ۲ و ۸۳.۶ درصد تحت پوششG پوشش
قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه ابتدایی 
به ۳۹۷۲ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۱۹ هزار و ۴۹۸ رسیده است. 
میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر 

رسیده است.
در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ به ۲۲۹ هزار و ۹۵۲ رســیده که از این میان تعداد ۱۲۸ هزار 
و ۷۵۷ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هشت میلیون 
و ۳۸۵ هزار و ۸۶۱ عدد رســیده که از این میان چهار میلیون و ۷۷۴ هزار 
و ۳۹۶ خط فعال اســت. طبق این آمار،  ۶۰.۵ درصد تحت پوشش ۳G و 
۲۲.۵۳ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت 
پوشش تا پایان سه ماهه ابتدایی به ۴۹۷ و تعداد روستاهای تحت پوشش 
به ۱۰۶۹ رسیده است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به 

۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.

اخبار

استخراج بیت کوین در ایاالت متحده ممنوع خواهد شد؟
خبر مهم هفته گذشته در زمینه رمزنگاری، استفاده از یک زبان نظارتی خشن در الیحه زیربنایی رمزارزها بود. برخی این نظارت را تیر خالص برای صنعت رمزارزها در ایاالت متحده و اولین گام برای ممنوعیت بالفعل 

بیت کوین )BTC-USD( تعبیر کردند. البته البی گری شدیدی برای اصالح این الیحه که می توانست این زبان را مالیم تر کند، مورد حمایت قرار گرفت اما امیدها نقش برآب شد.واشنگتن پست گزارش کرد که دولت 
بایدن به رهبری جانت یلن به سمت اصالحیه دیگری که محدودیتی در اعمال فشارهای قانونی علیه ارزهای دیجیتال ایجاد نمی کند، عقب نشینی کرده  است.باالجی سرینیواسان ) Balaji Srinivasan(، مدیر ارشد سابق 

فناوری سایت کوین دسک بیان کرد: اشتباه نکنید، این الیحه در واقع ممنوعیت نامحسوسی برای بیت کوین است که عمل به آن غیرممکن است.

سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، با 
اشاره به فعالیت حدود هفت 
هزار شــرکت دانش  بنیان 
در کشــور، اعــالم کــرد: 
»این شــرکت ها تا کنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
فروش داشتند.«ســتاری بیان کرد: »بیش از ۳۵۰ 
هزار دانش آموخته نخبه و محقق در شــرکت های 
دانش بنیان کشــور فعال اســت.« او بابیان اینکه 
ارزش افــزوده فعالیت های علمی و فناورانه بســیار 
بیشتر از فروش نفت است، اظهار داشت: »اگر بتوان 
بخش خصوصی را به طرز مناسبی وارد فعالیت های 
فناورانــه و ایجــاد شــرکت های دانش  بنیان کرد 
زیست بوم مناسبی شــکل می گیرد که در پرتو آن 

می توان به رشد و توسعه اقتصادی رسید.«
ســتاری با اشــاره به نظرات مختلفی که در حوزه 
رشد و توســعه جوامع مطرح می شود، تصریح کرد: 
»بر برهه ای از زمان بر امکانات سخت افزاری تأکید 
می شد و در برهه دیگر بر توسعه نرم افزاری تمرکز شد 
اما در سال های اخیر جوامع به این نتیجه رسیده اند 
که توســعه یک مفهوم فرهنگی است و تا زمانی که 
فرهنگ توسعه شکل نگیرد نمی توان انتظار رشد و 
توسعه اقتصادی داشت. این فرهنگ باید بین همه 
ارکان جامعه به ویژه دانشگاه، پارک علم و فناوری، 
مراکز صنعتی و تصمیم گیرنده استان ها ایجاد شود.«
ستاری با تأکید بر اینکه دستاوردهای علمی تا زمانی 
که در زندگی محسوس نباشد از ارزش الزم برخوردار 
نیســت، اظهار داشــت: »مردم باید دستاوردهای 
علمی را به اشکال مختلف در زندگی خود احساس 
کنند و درنهایت هزینه هایی که در حوزه آموزش و 
پژوهش می شــود باید اثر خود را در رشد اقتصادی 
کشور بگذارد.« او ایجاد زیست بوم مناسب در حوزه 
تحقیقات علمی و فناورانه را منوط به مشارکت بخش 
خصوصی دانست و گفت: »باید زمینه ای فراهم شود 
تا نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولت ۱۰ 

به یک باشد.«
اگرچه نقش شــرکت های دانش بنیــان و فناور در 
توسعه اقتصاد کشورهای پیشــرفته دنیا روز به روز 
پررنگ تر می شود، اما در ایران با وجود تاکیدات مقام 
معظم رهبری و مسئوالن، هنوز این نقش به درستی 

تبیین نشــده و تا تحقق کامل اقتصاد دانش بنیان 
راهی طوالنی در پیش اســت. ارزش آفرینی حوزه 
فناوری ناشی از دانش فنی است و شرکت های دانش 
بنیان و فناور بدون ایجــاد آلودگی، با مواد مصرفی 
اندک و ارزش آفرینی ناشــی از دانش متخصصان و 
فناوران، نقش بزرگی در توسعه خواهند داشت، که 

البته ارزآوری باالیی دارند.
جعفر قیصری، رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان نیز شــرکت های دانش بنیــان را به عنوان 
بنگاه های اقتصاد دانش محور از عوامل اساسی رشد 
و توسعه کشور برشمرد و مهمترین مانع در حرکت 
شرکت های دانش بنیان را بحث ورود آنها به بازار و 
توسعه بازار فروش دانســت و اظهار کرد: مهمترین 
دغدغه ما و شرکت ها این است که بتوانند محصوالت 
خود را در بازارهای داخلی و بین المللی عرضه کنند و 
به تعبیری فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان 

و فناورانه مهمترین دغدغه و چالش است.
به گفته رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
موتور حرکت اصلی شرکت های دانش بنیان بحث 
ورود محصول به بازار هدف است. وی با بیان اینکه 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جهت حمایت 
از شرکت های فناور و کمک به تجاری سازی ایده های 
نوآورانه، روش ها و زمینه های مختلفی را برای تامین 
مالی آنها فراهم و تسهیل می کند، تصریح کرد: جذب 
سرمایه، پرداخت تســهیالت و مشارکت مستقیم 
از جمله این موارد اســت. در دو ســال گذشته در 
شهرک، برنامه توسعه بازار و تجاری سازی فناوری ها 
و محصوالت دانش بنیان انجام شــده اســت و در 
این برنامه سعی شد ســتاد بازار به عنوان تسهیلگر، 
کمک هایی در حد توان انجام دهد.رئیس شــهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: انجام تبلیغات 
مناسب برای کمک به شرکت ها، معرفی شرکت ها به 
صنایع و بازارهای جدید، شرکت در نمایشگاه های 
مختلف ملی و بین المللی به منظور توسعه صادرات 
از جمله این حمایت  هاست که جدای از کمک های 
مالی انجام می شود.قیصری، رشد فروش و گردش 
مالی شرکت ها در دو سال گذشته را چشمگیر اعالم 
کرد و افزود: طی سال ۱۳۹۹ نســبت به ۱۳۹۷ در 
بخش داخلی سه برابر رشد داشــته ایم و در بخش 
خارجی نیز صادرات با جهش هفت برابری به مجموع 
۳۷ میلیون دالر رسید. ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ برابر شدن 
این رقم وجود دارد. اگر تبادالت ارزی تسهیل شود 
و سازمان های داخلی از شرکت های داخل استفاده 

کنند و یا در پروژه های بزرگ ملی این شــرکت ها 
نقش داشته باشند، افزایش این رقم قابل دستیابی 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه هرچنــد در این زمینه راه طوالنی 
در پیــش داریم، تاکید کرد: برخی از شــرکت های 
شهرک موفق شده اند به بازارهای فروش کشورهای 
صاحب تکنولوژی دست پیدا کنند و در زمینه های 
آی سی تی و هایتک با بلژیک، آلمان، دانمارک و ... 
ارتباطاتی برقرار شده است. سال گذشته محصوالت 
و خدمات دانش بنیان اصفهان به بیش از ۴۰ کشور از 
جمله؛ کره جنوبی، ترکیه، امارات، عمان، قزاقستان، 
عراق، افغانستان، ترکمنستان، مالزی، قرقیزستان، 
روسیه و گرجستان صادر شد.رئیس شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهــان اظهار کــرد: اگرچه به دلیل 
تحریم ها به ناچار مشکالتی سر راه ما قرار گرفت، اما 
با ایجاد دفاتری در کشورها و معامالت غیرمستقیم 
این تبادالت انجام می شود. تحریم ها به ناچار از یک 
سو برای شرکت های دانش بنیان، بازار فروش ایجاد 
کرده، اما در عین حال دسترسی صنایع به بازارهای 
خارجی را با محدودیت هایی مواجه کرده است، در 
مجموع وجود یک بازار تعالی و غیرانحصاری با ارتباط 
تکنولوژیکی و برندهای ایرانی وجود دارد که می توان 

از ظرفیت این بازارها بهره گرفت.
قیصری گفت: اکنون بســیاری از محصوالت ما در 
کشــورهای صاحب تکنولوژی عرضه می شود، اما 
به دلیل تحریم ها با نام شــرکت ایرانی عرضه نمی 
شــوند و اگر این تحریم ها اثر کمتری داشته باشند، 
امکان حضور برندهای با کیفیت ایرانی در بسیاری 

از کشورها وجود دارد، همچنین تعامالت مالی ساده 
 تر و صادرات بهتر انجام می شود. اگر مقررات دست 
و پاگیر بانک مرکزی و سیستم مالی کشور تسهیل 
شود، نتیجه کار و فعالیت شرکت های دانش بنیان 

در کشور بهتر می شود.
رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، آینده 
اقتصاد دانش بنیان را خوش آتیه دانســت و گفت: 
فرصت های خوبی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و صادرات محصوالت غیرنفتــی وجود دارد و آینده 
خوبی پیش بینی می شود. باید تالش کنیم مشکالت 
شرکت ها در تبادالت ارزی را تا حدودی بهینه سازیم.

قیصری اضافــه کرد: در شــرایط کنونی که تحریم 
وجود دارد، مقررات ارزی داخل کشور نیز مشکالتی 
برای شرکت   ها ایجاد می کند. این قوانین برای تجار 
و بازرگانان تدوین شده، اما در خصوص شرکت های 
فناور کوچک نیز همان بروکراسی سختگیرانه وجود 

دارد و گاهی برای این شرکت ها مسئله ساز است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خواستار 
توجه بیشتر به شــرکت های دانش بنیان کوچک 
در هنگام وضع قوانین شد و گفت: در بحث مقررات 
ارزی به دلیل تحریم ها تغییر قوانین زیاد است و بر 
روی شــرکت های کوچک تاثیر زیادی دارد و حتی 
ممکن است باعث شود یک شــرکت کوچک بازار 
هدف خود را از دست دهد. تاثیر قوانین و تغییرات 
آن ها برای شــرکت های بزرگ اینگونه نیست، اما 
برای شرکت های کوچک حتی در حد ادامه حیات 
آنها اســت و کوچکترین تکانه، ضربه سختی به آنها 

وارد می کند.
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ارزش افزوده فعالیت های فناورانه بیشتر از فروش نفت 
گروه فناوری
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شــرکت آمازون در واکنش به شــیوع کرونای دلتا، 
اســتفاده از ماســک برای کارکنان انبارهای خود در 
آمریکا را اجباری کرد. بزرگترین فروشــنده آنالین 
جهــان در اطالعیه ای بــه کارمندانــش اعالم کرد 
کارکنان در انبارها و ســایر مکانهای لجســتیک در 
 آمریکا باید از روز دوشــنبه دوباره از ماسک استفاده

 کنند.
آمازون در ماه های اخیر تدابیر سالمتی کووید ۱۹ را 

تسهیل کرده بود. از اواخر ماه مه کارمندان واکسینه 
شده اجازه پیدا کرده بودند در محل کار دیگر از ماسک 
اســتفاده نکنند. این شرکت تســت ویروس کرونا و 
سنجش دمای بدن در محل کار را حذف کرده و موانع 
فیزیکی و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در انبارهایش 

را کنار گذاشته است.الزام به استفاده مجدد از ماسک 
شامل کارکنان اداری آمازون نمی شود. آمازون پنج 
شنبه گذشته بازگشت کارکنان اداری خود به محل 
کار را تا ژانویه سال ۲۰۲۲ به تاخیر انداخت. قرار بود 
کارمندان آمازون از سپتامبر حداقل سه روز در هفته 

را در محل کار سپری کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
آمازون واکسن را برای کارکنانش اجباری نکرده است. 
این شرکت که دومین کارفرمای بزرگ آمریکا پس از 
شرکت والمارت است، هزاران کارمند در مناطقی دارد 

که نرخ واکسیناسیون نسبتا پایینی دارند. 
برخی در انبارهــای آمازون تصور مــی کنند الزام به 
واکسینه شدن به خروج انبوه کارمندان از این شرکت 

منجر خواهد شد.

دبیر ستاد توســعه فناوری نانو با اشاره به یکی از 
پلتفرم هــای صادراتی محصوالت نانــو گفت: بنا 
داریم از طریق تولید مشترک و راه اندازی واحدهای 
تولیدی در کشــورها، صادرات محصوالت نانو را 
گسترش دهیم.سعید سرکار با بیان اینکه تمرکز بر 
حوزه صادرات از اهداف ستاد توسعه فناوری نانو به 
شمار می رود، بیان کرد: باید کاالهای »های تک« 
ایران به خارج از کشــور راه پیدا کند زیرا ظرفیت 
کشور برای خرید این محصوالت و بازار ۸۰ میلیون 
نفری برای این محصوالت بازار کوچکی است.دبیر 
ستاد توسعه فناوری نانو خاطر نشان کرد: باید در 
این زمینه تالش زیادی کنیم که محصوالت را به 
سایر کشورها صادر کنیم زیرا جغرافیای صادراتی 

خوبی برای محصوالت نانو داریم.
وی با اشــاره به یکی از برنامه های ســتاد توسعه 
فناوری نانو در زمینه صادرات محصوالت نانو گفت: 
برنامه تاسیس واحدهای تولیدی در خارج از کشور 
با سرمایه گذاری مشترک یکی از این برنامه هاست 

که عالوه بر تولید و صادرات یک یا چند محصول 
نانوی ایرانی در همان کشور، پلی برای صادرات به 

سایر کشورها ایجاد می شود.
ســرکار با تاکید بر اینکه در برخی مواقع شــاید 
صــادرات محصول به خوبی مورد اســتقبال قرار 
نگیرد زیرا بسیاری از کشــورها به دنبال صادرات 
هســتند، بیان کرد: بــا اجرای این طــرح که به 
صورت تولید مشترک اســت، ایران با دانش فنی 
و تا حدودی با سرمایه گذاران کشور دیگری وارد 
معامله می شــود تا محصول ایرانی در آن محل به 

تولید برسد.
به گفته دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو، به این 
صورت نیاز بازار همان کشور تامین می شود.وی با 
بیان اینکه کشورهای هدف ما برای تولید مشترک 

ترکیه و اندونزی هستند، بیان کرد: این دو کشور را 
به صورت جدی دنبال می کنیم تا بعد از آن بتوانیم 
الگوی صحیحی را با ســایر کشورها در این زمینه 

داشته باشیم.
ســرکار با بیان اینکه این تولید مشترک می تواند 
پلتفرم صادراتی برای صادرات به ســایر کشورها 
باشــد، عنوان کرد: اندونزی به تنهایی با جمعیت 
۲۵۰ میلیون نفــری می تواند بــازار خوبی برای 
محصوالت نانوی ایرانی باشد؛ همچنین این کشور 
عضو »آ سه آن« است و امکان صادرات به ۱۰ کشور 
دیگر بدون عوارض گمرکی برای محصوالت نانوی 

ایرانی نیز فراهم می شود.
وی در خصــوص تولیــد مشــترک در ترکیــه 
گفــت: کشــور ترکیــه بــا اروپــای شــرقی، 

آســیای میانه و شــمال آفریقــا ارتبــاط دارد 
که همیــن ارتباطــات می تواند شــرایط خوبی 
 بــرای صــادرات محصــوالت نانــوی ایرانــی

 باشد.دبیر ستاد توســعه فناوری نانو در خصوص 
حوزه واحد مشپلتفرمترک برای تولید محصوالت 
نانوی ایرانی گفت: ما اکنــون در تولید مواد اولیه 
محصوالت مصرفی، صنعتی و زمینه های مختلف 
می توانیم تولید مشترک داشته باشیم.وی افزود: 
در این زمینه تولید مشترک، قرار نیست که دانش 
فنی به کشوری صادر شود بلکه واحد تولیدی یک 
شرکت دانش بنیان در ایران مشغول فعالیت است 
اما همین واحد تولیدی با ســرمایه گذاری کشور 

خارجی در محل دیگری به تولید می پردازد.
سرکار خاطرنشان کرد: تاکنون تولید مشترکی به 
این صورت در حوزه نانو و سایر زمینه ها نداشتیم 
که ان شاءاهلل این روش اجرایی شود و الگویی برای 
ســایر عرصه ها در راســتای رفع موانع صادرات 

اجرایی شود.

پس از معرفی اخیر گوشی های جدید و پرچمدار 
Pixel ۶ و Pro ۶ Pixel از سوی کمپانی گوگل، 
اکنون افشاکنندگان مطرح دنیای فناوری مدعی 
هستند که این غول فناوری آمریکاهی قرار است 
در اواخر ماه جاری میالدی )اگوســت(، از گوشی 
جدیدی با نام 5a Google Pixel رونمایی کند 
که از صفحه نمایش ۶.۴ اینچی با نرخ تازه سازی 
 Qualcomm Snapdragon متغیر، چیپست
۷۶۵ و یک باتری ۴۶۵۰ میلی آمپر ساعتی بهره 

می برد.
گــوگل پیشــتر از گوشــی هــای هوشــمند 
پرچمــدار Pixel 6 و Pro ۶ Pixel خــود 
رونمایی کرده اســت که قرار اســت پاییز امسال 
عرضه شــوند. این گوشــی هــا در واقــع همان 
چیزی هســتند که کاربران از آن هــا به عنوان 
 یک تلفــن هوشــمند اندرویدی ممتــاز انتظار

 دارنــد و باالتر از آن، این شــرکت ترجیح داده از 
چیپست جدید Tensor اختصاصی خود به جای 

تراشه اسنپدراگون کوالکام برای این گوشی های 
پرچمدار استفاده کند.

با ایــن حــال، انتظار مــی رود به دنبــال ایجاد 
ایــن تغییــرات عمده، قیمــت ایــن تلفن های 
هوشــمند جدید به میزان قابــل توجهی باالتر 
از گوشــی های ســری Pixel فعلی باشــد. اما 
گزارش شــده که گوگل قرار اســت یــک تلفن 
 هوشــمند مقــرون به صرفــه تحــت مجموعه

 پیکسل با پســوند A روانه بازار کند که ادعا می 
شــود تنها چند روز با معرفی رســمی آن فاصله 

داریم. 
این گزارش را جان پراســر، افشاکننده سرشناس 
دنیای فناوری در Front Page Tech منتشــر 
کرده است که شــامل زمان عرضه، در دسترس 
بودن، مشخصات کلیدی و قیمت گوشی اقتصادی 

5a Google Pixel می باشد.
 Google Pixel بر اســاس این گزارش، گوشی
۵a قرار اســت در ۲۶ آگوست )۴ شــهریور ماه( 
عرضــه شــود و قیمــت آن ۴۵۰ دالر آمریــکا 
 اعالم شــده اســت. به نظر می رســد این قیمت 
مطابق با بســیاری از گوشــی های میــان رده با 
پشــتیبانی از اتصال ۵G اســت که در این فصل 

عرضه شده اند.
 همچنین گفته می شــود که ایــن تلفن فقط از 
طریق فروشــگاه های آنالین و فروشــگاه های 
فیزیکی گوگل در دسترس خواهد بود. گویا شرکت 
سازنده قصد دارد این گوشی را در ابتدا در بازارهای 
ایاالت متحده و ژاپن عرضه کند هرچند که برخی 
معتقدند این گوشــی منحصر به همیــن دو بازار 

خواهد بود و به بازارهای جهانی راه نخواهد یافت.

مشــخصات 5a Google Pixel نیــز در 
جدیدترین گزارش ارائه شــده اســت. گفته می 
شود این تلفن دارای صفحه نمایش ۶.۴ اینچی با 
نرخ تازه ســازی ۶۰ هرتز و گزینه ای برای اعمال 
نرخ تازه ســازی ۹۰ هرتز اســت. این گوشی از 
 Qualcomm Snapdragon چیپســت
۷۶۵G و ۶ گیگابایــت رم پشــتیبانی می کند. 
۵a Pixel دارای باتــری ۴۶۵۰ میلــی آمپــر 
 ســاعتی اســت و از شــارژ بی سیم پشــتیبانی

 نمی کند. به گــزارش فرارو، این گوشــی دارای 
جک ۳.۵ میلی متری هدفون اســت و همچنین 
دارای اســتاندارد IP۶۷ برای مقاومــت در برابر 
آب و گرد و غبار اســت. در بخش دوربین، انتظار 
می رود که پیکربندی دوربین این گوشی مشابه 
پیکسل ۵ باشد، بدین معنی که این گوشی مجهز 
به سنســور اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسلی با لرزشگیر 
 اپتیــکال و لنز فــوق عریض ۱۶ مگاپیکســلی

 است.

زدن ماسک برای کارکنان انبارهای آمازون اجباری شد

ایجاد پلتفرم صادراتی

تولید مشترک محصوالت نانو با ترکیه و اندونزی

5a Pixel افشای مشخصات گوشی ارزان قیمت گوگل


