
چندین پاالیشگاه آسیایی در پی تدابیر مقابله با شیوع 
کرونای دلتا که تقاضا برای سوخت را متاثر کرده است، 
نفت کمتری از عربستان سعودی برای ماه میالدی آینده 
درخواست کردند.به گزارش ایسنا، مقامات پاالیشگاهی 
اظهار کردند دست کم چهار مشــتری از شمال شرقی 
و جنوب شرقی آســیا حجم کمتری نفت از عربستان 
سعودی برای سپتامبر درخواست کردند. شرکت آرامکوی 
سعودی هفته جاری به مشتریانش اعالم کرد حجم نفتی 
که درخواســت کرده بودند را برای آنها تامین می کند. 
این شرکت نفتی دولتی درباره این موضوع حاضر نشد 
اظهارنظر کند.مقامات در سراســر آسیا محدودیتهای 

جدیدی را برای رفت و آمد وضع می کنند تا مانع گسترش 
بیشتر نوع به شدت مسری کرونای دلتا شوند. چین که 
بزرگترین واردکننده نفت جهان است، با وجود این که 
یکی از باالترین نرخهای واکسیناسیون در جهان را دارد، 
استراتژی مهار سخت گیرانه ای را به اجرا گذاشته است. 
شرکت نفت و شمیایی چین که بزرگترین پاالیشگر نفت 
این کشور است، نرخ پاالیش در بعضی از تاسیساتش را ماه 
جاری نسبت به ماه گذشته پنج تا ۱۰ درصد کاهش می 
دهد.پاالیشگاههای آسیایی همچنین با افزایش قیمت 
نفت دست و پنج نرم می کنند در حالی که حاشیه سود 
آنها پایین میانگین پنج ساله مانده است. آرامکو قیمت 

فروش گریدهای نفتی عرب الیت و عــرب مدیوم را به 
باالترین میزان از فوریه سال ۲۰۲۰ افزایش داده و فضای 
مســاعدی برای گریدهای نفتی آمریکایی و روسیه که 
قیمت رقابتی تری دارند، فراهم کرده است. نرخ پریمیوم 
نفت برنت به نفت دوبی به پایینترین حد از اواسط ژوئن 
رســیده و نفت حوزه آتالنتیک را جذابتر کرده است.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، احتمال دارد که فضای تقاضای 
ضعیفتر در آسیا در بازار معامالت فیزیکی هم منعکس 
شود. محموله های تک خاورمیانه ای و گریدهای نفتی 
روســی اواخر هفته جاری پس از انتشار همه قیمتهای 

فروش رسمی عرضه خواهند شد.

اقتصاددانان همگی هم عقیده اند که سیاست های غلط خود 
دولت باعث ویرانی اقتصاد کشوری شده است که زمانی بزرگ 
ترین ذخایر ارزی دنیا را داشــت. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، بحران اقتصادی عجیب ونزوئال باعث شده 
است تا مردم این کشور حتی آن هایی که به دالر دسترسی 
دارند هم در تهیه مایحتاج روزانه خود با سختی مواجه باشند. 
یک شهروند ونزوئالیی ساکن در پایتخت در همین رابطه گفت: 
حتی برای تهیه غذای دخترانم هم کار خیلی سختی دارم. برای 
غذا معموال سراغ اقالم ارزان نظیر کره و پنیر می رویم اما تهیه 
همین اقالم هم با توجه به سطح درآمدها کار خیلی سختی 
است. شاید فکر کنید که او یک شهروند بیچاره است اما اتفاقا 

در مقایسه با بسیاری از ونزوئالیی ها زندگی بهتری دارد چرا که 
پسرش که به آمریکا رفته است برای آن ها پول می فرستد. در 
نتیجه بحران وخیم اقتصادی، بخش قابل توجهی از مردم این 
کشور نفت خیز به خارج مهاجرت کرده اند تا جایی که حدود 
۴۰ درصد ساکنان ونزوئال از فرزندان، والدین، دوستان و اقوام 
خود که به خارج رفته اند پولی به شکل دالر دریافت می کنند 
تا روزگار بگذرانند. دولت سوسیالیت ونزوئال به عنوان مسبب 
اصلی این وضع، حدود دو سالی است که دست از مقابله با ورود 
دالر به کشور برداشته است. وضع برای آن دسته از مردم که 
کسی از خارج برایشان پولی نمی فرستد، خیلی بدتر است و 
آن ها با پولی که هر روز بی ارزش تر می شود نمی توانند چیز 

زیادی از روی قفسه های فروشگاه ها بردارند. دولت ونزوئال این 
هفته بدون انجام هیچ گونه اصالحات خاصی اعالم کرد ۶ صفر 
از پول ملی را حذف خواهد کرد. در حال حاضر یک میلیون 
بولیوار تنها ۰.۲۵ دالر ارزش دارد! چیزی که مردم این کشور به 
عنوان حداقل سطح دستمزد در هر ماه دریافت می کنند تنها 
حدود دو دالر ارزش دارد و الزم نیست اشاره ای شود که چنین 
مبلغ ناچیزی حتی برای خریدن یک مرغ هم کافی نیست. 
نداشتن پول کافی به طرز نگران کننده ای باعث سو تغذیه در 
بین مردم شده است: طی هفت سال اخیر ونزوئالیی ها ۰ درصد 
کمتر پروتیین مصرف کرده اند که این رقم برای مرغ از این هم 

وحشتناک تر و یک کاهش ۸۲ درصدی بوده است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه از رکود در بازار موبایل خبر داد و 
گفت که نتیجه جلسات برگزار شده در رابطه با لغو رجیستری گوشی های مسافری این است 
که وضعیت کسانی که با یک پاسپورت، یک گوشی در سال وارد کرده اند باید مجدداً بررسی 
شود تا حق کسی تضییع نشود.به گزارش ایسنا، از ۱۲ مهرماه سال گذشته انجام رجیستری 
گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می شد که باعث کاهش چشمگیر 
واردات مسافری آیفون شد اما تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات 
زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکالتی در این 
رابطه مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی فراهم نبود. بنابراین از اول دی ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر 
این اساس ثبت اطالعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد. اما طبق 
اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، خألهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، 
راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش 

پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 
در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.در نهایت  مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و 
رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد، رصد ورود گوشی های همراه مسافران 
ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری 
آن همراه بوده است؛ بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها 
رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد. در همین رابطه  
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه 
از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داده بود که به نظر می رسد حاال قرار است 
در این رابطه تجدید نظر شود.ابراهیم درستی در گفت وگو با ایسنا، درباره تجدید نظر در لغو 
رجیستری گوشی های مسافری گفت: حدود ۴۰۰۰ گوشی از طریق اتباع یا با پاسپورت به 
کشور وارد شد که در این رابطه بعد از برگزاری جلسات به این نتیجه رسیدیم وضعیت کسانی که 

با یک پاسپورت، یک گوشی در سال وارد کردند مجدداً بررسی شود تا حق کسی تضییع نشود. 
اما اگر کسی با یک پاسپورت در یک سال پیش از یک گوشی وارد کرده خالف قانون بوده است.

 
گوشی های ممنوع شده فقط ۵ درصد در بازار سهم دارند

وی همچنین درباره وضعیت بازار موبایل گفت: قیمت گوشی بر مبنای قیمت دالر نوسان دارد  
اما در حال حاضر کمبودی در این بازار وجود ندارد و قیمت ها نیز افزایش چندانی نداشته است. 
البته به گفته این مقام صنفی، طی هفته های اخیر واردات برخی گوشی ها که طبق نظر سازمان 
مقررات با تلفن های ضروری ارتباط برقرار نمی کنند، تا زمان ساماندهی محدود شد، اما این 

گوشی ها فقط پنج درصد بازار را تشکیل می دهد و اثر چندانی بر قیمت ندارد.

رکود بر بازار موبایل حاکم است
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه در ادامه با بیان اینکه نباید جو روانی 

در بازار ایجاد شود، اظهار کرد: به طور کلی شرکت های وارد کننده ممکن است در نابسامانی های 
بازار دخیل باشند، اما مغازه داران در قیمت ها دخیل نیستند. به هر حال اکنون بر مبنای قیمت 

ارز، ثبات بر بازار موبایل حاکم است و تلفن همراه به وفور در بازار وجود دارد. 

قیمت موبایل متناسب با نرخ ارز
وی با اینکه افزایش قیمت غیر متعارف در بازار موبایل وجود ندارد، تصریح کرد: اولین چیزی 

که بر قیمت گوشی اثرگذار بوده، قیمت دالر است.

بیشتر تجهیزات صوتی و تصویری خودرو در داخل کشور تولید می شود
درستی همچنین درباره وضعیت تولید و واردات اقالم صوتی، تصویری و غیره که در خودرو 
استفاده می شود، اظهار کرد: درصد زیادی از باندها، آمپلی فایرها و قطعات آنها در کشور قابل 

تولید است و درصد کمی از آنها از طریق واردات تامین می شود.

دستیاران ارشد رییس جمهور آمریکا، اوپک و متحدانش را برای افزایش تولید نفت به منظور 
مقابله با افزایش قیمت بنزین که تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی می دانند، تحت فشار 
قرار دادند.به گزارش ایسنا، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن از تولیدکنندگان 
بزرگ نفت جهان از جمله عربستان ســعودی برای سطح تولید ناکافی پس از همه گیری 
جهانی کووید ۱۹ انتقاد کرد. وی در بیانیه ای گفت: در مقطع حساس احیای اقتصاد جهانی، 
این سطح تولید نفت کافی نیست.طبق اعالم انجمن اتوموبیل آمریکا، قیمت بنزین در پمپ 
بنزینهای آمریکا به حدود سه دالر و ۱۸ سنت در هر گالن رسیده که بیش از یک دالر باالتر 
از مدت مشابه سال گذشته است.بیانیه غیرمعمول این مقام آمریکایی فشار بین المللی بر 
اوپک را افزایش داده و در شرایطی صادر شده که دولت آمریکا تالش می کند افزایش قیمتها 
را کنترل کرده و محدودیتهایی که در سراسر اقتصادی این کشور به تورم دامن زده است 

را برطرف کند. بایدن احیای اقتصادی از رکود ناشی از شیوع همه گیری را اولویت اصلی 
دولت خود قرار داده است.

پیام اخیر تحول جدید بین واشنگتن و اوپک از زمان روی کار آمدن بایدن را بارز می کند. 
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا مســتقیما اوپک را خطاب قرار می داد و از این 
گروه می خواست با تغییر سیاست تولید خود، قیمتها را کنترل کند. ترامپ حتی تهدید 
کرده بود حمایت نظامی از عربستان ســعودی را قطع خواهد کرد.سولیوان گفت: دولت 
بایدن از کشــورهای عضو اوپک پالس می خواهد به اهمیت بازارهــای رقابتی در تعیین 
قیمتها توجه کنند. قیمتهای باالتر بنزین اگر کنترل نشوند، به احیای اقتصاد جهانی آسیب 
می زنند. اوپک پالس باید اقدامات بیشــتری برای حمایت از احیای اقتصادی انجام دهد.
بهای معامالت نفت برنت روز چهارشــنبه حدود ۷۰ دالر در هر بشکه معامله شد که نیم 

درصد پس از انتشار بیانیه آمریکا کاهش داشت. قیمت نفت برنت اوایل ژوییه به باالی ۷۷ 
دالر در هر بشــکه صعود کرده بود و از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون حدود یک سوم 
رشد داشته است.تالش دولت بایدن برای کنترل قیمت بنزین با تالش برای تبدیل شدن 
به یک پیشــروی جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و گذار اقتصاد آمریکا از سوختهای 
فسیلی به سمت منابع انرژی پاک و خودروهای برقی سنخیت ندارد.جان کورنین، سناتور 
جمهوریخواه تگزاس از بایدن که دموکرات است، برای مواضع ضد سوخت فسیلی خود انتقاد 
کرده و آن را عامل کاهش تولید انرژی داخلی خوانده اســت.رابرت یاوگر، مدیر معامالت 
انرژی در بانک ژاپنی میزوهو هم از بیانیه دولت آمریــکا انتقاد و اظهار کرد: نمی دانم چرا 
آنها تالش نمی کنند تولیدکنندگان آمریکایی را به افزایش تولید تشویق کنند.تولید نفت 
آمریکا از زمان شیوع کووید ۱۹ حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با رکورد ۱۲.۳ 

میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ بوده است.اوپک پالس در واکنش به فروپاشی تقاضا 
در اوج بحران کووید ۱۹ تولیدش را از ماه مه ســال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در 
روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کــرد اما از آن زمان با بهبود تقاضا، 
محدودیت عرضه خود را به مرور تسهیل کرده و به حدود ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسانده 
است. تولیدکنندگان این گروه در نشستی که ماه گذشته برگزار شد، با افزایش تولید ماهانه 
۴۰۰ هزار بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ موافقت کردند. نشست بعدی اوپک 
پالس برای بازبینی سیاست تولید در اول سپتامبر برگزار می شود.بر اساس گزارش رویترز، 
کاخ سفید همچنین به کمیسیون تجارت فدرال که بر سیاستهای ضد رقابتی در بازارهای 
 آمریکا نظارت دارد، دستور داد درباره شیوه های غیرقانونی که باعث افزایش قیمت بنزین

 در این کشور شده است، تحقیق کند.

بعد از توقفــی کــه در فعالیت مرزهــای ایران و 
افغانســتان ایجاد شده بود با باز شــدن امروز مرز 
میلک، اکنون تمامی مرزهای بین دوکشــور باز و 

مبادله کاال صورت می گیرد.
به گزارش ایســنا، از حدود یک ماه پیش به دلیل 
درگیری هــای داخلی در افغانســتان، فعالیت در 
مرزهای ایــران با این کشــور در مقاطعی متوقف 

و مرزها بسته شــد بود.بعد از این به تدریج مرزها 
بازگشایی شد ولی مجددا در هفته اخیر مرز میلک 
در استان سیستان و بلوچستان بسته شد و فعالیت 
تجاری در آن صورت نمی گرفت.اما تازه ترین اعالم 
لطیفی- ســخنگوی گمرک ایران- از این حکایت 
دارد که امروز)چهارشنبه( مرز میلک نیز باز شده 
و کامیون های حاوی محموله های صادراتی از آن 

عبور کرده اند.به گفته وی با بازگشایی مرز میلک، 
هر سه مرز رســمی ایران با افغانستان باز هستند و 
روند صادرات کاالهای ایرانی از طریق تجار و شرکت 
های حمل افغانستانی  به این کشور ادامه دارد. این 
در حالی اســت که مرز ماهیرود خراسان جنوبی و 
دوغارون در خراسان رضوی نیز فعال بوده و تجارت 

در آنها ادامه دارد.

آینه عبرت ونزوئال برای دیگرانکاهش تقاضای خریداران آسیایی برای نفت عربستان

احتمال تجدید نظر در لغو رجیستری گوشی های مسافری

درخواست آمریکا از اوپک برای افزایش تولید نفت

تمام مرزهای ایران و افغانستان باز شد
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شاخص کل با حمایت 
 حقوقی ها، بیش از
 ۵ درصد  رشد کرد

 تورم
  افزایش دستمزد کارگران

 را   مستهلک کرد

کارنامه درخشان
 عبدالملکی 
در اشتغالزایی

 یک سوم اشتغال  ایجاد شده 
در99،   نتیجه عملکرد کمیته  امداد وزارت بهداشت مانع 

 واردات ۶ میلیون
 دوز واکسن در 

فروردین شد
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رئیس اتاق تهران:

سرمقاله

 صنایع کوچک
 نیاز مند  قوانین حمایتی 

بنــگاه هــای کوچــک و 
متوســط چه آنهــا که در 
شهرک های صنعتی مسقر 
هستند و چه آن دسته که 
در شهرک ها قرار ندارند مشکالت کسب و کاری 
مشــابهی دارند. مشــکالت عمده این واحدها 
مربوط به امکانات و توانمندی های آنها اســت. 
صنایع کوچک به عنوان یک جزء از اکوسیستم 
فضای کسب و کار، متاثر از مشکالت کلی این 
فضا اســت. باید توجه کنیم صنایــع بزرگ به 

عنوان پیشران و...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه 3
3

2

 کپسول    اکسیژن
 چقدر  گران     شد؟

 فساد   شیر خشک
 در گمرکات

نرخ دالر به چه سمتی می رود؟

انتظارات   افزایشی  در  بازار   ارز
صفحه2

صفحه3

کمبود   نقدینگی  در بنگاه های  کوچک
»کسب و کار«    به   مناسبت   روز  صنایع کوچک   بررسی  کرد:

  57 درصد بنگاه های کوچک و متوسط مشكل مالی  دارند

اشتغال صنعتی در ۱۰ سال گذشته کمتر شد

در حالی در روزهای بحرانی درگیری مردم با بیماری 
کرونا قرار داریم که ملزومات درمان این بیماری هر 
روز گران و گرانتر می شود. کپسول های اکسیژن که 
در حال حاضر با افزایش ۵ برابری میزان تقاضای آن 
به قیمت های گزافی به فروش می رسد. مشکالت 
تامین از یک سو برای بیماران وجود دارد و از سوی 
دیگر به دالیلی اعم از نبود قطعات تولید و قطعی های 
برق، تولید این کاالی حیاتی را به مشکالت بسیاری 
روبرو کرده است. پیش تر و در موج های قبلی شیوع 
کرونا هم دستگاه اکسیژن برای بیماران به مبتال به 
کرونا کم بود.رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و 
صنعتی در این زمینه می گوید: قطعی برق در میزان 
ظرفیت تولید اکسیژن تاثیر گذاشته است و با کاهش 

تولید در روزهای اخیر...

بیش از ۸۵ درصد مــواد اولیه شیرخشــک نوزاد 
وارداتی است که متاسفانه طی ۶ ماه گذشته به دلیل 
 تغییر گروه کاال، مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده

 است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای 
کمبود ذخایر شیرخشــک کارخانه هــا از ماه ها 
قبل در کشــور آغاز شــد که این امر نگرانی هایی 
پیرامون تامین شیرخشــک در آینده را به همراه 
 داشته اســت: چرا که بیش از ۸۵ درصد مواد اولیه

 شیرخشک نوزاد وارداتی است که متاسفانه طی ۶ ماه 
گذشته به دلیل تغییر گروه کاال، مواد اولیه از گمرک 
ترخیص نشده اســت. فعاالن صنعت تولیدکننده 
شیرخشک نوزاد بارها خواستار حذف ارز ترجیحی و 

اعطای کارت الکترونیک به ...



اقتصاد2
ایران وجهان

کارنامه درخشان عبدالملکی در اشتغالزایی
یک سوم اشتغال ایجاد شده در99، 

نتیجه عملکرد  کمیته امداد
بررسی ســوابق حجت اهلل عبدالملکی، گزینه دولت 
ســیزدهم برای وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بیانگر عملکرد چشــمگیر و قابل قبول وی در زمینه 
اشتغالزایی است. شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی 
در کنار مشــکالت تورم و معضل بیکاری در کشور و 
حساسیت وظایف و مسئولیت های وزارت کار، سبب 
شده گزینه سید ابراهیم رئیسی برای یکی از بزرگ ترین 
و کلیدی ترین وزارتخانه های کشــور فردی باشد که 
کارنامه قابل دفاعی در زمینه اشتغالزایی با منابع محدود 

در سال های اخیر از خود بر جای گذاشته است.
عملکرد عبدالملکــی در قامت معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد، بیانگر این اســت که سال 
گذشته ۳۸ درصد اشتغال کل کشور از سوی کمیته 
امداد و در این معاونت محقق شــده است. براساس 
آمارها، سال 99 از ۵۲۱ هزار شغل جدید، ۲۰۰ هزار 
شغل محصول برنامه اشتغال کمیته امداد بود که ۳۸ 

درصد اشتغال کل کشور می شود.
همچنین در دوران تصــدی عبدالملکی در معاونت 
اشــتغال و خود کفایــی کمیته امــداد، ۱۱۰۰ نفر 
کارشناس و کمک کارشناس اشتغال و خود کفایی، 
۶۵۰ نفر کارشناس فنی اشــتغال، ۱۵۵۳ نفر راهبر 
شــغلی)کارآفرین بخــش خصوصــی(، ۱۳۵۰ نفر 
جهادگر کارآفرین و ۵۱۷ مرکز نیکوکاری را به صورت 
یک تشکیالت منسجم ایجاد کرده که خروجی این 
تشکیالت منسجم که عمدتا با تکیه بر توان مردمی 
بوده است، ایجاد اشــتغال به میزان ۱۵۴ هزار و ۷9۷ 
فرصت شغلی در سال 9۶، ۱۴9هزار و 9۶۸ در سال 9۷، 
۱۷۰ هزار در سال 9۸ و ۱9۷ هزار در سال 99 بوده که 
این تعداد ایجاد فرصت شغلی فقط با نیم درصد منابع 
تسهیالت بانکی کشور ایجاد شده و به تنهایی یک سوم 

مجموع ایجاد اشتغال ناخالص کشور است.
بررسی ها همچنین نشــان می دهد میزان اشتغال 
ایجاد شده مجموع این چهار سال معادل ۶۷۱ هزار و 
۷۶۵ فرصت بوده که نشان می دهد به صورت میانگین 
اتفاق افتادن این رقم با نیم درصد منابع بانکی، ایجاد 
یک میلیون شغل در سال با استفاده از همه ظرفیت ها 

چندان دور از انتظار نخواهد بود.
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیش از ۱۲ 
زیر مجموعه، بزرگ ترین وزارتخانه دولت محسوب 
می شود و نقش بسزایی در تمامی  حوزه های مدیریتی 
کشور به ویژه حوزه تولید، اشتغال، تامین اجتماعی،  
اقتصاد و معیشت دارد.  از این رو اهداف و ماموریت های 
این وزارتخانه که قلب تپنده دولت سیزدهم به شمار 
می آید و منابع اقتصادی عظیمی را مدیریت می کند، 
در گرو انتخاب وزیری پاکدست، شایسته، توانمند 
و مســلط به حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. 
همچنین در شرایطی که بیکاری یکی از اصلی ترین 
معضل های اقتصادی و اجتماعی کشــور اســت، 
سپردن سکان وزارت خانه کلیدی کار به فردی که 
کارنامه درخشانی در زمینه اشتغالزایی دارد، انتخاب 
هوشمندانه ای اســت که می توان امیدوار بود روند 

اشتغالزایی در کشور شتاب بگیرد.
کارنامه و رزومه گزینه دولت ســیزدهم برای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد، عبدالملکی 
متولد سال ۱۳۶۰ شهرری و دانش آموخته دکترای 
اقتصاد از دانشگاه اصفهان، اقتصاددان و عضو هیأت 
علمی دانشگاه است. عضویت در هیأت امنای کمیته 
امداد امام خمینی)ره( با حکم مقام معظم رهبری، 
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، و رئیس 
کارگروه انتشــار اوراق قرض الحســنه کمیته امام 
خمینی)ره( از سمت ها و سوابق عبدالملکی است. 
او درعین حال، عضو هیــأت مدیریه صندوق بیمه 
اجتماعی روستائیان و عشایر و رئیس گروه مطالعات 
اسالمی بیمه بوده و دبیری شورای اقتصاد سازمان 

صدا و سیما را نیز در کارنامه خود دارد.
کارنامه عبدالملکی نشــان می  دهد وی رویکردی 
اجتماعی و فرهنگی به امر اقتصادی دارد. به عبارت 
دیگر، عبدالملکی اقتصاد را نه صرفا از زاویه مقوالت 
خشــک، بلکه از دریچــه فواید اجتماعــی و تاثیر 

درازمدت آن بر رفاه آحاد جامعه دنبال کرده است.
از آنجایی که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی که با 
ادغام سه وزارتخانه )رفاه و تامین اجتماعی، کار و تعاون( 
تشکیل شــده، هم مســئولیت ایجاد و حفظ اشتغال 
موجود در کشور را دارد و هم مســئول تنظیم روابط 
کارگر و کارفرماست و هم ماموریت حفظ و گسترش 
رفاه اجتماعی و اقتصادی و مدیریت  های شستا و تامین 
اجتماعی و ... را برعهــده دارد، انتخاب فردی با چنین 
رویکردی و با سوابقی که گواه بر پاکدستی است، امید 
به قرار گرفتن این وزارتخانه در مســیر اصلی و رشد و 
تعالی را زنده کرده است. همچنین در حالی که کشور 
نیازمند رشد اقتصادی،عبور از تورم و مدیریت منابع 
اقتصادی است، این وزارتخانه به واسطه شرکت های 
تابعه اقتصادی با مدیریت شایسته و سالمت می  تواند 
کشور را در عبور از پیچ های اقتصادی در شرایط جنگ 

اقتصادی همراهی کند.

نگاه

قیمت طالی جهانی قدری 
باال کشــید، اما سکه کمی 
افت کرد، این مسئله با بزرگ 
شــدن اندازه حباب سکه در 
هفته اخیر مرتبــط بود، در 
 واقع رشــد طال تنها کمک کرد انــدازه حباب قدری 

کوچک شود.
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طالی جهانی که در اولین 
ساعات معامالت روز چهارشنبه در حوالی ۱۷۳۳ دالر قرار 
داشت، در طول معامالت روز چهارشنبه روند صعودی را 

دنبال کرد.
قیمت طال که در آخرین ساعات معامالت روز چهارشنبه 
روی ۱۷۵۲ دالر قرار داشت در شــروع معامالت پنج 
شنبه نیز قدری رشد کرد و ظهر پنج شنبه به وقت ایران 

در حدود ۱۷۵۷ دالر قیمت گذاری شد.

مقاومت سکه در قابل کاهش قیمت
قیمت سکه عصر روز چهارشنبه روی ۱۱ میلیون و ۶۳۰ 
هزار تومان قرار داشــت. اندازه حباب سکه بعد از افت 

ناگهانی طال به صورت غیر متعارفی بزرگ شد.
احتماال فعاالن بازار انتظار داشتند که رشد قیمت طالی 
جهانی یا دالر دوباره سکه را به ارزش ذاتی خود نزدیک 
کند و به همین خاطر سکه در ســطوح باالی قیمتی 

مقاومت می کرد.

سکه خالف طالی جهانی حرکت کرد
قیمت سکه در شروع معامالت پنج شنبه ۵۰ هزار تومان 
از نرخ عصر روز چهارشنبه کمتر بود و روی ۱۱ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان قرار داشت. با وجود اینکه طالی جهانی 

قدری رشد کرد، قیمت سکه کاهش یافت.
این مسئله از این جهت که حباب قیمتی سکه هنوز در 
سطوح باالیی قرار دارد قابل درک است)شاید هم رشد 
قیمت طال کمتر از حد انتظار فعاالن بازار سکه بود و این 

مسئله بر قیمت سکه تاثیر منفی گذاشت(.  اگر قیمت 
عصر روز چهارشنبه دالر )۲۶ هزار و ۵۲۰ تومان( و نرخ 
ظهر پنج شنبه طال را در نظر بگیریم، اندازه حباب قیمتی 

سکه نزدیک به ۵.۵ درصد به دست می آید.
اندازه حباب سکه در روزهای اخیر تا نزدیکی ۷ درصد نیز 
رفته بود. چون حباب سکه بزرگ است نمی توان انتظار 
داشت با رشد قیمت طالی جهانی سکه خیلی رشد کند 
و رشد قیمت طال اثرش را در کوچک کردن اندازه حباب 

می گذارد.  )قیمت ســکه امامی در طول معامالت پنج 
شنبه رشد کرد و در حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه عصر 

روی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفت(

جهت انتظارات در بازار دالر افزایشی است
به صورت کلی جهت انتظارات در بازار افزایشــی است. 
قیمت دالر در سطوحی قرار گرفته اســت که از بعد از 
تعطیالت عید امسال کم ســابقه بود. در روز تعطیلی 
بازار متشــکل ارزی عمده قیمت هایی که از معامالت 
فردایی دالر اعالم می شد، باالی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
قرار داشت. تحلیل گران احتمال می دهند قیمت دالر 
در شــرایط کنونی ظرفیت ثبت نوســانات شدیدی را 
دارد. فعاالن بازار نسبت به روند مذاکرات احیای برجام 
نامطمئن هستند و کابینه معرفی شده از سوی رئیس 
جمهور جدید تا به حال سیگنال کاهشی مهمی برای 

بازار ارسال نکرده است.

بازار ارز
برای جمع بندی می توان گفت قیمت سکه امامی پنج 
شنبه با وجود افزایش قیمت طالی جهانی قدری افت 
کرد، حباب قیمتی سکه با ســقوط طال در روز جمعه 
خیلی بزرگ شده بود و این مسئله که سکه هم جهت با 
طال حرکت نکرد به نوعی قابل درک است. قیمت دالر در 
معامالت فردایی پنج شنبه باالی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
نوسان می کرد و فعاالن بازار هنوز سیگنال کاهشی مهمی 

از سوی کابینه دولت جدید دریافت نکرده بودند.

نرخ دالر به چه سمتی می رود؟

انتظارات   افزایشی  در  بازار   ارز

 وزارت بهداشــت مانــع واردات
 ۶ میلیون دوز واکسن در فروردین شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتی اعالم کرد: در 
فروردین امسال مقدمات واردات شش میلیون دوز 
واکسن را طی کردیم اما وزارت بهداشت مانع شد.

به گزارش ایلنا ، مســعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در توئیتی اعــالم کرد: فروردین 
ماه امسال همه مقدمات واردات شش میلیون دوز 
واکسن را با موافقت رئیس جمهور و ستاد کرونای 
تهران طی کردیم، اما به دالیلی که تاکنون برای ما 
مشخص نگردیده، وزارت بهداشت مانع از انجام 

کار شد.

اصالح قانون منع استقرار صنایع جدید، 
تولید را از عقب ماندگی خارج کرد

استاندار تهران اعالم کرد: اصالح قانون منع استقرار 
صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت 
باعث می شود تا صنایع اســتان را از حالت عقب 
ماندگی تکنولــوژی، روزآمد کنیــم و این باعث 

افزایش دو برابری تولید و اشتغال می شود.
به گزارش ایرنا از اســتانداری تهران، انوشــیروان 
محسنی بند پی در جلسه شورای بخش خصوصی 
و دولت، اظهار کرد: یکــی از موانعی که پیش روی 
توسعه، نوســازی و به کارگیری تجهیزات روز در 
صنایع استان تهران شــاهد بودیم، منع استقرار 
صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران 
بود که باعث می شد تا صنایع استان با تکنولوژی 
۳۰ یا ۴۰ سال قبل به فعالیت ادامه دهند. وی ادامه 
داد: این موضوع باعث می شود تا حالت فرسودگی 
و پیری را ما در صنایع استان تهران شاهد باشیم، 
دو سال کار کارشناسی انجام شد و براساس نظرات 
کارشناسی که از سوی محیط زیست نیز ارائه شد 
منجر به انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان محیط 

زیست کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
محسنی بندپی افزود:  بر اساس اقدامات کارشناسی 
و تفاهم نامه، به هیات دولت پیشنهاد شد که تدابیری 
را اتخاذ کنیم تا در توسعه و نوسازی صنایعی که در 
شــهرک های صنعتی و واحدهای صنفی استقرار 
دارند، محدودیت منع استقرار صنایع جدید را برداریم. 
اســتاندار تهران گفت: نهایتا یک ســیکل طوالنی 
را هیات دولت در دســتور کار قرار داد که ما از یک 
ظرفیت قانونی دیگر استفاده کردیم و مصوبه و قانون 
شده است که تمامی صنایعی که دارای پروانه بهره 
برداری هستند برای توسعه، نوسازی در زنجیره تولید 
می توانند تکنولوژی به کار گیرند تا ۲ برابر ظرفیت 
خود را افزایش دهند. وی افــزود: این کار باعث می 
شود تا صنایع استان تهران از حالت عقب ماندگی، 
تکنولوژی خود را به حالــت روز تغییر دهند و این 
مساله باعث افزایش ۲ برابری تولید و اشتغال می شود

تورم افزایش دستمزد کارگران 
را مستهلک کرد

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
استان تهران اظهار داشت: دستمزدی که برای سال 
۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین 
شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود 

را از دست داده است.
محســن باقری در گفت وگو با ایلنــا در مورد تاثیر 
شــاخص های اقتصادی همچون تــورم و رکود در 
زندگی کارگران اظهار کرد: دســتمزدی که برای 
سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران 
معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر 
اثر خود را از دست داده اســت. وی افزود: با توجه به 
تورم بیش از ۴۴ درصدی آن هم طبق آمار رسمی 
که انتقاداتی به آن وارد اســت، افزایش مزد کارکرد 
خود را از دست داد. سال گذشته ما به میزان دستمزد 
اعتراض داشتیم و کارگران از امضای آن امتناع کردند 
در همین راستا شکایتی را هم ثبت کردیم ولی علی 
رغم اینکه در هیئت تخصصی کار و تامین رای به نفع 
جامعه کارگری داده شده بود، رای هیات عمومی آن 
را نقض کرد. در این راستا ما به دنبال اعمال ماده 9۱ 

قانون دیوان برای ابطال رای هیات عمومی هستیم.
باقری خاطرنشان کرد: اوضاع اقتصاد به هیچ وجه 
به نفع کارگران نیســت و امروز حال کارگران اصاًل 
خوب نیســت ما امیدواریم که سیاست های دولت 
در جهت کاهــش قیمت ها و کنترل تورم باشــد و 
همچنین رئیس جمهور دستور بازنگری مزد در سال 

۱۴۰۰ را بدهند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شــورای عالی کار 
موظف است هر ساله دستمزد کارگران را اعالم کند 
ما توقع داریم که دولت از این ظرفیت قانونی استفاده 
کنند. الزاما هم دستمزد شامل بازنگری در خود مزد 
نیست. یعنی می توانند با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشور بسته های معیشــتی، معافیت  مالیاتی و... را 
مورد توجه قرار داده و از سبد خانوار حمایت کنند. 
 چراکه کارگران وضعیت خوبــی ندارند و این تورم 

۴۴ درصدی دستمزد را مستهلک کرده است.
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بیش از ۸۵ درصد مواد اولیه شیرخشک نوزاد وارداتی 
است که متاسفانه طی ۶ ماه گذشته به دلیل تغییر گروه 

کاال، مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، ماجرای کمبود 
ذخایر شیرخشک کارخانه ها از ماه ها قبل در کشور آغاز 
شد که این امر نگرانی هایی پیرامون تامین شیرخشک 
در آینده را به همراه داشــته است: چرا که بیش از ۸۵ 
درصد مواد اولیه شیرخشــک نوزاد وارداتی است که 
متاسفانه طی ۶ ماه گذشته به دلیل تغییر گروه کاال، 
مواد اولیه از گمرک ترخیص نشده است. فعاالن صنعت 
تولیدکننده شیرخشک نوزاد بارها خواستار حذف ارز 
ترجیحی و اعطای کارت الکترونیک به خانوارها شدند 
و معتقدند که سازمان  حمایت تنها به بهانه پایین نگه 
داشــتن قیمت حاضر به حذف ارز مواد اولیه نیست، 
درحالیکه این موضوع به سبب کندی ترخیص عالوه 
بر معضالت متعدد همچون دپوی مواد اولیه به ارزش 
بیش از ۱.۵ میلیون یورو در گمــرک، زمینه را برای 
قاچاق گسترده شیرخشک به کشورهای همسایه فراهم 
کرده است. بنابر آمار متوسط قیمت جهانی شیرخشک 
در دنیا ۲.۲ تا ۲.۵ دالر است، درحالی که در کشور ما 
قیمت به ۱.۵ دالر می رسد که اختالف حدود ۲ برابری 
با کشورهای همســایه منجر به قاچاق شیرخشک به 
افغانستان و عراق شده است. این پایان ماجرا نیست چرا 
که با افزایش قیمت شیر صنعتی، شیرخشک نوزاد سر 
از بازار محصوالت لبنی درآورده است، بر اساس پیش 
بینی ها با اصرار مسئوالن بر قیمت گذاری فعلی و عدم 
ترخیص مواد اولیه از گمرک در آینده با کمبود مواد اولیه 
روبه رو خواهیم شد. حال به سراغ مسئوالن ذی ربط 
می رویم تا از آخرین دالیل دپو مواد اولیه شیرخشک و 

راهکار رفع بحران فعلی با خبر شویم:

دپو ۱.۵ میلیون یورو مواد اولیه در گمرک
هانی تحویل زاده رئیس انجمن شیرخشک نوزاد در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره 
به دپوی مواد اولیه شیرخشک در گمرکات کشور اظهار 
کرد: گرچه پیشنهاداتی مبنی بر حذف ارز ترجیحی 
مواد اولیه و توزیع کارت الکترونیک به مسئوالن دادیم، 
اما سازمان حمایت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت 

شیرخشک بر یارانه مواد اولیه اصرار دارد.
او از استمرار قاچاق شیرخشک خبر داد و گفت: با توجه به 

اختالف معنادار قیمت شیرخشک داخل با بازارهای 

اطراف، شاهد قاچاق به بازارهای هدف هستیم.
تحویل زاده ادامه داد: با پیگیری های مکرر، ســازمان 
حمایت ۱۲ درصد اجازه افزایش قیمت را دادند، درحالی 
که این نرخ واقعی نیست چرا که بخش اعظم مواد اولیه 
همچون قوطی فلزی و قاشقک با نرخ آزاد محاسبه می 
شوند. رئیس انجمن شیرخشک نوزاد ادامه داد: کارخانه 
های شیرخشک به سبب قیمت های دستوری زیان ِده 
هستند، درحالی که کاهش قیمت شیرخشک نسبت به 
کشورهای اطراف منجر به قاچاق این محصول شده است.

او با بیان اینکه مقادیر قابل توجهی مواد اولیه در گمرک 
مانده است، گفت: در اسفند ســال گذشته مواد اولیه 
شیرخشــک از گروه یک کاال به ۲ تغییر پیدا کرد که 
عدم تغییر کد تعرفه موجب شد تا مواد اولیه بیش از 
۶ ماه در گمرک بماند که به رغم پیگیری های مکرر، 
۶ ماهی است که این موضوع میان سازمان غذا و دارو و 
دفتر مقررات صادرات وزارت صمت پاسکاری می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۱.۵ میلیون یورو 
مواد اولیه در گمرک در حال از بین رفتن است، گفت: 
واردکنندگان تمامی مواد اولیه را به صورت اعتباری و 
بدون تخصیص ارز وارد کردند که اگر هر چه سریع تر 
از گمرک ترخیص نشوند، سرمایه ملی به هدر می رود.

او ادامه داد: علی رغم پیگیری های مکرر، ارز ترجیحی 
از واردات مواد اولیه به بهانه پایین نگه داشــتن قیمت 
حذف نشده است، درحالی که حذف ارز به معنای واقعی 
و پرداخت کارت الکترونیک به مردم فشار افزایش قیمت 
را کنترل می کند. تحویل زاده قیمت فعلی شیرخشک 
را ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی 
شیرخشک در داخل ۱.۵ دالر است، درحالی که قیمت 
شیرخشک در هیچ کشــوری این رقم نیست، بنابراین 
اختالف چشمگیر قیمت زمینه را برای خروج غیرقانونی 
کاال فراهم کرده اســت. دبیر انجمــن تولیدکنندگان 
شیرخشک نوزاد ادامه داد: گرچه در شرایط فعلی مردم، 
تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد را متهم به گران کردن 
شیرخشک می کنند، اما در حقیقت این موضوع واقعیت 
ندارد چرا که حذف ارز ترجیحی منجر به دردسر و کندی 
در واردات می شود، کما اینکه طی ۶ تا ۷ ماه اخیر، ارزی 
به واردات مواد اولیه اختصاص نیافته و سازمان حمایت 

همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار می ورزد.

واردات ۸۵ درصد مواد اولیه شیرخشک از 
خارج واقعیت ندارد

علی احســان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های 

لبنــی در گفت و گو بــا خبرنــگار صنعت،تجارت و 
کشــاورزی، در واکنش به تامین ۸۵ درصد مواد اولیه 
از طریق واردات اظهار کرد: شیرخشک حاوی پروتئین، 
الکتوز و شیر اســت و تنها درصد کمی از شیرخشک  
نوزاد وارداتی اســت که یک درصد مواد اولیه را شامل 
می شود. او با اشاره به اینکه 9۵ تا 9۶ درصد مواد اولیه را 
پروتئین، چربی و الکتوز تشکیل می دهد، افزود: براین 
اساس شیرخشک های دپو شده در گمرک مربوط به 
شیرخشک هایی است که بدون عوارض در حال خروج 

غیرقانونی از کشور بودند.
ظفری واردات ۸۰ تا 9۰ درصد مواد اولیه شیرخشک 
را تکذیب کرد و گفت: واردکننــدگان به بهانه گرانی 
شیرخشــک و حذف لبنیات از ســفره خانوار چنین 

اظهاراتی را مطرح می کنند.
شیرخشک دپو شده در گمرک مربوط به قاچاق است

مدیر عامــل اتحادیه تعاونــی های لبنــی ادامه داد: 
بنابر آمار یک تــا ۲ درصد مواد اولیه شیرخشــک از 
طریــق واردات تامین مــی شــود و تولیدکنندگان 
 شیرخشــک تنها به دنبال فضاســازی برای گرانی 

شیرخشک هستند.
او گرانی های پی در پی را عاملی برای کوچک کردن 
سفره مردم دانست و گفت: از مسئوالن ذی ربط انتظار 

می رود که هر چه سریع تر با این موج برخورد کنند.

شیر خشک ها هنوز به گمرک ارسال نشده اند
در همین رابطــه مهرداد جمال ارونقــی معاون فنی 
گمرک ایران با اشــاره به خبر فاسد شدن بیش از ۱.۵ 
میلیون یورو مواد اولیه شیرخشــک در گمرک اظهار 
کرد: این کاال هنوز به گمرک ارســال نشده اند. بیش 
از ۵۰۰ تن مواد اولیه شیرخشک با پیگیری هایی که 
از سوی صاحب کاال صورت گرفته نشان می دهد که 
این میزان مواد اولیه از گمرک شهید رجایی بندرعباس 
وارد شده است. این مقام مسئول ادامه داد: بخشی از آن 
با توجه به درخواست صاحب کاال، به دلیل اینکه شرایط 
جوی گمرک شهید رجایی بندرعباس برای دپوی مواد 
اولیه شیرخشک مناسب نبوده است؛ بالفاصله نسبت به 
گمرک مشهد ترانزیت شده است. صاحب کاال اذعان 
می کند که کاال در گروه کاالیی یکم یعنی مشــمول 
ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی بوده، گــروه کاالیی آن 
بالفاصله بعد از رسیدن کاال تغییر پیدا کرده و به گروه 
۲۵ ام منتقل شده و اخیرا نیز گروه ۲۷ که اولویت ارزی 

غیر فعال دارد.

معاون فنی گمرک اظهار کــرد: اخیرا مکاتباتی میان 
وزارت بهداشــت و صمت در خصوص تغییر اولویت 
کاالیی و اختصاص ارز ترجیحی برای این کار در نظر 
گرفته شده، اما مورد پذیرش وزارت صمت واقع نشده 
است. تا این لحظه ثبت سفارشی برای این کاال صادر 
نشــده و تا زمانی که ثبت ســفارش صادر نشود، کاال 

نمی تواند به گمرک  ارسال شود.

تکذیب فساد شیر خشک در گمرک
ارونقی تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی از ورود 
این کاال ها گذشته است، گمرک باید مطابق مقررات این 
کاال ها را متروکه کرده و در اختیار سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی قرار دهد. با درخواست صاحب کاال 
به دلیل اینکه این کاال توسط سازمان به فروش نرفته 
بود، بالفاصله نسبت به اعاده اظهارنامه اقدام شده است. 
اما متاسفانه منتج به نتیجه نشده و هنوز مجوز ورودی 

از سوی وزارت صمت صادر نشده است.
او افزود: همچنین مجوز حداقل اسنادی از سوی وزارت 
بهداشت برای اینکه تشریفات این کاال با حداقل اسناد 
انجام شود، صادر نشده است؛ بنابراین این موضوع را که 

این کاال ها در گمرک فاسد شده اند، تکذیب  می کنم.
از اوایل خرداد ماجرای کمبود شیرخشــک نوزاد در 
فضای مجازی دســت به دست شــد که این موضوع 
واکنش های متعــددی را به همراه داشــت چرا که 
تولیدکنندگان محصوالت لبنی معتقدند که الکتوز، 
پروتئین و شــیر مواد اولیه شیرخشک را تشکیل می 
دهد و تنها یک تا ۲ درصد مواد اولیه شیرخشک نوزاد 
از طریق واردات تامین می شود، درحالی  که مسئوالن 
شیرخشک  نوزاد اذعان می کنند که بیش از ۸۵ درصد 
مواد اولیه وارداتی اســت و دپو در گمرک و غیرواقعی 
بودن قیمت منجر به ایجاد معضالت متعدد شده است.

تولیدکنندگان خواســتار اصالح قیمت 
شیرخشک نوزاد شدند 

انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد در نامه ای 
به رئیس ســازمان غذا و دارو خواستار اصالح قیمت 
شیرخشک نوزاد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید شدند. انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 
در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو خواستار افزایش 
قیمت شیرخشک نوزاد شــد و آمادگی خود را برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی برای 

واردات مواد اولیه تولید اعالم کرد. 

افزایش نرخ دالر، استقبال سرمایه گذاران نهادی از دولت جدید در این هفته بر 
شرایط کلی بازار سرمایه تاثیر گذار بود. به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، در هفته ای که گذشت با وجود خروج نقدینگی توسط 
اشخاص حقیقی از بازار و مشخص شــدن کابینه پیشنهادی رئیس جمهور 
آینده، شــاخص کل به محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد رسید. یکی از 
این اخبار مهم که بازار سرمایه را در هفته گذشته تحت تاثیر قرار داد افزایش 
نرخ دالر و دید مثبت رئیس جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه بود. در رابطه 
با آنچه بازار سرمایه در هفته گذشته تجربه کرد با کارشناسان بازار سرمایه به 

گفت و گو پرداختیم.

رشد ۵.۶ درصدی شاخص کل در هفته گذشته
محمدرضا امیری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که شاخص کل و 
شاخص هم وزن در هفته ای که گذشت چه وضعیتی داشتند؟ اظهار کرد: در 
هفته گذشته، شاخص کل از عدد یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد به شاخص یک 
میلیون و ۴۸۴ هزار واحد رسید که بر همین مبنا شاخص کل طی هفته گذشته 
۵.۶ درصد افزایش داشت. او بیان کرد: شاخص هم وزن نیز با رشد ۴.۷ درصدی 

از تراز ۴۰۳ هزار و ۲۵۴ واحد به ۴۲۲ هزار و ۳۳9 واحد رسید.

سهامداران "مپنا" سود نقدی دریافت می کنند
کارشناس بازار سرمایه افزود: طی هفته گذشته عوامل مختلفی از جمله، افزایش 
نرخ دالر، افزایش انتظار تورمی، انتظار تغییر فضای سیاسی کشور و دید مثبت 
رئیس جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه و بهبود گزارش های شرکت ها سبب 
رشد معامالت شدند. امیری در پاسخ به این سوال که در هفته ای گذشت کدام 
صنایع پیشتاز بودند؟ اظهار کرد:بیشترین بازدهی به تفکیک صنعت طی هفته 
گذشته به ترتیب، گروه حمل و نقل ۲۶ درصد، منسوجات ۲۰ درصد، پاالیشی 

۱۲ درصد، زراعت ۱۱ درصد بازدهی بودند.

افزایش نرخ ارز یکی از عوامــل مثبت تاثیر گذار بر روند هفته 
گذشته بازار

مهدی قلی پور کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که شاخص کل و 
شاخص هم وزن در هفته ای که گذشــت چه وضعیتی داشتند؟، اظهار کرد: 
بازدهی شاخص کل از اول ۱۴۰۰ به ۱۳.۵ درصد و بازدهی شاخص هم وزن از 
اول سال به منفی ۴ درصد رسیده است. قلی پور افزود: استقبال سرمایه گذاران 
نهادی از دولت جدید، تحوالت در بازار ارز، کابینه پیشنهادی، تحوالت سیاسی 
منطقه ای و چشــم انداز مذاکرات با غرب در کنار گزارشــات مالی شرکت ها 

مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار و صنایع بودند. این کارشناس بازار سرمایه در 
پاسخ به این سوال که در هفته ای گذشت کدام صنایع پیشتاز بودند؟، گفت: 
طی هفته گذشته صنایع فلزی به ویژه فوالدساز ها بیشترین رشد ها را داشتند. 
همچنین گروه پتروشیمی مثل، اوره ای ها و برخی اتیلنی ها و هلدینگ های 
وابسته به آن ها مثل فارس، وغدیر و پارسان و در نهایت پاالیشگاه ها بیشترین اثر 
را در رشد شاخص های بورسی داشتند. او بیان کرد: البته صنایع کوچکتری مثل 
زراعت، غذایی به جز، قند، اطالعات و ارتباطات هم اوضاع خوبی در کنار برخی 

سیمانی ها و دارویی ها داشتند. در کل صنایع ارز محور بهتر بودند.

۳۶۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار در هفته گذشته!
قلی پور در پاسخ به این پرسش که در هفته گذشته چه میزان نقدینگی وارد یا 
از بازار خارج شد؟، اظهار کرد: در هفته معامالتی گذشته، ۳۶۱ میلیارد تومان از 
بورس توسط حقیقی ها خارج شد و توسط حقوقی ها خریداری شد. بر همین 

اساس بازار سرمایه در هفته گذشته مورد حمایت حقوقی ها نیز بوده است.
او بیان کرد: از ۵ روز معامالتی در هفته گذشته، فقط روز چهارشنبه با ورود ۶۱ 
میلیارد تومان پول حقیقی مواجه بودیم و بقیه روز های هفته بین ۴۴ تا ۲۳۵ 
میلیارد تومان به طور روزانه شاهد خروج پول حقیقی بودیم. با این حال حجم و 

ارزش معامالت بسیار خوب بود و بازار از رونق مناسبی برخوردار بود.

فساد   شیر خشک  در گمرکات

شاخص کل با حمایت حقوقی ها، بیش از ۵ درصد رشد کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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صنایع كوچك نیازمند قوانین حمایتی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

بنگاه های کوچک و متوسط چه آنها که در شهرک های صنعتی مسقر هستند و چه آن دسته که در شهرک ها قرار ندارند مشکالت کسب و کاری مشابهی دارند. مشکالت عمده این واحدها مربوط به امکانات و توانمندی های آنها است. 
صنایع کوچک به عنوان یک جزء از اکوسیستم فضای کسب و کار، متاثر از مشکالت کلی این فضا است. باید توجه کنیم صنایع بزرگ به عنوان پیشران و لکوموتیو محرک فعالیت صنایع کوچک هستند و اختالل در فعالیت آنها هم در شرایط 
تحریمی، باعث اختالل در زنجیره های پایین تر که عمدتا صنایع کوچک خواهند شد. در کشور ما متاسفانه صنایع کوچک درگیر مشکالت مختلفی است. مشکالتی از جمله می توان به نبود متولی واحد در سیاستگذاری و حمایت از صنایع 
کوچک در کشور، فقدان قوانین حمایتی متناسب و اختصاصی با شرایط صنایع کوچک، محدودیت دسترسی صنایع کوچک در تامین منابع مالی، دانشی و تجهیزاتی، فقدان نهادهای واسط و تخصصی در توسعه و ارتقای همه جانبه صنایع 
کوچک در حوزه های نیروی انسانی، طراحی، تکنولوژیکی، فروش محصوالت و توسعه بازار داخلی و خارجی، تامین و توسعه منابع مالی، شرایط سخت تامین منابع مالی در اخذ تسهیالت ارزان و شرایط آسان برای بازگشت آنها. البته در حال 
حاضر عمده مشکالت صنایع کوچک، حول موضوعات مرتبط با بانک ها، بیمه و مالیات و گمرک است. تامین مالی نیز موضوع بسیار مهمی است و بخش تولید نیاز به تامین نقدینگی دارد. کشور در حال حاضر با بحث تورم سرسام آوری که 
با آن دست و پنجه نرم می کنیم، روبرو می باشد و قاعدتا این تورم نیاز به یک مدیریت صحیح  و یک تدبیر درست جهت کنترل وضعیت موجود دارد. موضوع تورم باعث شده تا نیاز فعاالن حوزه صنعت به نقدینگی، برای تامین مواد اولیه خود 
برای آن که بتوانند در بازار حضور داشته باشند و تامین نقدینگی در گردش، بیشتر احساس می شود. از طرفی دیگر باید قوانین و مقرراتی که در محیط کسب و کار موثر است شناسایی و به سمت رفع معضالت آن حرکت کرد. بسیاری از این 
موضوعات مربوط به بخش اداری مانند بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقرراتی بوده است که مصوب و باعث شده که صنعت گر و فعال اقتصادی گرفتار این بخشنامه ها شده و بوروکراسی اداری نیز تبعا چون ناشی از این تصمیمات است کار را 

سخت و با زمان و هزینه زیاد روبرو کرده است. می توان با تدابیر درست این مسائل و بخش زیادی از مشکالت مربوط به محیط کسب و کار را رفع کرد تا تولیدکننده بتواند راحت تر به تولید خود ادامه دهد.

98 درصد صنایع کشــور را 
بنگاه  های کوچک و متوسط 
تشکیل می دهند اما در عین 
حال بیشترین مشکالت پیش 
روی این صنایع قرار دارد. این 
در حالی است که سهم اشتغال و ســرمایه گذاری این 
بخش از کل واحدهای صنعتی، 73 درصد اشــتغال و 
سرمایه گذاری صنعتی است. ســهم صنایع کوچک از 

صادرات کل کشور هم حدود ۱۰ درصد اعالم شده که 
این ارقام نشان می دهد صنایع کوچک نقش مهمی در 
اقتصاد کشور دارند.  عضو خانه صنعت و معدن در رابطه 
با چالش های پیش روی بنگاه  های کوچک و متوسط 
می گوید: بنگاه های کوچک و متوســط چه آنها که در 
شهرک های صنعتی مسقر هستند و چه آن دسته که در 
شهرک ها قرار ندارند مشکالت کسب و کاری مشابهی 
دارند. مشــکالت عمده این واحدها مربوط به امکانات 
و توانمندی های آنها اســت. آرمان خالقی اضافه کرد: 
موضوع تورم باعث شده تا نیاز فعالین حوزه صنعت به 
نقدینگی، برای تامین مواد اولیه خود برای آن که بتوانند 

در بازار حضور داشته باشند و البته نقدینگی در گردش 
داشته باشند، بیشتر احساس می شود. در همین زمینه 
یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی معتقد است 
کشور دچار یک وضعیتی به نام شکاف متوسط است که 
یعنی واحدهای کوچک و متوسط به نسبت کشورهای 
دیگر، در ایران کم است و تمرکز دولت و مجلس عموما 
بر صنایع بزرگ، خصولتی و شبه دولتی بوده و صنایع 
کوچک و متوسط تقریبا به حال خود رها شده اند. احسان 
سلطانی اظهار کرد: مشکل اصلی این است که تعداد قابل 
توجهی صنایع بزرگ و باالدستی انواع و اقسام رانت، مواد 
معدنی، گاز، برق، نفت و به طور کلی انواع حمایت ها را 

دریافت می کنند. همچنین تعداد زیادی واحد خرد در 
کشور وجود دارد، اما تعداد واحدهای کوچک و متوسط 
در این میان کم است. علی رسولیان، معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران نیز می گوید: طبق بررســی های انجام شده 57 
درصد این بنگاه ها مشکل مالی داشتند، اما بهتر است این 
موضوع را هم یادآور شوم که از بازگشت تحریم ها تاکنون، 
عمق داخلی سازی در کشور افزایش زیادی داشته است. 
یکی از مشکالتی هم که اخیرا با آن مواجه شده ایم، قطعی 
برق است که قطع برق صنعت، منجر به اختالل در تولید، 

افزایش قیمت کاال و تورم می شود.

»كسب و كار«  به مناسبت روز صنایع كوچک بررسی كرد:

کمبود نقدینگی در بنگاه های کوچک
اشتغال صنعتی در 10 سال گذشته كمتر شد                                                                              57 درصد بنگاه های كوچک و متوسط مشكل مالی دارند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی در روزهای بحرانی 
درگیری مردم با بیماری کرونا 
قرار داریم که ملزومات درمان 
این بیماری هــر روز گران و 
گرانتر می شود. کپسول های 
اکســیژن که در حال حاضر با افزایش 5 برابری میزان 
تقاضای آن به قیمت های گزافی به فروش می رســد. 
مشکالت تامین از یک سو برای بیماران وجود دارد و از 
سوی دیگر به دالیلی اعم از نبود قطعات تولید و قطعی 
های برق، تولید این کاالی حیاتی را به مشکالت بسیاری 
روبرو کرده اســت. پیش تر و در موج های قبلی شیوع 
کرونا هم دســتگاه اکســیژن برای بیماران به مبتال به 

کرونا کم بود.
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی در این 
زمینه می گوید: قطعی برق در میــزان ظرفیت تولید 
اکسیژن تاثیر گذاشته است و با کاهش تولید در روزهای 
اخیر مواجه هستیم. پیکان کالنتری اضافه کرد: در حال 
حاضر در پیک مصرف قرار داریم و مصرف هم در حال 
افزایش است. در مورد واردات اکسیژن تاکنون صحبتی 
نشده، اما از سال گذشته ســازمان ملی کرونا، صادرات 
اکسیژن مایع که بیشتر به عراق و افغانستان انجام می شد، 
را ممنوع کرد. البته اگر دچار مشــکالت جدی شویم 

احتماالً موضوع واردات مطرح می شود.  
به هر ترتیــب با اوج گیری موج پنجــم کرونا وضعیت 
وخیم تر از همیشه شده و حتی گزارش هایی از کمبود 
اکسیژن منتشر شده است. به همین دلیل وضعیت تولید 
گازهای اکسیژن برای بیماران کرونایی پیگیری می شود 
که هر گزارش نشان دهنده افزایش چشمگیر تقاضا است.
رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: میزان تقاضا برای دریافت 
گاز اکسیژن بشدت افزایش یافته که روند کار را با مشکل 
مواجه کرده است. قطعی برق در میزان ظرفیت تولید 

اکسیژن تاثیر گذاشته است و با کاهش تولید در روزهای 
اخیر مواجه هستیم.

پیکان کالنتــری اضافه کرد: در حــال حاضر در پیک 
مصرف قرار داریم و مصرف هم در حال افزایش است. در 
مورد واردات اکسیژن تاکنون صحبتی نشده، اما از سال 
گذشته سازمان ملی کرونا، صادرات اکسیژن مایع که 
بیشتر به عراق و افغانستان انجام می شد، را ممنوع کرد. 
البته اگر دچار مشــکالت جدی شویم احتماالً موضوع 

واردات مطرح می شود.  
وی در زمینه قیمت گازهای طبی اظهار کرد:  محصوالت 
تولیدکنندگانی که در جهــت تولید گاز طبی فعالیت 
می کنند، توسط سازمان غذا و دارو نرخ گذاری می شود 
که با وجود درخواســت ما از ابتدای سال هنوز جلسه 
تصمیم گیری در این مورد تشکیل نشــده است. ما به 
سازمان غذا و دارو نامه نوشتیم و گفتیم از ۱5 تیرماه نرخ 
اتحادیه ما برای هر کیلو اکســیژن با خلوص 99 درصد 

35۰۰ تومان است. چراکه با هزینه هایی که برایمان ایجاد 
شده واقعا نمی توانیم به فعالیت ادامه بدهیم. قطعه ای 
که ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار تومــان می خریدیم االن به 8۰۰ 
هزار تومان رسیده است. هیچ کنترلی در بازار نیست و 
ما مجبور هستیم از آن مواد اولیه و اقالم مورد نیاز خود 

را خریداری کنیم.
وی با تاکید بر مشــکالت تولیدکنندگان گفت: یکی از 
مشکالت تولیدکنندگان عدم تامین منابع مالی است، 
کارخانه های اکسیژن یکی از بزرگترین مصرف کنندگان 
برق صنعتی هستند و کمترین میزانی که ماهانه پول برق 
می دهند 3۰ میلیون تومان است، حتی برخی کارخانه ها 
تا 3۰۰ میلیون تومان بهای برق پرداخت می کنند. وزارت 
بهداشت که پولی به آنها پرداخت نمی کند اما اداره برق 
به محض گذشت چند روز از موعد، برق را قطع می کند. 
وزارت بهداشــت باید در این مورد فکری کند چون اگر 
به همین منوال ادامه پیدا کند تا چند ماه دیگر برخی 

کارخانه های اکسیژن تعطیل می شوند. رئیس اتحادیه 
کشوری گازهای طبی و صنعتی همچنین با بیان اینکه 
نمی توان میزان دقیق کمبود اکسیژن را محاسبه کرد، 
گفت: مصرف اکسیژن را نیز نمی توان برآورد کرد و قابل 
پیش بینی هم نیست، چراکه به طور ناگهانی افزایش پیدا 
می کند. اما می توان گفت مصرف بیمارستان را در پیک 
پنجم تقریباً سه تا چهار برابر شده است و بیمارستان هایی 
که در ۲۴ ساعت یک بار، بار کپسول اکسیژن دریافت 
می کردند، حاال حداقل سه بار همان میزان بار می برند.  

رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی تاکید 
کرد: واحدهای تولیدی در بخش گازهای طبی و صنعتی 
با مشکالت عدیده ای مواجه بوده و سرمایه گذاری در 
این بخش صــورت نمی گیرد و همچنیــن حمایتی از 
جانب دستگاه های دولتی نیست، به عنوان نمونه تمامی 
واحدهای تولیدی این حوزه مشکل تامین برق و هزینه 

های باالی آن را دارند که حمایتی نمی شود.

افزایش 5 برابری میزان تقاضای گازهای طبی و اكسیژن؛

کپسول اکسیژن چقدر گران شد؟
كارخانه های اكسیژن تا 300 میلیون تومان پول برق می دهند 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی در 
ایران شامل بورس، ارز، طال و مســکن زمانی به رونق 
می رسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که 
فعال چنین چیزی نمی بینیم. رشد این بازاها تا حد زیادی 
به احیای مذاکرات سیاسی و تعامالت بین المللی بستگی 
دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمی توان به این زودی ها 
انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قیمتی رسیده 
است. عباس زینعلی اظهار کرد: رشد نسبی بازارهای 
موازی مســکن همچون ارز و بورس بــه معنای رونق 
نیست. به هر حال این حوزه ها مدتی راکد بوده و االن به 
خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است 
اما نمی تواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای 
دیگر هم مثل مسکن در رکود به ســر می برند تا یک 
 اتفاق یا سیاست گذاری جدید، بخصوص در حوزه های 
بین المللی رخ دهد. وی افزود: معتقدم دولت رئیسی 
باید یک طرح فوری را برای بخشهای سیاسی و اقتصادی 
ارایه دهد. مثال با یک حرکت پرفشار، بخشهای تولیدی 
را به تحــرک وادار کند. همزمان مســائل سیاســی 
بین المللی را با جدیت دنبــال کند تا فضای اقتصادی 
مقداری تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند 
که این اقدامات در جریان اســت احتماال در شهریور 

نشانه های رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا می کند.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه ادامه روند 
بالتکلیفی کنونی ممکن اســت به خروج سرمایه ها از 
کشور منجر شود گفت: اگر سرمایه ها وارد حوزه ساخت 
و ساز وارد شود با توجه به پیشران بودن بخش مسکن 
برای اقتصاد و بازار مسکن خوب است. اما رشد ساخت و 
ساز به حجم معامالت بستگی دارد. سازنده به بازار نگاه 
می کند وقتی می بیند ممکن است برای سود، مدتها در 
انتظار بنشیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز نمی کند. 
کما اینکه هم اکنون پروژه های زیادی را در سطح شهر 

تهران می بینیم که نیمه کاره رها شــده است. زینعلی 
تصریح کرد: کارخانجات تولید مصالح ساختمانی مثل 
سیمان و فوالد نیز با توجه به نیازشان به ارز در شرایط 
رکودی ایران تمایل به صادرات دارند. دولت باید کاری 
کند که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی 
بپردازند اما پیش نیاز چنین مساله ای ایجاد تحرک در 
بازار مسکن است. وی، ورود تقاضای موثر در بازار مسکن 
را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست و گفت: 
دست متقاضیان به قیمتهای فعلی نمی رسد. بنابراین 
یا باید نرخها تا مدتی ثابت بماند یا توان خرید از طریق 
تسهیالت و برخی ابزارهای مالی باال برود اما هم اکنون با 
توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین شرایطی 

حاکم نیست.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: رشد شتابان 
قیمت مسکن ناشی از عوامل درون بخشی نببوده بلکه 
واکنشــی به رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و 
خارجی بوده است. قیمت متری ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون 
تومان برای شمال تهران یا ۴۰ تا 5۰ میلیون در نقاط 
مرکزی و جنوبی جایگاه طبیعی در اقتصاد کشور ندارد. 
بنابراین یا باید درآمد مردم به سطح قیمتها برسد که 
در آینده نزدیک محال اســت یا قیمتها ثابت بماند تا 

در میان مدت و بلندمدت بتوانند اقدام به خرید کنند.
زینعلی، کوتاه ترین مسیر بهبود وضعیت بازار مسکن 
را تحرک در بخش تبدیل به احســن دانست و گفت: 
افرادی که هم اکنون مسکن دارند و قصد دارند جابه جا 
شوند منابع مالی چندانی نیاز ندارند و می توان با پرداخت 
تسهیالت به این گروهها فرصت جابه جایی داد. به طور 
کلی اگر بتوان تحرکی در بازار مسکن ایجاد کرد ساخت 
و ساز افزایش می یابد، اشتغال ایجاد می شود، متقاضیان 
وارد بازار می شوند و قیمتها در یک سطح متعادل قرار 

می گیرد.

یک کارشناس خودرو گفت: یک خودرو خارجی در 
بازار جهانی با قیمت ۱۱ هزار دالر به فروش می رود، 
یعنی این خودرو را با ارز آزاد حســاب کنیم حدود 
۲75 میلیون تومان می شود، اما کارخانه آن را ۶5۰ 

میلیون تومان می فروشد.
فربــد زاوه کارشــناس صنعت خودرو با اشــاره به 
اینکه خودروهای چینی در بازار با قیمتی بیشــتر 
از قیمت جهانی آنهــا به فروش مــی روند، گفت: 
خودروی فیدلیتی کــه چند وقتی اســت به بازار 
خودرو راه پیدا کرده است، در بازار جهانی با قیمت 
۱۱ هزار دالر به فروش می رود، یعنی این خودرو را 
با ارز آزاد حســاب کنیم حدود ۲75 میلیون تومان 
 می شــود اما کارخانه آن را ۶5۰ میلیــون تومان 

می فروشد.
او بیان کرد: مقداری از ایــن مبلغ برای هزینه های 
گمرکی و مالیات اســت و عالوه بر این خودروساز 
ملزم به داخلی ســازی ۲5 درصد از خودرو است. 
این کارشــناس صنعت خودرو با اشــاره به خروج 
ارز توســط واردات ایــن قبیل خودروهــا، گفت: 
برخی ادعا دارنــد که ارز نباید بــرای کاالهای غیر 
ضروری تخصیــص داده شــود، در صورتی که ارز 
وســیله ای برای مبادالت کاال به کاالست، به طور 

مثال تمام افراد به دنبال کســب درآمد هستند تا 
بتوانند با کمــک آن به زندگی خــود ادامه دهند، 
کاالیی بخرنــد، مواد غذایی بخرنــد و ...، در نتیجه 
 ارز هم اینگونه اســت و بایــد در راه های مختلفی 

خرج شود.
زاوه ادامه داد: اکنون می گویند واردات کامیون های 
دست دوم باید ممنوع باشــد در صورتی که ناوگان 
حمل و نقل نیاز به بازســازی دارد و در حال حاضر 
نمی تواند جوابگوی کشــاورزان باشــد و از طرفی 
تولید کنندگان داخلی نمی توانند نیاز بازار کشــور 

را تامین کنند.
این کارشــناس صنعت خودرو افــزود: اگر واردات 
خودرو آزاد شــود، در برابــر واردات مونتاژی، ارز 
کمتری خــارج خواهد شــد پس اگــر تصمیمی 
برای آزادســازی واردات خودرو گرفته شود شاهد 
خروج کمتری ارز از کشور هســتیم. او با تاکید بر 
اینکه برخــی از خودروســازان خصوصی در داخل 
کشــور دالل بازی زیادی دارند، تشــریح کرد: در 
برخی از خودروســازان دالالن بازی بســیار زیاد و 
حاشــیه ســود باالیی دارند به همین دلیل شاهد 
 تفاوت قیمــت کارخانه ای این خودروها نســبت 

به بازار هستیم. 

گزارش های رســیده از برخی از مناطق تهران 
حاکــی از آن اســت که ســبزی در مغــازه ها 
کمیاب شده است. موضوعی که رییس اتحادیه 
فروشندگان میوه وسبزی استان تهران علت آن را 
گرانی سبزی در مبدا و کاهش تمایل مغازه داران 
برای خرید می داند. اسداهلل کارگر در پاسخ به این 
سوال که چرا ســبزی در برخی مناطق کمیاب و 
گران شده اســت، گفت: متاسفانه سبزی از مبدا 
گران شده است و هر بســته 7۰۰ گرمی آن در 
میدان مرکزی با قیمــت ۱5 هزارتومان خرید و 

فروش می شود.
وی ادامه داد: در تابســتان معموال ســبزی ها 
سر زمین به صورت بســته ای و در زمستان  به 
صورت کیلویی فروخته می شــوند. قبال حجم 
این بسته های ســبزی تا  ۴کیلو هم می رسید 

 ولی در حال حاضر کوچک و بــه وزن 7۰۰ گرم
 رسیده است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان 
تهران اضافه کرد: وقتی مغازه دار سبزی را با این 
قیمت از میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری 
کند قطعا قیمت آن برای مصرف کننده به حدود 
۲۰ هزارتومــان خواهد رســید و همین موضوع 
تمایل مغازه داران را برای خرید ســبزی کم می 
کند. بــه گفته وی متاســفانه در میدان مرکزی 
هیچ معیار و قیمت مشــخصی وجــود ندارد و 
عرضه به صورت دلخواه صورت می گیرد. کارگر 
در پایان گفــت: مغازه داران بایــد به هر قیمتی 
 که میوه و ســبزی از میدان مرکــزی خریداری 
می کنند فاکتــور دریافت کنند تــا در صورت 
مراجعه دستگاه های نظارتی دچار مشکل نشوند.

معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک گفــت: 
شیرخشــک هایی که بنا به اظهار صاحب بار در حال 
فاسد شــدن در گمرک اســت هنوز برای بررسی به 

گمرکات اظهار نشده است.
مهرداد جمال ارونقی با اشــاره به انتشار خبری مبنی 
بر اینکه یک و نیم میلیون دالر مواد اولیه شیر خشک 
در گمرکات کشــور در حال فاسد شدن است گفت: با 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد 5۰۰ میلیون 
تن مواد اولیه تولید شیر خشک از طریق گمرک شهید 
رجایی بندر عباس وارد کشور شده است که بخشی از 
آن با درخواســت صاحب کاال بدلیل شرایط نامناسب 
جوی بندر عباس به گمرک مشهد ترانزیت شده است.

وی افزود: این کاال در گروه کاالیی یکم و مشــمول ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده که پس از رسیدن به گروه 

۲5 و بعد گروه ۲7 تغییر یافته است.
ارونقی افزود: مکاتبات متعددی بــرای تغییر اولویت 

این کاال بین وزارت صنعت، معــدن و تجارت با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تخصیص ارز 
ترجیحی صورت پذیرفته، اما هنوز این درخواســت 
مورد پذیرش وزارت صمت قرار نگرفته است و بنابراین 
هنوز ثبت سفارشی برای آن صادر نشده تا به گمرک 

اظهار شود.
وی گفت: طبــق مقررات و با توجه به گذشــت مدت 
زمان زیادی از ورود، کاال باید متروکه اعالم و در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قرار می گرفت، اما چون هنوز 
کاال به فروش نرفته بود، با درخواســت صاحب کاال، 
برای اعاده اظهارنامه اقدام شــد تا تشریفات ترخیص 
کاال در گمرک آغاز شود.معاون فنی گمرک افزود: این 
اقدامات هنوز منجر به نتیجه نشده و هنوز مجوزی از 
سوی وزارت صمت صادر نشده و از سوی دیگر، مجوز 
حداقل اسنادی هم از سوی وزارت بهداشت برای این 

کاال صادر نشده است.

خودروهایچینیدرایران۳برابرقیمتواقعیفروختهمیشوند

چراسبزیگرانشد؟

شیرخشکهایدرحالفسادهنوزبهگمرکاظهارنشدهاست

سرنوشتبازارمسکنچهمیشود؟
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برای ماموریت آرتمیس؛
ايالن ماسك آماده كمك به توسعه لباس فضانوردی است

طبق گزارشی جدید ماموریت سفر به ماه ناســا به دلیل تاخیر در توسعه 
لباس فضانوردی به تاخیر می افتد در همین راستا ایالن ماسک برای توسعه 
آن اعالم آمادگی کرده اســت. ایالن ماسک برای توسعه لباس فضانوردی 
مأموریت آرتمیس )سفر به ماه( داوطلب شده است. این درحالی است که 
مشخص شد تولید این لباس بیش از زمان پیش بینی شده، طول می کشد 
و مأموریت آرتمیس از ۲۰۲۴ میالدی به تأخیر می افتد.در همین راســتا 
ماسک در پاسخ به پیام توییتری خبرنگار شبکه سی ان بی سی در این باره 
نوشت: اگر نیاز باشد، اســپیس ایکس می تواند این کار را انجام دهد.طبق 
گزارش اداره بازرسی کل ناسا، این سازمان امیدوار بود مأموریت سفر به ماه 
را در اواخر ۲۰۲۴ میالدی انجام دهد اما زنجیره ای از چالش ها سبب شد 
این تاریخ به آوریل ۲۰۲۵ میالدی به تعویق بیفتد که یکی از آنها توسعه 
لباس فضانوردی مناسب برای این مأموریت است. عالوه بر آن همه گیری 
کووید ۱۹ و تأمین بودجه نیز به تأخیر در انجــام مأموریت دامن زده اند. 
پیش بینی می شود ناسا در کل بیش از یک میلیارد دالر جهت توسعه لباس 
فضانوردی هزینه کند. بر اســاس اطالعات موجود در گزارش هدف ناسا 
آماده سازی دو لباس فضانوردی تا نوامبر ۲۰۲۴ میالدی است.در بخشی از 
گزارش آمده است: با توجه به تأخیرهای پیش بینی شده در توسعه لباس 
فضانوردی، فرود در ماه در اواخر ۲۰۲۴ میالدی ممکن نخواهد بود. از سوی 
دیگر با توجه به یکپارچه سازی در ملزومات، این لباس ها تا آوریل ۲۰۲۵ 
میالدی آماده نخواهد بود.البته گزارش های پیشین به تاخیره در توسعه 
بخش های مختلف مانند موشکSLS و کپســول اوریون اشاره داشتند.

نخستین مأموریت آرتمیس یک کپسول بدون سرنشین را به ماه می برد و 
بر می گذارند. این مأموریت در اواخر ۲۰۲۱ میالدی انجام می شود. دومین 
مأموریت آرتمیس برای ۲۰۲۳ میالدی برنامه ریزی شده بود و قرار بود ۴ 
فضانورد را طی یک پرواز آزمایشی به ماه ببرد.لباس های فضانوردی جدید 
برای استفاده در ایستگاه فضایی، سطح ماه و سفر به مریخ استفاده می شود.

هكرها 260 ميليون دالر رمزارز مسروقه را پس دادند
هکر یا هکرهای عامل بزرگترین ســرقت رمزارز، یک سوم از حدود ۶۰۰ 
میلیون دالر رمزارزی که به سرقت برده بودند را برگرداندند.پلتفرم فاینانس 
غیرمتمرکز پلی نت ورک )Poly Network( که مبادالت نقطه به نقطه 
را تســهیل می کند، خبر این هک را در توییتر اعالم و جزییات کیفهای 
دیجیتالی که توکن ها به آنها ارسال شــده بودند را شرح داده بود.به گفته 
تحلیلگران بالک چین، ارزش رمزارزهای موجــود در این کیفها در زمان 
اعالم خبر سرقت از سوی پلی نت ورک، بیش از ۶۰۰ میلیون دالر بود.پلی 
نت ورک سپس از هکرها خواست اموال مسروقه را به آدرسهای دیجیتالی 
این پلتفرم برگردانند و اعالم کرد قصد دارد اقدام حقوقی انجام دهد.طبق 
اعالم شــرکت الیپتیک که در زمینه ردیابی رمزارز و ســوابق بالک چین 
فعالیت می کند، تا اواخر بعدازظهر حدود ۲۵۸ میلیون دالر توکن مسروقه 
برگردانده شد. تام رابینسون، هم موســس الیپتیک اظهار کرد: این اقدام 
ممکن است ناشی از دردسرهای پولشویی رمزارز مسروقه در چنین ابعاد 
گسترده ای باشد.پلی نت ورک جزییات بیشتری درباره بازگردانده شدن 
بخشی از پولهای مسروقه اعالم نکرد. محل فعالیت این پلتفرم یا تحقیقات 
رسمی درباره این دزدی مشخص نیست.میزان پول به سرقت رفته در این 
دزدی با سرقت ۵۳۰ میلیون دالر ارز دیجیتالی از صرافی ژاپنی کوین چک 
در سال ۲۰۱۸ قابل مقایسه است. صرافی Mt. Gox مستقر در توکیو هم 
سال ۲۰۱۴ پس از این که نیم میلیارد دالر ارز دیجیتالی از دست داد، دچار 
فروپاشی شــد.جدیدترین حمله در حالی به وقوع پیوست که ضرر و زیان 
 )DeFi( ناشی از دزدی، هک و کالهبرداری مربوط به فاینانس غیرمتمرکز
به باالترین رکورد همه زمانها صعود کرده و ریسک سرمایه گذاری در این 
بخش و جلب توجــه رگوالتورها به آن را افزایش داده اســت.پلتفرمهای 
DeFi مبادالت مالی را که معموال به شکل رمزارز است بدون نظارت بانکها 
یا صرافیها امکان پذیر می کنند. این بخش طی یک سال اخیر رونق زیادی 
پیدا کرده و پلتفرمهای فعال در این بخش در مبادله رمزارزهایی به ارزش 
بیش از ۸۰ میلیارد دالر فعالیت دارند.به گفته رابینسون، هکر یا هکرهای 
عامل این سرقت به همراه پولهایی که بازگرداندند پیامی فرستادند که در 
آن ظاهرا کمک مالی درخواست کرده بودند.طبق گزارش شرکت سایفر 
تریس، پولهای به سرقت رفته در این دزدی بیش از ضرر و زیان کل بخش 
DeFi از ژانویه تا ژوییه به میزان ۴۷۴ میلیون دالر بود.بر اساس گزارش 
رویترز، طرفداران DeFi می گویند این بخش به افراد و شــرکتها امکان 
دسترسی رایگان به خدمات مالی را فراهم می کند. با این حال بخش مذکور 
بدون نظارت مانده و حفره های فنی و ضعف کد بسیاری از پلتفرمها، آن را 

در برابر هکرها و سارقان آسیب پذیر می کند.

بيتكوين 46 هزار دالری شد
در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار ارز های دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال ۲۰۰۹ 
معامالت اولیه آن شکل گرفت.ارز های دیجیتالی اگرچه هنوز با رکورد های 
قیمتی خود فاصله زیادی دارنــد، اما در روز های اخیــر صعود های قابل 
توجهی داشته اند. پیش دســتی صرافی های بزرگ ارز های دیجیتالی از 
جمله باینانس و هیوبی در همکاری با نهاد های نظارتی و قانونی کشور های 
مختلف و احیای تدرجی ضریب سختی استخراج بیتکوین در کنار کاهش 
نسبی ضریب ســلطه این رمزارز بر بازار، به نفع آلتکوین ها بوده و آن ها را 
به سمت اهداف تازه ای سوق داده اســت.به روزرسانی های جدید صورت 
گرفتــه در رمزارز های محبوب باعــث دلگرمی بخشــی از فعاالن حوزه 
ارز های دیجیتالی به ویژه هولدر ها شــده اســت. طبق بروزرسانی جدید 
اتریوم- دومین ارز دیجیتالی برتر بازار-. داده های درون شبکه حاکی از آن 
اســت که نگه دارندگان بزرگ این رمزارز کماکان تا حد زیادی تمایلی به 
فروش دارایی خود ندارند. در اپدیت لندن، میزان توکن سوزی اتریوم )از 
بین بردن تعمدی بخشی از آن برای کمک به باال رفتن قیمت( افزایش یافته 
است.اقبال نهاد های دولتی به فناوری بالک چین روز به روز بیشتر می شود 
و حاال از قطب مالی و بانکی دنیا- نیویورک- خبر می رســد که دپارتمان 
خدمات مالی این شــهر به دنبال به کارگیری فناوری بالک چین در ثبت 
معامالت امالک و مستغالت است تا جلوی کالهبرداری ها در این حوزه از 
جمله فروش یک زمین به چندین نفر را بگیرد. ابتدا قرار اســت اطالعات 
حدود ۵۰۰ هزار معامله در این سامانه ثبت شود.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارز های دیجیتالی در حال حاضر ۱۹۴۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که 
این رقم نســبت به روز قبل ۵.۷۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 
۵۰ درصد کل بازار ارز های دیجیتالی در اختیــار بیت کوین و ۱۸ درصد 
در اختیار اتریوم اســت. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
 معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.

اخبار

انتقال تاریخچه چت واتس اپ از iOS به اندروید ممکن می شود
واتس اپ به زودی قابلیت انتقال تاریخچه چت از سیستم عامل اندروید به iOS را به برای کاربرانش فراهم می کند.واتس اپ به زودی به کاربرانش اجازه می دهد تاریخچه چت خود از جمله 
پیام های صوتی و تصاویر را بین دو سیستم عامل اندروید و iOS جابه جا کنند.پیام رسان متعلق به فیس بوک اعالم کرد آپدیت جدید یکی از پر تقاضا ترین موارد درخواستی از سوی کاربران 

بوده است.در حال حاضر افرادی که از ویژگی پشتیبانی ابر واتس اپ استفاده می کنند، می توانند تاریخچه چت خود را روی آی کلود )کاربرانiOS( و گوگل درایو )کاربران اندروید( ذخیره 
کنند. این بدان معنا است که تاریخچه کاربر فقط زمانی به موبایل تازه منتقل می شود که سیستم عامل دستگاه جدید نیز با دستگاه قبلی یکسان باشد.

توســعه  ســتاد  دبیــر 
فناوریهای نرم وهویت ساز 
در اختتامیه فصل نخست 
نشست های راهبردی شعار 
سال با موضوع نقش صنایع 
خالق از اهمیت راهبردی ایــن صنایع و ضرورت 

توجه به ان در قانون گفت.
پرویز کرمی در این نشســت که با حضور اعضای 
شورای راهبری رونق تولید دانشگاه امام صادق)ع( 
به صورت مجاز یبرگزار شد، با اشــاره به ضرورت 
حمایت قانون جهش تولید از شرکت های خالق و 
صنایع نرم و فرهنگی گفت: اگز زیست بوم مساعد 
کســب وکارهای خالق و فرهنگی درکشورتقویت  
شود، سراسر کشــور از جمله مناطقی که ظرفیت 
توسعه کسب وکارهای دانش بنیان یا صنایع بزرگ 
در ان فراهم نیست، می توان با بهره مندی از جوانان 
خالق و نــوآور و مزیت های بومــی و به کمک این 
کسب و کارها اشــتغال افزایی، ارزش افزوده و در 
نهایت اقتدار و عزت مندی برای کشــور به ارمغان 

آورد. 
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و خالق معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از توجه ویژه به 
زیست بوم شــرکت های خالق و صنایع فرهنگی 
گفت و ادامه داد: این کسب وکارها می توانند به یاری 
اقتصاد کشور بیایند و با تکیه به فرهنگ و پیشینه 
تاریخی قوی کشــور،  وجوانان خالق نجات بخش 
اقتصاد و برای کشور اقتدار آفرین باشند. در تمامی 
بخش های ایران که امکان شــکل گیری شرکت 
های دانش بنیان نیست، امکان توسعه شرکت های 

خالق وجود دارد.
کرمی، با بیان این کــه معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری در یک دهه گذشته پرچمدار و 
تحقق بخش اجرای قانون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان با هدایت و حمایت رهبرفرزانه انقالب 
بوده است، افزود: ســال ۹۲ این قانون فعال شد و 
ظرفیتی برای توسعه شرکت های دانش بنیان ایجاد 
کرد که با حمایت ارزنده مقام معظم رهبری، ثمره 
آن ایجاد بیش از ۶ هزار شرکت دانش بنیان و هزاران 

استارتاپ شد.
وی ادامــه داد: قانــون حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان اما صرفــاً حمایت از شــرکت هایی 
دارای پیچیدگی فناورانه و تولید محصوالتی برای 
نخســتین بار متمرکز اســت که عماًل جایی برای 
حمایت از شرکت های خالق و صنایع فرهنگی که 
اگرچه فناوری شان پیچیده نیست اما ایده و خدمت 

آنان  دارای نوآوری وخالقیت است ارزش و اشتغال 
آفرینی ایجاد می کند، جایی نــدارد؛ این در حالی 
بود که در حوزه صنایع فرهنگی و نرم قابلیت های 
بسیاری داریم و برای حمایت و شــکوفایی از این 
ظرفیت، کارگروهی شــکل گرفــت و تمهیداتی 
اندیشیده شد تا شرکت های خالق نیز بخش قابل 
توجهی از حمایت های شرکت های دانش بنیان را 

دریافت کنند.
کرمی بــا اشــاره بــه تعریــف مبــادی ورودی 
شــرکت های خالق در حوزه های گوناگون گفت: 
متولیان حوزه های مختلف از جمله، اسباب بازی، 
گیم، صنایع دســتی و گردشــگری، مد ولباس، 
آموزش، کســب وکارهــای دیجیتــال وآنالین 
همچنین شــرکت های دانش بنیان بــزرگ مبدأ 
شناســایی شــرکت های خالق در حوزه های ده 
گانه صنایع خالق شــدند تا با ایجاد زیســت بوم 
شــرکت های خالق وصنایع نرم و فرهنگی، نقش 
این کســب و کارها در اقتصاد، اشــتغال، فرهنگ 
 و تعامــالت بین المللــی کشــورمان پررنگ تــر

 شود.
کرمــی، از ایجاد خانه هــای خالق و نــوآوری در 
سراسر کشور با هدف ایجاد بســتری برای توسعه 
شرکت های خالق گفت و افزود: در حالی که امروز 
۱۲ خانه خالق در کشــور، حمایت های الزم را از 
توسعه و رونق کســب وکارهای خالق، صنایع نرم 
و فرهنگی دنبال می کنند، امید داریم این شــبکه 
به وسعت کل کشور توسعه یابد. خانه های خالق، 
زیرساخت هایی هستند که مسیر پر فراز و نشیب 
ایده تا محصــول و از محصول تا بــازار محصوالت 

صنایع فرهنگی و نرم را هموار وحمایت می کنند.
دبیر ســتاد فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان و 
توســعه صنایع نرم و خالق، ابالغ سند ملی توسعه 
فناوری های فرهنگی و نرم توســط شورای عالی 

انقــالب فرهنگــی را مقوم شــرکت های خالق و 
صنایع فرهنگی و نرم دانســت و افزود:  این ســند 
ملی بیــش از پیش مســیر ایجاد شــده برای این 
کســب و کارها را همــوار و بیش از ۲۰ دســتگاه 
اجرایــی و وزارتخانــه را کمک  کار زیســت بوم و 
 شــرکت های خالق، صنایع نــرم و فرهنگی قرار 

می دهد.
مشــاور معاون علمی وفناوری ریــس جمهوری  
از ضرورت توجــه قانون جهش تولید  به توســعه 
کســب و کارهای خالق و صنایع نــرم و فرهنگی 
گفت و ادامه داد: قانونی در مجلس در حال بررسی 
است تا ایرادات قانون فعلی حمایت از شرکت های 
دانش بنیان را برطرف کند، امــا باید در این قانون 
بیش از هرچیز به جایگاه زیست بوم خالق توجه شده 
و لفظ شرکت های خالق، صنایع نرم و فرهنگی و 
خانه های خالق و نوآوری در کنار شرکت های دانش 
بنیان بیاید تا حمایت هایی که برای شــرکت های 
دانش بنیان در نظر گرفته شده به توسعه زیست بوم 
خالق و فرهنگی نیز در کشــور کمک کند. کرمی 
با بیان این که مسیر شــرکت های خالق در امتداد 
روند توسعه بخش شــرکت های دانش بنیان است، 
ادامه داد: بودجه قابل توجهی در صندوق نوآوری و 
شکوفایی حبس است اما این ظرفیت می تواند به 

شرکت های خالق کمک کند.
دبیر ســتاد فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه صنایع نرم و خالق، با اشــاره به شکوفایی 
ظرفیت هــای کم تر دیده شــده کشــور به کمک 
توسعه زیســت بوم خالق، افزود:  بیش از نیمی از 
فارغ التحصیالن دانشــگاههای ما دختران جامعه 
ما هســتند این بانوان نیز در کنار نقش اصیل خود 
که  مادری اســت می توانند به کمک شرکت های 
خالق و استفاده از فضای مجازی، هم راه و هم پای 
توسعه اقتصاد کشور و پیشرفت شرکت های خالق 

قرار بگیرند.
کرمی بــا تاکید بر این که فرهنــگ و هنر هزینه بر 
نیست بلکه ثروت آفرین و اشتغال افزا است، ادامه 
داد: اگر در شهرســتان ها خانه های خالق داشته 
باشیم که مجموع حوزه های ذیل فرهنگ و علوم 
انسانی را در بر بگیرند، می توانیم یک تحول شگرف 
را رقم بزنیم، چرا که بیش از پنجاه درصد خروجی 
دانشــگاهها دانش اموختگان رشته های فرهنگ 
وهنر وعلوم انســانی وپراکنده در جغرافیای کشور 

هستند.
وی با اشاره به نقش این شرکت ها در ترویج و اشاعه 
فرهنگ غنــی و ارزش های دینی افزود: شــرکت 
های خالق می توانند به طــور مثال در کنار توجه 
به موزه ها و نمایشــگاه های مجازی با بهره گیری 
از فناوری های واقعیت مجــازی، واقعیت افزوده و 
بسیاری از زیارت ها را با اســتفاده از فناوری های 
پیشرفته و به کمک شرکت های خالق ممکن کنیم. 
این ظرفیــت با کمک دانشــجویان جوان خالق و 
مستعد و توانمند که نوآوری دارند با کمترین منابع 
دولت می توانند خانه خالق و نوآوری یا شــرکت 
خالق ایجاد و آرزوی تمامی جوانانی را که به قصد 
دارند کسب  و کار خود را راه بیندازند را به واقعیت 

بدل کنند.
کرمی با تاکیــد بر توجه به اقتصــاد صنایع خالق 
و فرهنگــی عنوان کــرد: نباید خــود را به جامعه 
۸۵ میلیونی ایــران محدود کنیــم و می باید بازار 
۴۰۰ میلیونی همســایگان و جامعــه میلیاردی 
مســلمانان که فرهنگ و ریشــه هــای دینی هم 
ســو با ما را دارند مــورد توجه باشــد. همچنین 
باید به بــازار جهانی صنایع فرهنگی بیاندیشــیم 
و ســهم ۱۵۰ میلیون دالری کشــور خــود را به 
 بازار بیــش از ۲۷۰۰ میلیــارد دالری جهانی این

 حوزه نزدیک کنیم.

سهم 150 ميليون دالری ايران از بازار بيش از 2700 ميليارد دالری صنايع خالق

حبس بودجه شرکت های خالق در صندوق نوآوری 
گروه فناوری
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یک شــرکت زیر مجموعه هیوندای تصمیم دارد 
در ماه جاری میالدی آزمایش تاکسی رباتیک را 
در لس آنجلس انجام دهد. یک خودروی خودران 
به نام »موشنال« )Motional( مشغول توسعه 
عملیات های خود در کالیفرنیا است. شرکت مذکور 
 )Aptive(َ با ســرمایه گذاری هیوندایی و آپتیو
تأســیس شــده و تصمیــم دارد در مــاه جاری 

آزمایش های تاکســی رباتیک را در لس آنجلس 
انجام دهد. موشــنال هم اکنون مشغول آزمایش 
تاکسی رباتیک در بوستن، پیتزبورگ، الس وگاس 

و سنگاپور است.
این شــرکت تصمیــم دارد با همکاری تاکســی 

اینترنتی Lyft تا ۲۰۲۳ میالدی سرویس تاکسی 
رباتیک را در چند بازار آمریکایــی ارائه می کند. 
عملیات های گسترده نقشه بندی جاده و آزمایش 
خودروها فرایندهایی حیاتی در این زمینه هستند. 
آزمایش تاکسی رباتیک مذکور در حوالی منطقه 

ســانتا مونیکا و همراه یک راننده پشــت فرمان 
خودرو انجام می شود.

در لس آنجلس ترافیک بســیار ســنگینی وجود 
دارد و در این میان شــرکت موشــنال مشــغول 
ارتقای واحــد تحقیق و توســعه خــود در لس 
 آنجلس اســت و یک مرکز عملیاتی در این شهر

 تأسیس می کند.

۶نتایــج یــک بررســی که توســط موسســه 
سایفرتریس انجام شده، نشــان می دهد جرائم 
مربوط به ارزرمزها در هفت ماهه ابتدایی ســال 
۲۰۲۱ شــرایط نگران کننده ای داشــته است.

سرقت، هک و کاله برداری برای سرقت ارزرمزها 
به روندی نگــران کننده در ســال ۲۰۲۱ مبدل 
شــده اســت. جرائم این حوزه به اختصار جرائم 
 حوزه مالی تمرکززدایی شده یا دی فای توصیف

 شده است.

جرائــم بــازار ارزرمزهــا در هفت مــاه ابتدایی 
 ســال ۲۰۲۱ برابر بــا ۶۸۱ میلیــون دالر بوده

 است.
 این رقم در کل ســال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۹ میلیارد 
دالر و در کل ســال ۲۰۱۹ برابر بــا ۴.۵ میلیارد 
دالر بوده است.کارشناســان مــی گویند کاهش 
جرائم مربــوط به ارزرمزهــا تا حدی ناشــی از 

بلوغ این بازار و ارتقای زیرســاخت های امنیتی 
اســت. اما هنوز هم میزان کالهبــرداری در این 
حوزه قابل توجه اســت. بســیاری از اپلیکیشن 
های مورد اســتفاده در بــازار دی فای آســیب 
 پذیــری هایی دارنــد کــه قابل سوءاســتفاده 

هستند.
تعداد کل وام ها و تسهیالت عرضه شده از طریق 

پلتفرم هــای دی فای به ۸۰.۴ میلیــارد دالر در 
ماه میالدی گذشته رسیده که نسبت به رقم ۱۱ 
میلیارد دالری اکتبر سال گذشته رشدی چشمگیر 
داشته اســت. عمده ترین جرائم بخش دی فای 
ناشــی از هک کردن پروتکل های مورد استفاده 
برای ذخیره ســازی و نقل و انتقال ارزرمزهاست. 
ارزش هک های انجام شده در حوزه ارزرمزها در 
هفت ماهه ابتدایی ســال ۲۰۲۱ به ۳۶۱ میلیون 

دالر می رسد.

کمپانی اچ پی HP اخیراً از یک کروم بوک جدید 
به نــام HP Chromebook x۲ ۱۱ رونمایی 
 ،۷c Snapdragon کرده اســت که از پردازنده
صفحه نمایش ۱۱ اینچی ۲K و قلم الکترونیکی 
بهره می برد.فــرارو- اچ پی HP، غــول فناوری 
آمریکایی، اخیراً یک دستگاه کروم بوک جدید به 
نام HP Chromebook x۲ ۱۱ را در کنار یک 
دســتگاه Chromebase AiO معرفی کرده 
است که از مشخصات قابل توجهی همچون بهره 
مندی از صفحه نمایش ۱۱ اینچی ۲K، پردازنده 
۷c Snapdragon، پشتیبانی از اتصال LTE و 

قلم الکترونیکی برخوردار است.
کروم بوک ها لپ تاپ هایی هســتند که سیستم 
عامل کروم را به جای ویندوز یا مک او اس معمول 
اجرا می کنند و به همین دلیل نمی توان برنامه های 
ویندوز یا مــک را روی آن نصب کرد با این وجود، 
می توان افزونه  های کروم یا برنامه های اندروید را 
روی آن نصب کرد تا عملکرد آن را گسترش داد. 
عالوه بر این، کروم بوک نســبت به لپ تاپ های 
سنتی قیمت ارزان تری دارد و از آنجایی که کروم 
بوک ها بیشتر به فضای ذخیره سازی ابری تکیه 
می کنند دیگر نیازی به هارد دیســک های بزرگ 

ندارند. همچنین کروم بــوک ها کمی کوچکتر از 
لپ تاپ های سنتی هستند.

کروم بوک ها به ویژه برای کســانی که بیشتر به 
مرور وب، ارســال ایمیل، کار با برنامه های آنالین 
و تماشــای فیلم اهمیــت می دهند، مــی تواند 
گزینه مناسبی باشــد. مزایایی چون ارزان بودن، 
کوچک بــودن و دوام باالی این نوع دســتگاه ها 
سبب شده است تا کاربران بسیاری به سمت کروم 
بوک ها بروند و همین امر بســیاری از سازندگان 
محصوالت الکترونیک را به این عرصه کشــانده 
اســت. این عررصه رقابتی به نوبه خود، پیشرفت 
های جالب توجهی را در طراحی و تولید کروم بوک 
 HP Chromebook ها ایجاد کرده اســت که
x۲ ۱۱ جدیدتریــن نمونــه از ان به شــمار می 
رود که نــه تنها دارای قابلیت های باالیی اســت 
 بلکه قیمت آن نیز به همان اندازه باال محســوب 

می شود.
Chromebook x۲ ۱۱ بــا بدنه آلومینیومی، 
دارای پنل ۱۱ اینچی IPS اســت کــه از وضوح 

۱۴۴۰ در ۲۱۶۰ پیکســل ۲K و روشنایی ۴۴۰ 
نیت پشتیبانی می کند. همچنین صفحه نمایش 
این کروم بوک بــا Gorilla Glass ۴ محافظت 
می شــود. دســتگاه دارای یک قلم USI است 
که می تواند به صورت بی سیم شــارژ شود. این 
شارژ را می توان با اتصال قلم به لبه سمت راست 
Chromebook x۲ ۱۱ نیــز انجــام داد. این 
 Snapdragon دســتگاه عالوه بر این به تراشه
۷c در زیــر کاپوت مجهز اســت کــه از اتصال 
LTE پشــتیبانی مــی کند. کروم بــوک اچ پی 
Chromebook x۲ ۱۱ دارای ۸ گیگابایت رم 
LPDDR۴x و حداکثــر ۱۲ گیگابایت حافظه 

eMMC خواهد بود.
شرکت اچ پی ادعا می کند که باتری ۲ سلولی ۳۲ 
واتی این کروم بوک می تواند حدود ۱۱ ساعت و 
۱۵ دقیقه دوام بیاورد. شارژر ۴۵ واتی به دستگاه 
اجازه می دهــد تا باتری کاماًل خالی دســتگاه را 
عرض ۴۵ دقیقه تا ۵۰ درصــد پر کند. به گزارش 
فــرارو، Chromebook x۲ ۱۱ دارای دوربین 

جلویی ۵ مگاپیکســلی اســت و دوربین عقب ۸ 
مگاپیکســلی با میکروفون آرایه دوگانه اســت. 
 Wi-Fi این دســتگاه ویژگی های دیگری مانند
 ،USB-C ۵، بلوتــوث ۵.۰، یک جفت پــورت
شــکاف کارت microSD و شــکاف نانو سیم 
کارت )اختیاری( را ارائه مــی دهد. عالوه بر این، 
یک صفحه کلیــد بزرگ نیز وجــود دارد که می 
 Chromebook تــوان آن را به لبــه پایینــی
x۲ ۱۱ متصــل کــرد. همچنین، پنل پشــتی 
دستگاه دارای یک پایه اســت که امکان استفاده 
 از آن را در زوایــای مختلــف تــا ۱۷۰ درجــه

 فراهم می کند.
قیمــت HP Chromebook x۲ ۱۱ بــا 
قلــم الکترونیکــی از ۵۹۹ دالر آمریکا شــروع 
 LTE می شــود. ایــن دســتگاه در دو نســخه
شــامل ۴ گیگابایت رم به همــراه ۶۴ گیگابایت 
حافظه داخلی و ۸ گیگابایــت رم به همراه ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه داخلی و یــک مدل Wi-Fi با 
۸ گیگابایــت رم به همــراه ۶۴ گیگابایت حافظه 
ذخیره ســازی عرضه می شــود. این دستگاه را 
 می تــوان در رنگ هایی ماننــد Night Teal و 

Shade Grey خریداری کرد.

تاکسی رباتیک در لس آنجلس آزمایش می شود

روند نگران کننده جرائم مربوط به ارزرمزها

کروم بوک جدید و قدرتمند اچ پی


