
ژاپن بزرگ ترین دارنده اوراق قرضه دالری در آمریکا 
است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، میزان دارایی 
های سرمایه گذاران خارجی از اوراق قرضه آمریکا 
در ماه ژوئن به باالترین ســطح خود از فوریه ۲۰۲۰ 
تاکنون رســیده اســت. طبق اعــام وزارت خزانه 
داری آمریکا، طرف های خارجــی در ماه ژوئن در 
مجموع هفت تریلیون و ۲۰۲ میلیــارد دالر اوراق 
قرضه وزارت خزانه داری در اختیار داشــته اند که 
این رقم ۶۷ میلیارد دالر باالتر از رقمی است که ماه 
قبل به ثبت رسیده بود. همچنین این میزان افزایش 
باالترین میزان افزایش ماهانه در سال ۲۰۲۱ بوده 
اســت.  به گفته گندی گولدبرگ- استراتژیســت 

ارزی تی دی ســکیوریتیز- گفت: کشورهایی مثل 
ایرلند، جزایر کایمــن و لوکزامبورگ در ماه اخیر به 
میزان قابل توجهی خریــد اوراق دالری را افزایش 
داده اند. این حدس در بین خریداران تقویت شــده 
است که ارزش دالر در ماه های آینده تقویت خواهد 
شد.  تنها در ماه ژوئن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله 
وزارت خزانه داری با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه 
قبل به ۱.۶۰۶ درصد رسید.  به تفکیک کشورهای 
مختلف، ژاپن بزرگ ترین خریدار اوراق قرضه آمریکا 
با یک تریلیون و ۲۷۷ میلیارد دالر بوده که این رقم 
نسبت به ماه قبل ۱۱ میلیارد دالر بیشتر شده است. 
در طرف دیگر اما روند نزولی دارایی های چین ادامه 

یافته و میزان اوراق قرضه در اختیار این کشور با ۱۷ 
میلیارد دالر کاهش نسبت به ماه قبل به یک تریلیون 
و ۶۱ میلیارد دالر رسیده است.  داده های منتشرشده 
وزارت خزانه داری همچنین نشــان می دهد که در 
ماه ژوئن، سرمایه گذاران خارجی ۱۲.۸۳۵ میلیارد 
دالر اوراق قرضه منتشرشــده توسط شرکت های 
آمریکایی را خریداری کرده اند. این رقم برای سهام 
شــرکت های آمریکایی، ۲۵.۲ میلیارد دالر اعام 
شده است یعنی ۲.۴ میلیارد دالر بیشتر از ماه قبل.  
به طور کلی، جریان ورودی سرمایه های خارجی به 
بازارهای مالی آمریکا نسبت به ماه قبل ۳۱.۵ میلیارد 

دالر بیشتر شده است.  

از سپرده گذاری ارزی انجام شده از محل منابع 
صندوق توسعه ملی عمدتا به بخش نفت و گاز و 
همچنین مناطق کم برخــوردار اختصاص یافته 
است.به گزارش ایسنا، در کنار تسهیات ارزی که 
از محل منابع صندوق توسعه ملی به بخش های 
مختلف غیردولتی ارائه می شود ، بخش دیگری از 
منابع ارزی این صندوق در راستای اجرای تکالیف 
بودجه های سنواتی و همچنین بخشی از آن برای 
اجرای ماده ۵۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲(، به سپرده 
گذاری ارزی در بانک های عامل اختصاص پیدا 

کرده است.

بر این اساس بانک ها از طریق اعطای تسهیات در 
چارچوب قراردادها، منابع را به طرح ها و فعالیت 
های مرتبط در بخش هایــی از جمله نفت، گاز، 

پتروشیمی، صنعت و معدن تخصیص می دهند.
بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه 
ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۹ نشان 
می دهد که مبلغ ســپرده گــذاری ارزی انجام 
شده در بانک های ســپرده پذیر از سال ۱۳۹۱ 
تا پایان ســال ۱۳۹۶ بالغ بــر ۷.۲ میلیارد دالر 
بوده که از این میــزان ۵.۲ میلیارد دالر در قالب 
۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رســیده است.

از منابع تخصیــص یافته حــدود ۹۸ درصد به 

طرح های بخش نفــت و گاز و دو درصد به طرح 
 های بخش صنعــت و معدن اختصــاص یافته

 است.
همچنیــن در توزیــع منابع بر اســاس مناطق 
نیــز، حــدود ۷۷ درصــد از منابــع تخصیص 
یافته ســپرده گــذاری ارزی، در مناطق کمتر 
توســعه یافته و نزدیک به ۲۳ درصد در مناطق 
برخوردار هزینه شده اســت.اما از سال ۱۳۹۷تا 
پایان ۱۳۹۹ هیچ گونه قرارداد ســپرده گذاری 
ارزی از محل صندوق توســعه با بانک ها منعقد 
 نشــده که دلیــل آن نیــز به عدم درخواســت

 بانک ها برمی گردد.

هند با اجرای سیاســت جدید برای تجاری کردن مخازن فدرال از طریق اجاره 
دادن فضای آنها، فروش نفت از ذخایر نفت استراتژیک خود را آغاز کرد.

به گزارش ایسنا، رویترز ماه گذشــته گزارش کرده بود که هند سیاست خود را 
تغییر داده تا شرکت ذخایر نفت استراتژیک هند که مدیریت ذخایر نفت فدرال را 
برعهده دارد، ۳۰ درصد از ظرفیت ۳۷ میلیون بشکه خود را به شرکتهای هندی 
و خارجی اجاره دهد.شرکت ذخایر نفت استراتژیک هند سال گذشته مخازن 
خود را از نفت ارزان پر کرده بود و برای آزاد کردن فضا برای اجاره، باید بخشی از 
این نفت را بفروشد.تاکنون شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( یکی از دو مخازن 
نفت به ظرفیت ۱۱ میلیون بشکه در مانگالور را اجاره کرده است.منابع آگاه به 
رویترز گفتند: شرکت ذخایر نفت استراتژیک هند به تدریج هشت میلیون بشکه 

از ذخایر نفت استراتژیک آزاد می کند تا فضا برای اجاره به شرکتهای دولتهای 
پاالیش و پتروشیمی مانگالور و هندوستان پترولیوم باز کند.

قیمتها پس از ریزش سال گذشته که ناشی از فروپاشــی تقاضا در اوج بحران 
شیوع کووید ۱۹ بود، رشد قوی داشته اند. پاالیشگاههای هندی با هزینه باالتر 
واردات نفت از خاورمیانه روبرو شده اند. شرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش 
رسمی سپتامبر را به باالترین قیمت از فوریه سال ۲۰۲۰ افزایش داد که بازتاب 
محدود شــدن عرضه نفت ترش در پی اعمال محدودیت عرضه توسط اوپک و 
متحدانش است.این دو پاالیشگاه دولتی از شرکت ذخایر نفت استراتژیک هند 
نفت را به قیمت ارزانتر از قیمت فروش رسمی کشورهای تولیدکننده خریداری 
خواهند کرد.هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 

است، بیش از ۸۰ درصد از نیازهای نفتی خود را وارد می کند و با تجاری کردن 
ذخایر نفت اســتراتژیک، مدلی را دنبال می کند که توســط کشورهایی نظیر 
ژاپن و کره جنوبی به اجرا گذاشته شده است.هدف از این کار، تقویت مشارکت 
خصوصی در دو تاسیسات جدیدی است که برنامه ریزی شده اند. یکی از منابع 
آگاه گفت: اگرچه میزان نفتی که از ذخایر اســتراتژیک آزاد می شــوند نسبتا 
اندک است اما ممکن است واردات نفت از امارات متحده عربی را کاهش دهد.

تاکنون شــرکت ذخایر نفت اســتراتژیک هند حدود ۵.۵ میلیون بشکه نفت 
آپرزاکوم امارات را که در مانگالور نگهداری می کرد، فروخته است. این شرکت 
به دنبال خالی کردن این مخزن تا فوریه است زیرا شرکت پاالیش و پتروشیمی 
مانگالور می خواهد گرید نفتی متفاوتی را ذخیره کند. این شــرکت ۳۰۰ هزار 

تن فضــا را در مانگالور اجاره خواهــد کرد در حالی که هندوســتان پترولیوم 
فضای مشابهی را در ذخایر اســتراتژیک ویزاگ به ظرفیت حدود ۷.۵ میلیون 
بشکه اجاره خواهد کرد.منابع آگاه گفتند: هندوســتان پترولیوم نفت عراق را 
می خواهد بنابراین حجــم کامل نفت این مخزن نیازی ندارد فروخته شــود.

در مرحله بعد بخشــی از فضا در مخازن پادور به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن )۱۸ 
میلیون بشکه( اجاره داده خواهد شد.بر اساس گزارش رویترز، تحت استراتژی 
جدید دولت فدرال، شرکت ذخایر نفت استراتژیک هند اجازه دارد معادل ۲۰ 
درصد از کل ظرفیت ذخایر نفت اســتراتژیک خود را در بازارهای هند عرضه 
 کند. اما این شرکت هنوز درباره زمان فروش سهم خود در بازار تصمیم نگرفته

 است.

تورم در ســطح اتحادیه اروپا از محدوده هدفگذاری شــده 
فاصله گرفت.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشــور عضو منطقه یورو در 
دوازده ماه منتهی به جوالی با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به 
رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۲ درصد رسید تا نرخ تورم 
مجددا از ســطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک 
مرکزی این منطقه فاصله گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این 
نرخ به طور متوسط ۲.۵ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۲ درصد 
بیشتر شده است.در مقایسه با ماه قبل، نرخ تورم در ۹ کشور 
کاهش و در ۱۶ کشور ازایش داشته است. همچنین دو کشور 

نیز هیچ افزایش تورمی را تجربه نکرده اند. انرژی با تورم ۱.۳۴ 
درصدی و خدمات با تورم ۰.۳۱ درصدی و تنباکو با تورم ۰.۳۵ 
درصدی پیشتاز گروه های مختلف بوده اند و کاالهای صنعتی 
نیز با تورم ۰.۱۷ درصدی بیشــترین تاثیر را در کاهش تورم 
داشته است. تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی نیز طی این 
مدت ۰.۲۵ درصد بوده است.در بین کشورهای عضو منطقه 
یورو، باالترین تورم مربوط به استونی با ۴.۹ درصد بوده است 
و پس از این کشور نیز لهستان با ۴.۱ درصد و لیتوانی با ۳.۷ 
درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط 
به مالت با ۰.۳ درصد بوده اســت و پس از این کشور، یونان 

با ۰.۷ درصد و ایتالیا با مثبــت ۱.۰ درصد قرار دارند.از طرف 
دیگر طی این مدت نرخ تورم در بلژیک ۱.۴ درصد، آلمان ۳.۱ 
درصد،  فرانسه ۱.۵ درصد و در اسپانیا ۲.۹ درصد اندازه گیری 
شده است. در بین کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند 
نیز تورم نروژ طی این مدت ۲.۹ درصد و سوییس ۰.۵ درصد 
اندازه گیری شده است.  منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، 
آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، 
لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، 
اسلوونی، اسلواکی و فناند اســت که از یورو به عنوان واحد 

پولی خود استفاده می کنند. 

با وجود اینکه بازار سرمایه نسبت به ماه قبل روند صعودی 
داشته، ارزش واقعی سهام عدالت نسبت به مدت مذکور کمی 
کاهش یافته است که میتواند ناشی از افزایش سرمایه سهم 
ها یا برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه باشد.به گزارش 
ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش 
واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. البته این 
ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا 
کاهشی می شود.بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با 

ارزش اولیه یک میلیون تومانی در روز ۲۰ اســفندماه سال 
گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت. درحالی 
که قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه سال جاری ۱۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان بود. ســهامی که در روزهای نخســتین 
آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت و خرداد سال گذشته( 
بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.بر این اساس طبق 
آخرین قیمت ها، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است درحالی که 
این رقم در ۱۸ تیرماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان بود. 
البته این کاهش ارزش سهام عدالت ربطی به روند بازار سرمایه 

طی یک ماه گذشته ندارد چراکه این بازار طی روزهای آخیر 
بر مدار صعود در حرکت بوده است. درواقع دلیل کاهش ارزش 
سهام عدالت میتواند ناشی از افزایش سرمایه برخی سهم ها 
باشد. از سوی دیگر زمانی که مجمع عمومی عادی سالیانه 
سهمی برگزار میشود، قیمت تئوریک سهم نیز کاهش پیدا 
میکند.بر اساس این گزارش، مشموالن سهام عدالت سال 
گذشته می توانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند حدود 
۹ ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را 
ندارند اما ذکر این نکته ضروری است که ارزش واقعی سهام 

عدالت همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی می شود.

محققــان یکی از شــرکت های دانــش بنیان بــا تولید 
ایمپلنت های استخوانی امکان شخصی سازی این تجهیزات 

پزشکی را برای بیماران فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، شکستگی اســتخوان یکی از مشکات 
بسیار رایج اســت و  برخی از شکستگی های استخوانی به 
ویژه در سنین پایین تنها با بسته شدن و مراقبت بهبود پیدا 
می کنند، ولی در برخی موارد ترمیم استخوان نیاز به جراحی 
و استفاده از ایمپلنت های ارتوپدی دارد.ایمپلنت ها تجهیزات 

و یا بافت هایی هستند که در داخل و یا سطح بدن قرار داده 
می شوند که برای جایگزینی بافت از دست رفته استفاده 
می شــوند. یکی از رایج ترین موارد استفاده از ایمپلنت ها، 
شــاخه ارتوپدی اســت که برای تثبیت شکستگی های 
اســتخوانی و بهبود جایگزینی از آنها استفاده می شود.از 
سال ها پیش بسیاری از پزشــکان از تجهیزاتی مانند طا، 
نقره، پاتین و آهن برای تثبیت شکستگی های استخوانی 
استفاده می کردند به عنوان مثال در سال ۱۸۰۴، از میله های 

استیل با روکش نقره به عنوان ایمپلنت ارتوپدی استفاده می 
شد، ولی با مشکل خوردگی مواجه شد. پس از آن پاتین، 
طا و نقره بهترین مواد برای استفاده در این زمینه انتخاب 
شدند، ولی برای استفاده بالینی بسیار نرم هستند و در فاز 
بعدی و در سال ۱۸۶۶ برای نخستین بار از پلیت و پیچ برای 
تثبیت شکستگی استفاده شد و این روند روبه رشد تا به امروز 
ادامه داشته است و تجهیزات جدید با کارایی و قابلیت های 

بهتر معرفی می شوند.

توزیع سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه چگونه است؟سرمایه گذاران خارجی چقدر در بازارهای مالی آمریکا سرمایه گذاری کردند؟

فروش نفت از ذخایر استراتژیک هند آغاز شد

سهام عدالت چند؟نگاهی به نرخ تورم در کشورهای اروپایی

امکان شخصی سازی ایمپلنت های استخوانی در کشور فراهم شد
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مشوق های جدید 
صادراتی در راه است؟

شاخ های مجازی به 
دنبال فرار مالیاتی 
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 مقاومت بانک ها 
در برابر  تسهیالت تکلیفی

بدهی تســهیات دولت به 
بانکها بیــش از ۵۸۰ هزار 
میلیارد تومان است و دولت 
برای نحوه مصرف آن از بانک 
مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه 

کرده است...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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2

2

دالر ۳۵هزار تومان 
می شود؟

 از هر 10 ایرانی 
 3 نفر شاغلند

بعد از گذشت دو سال، درصد ناچیزی از مستاجران وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند 

وام ودیعه در پیچ و خم بانک ها
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گرانی سرسام آور خودرو
دلیل موج جدید افزایش قیمت خودرو چیست؟

خط تولید 5 خودرو در ایران خودرو  متوقف شد؟

ارزایابی ماهانه تولیدات صنعتی در تیرماه از رشد ۲.۵ 
درصدی شاخص تولیدات صنعتی حکایت دارد رشدی 
که کمترین نرخ در ۱۲ ماه اخیر بوده است. این رشد که 
بیشتر در بخش صادراتی رخ داده می تواند سرنخی از 
افزایش قیمت دالر باشد.پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی می گوید: رشد تولید صنعتی در اول تابستان از 
شتاب افتاده است چرا؟ چه دلیلی موجب شده تا بخش 
صنعت نتواند به روند رو به رشد خود ادامه دهد در تیرماه 
ادامه دهد؟گزارش منتشر شــده از سوی پژوهشکده 
پولی و بانکی نشــان دهنده آن است که در خرداد ماه 
نرخ رشد بخش صنعت ۷.۷ درصد بوده اما در تیرماه این 
رشد کاهش قابل ماحظه ای داشته و روند افزایشی که 
در ماههای اخیر وجود داشت در این ماه حاصل نشد و 

رشد این شاخص...

نرخ بیــکاری در بهار ســال ۱۴۰۰ حــدود ۸.۸ درصد 
برآورد شده است که نسبت به فصل گذشته خود کاهش 
محسوسی داشته است. با این وجود آمار ها نشان می دهد 
از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر دارای شغل هستند.به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ با توجه به گزارش منتشر شده توسط مرکز 
آمار ایران در مورد میزان اشتغال و نرخ بیکاری در اولین 
فصل از سال جاری، نرخ بیکاری از ۹.۷ درصد در زمستان 
۹۹ به ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. در یکسال 
منتهی به بهار امســال بالغ بر ۷۰۰ هزار نفــر به تعداد 
شــاغلین افزوده شده اســت. حتی با وجود این افزایش 
اشتغال، اما هنوز هم سطح اشتغال در کشور بسیار پایین 
اســت، طوریکه از هر ۱۰ ایرانی با ارفاق تنها ۳ نفر دارای 
شغل هستند. این عدد در مقایسه با اقتصاد های پیشرفته 

و رو به جلو بسیار پایین است...

سند ایران
 و روسیه را

 نهایی می کنیم 
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اقتصاد2
ایران وجهان

مشوق های جدید صادراتی در 
راه است؟

هر چند هنوز تکلیــف وزارت صمــت در دولت 
سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر می رسد دولت 
رئیسی در سال اول فعالیت خود باید طرح هایی را 
که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی 
برســاند.به گزارش ایســنا، هرچند در سال های 
گذشته، بســته حمایت از صادرات از سوی دولت 
ابالغ شده و بخشی از آن نیز به مرحله اجرا رسیده 
اما همچنــان صادرکننــدگان معتقدند مقدمه 
الزم برای اجرای حداکثری آن فراهم نیســت و 
دستگاه های مجری باید راهی برای آن پیدا کنند.

محمد الهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – 
در گفت و گو با ایسنا می گوید آنچه که از بسته حمایت 
از صادرات غیرنفتی به صندوق توسعه ملی و تسهیالت 
بانکی آن مربوط اســت تا حد زیادی اجرایی شده و 
تعدادی از شرکت های صادرکننده از مواهب آن بهره 
مند شــده اند.به گفته او، در بخش مربوط به بودجه 
ساالنه اما عملکرد بسیار محدود بوده و به طور میانگین 
کمتر از پنج درصد تسهیالت پیش بینی شده در این 
بخش اجرایی می شــوند. از این رو باید طوری برنامه 
ریزی کرد که وقتی صحبت از حمایت از صادرکنندگان 
می شود، الاقل در عرصه عمل کار به طور کامل اجرایی 
شود.به دنبال مطرح شده این انتفادات، حاال سازمان 
توســعه تجارت خبر از آن داده که تالش می شود با 
استفاده از حداکثر ظرفیت، حمایت از صادرکنندگان 
به مرحله اجرا برسد.دبیر کارگروه مشوق های صادراتی 
سازمان توســعه تجارت ایران  با اشاره به ابالغ بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی توسط ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و همچنین ابالغ دستورالعمل مربوطه 
توســط وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بسته 
حمایت از صــادرات غیر نفتــی ۹۶۰ میلیارد تومان 
جهت حمایت و تشویق صادرکنندگان در نظرگرفته 
شــده اســت که پیگیری ها جهت تخصیص تمام یا 
بخشی از این بودجه در حال انجام است.احسان قمری 
با ابراز امیدواری از اینکه پرداخت مشــوق ها همانند 
سال قبل هدفمند صورت بگیرد، اظهار کرد: در سال 
گذشــته حدود ۱۷میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد 
مشوق های صادراتی تخصیصی جهت پرداخت کمک 
ســود تســهیالت صادراتی در نظر گرفته شد که بر 
این اساس بیش از ۴۰۰۰میلیارد تومان از تسهیالت 
دریافتی توسط صادرکنندگان تحت پوشش کمک 
سود تسهیالت قرار گرفته و این دسته از صادرکنندگان 
بر اساس گروه های کاالیی و خدماتی صادراتی خود 
مشــمول دریافت میانگین  ۴ واحد درصد به عنوان 
کمک سود شدند.   وی افزود: با تمهیدات اندیشیده 
شده حدود ۲۰۰صادرکننده مشــمول دریافت این 
مشوق ها شده اند و کلیه متقاضیان واجد شرایط از این 
حمایت ها استفاده کرده اند.  دبیر کارگروه مشوق های 
صادراتی ادامه داد: در سالجاری نیز بیش از ۵۰ درصد 
مشــوق های صادراتی جهت پرداخت کمک ســود 
در نظر گرفته شده اســت و این امیدواری وجود دارد 
با تخصیص این بخش از مشــوق ها شــاهد کاهش 
هزینه های صادرکنندگان و افزایش رقابت پذیری در 

بازارهای هدف باشیم.

کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضای 
خرید مواد غذایی از ابتدای سال

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایــی می گوید کرونا و 
گرانی، تقاضا برای خرید مواد غذایی را ۳۰ تا ۳۵ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش داده است.

قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه 
در پنج ماه گذشته اقالم اساسی سبد غذایی خانوار با 
چند درصد افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: برنج 
ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد افزایش قیمت 
داشته است. یعنی برنجی که در فروردین ماه کیلویی 
۳۱ هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی ۴۳ هزار 
تومان رسیده است.وی ادامه داد: روغن نیز در خردادماه 
۳۵ درصد گرانتر شد که البته همین افزایش ۳۵ درصدی 
کاهش تقاضا  را در پی داشت. زیرا وقتی کاالیی با افزایش 
قیمت همراه شود اثر خود را در سبد غذایی خانوار به 
صورت شفاف نمایان می کند.دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی اضافه کرد:شکر نیز از ابتدای سال افزایش 
قیمت ۹۰ درصدی را تجربه کرده است و قیمت مصوب 
آن از ۶۶۵۰ تومان برای صنــف و صنعت به ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان  و برای مصرف کننــده از ۸۷۰۰ تومان به 
۱۵ هزار تومان رسیده است. اگر چه در بازار همین نرخ 
های مصوب هم رعایت نمی شود و معموال شکر صنف 
و صنعت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومــان باالتر از نرخ مصوب 
خرید و فروش می شود.وی در ادامه گفت:حبوبات نیز  
از ابتدای سال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید ۱۰ تا 
۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.حسنی در پایان 
گفت: کرونا و برگزار نشدن مراسم های عزا و عروسی، 
گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که تقاضای 
خرید مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش یابد.

ررر

قیمت خودرو در دو هفته 
گذشــته رکورد زده است. 
قیمت پراید، انــواع پژو و 
سمند رشــد قیمت ۲۰ تا 
۳۰ میلیون تومانی را تجربه 
کرده اســت. برخی از فعاالن بازار می گویند علت 
افزایش قیمت خودرو،  افزایش دالر است. اما گویا 
ماجرا چیز دیگری است. در بازار خودرو چه اتفاقی 
افتاده است؟  اگرچه همه خودروها – چه داخلی و 
چه خارجی- افزایش قیمت داشــته اند. اما قیمت 
چند خودرو بیش از بقیه افزایش یافته است. مانند 
قیمت پژو ۲۰۶ کــه به مــرز ۳۰۰ میلیون تومان 
رسیده است. قیمت سمند که از مرز ۳۰۰ میلیون 
عبور کرد، قیمت رانا پالس که رکورد افزایش ۳۰ 
میلیون تومانــی را زد و قیمت دیگــر خودروهای 
خانواده پژو.امــا چرا قیمت ایــن خودروها رکورد 
زده؟ جواب این ســوال در گــزارش اخیر وزارت 
صمت مســتتر است. گزارشــی که می گوید خط 
تولید پنج خودروی داخلی متوقف شــده است. اما 

کدام خودروها؟
این گــزارش می گویــد تولید پنــج محصول در 

ایران خودرو متوقف شــده اســت، پژو ۲۰۶ تیپ 
پنج،سمند ســورن، پژو پارس، ۲۰۷ دستی و رانا. 
اینها خودروهایی هســتند که قیمت آنها در بازار 
رکورد زده و همزمان وزارت صمت می گوید تولید 

آنها متوقف شده است.

تولید کدام خودروها صفر شد؟
براساس آمارهای وزارت صمت، در چهار ماه ابتدایی 
سال جاری حتی یک دستگاه ۲۰۶ تیپ پنج تولید 
نشده است. گزارش های دیگری هم وجود دارد که 

می گوید قطعات خودرو پژو ۲۰۶ موجود نیست و 
کمبود قطعه باعث توقف تولید این خودرو شــده 

است.
اما اگر این کمبود قطعه همچنان ادامه داشته باشد 
و خودروسازان نتوانند قطعات مورد نیاز برای تولید 
پــژو ۲۰۶ را تامین کند، توقف تولیــد این خودرو 
ادامه دار است و احتماال باید منتظر افزایش قیمت 

این خودرو بود.
ایران خودرو، تولید ســمند ســورن ELX را هم 
متوقف کرده است. تولید پژو ۲۰۷ هم مدتی است 

که متوقف شده اســت. خودرویی که قیمت آن در 
روزهای گذشــته رکورد زده و افزایش یافته است. 
البته تولید پژو ۲۰۷ در سال گذشته هم به شدت 
کاهش یافته بود. به گونه ای که بر اســاس گزارش 
ایران خودرو، در ســال ۹۹ تنها ۳۴۰ دستگاه پژو 

۲۰۷ تولید شده بود.
تولید پــژو پارس  LX هم متوقف شــده اســت. 
تولید این خودرو هم از سال گذشته روند کاهشی 
داشت. پیش از سال ۹۹، تولید پژو پارس در تهران، 
مازندران، فارس، سمنان و کرمانشاه متوقف شده 
بود و تنها در کرمانشاه تولید می شد. آن هم تنها در 
حد ۴۶۰ دســتگاه. اما حاال همین تعداد هم تولید 

نشده است.
پنجمین خودرویــی که تولیــد آن در چهار ماهه 
امسال متوقف شده، رانا است. خودرویی که در سال 
گذشته هم تنها ۱۷۸ دستگاه از آن تولید شده بود. 
اما در چهار ماهه امسال تولید این خودروها به صفر 

رسیده است.
اگرچه هنــوز علت توقف تولیــد محصوالت ایران 
خودرو مشخص نیســت،  اما اگر علت آن، کمبود 
قطعه باشد، احتماال به سادگی قطعات الزم تامین 
نمی شود و احتمال دارد که قیمت این خودروها در 

بازار روند افزایشی داشته باشند.

دلیل موج جدید افزایش قیمت خودرو چیست؟

گرانی سرسام آور خودرو

رئیس جمهوری در گفتگوی تلفنی با پوتین:
سند ایران و روسیه را نهایی می کنیم 
رییس جمهور گفــت: اراده جدی برای نهایی کردن 
هر چه سریع تر ســند جامع همکاری های ایران و 
روســیه داریم.به گزارش مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسالمی ایران، عصر 
)چهارشنبه( گذشته در گفتگوی تلفنی با »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روسیه، توسعه و تحکیم روابط 
با روسیه را اولویت مهم سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی برشمرد و گفت: به دنبال رفع موانع در روابط 
و گشــودن دریچه های جدید همکاری و مصمم به 
افزایش حجم تجارت دوجانبه با روســیه هستیم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه مصمم هستیم روابط 
دوستانه و جامع دو کشور به شکلی ارتقا یابد که به 
الگویی موفق برای مناسبات همسایگی تبدیل شود، 
افزود: اراده جدی برای نهایی کردن هر چه سریع تر 
سند جامع همکاری های ایران و روسیه داریم.رییسی 
از ابتکار مسکو برای به جریان انداختن فرآیند عضویت 
ایران در سازمان همکاری های شانگهای تشکر و آن 
را اقدامی در راستای تحکیم مناسبات بسیار نزدیک 
فیمابین ارزیابی کرد.رییس جمهور در ادامه با تشکر 
از همکاری های روسیه برای پیشگیری از شیوع کرونا 
و نیز تالش برای تولید مشترک واکسن کرونا تصریح 
کرد: ایران به دلیل شرایط خاص کنونی درخواست 
دریافت محموله های بیشتری از واکسن کرونا را دارد.

رییسی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: 
جمهوری اســالمی ایران همانگونه که به معاهدات 
بین المللی از جمله NPT پایبند است، در استیفای 
حقوق ملت خود در زمینــه فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای و برخورداری آنها از منافع و دستاوردهای 
این فناوری در همه عرصه هــای صلح آمیز، جدیت 
دارد.رییس جمهور گفت: آمریکا قصد دارد با بازی های 
سیاسی و رسانه ای به جای نشستن در جایگاه مجرم، 
در مقام مدعی بایستد و در عوض پاسخگویی به خاطر 
نقض عهدها و اقدام های ظالمانه و غیرقانونی، ایران 
را در موضع پاســخگویی قرار دهد.رییسی در ادامه 
این گفتگوی تلفنی با اشــاره به تحوالت افغانستان 
خاطرنشان کرد: برقراری امنیت، صلح و آرامش در 
افغانســتان همواره مورد تاکید جمهوری اسالمی 
بوده و معتقدیم تمام گروه های فعال افغانی باید برای 
استقرار هر چه سریع تر ثبات در این کسور با یکدیگر 
همکاری کرده و خروج آمریکا را به نقطه عطفی برای 
صلح و ثبات پایدار در افغانستان تبدیل کنند.رییسی 
با اظهار آمادگی برای هرگونه همکاری در راســتای 
برقراری صلح و آرامش در افغانســتان گفت: تجربه 
موفق همکاری ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم 
تکفیری در سوریه، دریچه های جدیدی برای افزایش 
تعامل تهران و مســکو پیش روی دو طرف گشوده 
است.والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز در 
این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه توســعه روابط 
با ایران از اهمیت زیادی برای کشــورش برخوردار 
اســت، اظهار داشت: ســخنان رهبر عالی ایران که 
فرمودند سطح باالی اعتماد متقابل و ظرفیت باالی 
اقتصادی در دو کشــور می تواند منجر به رسیدن به 
نتایج ملموس در عرصه های دوجانبه شود، به خوبی 
در یاد بنده نقش بسته است.رییس جمهور روسیه 
افزود: از طریق رییس دومای روســیه که در حاشیه 
مراسم تحلیف با جنابعالی دیدار کرده بود از پیشنهاد 
انعقاد قرارداد جامع همکاری دوجانبه مطلع شدم و از 
این ابتکار مثبت استقبال و حمایت می کنم.پوتین 
در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به در جریان 
بودن فرآیند تحویل واکســن کرونا به ایران تصریح 
کرد: آهنگ تحویل واکسن کرونا به ایران از سپتامبر 
سرعت بیشتری خواهد گرفت.رییس جمهور روسیه 
همچنین با اشــاره به گفتگوهای وین تصریح کرد: 
برجام نمی تواند گروگان مشکالتی شود که مربوط به 

توافق هسته ای نیست.

خبر خوش بــرای خریداران 
مسکن

تسهیالت بدون ســپرده خرید مســکن تا پایان 
شــهریور تمدیــد شــد.به گــزارش  وزارت راه 
و شهرســازی، بانک عامل حوزه مســکن مهلت 
استفاده از تســهیالت طرح ۸۲ را تا پایان شهریور 
سال ۱۴۰۰ تمدید و اعالم کرد: در راستای تمدید 
مدت استفاده از منابع ناشی از صدور اوراق رهنی 
مذکور، به منظور مساعدت با خریداران واحدهای 
مسکونی و پاســخگویی به تمامی درخواست های 
واصله و تعهدات ایجاد شده توسط شعب و با در نظر 
گرفتن تعطیلی های مربوط به شیوع ویروس کرونا، 
بدین وسیله مهلت استفاده از تسهیالت طرح ۸۲ 
تا پایان شهریور ماه ســال ۱۴۰۰ تمدید می شود.

در این راستا اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون 
سپرده مذکور مشمول درخواست هایی می شود که 
پیش نویس قرارداد آن حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور 
۱۴۰۰ تنظیم و قرارداد ذیربط حداکثر تا تاریخ ۳۰ 

مهر ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
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ارزایابی ماهانه تولیدات صنعتی در تیرماه از رشــد ۲.۵ 
درصدی شاخص تولیدات صنعتی حکایت دارد رشدی 
که کمترین نرخ در ۱۲ ماه اخیر بوده است. این رشد که 
بیشــتر در بخش صادراتی رخ داده می تواند سرنخی از 

افزایش قیمت دالر باشد.
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی می گوید: رشد 
تولید صنعتی در اول تابستان از شتاب افتاده است چرا؟ 
چه دلیلی موجب شده تا بخش صنعت نتواند به روند رو به 

رشد خود ادامه دهد در تیرماه ادامه دهد؟
گزارش منتشر شده از ســوی پژوهشکده پولی و بانکی 
نشان دهنده آن اســت که در خرداد ماه نرخ رشد بخش 
صنعت ۷.۷ درصد بوده اما در تیرماه این رشد کاهش قابل 
مالحظه ای داشــته و روند افزایشی که در ماههای اخیر 
وجود داشت در این ماه حاصل نشد و رشد این شاخص در 
محدوده ۲.۵ درصدی نوسان داشته است. کاهش شتاب 

رشد صنعتی در حالی ثبت شده که براساس ارزیابی ها 
مهمترین دلیل مثبت ماندن رشد تولید بخش صنعت در 
تیرماه به رشد باالی صنعت خودرو باز می گردد. در مقابل 
رشد صنعت خودرو براساس ارزیابی های صورت گرفته 
صنایع فلزات اساســی و کانی های غیرفلزی دو گروهی 
هستند که رشد شاخص تولید آنها در خرداد ماه مثبت بوده 
ولی در تیر ماه منفی شده است، دو گروهی که بیشترین 
سهم را در کاهش رشد تولید در بخش صنعت داشته اند.  
گزارش منتشر شده نشــان دهنده آن است که یکی از 
عوامل کاهش رشد تولید می تواند تحت تاثیر محدودیت 
های اعمال شــده در ماه گذشــته در تامین برق صنایع 

فوالد و ســیمان باشــد. دو صنعتی که تاثیر بسیاری بر 
رشــد تولید بخش صنعت دارند.  دولت با هدف جبران 
برق خانگی صنایع را اجباری به تولید تابستانی فرستاد 
نتیجه رشــد تولید صنعتی که در خرداد بیش از هفت 
درصد بود در اول تابســتان به ۲.۵ درصد رســید. با این 
حســاب می توان انتظار داشــت توان صادراتی برخی 
تولیدات نیز مشکل پیدا کرده اســت. بی سبب نیست 
 که این روزها قیمت درهم در بازار ارز به باالی ۷۳۰۰ باز

 می گردد.
گزارش نهاد پژوهشی بانک مرکزی به خوبی نشان می 
دهد بخش عمده ای از کاهش رشــد تولید در تیرماه به 

رشد منفی ۲.۳ درصدی تولید در شرکت های صادرات 
محور برمی گردد ) این رشــد منفی در یک ســال اخیر 
بی ســابقه بوده است(. از ســوی دیگر بررسی تغییرات 
موجودی انبار محصوالت نهایی این شــرکت ها نشان 
می دهد که شاخص موجودی انبار در صنعت در دو ماه 
تیر و خرداد افزایش در موجودی انبار را نشــان می دهد 
که همزمانی این افزایش با روند کاهشــی رشد تولید در 
 تیرماه می تواند نشان هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در

 ماههای آتی باشد.
بنابراین می توان میان خاموشی ها تیرماه و نوسان قیمت 
دالر یک همبستگی برقرار کرد بی برقی تولید در صنایع 
صادرات محور را کاهش داده با کاهش تولید و احتمال افت 
صادرات میزان حواله درهم نسبت به قبل کم شده است 
این کاهش عرضه در کنار عوامل دیگر قیمت دالر را به مرز 

۲۷ هزار تومان رسانده است.

نرخ بیــکاری در بهار ســال ۱۴۰۰ حــدود ۸.۸ درصد 
برآورد شده است که نسبت به فصل گذشته خود کاهش 
محسوسی داشته است. با این وجود آمار ها نشان می دهد 
از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر دارای شغل هستند.به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ با توجه به گزارش منتشر شده توسط مرکز 
آمار ایران در مورد میزان اشتغال و نرخ بیکاری در اولین 
فصل از سال جاری، نرخ بیکاری از ۹.۷ درصد در زمستان 
۹۹ به ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. در یکسال 
منتهی به بهار امسال بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین 
افزوده شــده اســت. حتی با وجود این افزایش اشتغال، 
اما هنوز هم سطح اشــتغال در کشور بسیار پایین است، 
طوریکه از هر ۱۰ ایرانی با ارفاق تنها ۳ نفر دارای شــغل 
هستند. این عدد در مقایسه با اقتصاد های پیشرفته و رو به 
جلو بسیار پایین است، این امر نشأت گرفته از نرخ مشارکت 
اقتصادی بسیار پایین در ایران است. همچنین نرخ بیکاری 

جوانان در بهار امسال بالغ بر ۲۲ درصد برآورد شده است.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد به ثبت رسیده 
است، این در حالیست که همین نرخ در بهار سال گذشته 
۹.۸ درصد برآورد شده بود. جمعیت بیکار کشور در بهار ۹۹ 
حدود ۲ میلیون و  هزار ۵۰۵ نفربوده که این تعداد در حال 
حاضر به رقم ۲ و ۲۹۱ هزار رسیده است. به بیان دیگر در 
طول یکسال گذشته ۲۱۴ هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته 
شده است. نرخ بیکاری فصلی به ثبت رسیده در بهار سال 
جاری از ابتدای سال ۹۷ تا کنون پایین ترین نرخ بیکاری 
به ثبت رسیده است.کم رنگ شدن شوک کرونا به اقتصاد و 
کنار آمدن اقتصاد با شرایط کرونایی همچنین رونق بخش 

صنعت در سال ۹۹ را می توان از عمده دالیل کاهش نرخ 
بیکاری در اولین فصل سال ۱۴۰۰ دانست.

افزایش نرخ بیکاری زنان
نرخ بیکاری مردان در بهار ۱۴۰۰ حدود ۷.۵ درصد رقم 
خورده است، این نرخ در فصل مشابه سال قبل ۹ درصد به 
ثبت رسیده بود. بر این اساس جمعیت بیکار مردان حدود 
یک میلیون ۶۲۲ هزار نفر برآورد می شود. نرخ بیکاری 
زنان از ۱۳.۷ درصد در بهار ۹۹ به ۱۵.۶ درصد در بهار سال 
جاری رسیده است. در میان اقشار و گروه های مختلف 
سنی گروه زنان تنها گروهی است که نرخ بیکاری آن در 
بهار امسال نسبت به بهار ۹۹ افزایش را تجربه کرده است.

طبق روال قبلی نرخ بیکاری مناطق شهری در بهار ۱۴۰۰ 
از مناطق روستایی بیشتر بوده است. بیکاری در مناطق 
شهری در اولین فصل از ســال جاری ۹.۶ درصد به ثبت 
رسیده است. همین شاخص در مورد مناطق روستایی ۶.۴ 
درصد بوده است. هر دو شاخص در بهار امسال نسبت به 

سال ۹۹ کاهش داشته است.

نزدیک به یک چهارم جوانان بیکارند
بررسی ها نشان می دهد که نرخ بیکاری جوانان در بهار ۱۴۰۰ 
در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۲.۱ درصد به ثبت رسیده است. 
به بیان دیگر میتوان گفت حدودا از میان هر ۴ جوان ایرانی در 
بازه سنی مذکور، یک نفر بیکار است. الزم به ذکر است که این 

نرخ بیکاری مشمول کسانی می شود که جویای شغل بوده و 
مایل به کار کردن هستند، به عنوان مثال دانشجویان و دانش 
آموزانی که مشغول به تحصیل هستند در محاسبات آورده 
نشده اند. از میان جمعیت جوانان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال 
نیز نرخ بیکاری ۱۵.۶ درصد به ثبت رسیده است. این شاخص 

بیکاری در بهار سال ۹۹ بالغ بر ۱۶ درصد بوده است.

کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش بیکاران 
تحصیل کرده

از میان فارغ التحصیالن آموزش عالی که جویای شغل بوده 
و تمایل به اشتغال دارند نیز ۱۳.۴ درصد بیکار هستند. نرخ 
بیکاری افراد دارای مدرک دانشگاهی در بهار امسال نسبت 
به بهار ۹۹ حدود ۰.۱ درصد کاهش داشته است. نکته جالب 
در مورد بیکاری فارغ التحصالن دانشگاهی اینجاست که 
علی رغم کاهش نرخ بیکاری در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته، تعداد بیکاران افزایش یافته است. به بیان دیگر 
در بهار ۱۴۰۰ نســبت به بهار ۹۹ حدود ۲۰ هزار به تعداد 
بیکارانی که دارای مدرک دانشگاهی دارند افزوده شده است.

همانگونه که گفته شد نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران به 
جمعیت جویای شغل و مایل به کار کردن به دست می آید. 
بر این اساس می توان گفت که کاهش نرخ بیکاری علی رغم 
افزایش تعداد بیکاران برای فارغ التحصیالن دانشگاهی به 
این علت رخ داده است که از بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ به افراد 
جویای شغلی که دارای مدرک دانشگاهی دارند به مقدار 

قابل توجهی افزوده شده اســت. به بیان دیگر افزایش در 
جمعیت فعال اقتصادی)متقاضی کار( در این گروه بیشتر از 

کسانی بوده که در این بازه بیکار شده اند.

افزایش تعداد شاغلین در 1400
تعداد کل شاغلین کشور در بهار ۱۴۰۰ حدود ۲۳ میلیون 
و ۶۷۵ هزار نفر برآورد شده است. این در حالیست که این 
تعداد در بهار سال گذشته ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده 
است. به بیان دیگر از بهار ۹۹ تا بهار جاری ۷۱۳ هزار نفر به 
تعداد شاغلین کشور افزوده است. چنانچه جمعیت کشور 
را در حال حاضر ۸۵ میلیون نفر در نظر داشــته باشیم، 
تقریبا از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر شاغل هستند. این عدد 
به نسبت کشور های پیشرفته بسیار پایین است. این نکته 
را هم باید در نظر داشت که در ایران افراد با ساعت کاری 
اندک در طول هفته نیز شاغل محسوب می شوند، چنانچه 
قرار باشد نحوه محاسبه افزاد شاغل دقیق تر شود، احتماال 

اوضاع سطح اشتغال بدتر نیز خواهد شد.

نزدیک به نیمی از شاغلین در بخش خدمات
حدود ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر در بخش کشاورزی شاغل 
هستند. سهم این بخش از اشتغال کل حدود ۱۷.۹ درصد 
است، این سهم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش 
یافته اســت. بخش خدمات نیز ۴۸.۸ درصد از شاغلین 
کشور را در خود جای داده است، این سهم نسبت به بهار 
ســال ۹۹ بالغ بر یک درصد کاهش داشته است. تعداد 
شاغلین بخش خدمات حدود ۱۱.۵ میلیون نفر برآورد 
شــده اســت. در میان بخش های اصلی اقتصاد، بخش 

خدمات بیشترین اثر را بر اشتغال زایی دارد.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفــت: اگر یارانه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را در انتهــای زنجیره توزیع تزریق کنیم، 
مطمئناً تأثیرگــذاری مثبتی بر تولید و ســایر بخش های 
زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت.محسن زنگنه، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
گفت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، 
مطمئناً تأثیرگــذاری مثبتی بر تولید و ســایر بخش های 
زنجیره واردات و توزیع خواهد داشــت. بازار توزیع بســیار 
شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله 
آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد 
و رانت جلوگیری می کند. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث 

رانت های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی می شود.

وی اضافه کرد: تخصیــص ارز ترجیحی به واردات کاالهای 
اساســی اگرچه با هدف کنترل نوســانات بــازار داخلی، 
جلوگیری از افزایش نرخ تــورم، تأمین نیازهای اولیه مردم 
و حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد اما به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به 
افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشــتر می شود، بلکه 
عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده 

و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان فراهم می آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از سوی دیگر 
رانت قابل توجه توزیع شــده بین واردکننــدگان کاالهای 

اساسی و فساد ایجادشــده در این فرایند نیز قابل اغماض 
نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ هم 
مخالفت صریح خود را با اختصاص بودجه به این طرح اعالم 
کردم؛ هر چند در نهایت پس از تعهد دولت مبنی بر کاستن از 
بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف 
شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم.زنگنه بازنگری در 
این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: بالغ بر 
۶ تا ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو 
و اقالم دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه 
هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی شود.وی با 
ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، در خصوص 

فسادزایی آن افزود: زمانی که شما این اختالف قیمت ارز را 
در بازار ایجاد می کنید، دستگاه های اجرایی زیرساخت های 
الزم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. 
بنابراین چــه در اختیار افراد خاص قــرار بگیرد و چه همه 
بنگاه ها از آن استفاده کنند، در نهایت باعث رانت های چند 

هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 
اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً 
تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و ســایر بخش هــای زنجیره 
واردات و توزیع خواهد داشــت. بازار توزیع بسیار شفاف و 
قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به 
صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت 

جلوگیری می کند.

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش تولید صنعتی را منتشر کرد

افزایش قیمت دالر با قطعی برق؟

نزخ بیکاری در بهار 14۰۰ به 8.8 درصد رسید

از هر 10 ایرانی  3 نفر شاغلند

توزیع رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی برای عده ای 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پیش بینی رییس اسبق کانون صرافان از نرخ دالر تا پایان سال
دالر ۳۵هزار تومان می شود؟

رییس اسبق کانون صرافان پیش بینی کرد که نرخ ارز تا اواخر سال به حدود ۳۵ هزار تومان افزایش می یابد.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، علی اصغر سمیعی درباره بازار ارز اظهار داشت: برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر برجام 
نباشد، اوضاع بازار ارز به هم می ریزد، اما این طور نیست.وی افزود: با توجه به نرخ تورم و نرخ بهره می توان گفت که نرخ ارز تا اواخر سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود و پیوستن دوباره به برجام در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی کند.

پیش بینی رییس اسبق کانون صرافان از نرخ دالر تا پایان سال/ دالر ۳۵هزار تومان می شود؟رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: منتها اگر برجام رخ دهد، تزریق بیش از تقاضا وارد بازار خواهد شد و فنر ارز را فشرده خواهد کرد، اما 
اگربرجام رخ ندهد، نمی توانند این کار را تکرار کنند.سمیعی خاطرنشان کرد: به نظر بنده اگر این کار را نکنند و یا اگر نتوانند این کار را بکنند، به نفع اقتصاد کشور است؛ چراکه مهمترین معضل اقتصاد کشور ما، رانت و فساد و سوبسیدهای 

غیرهدفمندی است که وجود دارد.
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مقاومت بانک ها  در برابر  تسهیالت تکلیفی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

بدهی تسهیالت دولت به بانکها بیش از 580 هزار میلیارد تومان است و دولت برای نحوه مصرف آن از بانک مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه کرده است. این مبالغ برای مسائل مختلقی از جمله ساخت مسکن روستایی، زلزله، 
سیل، پرداخت های کرونایی و پرداخت تسهیالت تکلیفی هزینه می شود. این خود باعث می شود بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. به عبارتی استقراض دولت مستقیم می شود. طبیعی است بانکهای مختلف وقتی بین 10 تا 
30 درصد از مصارف شان بدهی دولت است در مقابل فشار مضاعف تسهیالت تکلیفی مقاومت می کنند. بانک ها در ظاهر به دنبال پرداخت هستند اما درعمل با سختگیری های مختلف دنبال کاهش حجم پرداختها هستند.به عنوان مثال بانک 
تجارت تا آخر سال ،99 56 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. جالب اینکه بر اساس قانون، بانکها بایستی بنگاهداری خود را محدود کنند و دارایی های خود را عرضه کنند اما دولت نه تنها در مقابل عدم فروش دارایی ها عکس العمکل خاصی 
نشان نمی دهد بلکه بخشی از سهام شرکت های پاالیشگاهی را به سه بانک تجارت، ملت و ضادرات بابت پوشش بخشی از بدهی انتقال داده است.این در حالی است که مستاجران با وعده دولت به دریافت ودیعه امیدوار می شوند و روی آن حساب 
باز می کنند. از طرفی دیگر بازار اجاره نیز با شنیدن چنین وعده ای بر قیمت ها می افزاید. اما آنچه اتفاق افتاده است افزایش قیمت اجاره و همچنین کاهش قدرت خرید مستاجران است.بخش مسکن نیاز به تصمیمات اساسی از سوی حاکمیت 
دارد. برای کاهش فشار مستاجران، قانون مالیات بر خانه های خالی و همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده است به زودی نهایی و به مرحله اجرا درمی آید تا بساط داللی و سوداگری از این حوزه برچیده 
شود.همچنین ضرورت دارد ضمن هدایت سرمایه ها به سمت تولید، قدرت خرید افزایش پیدا کرده و مسکن به دست مصرف کننده واقعی برسد. به نظر می رسد دولت ابتدا باید از توان پرداخت تسهیالت خود مطمئن گردد تا پس از رسانه ای 

شدن موضوع، افزایش قیمت ها در بخش اجاره اتفاق نیفتد. 

در حالــی تا چنــد روز دیگر 
وارد شــهریورماه می شویم 
که هنوز ســازوکار مشخصی 
برای پرداخــت وام ودیعه به 
مســتاجران دیده نمی شود. 
اطالعات مشــترکان در یک بازه زمانی از سایت ثبت نام 
حذف شد و به دلیل اطالع رسانی ضعیف دیگر آن دسته 
از مستاجرانی که در سامانه ثبت نام کرده بودند، نتواستند 
مجدد اطالعات خود را بارگذاری کنند. از طرف دیگر آن 
دسته از متقاضیانی هم که وام ودیعه به آنها تعلق گرفته 
در هزارتوی نوبت در بانکها در انتظار مانده اند. بانک ها از 
بعضی مستأجران ۲ و حتی 3 ضامن خواسته اند و به خاطر 
اندک تســهیالت معوق بانکی یا یک چک برگشتی هم 

تسهیالت ندادند.یک کارشناس اقتصادی در این رابطه 
می گوید: بدهی تسهیالت دولت به بانکها بیش از 580 
هزار میلیارد تومان است و دولت برای نحوه مصرف آن از 
بانک مرکزی تنخواه می گیرد که این مبلغ را چگونه هزینه 
کرده است. این مبالغ برای مسائل مختلقی از جمله ساخت 
مسکن روستایی، زلزله، سیل، پرداخت های کرونایی و 
پرداخت تسهیالت تکلیفی هزینه می شود. این خود باعث 
می شود بانکها بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. 
حسین محمودی اصل اضافه کرد: طبیعی است بانکهای 
مختلف وقتی بین 10 تا 30 درصد از مصارف شان بدهی 
دولت است در مقابل فشــار مضاعف تسهیالت تکلیفی 
مقاومت می کنند. بانک هــا در ظاهر به دنبال پرداخت 
هستند اما درعمل با سختگیری های مختلف دنبال کاهش 
حجم پرداختها هستند.با رسیدن به ماه پایانی تابستان و 
با توجه به آنکه تا پایان شهریور متقاضیان فرصت ثبت نام 
برای وام ودیعه مسکن دارند اما هنوز بسیاری از مستاجران 

نتوانسته اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.این در حالی 
است که یکی از مستاجران با بیان اینکه  تابستان تمام شد 
دیگر چه زمانی می خواهند این وام را به ما مســتاجران 
بدهند به هر بانکی هم که مراجعه می کنیم می گویند 
چیزی به ما ابالغ نشده از دولت در خواست می کنیم به 
فکر مستاجران باشد. او بیان کرد: اطالعات ما پاک نشده اما 
هنوز قسمتی که برای تکمیل اطالعات باشد بر روی سایت 
بارگذاری نشده  و به نظرم سایت طرح اقدام ملی مسکن به 
صورت کامل درست نشده و قصد دارند مستاجران را گمراه 
کنند.در همین رابطه محمود محمود زاده معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سایت طرح 
اقدام ملی مسکن به روز رسانی شده و متقاضیان می توانند 
برای ثبت نام وام ودیعه مســکن و همچنین وارد کردن 
اطالعات ملکی خود اقدام کنند، گفــت: به هیچ عنوان 
اطالعات متقاضیان که پیش از این برای وام ودیعه مسکن 
وارد کرده بودند، پاک نشده است و اگر مشکلی برای ثبت 

نام کنندگان ایجاد شــده بود که به آن ها پیامکی برای 
انتخاب بانک و یا شعبه ارسال نمی شــد.او با بیان اینکه 
تاکنون ۷50 هزار نفر در سایت طرح اقدام ملی مسکن 
برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند، افزود: 
به تمامی این ثبت نام کنندگان از دو روز گذشــته برای 
تکمیل اطالعات و همچنین انتخاب شعبه بانک پیامک 
ارسال شده است.معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی بیان کرد: متقاضیان جهت آنکه اطالعاتشان 
در کارتابل بانک ها وارد شود، باید مجددا اطالعات خود را 
بارگذاری کنند و از سوی دیگر با پیگیری هایی که انجام 
داده ایم، متقاضیان می توانند به زودی شــعبه مربوطه 
برای دریافت تسهیالت خود را انتخاب کنند.محمود زاده 
اظهار کرد: پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به زودی آغاز 
می شود و در حال حاضر متقاضیان با پیگیری هایی که از 
طریق شعبه بانک ها انجام می دهند، می توانند به زودی 

تسهیالت را دریافت کنند.

بعد از گذشت دو سال، درصد ناچیزی از مستاجران وام ودیعه مسکن را دریافت كرده اند

وامودیعهدرپیچوخمبانکها
شایلی قرائی
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اینفلوئنســرها، افراد معروف 
و تاثیرگــذار در شــبکه های 
اجتماعی هستند که از این راه 
توانسته اند به درآمدهای کالنی 
دســت پیدا کنند. در حالی در 
تمام دنیا از این افراد مالیات اخذ می شــود که در ایران تازه 
دستورالعمل اجرایی این قانون ابالغ شده است. کارشناسان 
حوزه اقتصاد و ارتباطــات معتقدند به کمک فناوری هوش 
مصنوعی فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها به راحتی قابل رصد 
است . پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست 

و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد. 
یک نماینده مجلس در این زمینه می گوید: مالیات ستانی از 
افراد مشهور که درآمدهای کالنی از این راه کسب می کنند 
به مرحله اجرا رسیده است. در تمام دنیا شاهد هستیم که 
بسیاری از افراد مشهور و معروف شبکه های مجازی مشمول 
دریافت مالیات هستند اما در ایران این ضرورت مغفول مانده 
است.محسن زنگنه اضافه کرد: ممکن است به دنبال اجرایی 
شدن این قانون بسیاری از افراد مشمول به دنبال فرار مالیاتی 
باشند و راه هایی را نیز برای دور زدن این قانون پیدا کنند اما 
سازوکار پیگیری تراکنش های این افراد راه را برای هموارتر 
ســاختن اجرای این قانون فراهم خواهد کرد.بررسی های 
انجام شده در مراکز متعدد رصد فضای مجازی ایرانی ها از 
وجود بیش از 50 پیج با بیش از 3 میلیون دنبال کننده و 300 
اینفلوئنسر ایرانی با بیش از یک میلیون دنبال کننده حکایت 
دارد. این اطالعات از سایت heepsy استخراج شده که یک 
ابزار جست وجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است. این 
سایت اعالم می کند که هم اینک تعداد 351 کاربر حرفه ای 
تنها در اینستاگرام با موقعیت ایران )فعال در داخل کشور( 
و دنبال کننده بیش از یک میلیون نفــر و همچنین 935 
کاربر حرفه ای با 500 هــزار تا یک میلیون دنبال کننده در 
کشور وجود دارد.دســتورالعمل اجرایی قانون بودجه سال 
1۴00 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از 
500 هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور ابالغ شد. 
در اجرای بند )6( تبصره )6( قانون بودجه سال 1۴00 کل 

کشور که مقرر می دارد درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 
هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، 
مشــمول مالیات بر درآمد خواهد بود.در این رابطه سازمان 
امور مالیاتی مکلف اســت، ظرف دو ماه پس از الزم االجرا 
شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از 
درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربرمحور از محل 
تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برساند.سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان 
مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آن ها را تهیه کند و در 
تارنمای سایت سازمان، در منظر عموم قرار دهد. به پیوست 
دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره 63538 مورخ ۲6 
تیر 1۴00 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده 
است، جهت اقدام الزم ارسال می شود .شایسته است ادارات 
کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات الزم را به منظور اطالع 
رسانی به مودیان موضوع این دستورالعمل فراهم کنند.این 
در حالی است که ۲8 آذر سال 98 محمد مسیحی، معاون 
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه 

چرا ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از فعالیت های 
درآمدزای اینفلوئنسرها اقدامی انجام نمی دهد، گفت: برای 
بحث شبکه های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول 
مالیات نداریم و فعالین فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در 
فضای واقعی فعالیت می کنند حتما مشمول مالیات می شوند.

وی افزود: در یکی دو سال گذشته نیز برنامه ای برای رسیدگی 
به فعاالن فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی را هم 
مطالبه مالیات کردیم که بخش زیادی از این ها نیز به نتیجه 
رسیده است.  بیشتر این افراد پرونده مالیاتی و کد مالیاتی 
دارند. معاون ســازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه چهره های 
شناخته شده در شبکه های اجتماعی)اینفلوئنسرها( مشمول 
پرداخت مالیات هســتند، گفت: هنرمنــدان نیز فقط در 
چارچوب مجوز وزارت ارشــاد، معاف از مالیات هستند. چه 
در فضای مجازی، چه در تولید یــک کارخانه و چه در یک 
واحد خدمات درمانی اگر منشاء اخذ در آمد باشد آن واحد 
باید مالیات پرداخت کند.یک نماینده مجلس در این زمینه 
به "کسب و کار" گفت: مالیات ســتانی از افراد مشهور که 

درآمدهای کالنی از این راه کسب می کنند به مرحله اجرا 
رسیده است. در تمام دنیا شاهد هستیم که بسیاری از افراد 
مشهور و معروف شبکه های مجازی مشمول دریافت مالیات 
هستند اما در ایران این ضرورت مغفول مانده است.محسن 
زنگنه اضافه کرد: ممکن است به دنبال اجرایی شدن این قانون 
بسیاری از افراد مشمول به دنبال فرار مالیاتی باشند و راه هایی 
را نیز برای دور زدن این قانون پیدا کنند اما سازوکار پیگیری 
تراکنش های این افراد راه را برای هموارتر ساختن اجرای این 
قانون فراهم خواهد کرد.به گفته این نماینده مجلس، با این 
قانون هیچ ضرری متوجه کسب و کارهای کوچک در شبکه 
های اجتماعی  نمی شــود. هر کسب و کاری که مجوزهای 
قانونی فعالیت را داشته باشــد بخصوص کسب و کارهای 
مجازی هیچ آســیبی از این قانون نخواهند دید. همچنین 
با توجه به اینکه در این مصوبه، شــرط داشتن بیش از 500 
هزار فالوور مطرح شده است، اجرای این مصوبه، آسیبی به 
کسب وکارهای کوچکی که در شبکه های اجتماعی مختلف 

خصوصا اینستاگرام فعالند نخواهد زد.

دستورالعمل اجرایی قانون مالیات برای میلیاردرهایی كه مالیات نمی دهند 

شاخهایمجازیبهدنبالفرارمالیاتی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر گفــت: گرید پلی پروپیلن 
ظروف بسته بندی سرم تزریقی، به میزان کافی تولید و تامین 
شد اما کارخانه های سرم سازی کشور تعهد خود برای خرید 
در بورس کاال عمل نکردند.معضل کمبود سرم تزریقی این 
روزها تعجب اهل فن و نگرانی جامعه را برانگیخته است. آنطور 
که رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران هفته گذشته 
اعالم کرد، یک دلیل عمده کمبود این محلول دارویی، توقف 
فعالیت یکی از بزرگترین کارخانه های سرم سازی در کشور به 
دلیل آنچه که اورهال و تعمیرات اساســی از سوی این واحد 
تولیدی عنوان شد، بوده است. این در حالی است که بزرگترین 
واحدهای تولید سرم تزریقی در کشور، شرکت های خصولتی 
هستند که سابقه طوالنی در تولید این محصول دارند.هرچند 
توقف موقت تولید ســرم تزریقی از ســوی این واحد بزرگ 
تولیدی آن هم در بحبوحه شیوع ادامه دار ویروس کووید 19 
در کشور و نیاز فوری به این محلول دارویی در مراکز درمانی، 
عالمت سوال بزرگی را بار دیگر در برابر عملکرد وزارت بهداشت 
قرار می دهد، اما به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن ملی صنایع 
پلیمر، طی ماه های اخیر گرید مواد اولیه ظروف بسته بندی 
ســرم تزریقی به میزان کافی از سوی واحدهای پتروشیمی 
داخلی تولید و تأمین شد به طوری که این واحدها با مشکل 
در انبارش تولیدات این گرید مواجه شدند.ســعید ترکمان 
با تاکید بر اینکه شرکت های پتروشیمی در تولید به موقع و 
فوری گرید مواد اولیه ظروف بسته بندی موردنیاز کارخانه های 

سرم سازی، عملکرد قابل قبولی داشتند، افزود: این گرید از 
مواد اولیه به طور اختصاصی از ســوی دو واحد پتروشیمی 
برای عرضه در بــورس کاال و خرید از ســوی کارخانه های 
سرم سازی، تولید و تأمین شد و در حالی بچ 3000 تنی از این 
گرید اواخر سال گذشته طی چندین هفته در بورس عرضه 
شد که تنها یک کارخانه سرم سازی آن هم به میزان ۲0 تن 
اقدام به خرید کرد.به گفته ترکمان، در حالی حجم انبوهی از 
مواد اولیه ظروف بسته بندی سرم تزریقی از سوی واحدهای 
پتروشیمی دپو شد که این واحدها با محدودیت در انبارش 
تولیدات خود مواجه شدند و خریداران اختصاصی این گرید 
که فقط کارخانه های سرم ســازی هستند، به تعهدات خود 
عمل نکردند.وی سپس یادآور شد که پس از عدم ایفای تعهد 
خرید از سوی کارخانه های سرم سازی کشور در بورس کاال، 
واحدهای پتروشیمی از خرداد ماه امسال تولید این گرید خاص 
را متوقف کردند حال آنکه، ستاد تنظیم بازار نیز طی مصوبه ای 
اجازه خرید این فرآورده را از سایر شرکت ها و مشتریان سلب 
کرده بود.رئیس هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر در ادامه، 
عدم برنامه ریزی به موقع و آینده نگرانه از سوی وزارت بهداشت 
را دلیل اصلی بروز مشکل در تأمین و تولید سرم تزریقی طی 
هفته های اخیر دانست و گفت: با توجه به پیش بینی های واقعی 
از گسترش پیک کرونا در کشــور از ماه های گذشته، وزارت 
بهداشت ناتوانی خود را در برنامه ریزی برای تأمین این محصول 

استراتژیک در بخش درمان کشور را نشان داد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با اشــاره به اینکه کمبود جوجه یــک روزه تخم گذار 
همچنان وجود دارد، گفــت: قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ درب مرغداری به 1۷300 تومان رسیده است.ناصر 
نبی پور، رئیس اتحادیــه رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغ تخمگذار استان تهران قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگرم تخم مرغ را 1۷,800 تومان اعالم کرد و گفت: 
برخی حتی این رقم را باالی 18 هــزار تومان برآورد 
می کنند.وی گفت: با این وجود با توجه به قیمت مصوب 
که دولت اعالم کرده، مرغداران ناچار هستند هم اکنون 
تخم مرغ را درب مرغداری 1۷ هزار و 300 تومان در هر 
کیلوگرم بفروشند؛ البته ما مستنداتی که گویای افزایش 
قیمت تمام شده است را به دستگاه های مسئول ارائه 
داده و منتظر تعیین نرخ جدید تخم مرغ هستیم.نبی 
پور ادامه داد: به دلیل تغییر دولت و جابجایی مسئوالن 
این مسأله به تعویق افتاده و امیدواریم که بعد از روی 
کار آمدن وزیر جدید، فوراً در دستور کار قرار بگیرد.این 
فعال بخش خصوصی در ادامه با اشاره به مشکل کمبود 
جوجه یکروزه گفت: متأسفانه کمبود و گرانی جوجه 
یکروزه همچنان ادامــه دارد و دیروز قیمت هر قطعه 

جوجه یکروزه تخمگذار 16 هــزار تومان بود در حالی 
که نرخ مصوب آن 8 هزار تومان است.نبی پور با اشاره به 
اینکه وضعیت نهاده های دامی نیز تغییر چندانی نداشته 
و بهبود نیافته اســت، ادامه داد: ما نهاده ها را از سامانه 
بازارگاه خریداری می کنیم اما گاهی به دلیل تغییراتی 
که در بارگیری وجود دارد ناچار به تأمین آن از بازار آزاد 
هستیم.به گفته این فعال بخش خصوصی، نهاده هایی که 
از بازارگاه خریداری می شود، گاهی بین هفت روز و گاهی 
حدود دو ماه طول می کشد تا به دست تولیدکننده برسد 
اما بیشتر اوقات فاصله میان خرید نهاده تا رسیدن آن 
به دست تولیدکننده 10 روز است.رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، مشکل حمل و نقل 
را دلیل اصلی این تأخیر معرفی کرد.نبی پور در بخش 
دیگری از سخنان خود درباره اینکه پیش بینی می کنید 
وضعیت بازار تخم مرغ در روزهای آینده به چه صورت 
باشد، گفت: ما به دنبال اصالح نرخ مصوب هستیم اگر 
قیمت اصالح شود، تشکل های اجازه نخواهند داد که 
نرخ باالتر برود به شرط اینکه وقتی در بازار با افت قیمت 
مواجه شدیم دولت تخم مرغ را به نرخ مصوب خریداری 

کند تا تولیدکنندگان زیان نکنند.

آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر کشور، از 
تولید بالغ بر 8۷ هزار تن از انواع تایر خودروها حکایت دارد 
که تولید این کاال در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد دو  درصدی به لحاظ تعدادی 

و چهار درصدی به لحاظ وزنی را ثبت کرده است.
بر اساس آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور از ابتدای سال 
جاری تا پایان تیرماه، در مجمــوع 8۷ هزار و ۷۲۴ تن تایر 
خودرو تولید شده است که این وزن از تایرها معادل هشت 
میلیون و 53 هزار و 6۲5 حلقه تایر است. بررسی آمار نشان 
می دهد که تولید تایر در مدت مذکور امسال نسبت به 8۴ 
هزار و ۲15 تن تولید شده معادل هفت میلیون و 89۲ هزار 
و 55۲ حلقه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ 
وزنی چهار درصد و از منظر تعداد حلقه ها با دو درصد افزایش 

تولید روبرو شده است.
طبق آمار در چهار ماه نخست سال جاری، بیشترین رشد 
تولید، مختص تولید تایر دوچرخه و موتور است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد به لحاظ لحاظ وزنی 
افزایش تولید داشته  اســت. همچنین بیشترین سهم از 
میزان کل تولید تایرها در چهارماهه امسال متعلق به تایر 

سواری هاست.
از 8۷ هزار و۷۲۴ تن تایر تولیدی بــرای انواع خودروها در 
چهارماهه ابتدایی سال جاری، 50 هزار و 18۷ تن با رشد 
یک درصدی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته معادل 

شش میلیون و 963 هزار و ۷3۷ حلقه متعلق به تایرهای 
سواری است. تعداد حلقه تولیدی امسال تقریبا برابر میزان 

تولید )از منظر تعداد حلقه(  در سال گذشته است.
از ابتدای سال 1۴00 تا پایان تیرماه، 589۴ تن تایر دوچرخه 
وموتور در کشور تولید شده اســت که رشد ۲۷ درصدی 
درصدی را نســبت به چهار ماهه اول سال گذشته، ثبت 
کرده اند.  در مدت مذکور سال جاری همچنین با رشد ۲5 
درصدی، 9۲16 تن انواع تایر وانتی و با رشد 1۲ درصدی، 
18 هزار و 888 تن تایر باری و اتوبوســی در داخل کشور 

تولید شده است.
تولید تایرهای کشاورزی سنگین نیز با رشد شش درصدی 
6501 تن نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال 1399 در مدت 
مشابه سال جاری توسط تایرسازان داخلی تولید شده است؛  
در مقابل اما در بخش تایرهای کشاورزی سبک 1۲95 تن 
تایر تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲6 

درصد کاهش تولید داشته است.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان تیرماه 1638 تن انواع تایر 
راه سازی و صنعتی تولید شده که تولید این نوع تایر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افت ۲۲ درصدی داشته است.در 
نهایت نیز طبق آمار در مدت چهارماهه سال امسال با رشد 
9 درصدی  331۷ تن انواع تیوب تولید شده  است. ضمن 
اینکه از مجموع تولیدات سال جاری ۲00۴ تن هم  متعلق 

به فلپ، تسمه نقاله، شیلنگ و غیره است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی مشهد 
گفت: قیمت دام سبک در ماه جاری نسبت به ماه گذشته 
افزایشی نداشته لیکن دام سنگین در هر کیلو 10 هزار 
تومان افزایش قیمت داشته است.رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان گوشت دامی مشهد با اشاره به افزایش قیمت 
۲0 الی 30 درصدی گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته گفت: با توجه به گرانی نهاده های دامی، 
خشکسالی، نبود حمایت جهاد کشاورزی از دامداران و 
عدم واردات گوشت به کشور به دلیل گرانی ارز در ماه های 
آینده با گرانی چشــمگیر قیمت گوشــت قرمز روبه رو 
خواهیم شــد.مهدی باقری در خصوص افزایش قیمت 
گوشت قرمز اظهار کرد: احتمال دارد این افزایش قیمت 
از اوایل پاییز آغاز شــود. قیمت دام سبک در ماه جاری 

نسبت به ماه گذشته افزایشی نداشته لیکن دام سنگین 
در هر کیلو 10 هزار تومان افزایش قیمت داشــته است.

وی در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزود: قیمت گوشت قرمز دام سبک و 
سنگین نسبت به سال گذشته ۲0 تا 30 درصد افزایش 

داشته است.
باقری افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو الشه بره نرینه 
11۷ هزار تومان، هر کیلو ران و دست و گردن گردبر 135 
هزار تومان و بدون گردن 138 هزار تومان، ران و دست 
و گردن فانتزی 1۴۲ هزار تومان، ران و دســت فانتزی 
1۴5 هزار تومان، گوســاله جوانه کترینگی 1۴5 هزار 
تومان و قیمت هر کیلو گوشت گاوی کترینگی 130 هزار 

تومان است.

رشد ۴ درصدی تولید تایر تا پایان تیر ماه

گوشت قرمز گران تر می شود

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر مطرح كرد؛

بد عهدی سرم سازی ها در خرید مواد اولیه ظروف بسته بندی

قیمت دو برابر نرخ مصوب

ادامه بحران جوجه یک روزه
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درمان سريع زخم های داخلی با كاشت اليه نايلونی
محققان نوعی الیه نایلونی تولید کرده اند که می توان آن را در درون بدن 
کاشت تا سرعت التیام زخم ها افزایش یابد. انرژی مورد نیاز این الیه نایلونی 
از طریق عضالت بیماران تأمین می شود.پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین 
این الیه نایلونی را با اســتفاده از بلورهای لیزین تولید کرده اند و دو الیه از 

جنس پلی وینیل الکل را به دو طرف افزوده اند.
پیش از این تحقیقاتی در مورد نحوه شــبیه ســازی های الکتریکی برای 
تسریع التیام زخم های داخلی بدن انجام شده بود. اما مشکل اصلی آن است 
که وسایل الکتریکی و برقی را نمی توان در درون بافت های نرم بدن کاشت. 

برای حل این مشکل از الیه های نایلیونی یادشده استفاده شده است.
ایمپلنت های عادی معموالً از مواد ســمی تولید می شــوند و لذا سیستم 
ایمنی بدن با آنها مانند یک شــیء مهاجم خارجی برخــورد می کند. لذا 
بافتی حفاظتی به دور آنها پوشانده می شود و عملکرد آنها کاهش می یابد. 
الیه نایلونی جدید که به ویفر پیزوالکتریک شهرت دارد، هم با بدن انسان 

سازگاری دارد، هم منعطف است و هم به تدریج تجزیه می شود.
بلورهای کریستالی این ویفر از طریق حرکات مکانیکی عضالت بدن انرژی 
الکتریکی جذب و ذخیره می کنند. لذا نیازی به منبع برق خارجی ندارند. 
پیش از این آزمایش این ویفرها بر روی موش ها موفقیت آمیز بوده و انتظار 
می رود در آینده از آنها بر روی انسان ها استفاده شود. از سوی دیگر، آزمایش 
خون انجام شده بر روی موش ها نشان داده این نایلون ها بعد از تجزیه شده 

اثر منفی بر روی بدن ندارند.

قوانين جديد چين برای مقابله با انحصار شركتهای 
فناوری در بازار

پیش نویس قوانین جدید برای اینترنت چین منتشر شده است که طبق 
آن اپراتورها نمی توانند از ابزارهای مختلف برای تاثیر بر انتخاب مشتریان 

و رقابت انحصاری استفاده کنند.
رگوالتورهای چینی روز گذشته پیش نویس قوانین برای بخش اینترنت 
این کشور را با هدف جلوگیری از رقابت ناعادالنه و محدودیت استفاده از 
داده های کاربران ارائه کردند. این جدیدترین اقدام دولت چین برای مقابله 

با قدرت روزافزون شرکت های فناوری است.
طبق ســندی که در وب ســایت اداره تنظیم بازار چین منتشــر شده، 
اپراتورهای تجاری نباید از داده ها، الگوریتم ها یا دیگر ابزارهای فنی برای 
تغییر عمدی ترافیــک اینترنت یا تأثیرگــذاری روی گزینه های انتخابی 

کاربران استفاده کنند.
همچنین اپراتورها نمی توانند از ابزارهای فنی برای فرایند غیرقانونی ردیابی 

یا استفاده از داده اپراتورهای دیگر استفاده کنند.
به گفته ســازمان قانون گذار اپراتورها نمی تواننــد از ابزارهای فنی برای 
ایجاد موانع تجاری در مسیر سرویس ها و محصوالت اینترنتی قانونی دیگر 
استفاده کنند. در صورت تخلف از قوانین، موسساتی برای بررسی وضعیت 

استخدام می شوند.
قوانین پیشــنهادی در حالی ارائه می شــود که اداره تنظیــم بازار چین 
محدودیت ها و جریمه های مختلفی برای شرکت های فناوری بزرگ تعیین 
کرده تا رفتارهای انحصاری را محدود کند.عمــوم مردم می توانند تا ۱۵ 

سپتامبر بازخورد خود از این قوانین را ثبت کنند.

اینفینئون پیش بینی کرد
ادامه كمبود جهانی تراشه تا سال ۲0۲۳

شرکت اینفینئون که بزرگترین شرکت تولیدکننده نیمه رسانا در آلمان 
است، پیش بینی کرد کمبود جهانی تراشــه که به همه از خودروسازان تا 

تولیدکنندگان رایانه آسیب زده، ممکن است سالها ادامه پیدا کند.
راینهارد پلــوس، مدیرعامل شــرکت اینفینئون در مصاحبه با نشــریه 
فرانکفورتر آلگماینه ســایتونگ گفت: کمبود تراشــه در حوزه هایی که 
ظرفیت توسعه آنها نسبت به تقاضای مصرف کننده آهسته است، ممکن 
است در سال ۲۰۲۳ هم ادامه پیدا کند. ساخت تاسیسات جدید و اتاقهای 
پاکی که در آنجا ویفرهای سیلیکونی به تراشه تبدیل می شوند می تواند 
دو تا دو ســال و نیم زمان ببرد و ارتقای تاسیسات فعلی ۹ ماه تا یک سال 

زمان می برد.
کمبود تراشــه امســال به شــرکتهای مختلف از تســال گرفته تا اپل و 
مایکروسافت ضربه زده است. تحقیقات گروه مالی سوسکوئهانا نشان داد 
میزان زمان دریافت سفارش توسط تولیدکنندگان در ژوییه به بیش از ۲۰ 

هفته رسید که نسبت به ماه پیش بدتر شده بود.
به گفته پلــوس، نیازهای دورکاری کارمندان و تبعات کمبود تراشــه در 
صنعت خودروسازی پس از تاخیرهای ناشی از پاندمی، به پیشرانهای اصلی 
برای صنعت تراشه تبدیل شده اند. رواج خودروهای برقی و تقاضای رو به 
رشد برای انرژی تجدیدپذیر از دیگر عوامل سهیم در کمبود تراشه بوده اند.

از جمله شرکتهای خودروســازی که از کمبود تراشه دچار مشکل شده 
است "ولوو کار" است. کارخانه این شرکت در بلژیک هفته جاری به مدت 
سه روز به دلیل کمبود تراشه فعالیت نخواهد داشت و ۵۰۰۰ کارمندش 
به طور موقت بیکار می شوند. این شرکت به دالیل مشابه برای پنج روز در 
نیمه نخست سال تعطیل بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، پلوس خواستار 
تالشهای بیشتر در اروپا برای کاهش وابستگی این قاره به صادرکنندگان  

خارجی در بخش نیمه رسانا شد.

تغيير سياست اپل برای شناســايی محتوای هرزه 
نگارانه

اپل سیاست خود برای شناسایی عکس های هرزه نگارانه ذخیره شده بر 
روی سرورهای خود را تغییر داده و می گوید تنها با تصاویری برخورد می 

کند که در کشورهای مختلف عالمت زده شده باشند.
اپل به تازگی سیستمی را برای شناســایی تصاویر سوء استفاده جنسی از 
کودکان راه اندازی کرده که از نظر برخی کاربران می تواند به نقض حریم 
شخصی و روشی برای ســرقت اطالعات خصوصی منجر شود. اما اپل می 

گوید بعد از دریافت انتقادها سیستم یادشده را اصالح کرده است.
اپل می گوید عالمت زده شدن عکس ها به عنوان عکس های هرزه نگارانه 
کودکان تنها پس از ثبت آنها با این عنوان در چند کشور مختلف تضمین 
خواهد کرد که اشــتباهی در این زمینه رخ نداده و تصاویر یادشده به طور 

قطع دارای محتوای نامناسب هستند.
پیش از این اپل مشــخص نکرده بود یــک عکس ذخیره شــده بر روی 
سرورهای اپل توســط کاربران باید چند بار توسط افراد عالمت زده شود 
تا به عنــوان محتوای هرزه نگارانه ثبت شــود. اما این شــرکت به تازگی 
اعالم کــرده که در حالت عادی این رقم ۳۰ مورد اســت و ممکن اســت 
به عللی در مورد برخــی عکس ها این ارقام بیشــتر یا کمتر شــود.این 
شــرکت تصریح کرده که سیســتم یادشــده موارد تخلف و نه متخلفان 
 را هدف قــرار داده و لذا احتمال سوءاســتفاده از آن بــه حداقل خواهد

 رسید.

ررررر

شکاف امنیتی بسته شد؛
»تی موبایل« هک اطالعات مشتریانش را تایید کرد

شرکت تی موبایل یک روز پس از انتشار خبر نشت اطالعات بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از کاربرانش این خبر را تایید کرد.یک انجمن آنالین ادعا کرد اطالعات خصوصی بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر »تی موبایل« 
فاش شده است. در پی انتشار این خبر، اپراتور ارتباطی مذکور نیز اعالم کرد تحقیقاتی در این زمینه را آغاز کرده است.اکنون پس از گذشت یک روز از انتشار خبر نشت اطالعات، تی موبایل به آن اعتراف کرد 

اما هنوز مشخص نیست داده های چه تعداد از مشتریان فاش شده است.این اپراتور در یک پست وبالگی اعالم کرد شکافی که دسترسی به اطالعات را فراهم کرده بود، اکنون بسته شده است. 

علــی رغــم ادعــای تولید 
کننــدگان دارو، فعاالن حوزه 
پتروشیمی از وجود مازاد تولید 
در مواد اولیه مورد نیاز تولید 
ســرم خبر می دهند. کمبود 
سرم تزریقی خبر عجیبی بود که چند روز قبل مطرح و به 
سرعت در رسانه ها حاشیه ساز شد. ماجرا به سرعت باال 
گرفت و مشکل به حدی جدی شد که مدیر کل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذاودارو در نامه ای دستور ممنوعیت 
توزیع ســرم تزریقی در داروخانه های شهری و توزیع آن 
فقط در داروخانه های بیمارستانی را صادر کرد. کمبود سرم 
در شرایط شیوع ویروس کرونا و مشکالت موجود در این 
حوزه می تواند دردسر های زیادی را به همراه داشته باشد.

طبق اعالم تولید کنندگان دارو علــت بروز این اختالل 
کمبود مواد اولیه تولید این محصول است، ماده اولیه ای 
که توسط واحد های پتروشــیمی داخلی تولید و عرضه 
می شود.ســیف الرضا شهابی، عضو ســابق هیات مدیره 
انجمن داروسازان در این زمینه گفت: مساله اصلی مواد 
اولیه بسته بندی سرم است که به دلیل تحریم واردات آن 

مشکل است و تولید بطری سرم متوقف شده است.
او تاکید کرد: چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد و مواد 
اولیه تولید بطری سرم وارد نشود، در آینده با بحران کمبود 

سرم در کشور مواجه می شویم.
حیدر محمدی مدیــرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو هم درباره علت بروز مشکل در تامین 
سرم گفت: مشکل در تامین ماده اولیه بسته بندی سرم 
تزریقی به نام PEPE موجب کمبود ســرم تزریقی شد، 
زیرا این ماده اولیه پتروشــیمی فقط در یک واحد تولید 
می شود و برای صنعت داروسازی فقط یک گرید خاص از 
این ماده تولید می شود و به همین دلیل تامین آن معموال 
کامل انجام نمی شود. تولیدکنندگان سختی های بسیاری 
برای تامین ماده اولیه بسته بندی سرم تزریقی دارند، از 
طرفی این ماده اولیه پتروشــیمی فقط از طریق بورس 
خرید و فروش می شــود و قیمت این ماده پتروشیمی به 

شدت باال رفته است.
موضوع را از تولید کننــدگان این ماده اولیه یعنی صنایع 
پتروشیمی پیگیری کردیم که چرا باید ماده اولیه ای که 

در داخل کشور تولید می شود دچار کمبود شده باشد؟
اظهــارات دبیرکل انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی دقیقا عکس توضیحات فعاالن حوزه دارو 
بود و اعتقاد داشــت مواد اولیه تولید شده، اما خریداری 

نشده است!
احمد مهدوی ابهری در واکنش به شایعات مبنی بر کمبود 
مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده ظروف سرم، اظهار کرد: 

گرید پلی پروپیلن مورد نیاز تولید این ظروف بسته بندی، 
G ۲۷۰ RP اســت که در پتروشیمی شازند و یک گرید 

دیگر نیز در پتروشیمی مارون تولید می شود.
او افــزود: این دو شــرکت، گرید پزشــکی مــورد نیاز 
کارخانجات سرم سازی را تولید کرده اند، اما از آن ها خرید 
نمی شود. در شرایطی که این محصوالت در انبار های ما 
باقی مانده اند و آن ها را نمی خرند، عجیب اســت که ادعا 

می کنند مواد اولیه کم است.
پیگیری ها نشان می دهد که شرکت های دارویی، مدتی 
طوالنی از خرید پلی پروپیلــن گرید G ۲۷۰ RP تولید 
شده توسط شرکت پتروشیمی شازند امتناع ورزیدند، این 
شرکت ناچار به عرضه غیربهین یابی این گرید خاص پلی 
پروپیلن شده است. شرکت پتروشیمی شازند ناچار است 
برای هر بار تولید این محصول، حداقل ۲ هزار تن از آن را 
تولید کند و از آن جایی که هیچ تضمینی برای خرید این 
محصول از سوی شرکت های دارویی پس از تولید مجدد 
وجود ندارد، راضی کردن آن بــرای این که بار دیگر پلی 
پروپیلن گرید G ۲۷۰ RP را تولید کند، کمی دشوار شده 
است. تمام این مشکالت ایجاد شده است، چون مسئوالن 
وزارت بهداشت، برنامه ریزی دقیقی از میزان تقاضا این 

ماده ندارند.
ســعید ترکمان رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایران هم در مورد شــایعه منتشــر شده در فضای 
مجازی پیرامون کمبود سرم های پزشکی به دلیل موجود 
نبودن یک نوع خاص از محصوالت پتروشیمی، اظهار کرد: 
متاسفانه با آغاز پیک جدید بیماری کرونا به دلیل این که از 
قبل، پیش بینی ها و برنامه ریزی های الزم صورت نگرفته 
بود، برخی از تولید کنندگان ظروف بســته بندی سرم 
به کمبود مواد اولیه که توسط صنعت پتروشیمی تولید 

می شود، برخوردند.
او با تاکید مجدد بر اینکه شبکه بهداشت و درمان کشور 
این میــزان از مصــرف را پیش بینی نکــرده بود، گفت: 
در یازدهمین ماه از ســال گذشــته، کمیته تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی برگزار شد و نمایندگان شرکت های 
پتروشــیمی از این که این گرید خاص پزشکی را تولید 
کرده اند، اما خریداران، خرید نمی کنند، گله مند بودند. 
این گرید پلی پروپیلن توســط پتروشیمی ها مخصوص 
همین کاالی پزشکی تولید می شود بنابراین شرکت های 
پتروشیمی به تعهد خود در این زمینه عمل کرده اند، اما 
مصرف کنندگان، به دلیل اینکه وزارت بهداشت نتوانسته 
بود پیش بینی الزم را از پیک های جدید بیماری داشــته 

باشد، از آن ها خرید نکردند.
او اظهار کرد: مصرف در آذرماه سال گذشته یک مصرف 
عادی بود، به طوری که تنهــا ۲۰ تن از محصول تولیدی 
پتروشیمی را خریداری کردند. به همین دلیل، پتروشیمی 
نیز آن را به شرکت های غیر دارویی هم، به فروش رساند.

این فعال صنعت پلیمر بیان کرد: اکنون دچار یک بحران 

خود ساخته شده ایم که توسط عده ای که به دنبال رانت 
هستند، به وجود آمده و شبکه توزیع دارو با یک تقاضای 
غیرمنتظره مواجه شده است.این بحران خود ساخته تنها 
می تواند به نفع عده ای تمام شود که در این مدت به دنبال 
واردات این محصول به کشور بودند و شواهد به دست آمده 
نشان می دهد به هدف خود هم رسیدند. کمبود سرم کار 

را به جایی رساند که چاره ای جز واردات وجود نداشت.
محمدرضا شانه ساز روز دوشنبه ۲۵ مرداد در یک نشست 
مجازی از واردات ۳ میلیون سرم به کشور خبر داد و گفت: 
با توجه به کمبود سرم در کشور به دلیل افزایش مبتالیان 
به کرونا و باال رفت مصرف آن در مراکز درمانی، امکان وارد 
کردن سرم به دلیل حجیم بودن از طریق هوایی و گران 
بودن آن ممکن نبود به همین دلیل فورا از طریق زمینی و 

دریایی واردات صورت گرفت.
وی اظهار کــرد: در حال حاضر توزیع ســرم به دقت در 
داروخانه ها انجام می شود و تمامی واردات سرم از منابع 
تایید شــده بوده و نیاز به انجام آزمایــش خاص ندارند. 
سرم هایی که از منابع تایید نشده توسط برخی از شرکت ها 
وارد می شوند نیاز به آزمایشات و بررســی ویژه دارند به 

همین دلیل باید از منابع تایید شده وارد شوند.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در بازدید از انبار های 
گمرک در خصوص دارو های وارد شده، بسیاری از دارو های 
این انبار ها مورد نیاز کشور نبوده و برخی دارو ها از جمله 
رمدسیویر ســریعا ترخیص و در اختیار داروخانه ها قرار 
گرفت. مصرف سرم اکنون در کشــور ۱۰ برابر شده و در 
پیک پنجم کرونــا مراجعان بیمــاران کرونایی به مراکز 
درمانی افزایش یافت و به تبع آن نیاز به سرم نیز زیاد شد.

این موضوع دقیقا موضع انتقــاد دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی است که گفت: می بینیم که 
گمرک از واردات سرم در کشور خبر می دهد. مواد داخل 
بسته بندی که مشکلی ندارد و ایراد در ظروف بسته بندی 
سرم است که ماده اولیه آن را به طور کامل در داخل کشور 

تولید می کنیم. مسئوالن باید پاسخ دهند که چرا اکنون 
کشور به واردات سرم نیازمند شده است؟

او ادامه داد: باید پاسخگو باشند چرا زمانی که تولید و عرضه 
می کنیم، خریداری نمی کنند؟ تقاضا داریم دستگاه های 
نظارتی به موضوع ورود کنند تا مسئله شفاف شود. اکنون 
به میزان کافی گرید پلی پروپیلن مورد نیاز ســرم سازی 
را در انبار داریم و هر میزان هم که الزم باشــد، می توانیم 

تولید کنیم.
مهدوی ابهری گفت: در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ مدیر صنایع 
پایین دستی صنعت پتروشیمی، نامه ای را به معاونت امور 
 RP بازرگانی وزارت صمت در رابطه با تامین پلی پروپیلن
G ۲۷۰ فرستاده و اعالم کرده است که ۳ هزار و ۲۰۰ تن تا 
آن تاریخ عرضه شده، اما تنها ۲۰ تن خریداری شده است.

مدیر دفتر صنایع غیر فلزی هم اعالم کرد و گفت: کمبود 
سرم به دلیل اورهال شرکت شهید قاضی است که چند ماه 
تولید خود را متوقف کــرده و باعث بروز کمبود در تامین 
سرم شده اســت، اما ربطی به پتروشیمی ها و تامین مواد 
مدارد مواد اولیه مورد نیاز آن ها تامین می شود.او ادامه داد: 
یکی از واحد های دارای تجهیزات تولید سرم که متاسفانه 
هنوز برای اخذ پروانــه بهره برداری اقدام نکرده اســت 
پتانسیل جبران این کاهش تولید را دارد، اما نمی توانستیم 

سهمیه مواد اولیه به او بدهیم.
صفدری گفــت: تصمیم گیری و صورت جلســه کردیم 
تا ۵۰۰ تن مواد اولیه تحت نظارت ســازمان غذا و دارو و 
سازمان صمت استان تهران به صورت خارج از بورس به 

این شرکت اختصاص پیدا کند.
با توجه به شرایط تولیدی ایجاد شده انتظار می رود مشکل 
کمبود سرم برطرف شده و تولید داخل تمام نیاز کشور را 
تامین کند، اما با توجه به اقدامات عجیب انجام شــده در 
خریدن و نخریدن مواد اولیه و تمایــل عده ای به واردات 
این موضوع نیاز به پیگیری بیشــتر و توجه دستگاه های 

نظارتی دارد.

پشت پرده يك اتفاق عجيب؛

سرم هست اما مافیا واردات می کنند
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

نیروی دریایی انگلیــس قایق رباتیکی را آزمایش 
کرده که مجهز به فناوری های مختلف اســت و 
می تواند از بستر دریا نقشــه برداری و اطالعات 
جمع آوری کند.نیروی دریایی انگلیس مشــغول 
آزمایش یک قایق رباتیک اســت که برای بررسی 
آب های ناشناخته به کار می رود. این پروژه بخشی 
از تحقیقات درباره اســتفاده از کشتی های بدون 
سرنشــین برای عملیات های جستجوی نظامی 
است. قایق »اوتر پرو«)Otter Pro( روی دریاچه 
هورسی در یک مدرسه نظامی واقع در پورتموث 
آزمایش شــد و محققان پروژه Hecla طیفی از 

حســگرها را برای نقشــه برداری کف دریاچه به 
کار گرفتند.

نیروی دریایی انگلیس دستاوردهای متعددی در 
زمینه نقشه برداری آب های سراسر جهان دارد. اما 
مشکلی در این زمینه وجود دارد که گاهی اوقات 
دریا ساکن نیست. به عبارت دیگر در دریا به طور 
مداوم فرسایش، زلزله، تغییر سطح و تغییر امواج 

وجود دارد. البته فعالیت های انســان نیز در این 
میان نقش دارند.

برای این منظور نیروی دریایی انگلیس به دنبال 
توســعه ربات های خودران اســت که از راه دور 
کنترل می شود تا بخشــی از حجم کار را برعهده 
گیرند. در همین راستا قایق اوتر پرو ساخته و روی 
دریارچه ۷ هزار متر مربعی هورسی به کار گرفته 

شد تا تصاویر سونار از آب، بستر دریاچه و اشیایی 
در کف آن بگیرد.

طی این آزمایش ۲ ساعته پوشیدگی و فروپاشی 
ساختاری یک قایق موتوری، بالگرد و یک کروزر 
غرق شده نقشه برداری شد عالوه بر آن فرسایش 
بستر دریاچه که به دلیل غواصان ایجاد شده بود 

نیز بررسی شد.
قرار اســت آزمایــش هایــی در محیــط های 
پیچیده تر انجام شــود و قایــق رباتیک پردازش 
 واقعــی داده هــا و همچنیــن ابزارهــای قایق

 بررسی می شوند.

ســخنگوی صنعت برق گفت: ماینرهای مجاز از 
ابتدای مهرماه فعالیت خــود را آغاز خواهند کرد 
و امیدواریم تا آن زمان مشکل تامین برق برطرف 

شده باشد.
با اشاره به آمار کشفیات مراکز استخراج غیرمجاز 
رمزارزها، اظهــار کرد: در روز گذشــته ۲۵ مرکز 
غیرمجاز با ظرفیت ۴۲۵کیلووات کشف شده است.

وی با بیان اینکه تعداد دستگاه جدید۲۲۴ مورد 
بوده که به صورت متوسط، معادل با مصرف برق 

روزانه ۱۳۴۳ واحد مســکونی است، گفت: تعداد 
کل دستگاه کشف و ضبط شده تاکنون ۲۱۲ هزار 
۳۷۳مورد بوده است که معادل تولید یک نیروگاه 
با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات اســت که برق ۳ استان را 

پاسخ می دهد.
مدیرعامــل مدیریت شــبکه برق ایــران افزود 

برق مشــترکانی که به صورت  غیرمجاز نســبت 
به اســتخراج رمز ارز فعالیت می کننــد تا زمان 
تعیین تکلیف توسط دســتگاه قضایی قطع باقی 
خواهد ماند و  الزم اســت مشــترکان در شرایط 
کنونی محدودیت تامین برق نســبت به خاموش 
کــردن تجهیــزات اقــدام کننــد و مجوزهای 

 قانونــی را از وزارت صمــت و شــرکت های برق
 اخذ نمایند.

رجبی مشــهدی با بیان اینکــه در ایام تعطیالت 
میزان مصــرف کاهش یافته وخاموشــی اعمال 
نشده است، ضمن تشــکر از همراهی مردم تاکید 
کرد: همچنان تقاضای ما از مردم رعایت مدیریت 
مصرف به ویژه در ساعات اوج مصرف بوده چرا که 
در هفته های آتی موج گرمــا را در پیش خواهیم 

داشت و پایداری شبکه برق و تامین برق هم

در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران ۳۱.۶۵ مگابیت برثانیه و رتبه اش 
۷۹ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت 
ثابت نیز ۲۱.۰۴ مگابیت برثانیه است و در جایگاه 

۱۳۴ اینترنت ثابت در جهان قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است 
که همواره بــرای کاربران دغدغه بــوده و یکی از 
فاکتورهــای کیفی خدمات اینترنتی محســوب 
می شود و وب ســایت Speedtest  شاخص های 

جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اســاس تا مــاه ژانویه ۲۰۲۱،  متوســط 
جهانی ســرعت دانلود اینترنــت موبایل، ۴۶.۷۴ 
مگابیت برثانیــه و متوســط جهانــی ســرعت 
آپلود اینترنــت موبایــل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه 
و تاخیــر، ۳۷ میلی ثانیه بود. در حــوزه اینترنت 
ثابت نیز متوسط جهانی ســرعت دانلود، ۹۶.۹۸ 
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود  
۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.

طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتست،  تا 
ماه جوالی ســال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت 

دانلود اینترنت موبایــل، ۵۵.۰۷ مگابیت برثانیه و 
متوســط جهانی ســرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۲.۳۵  مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۷ میلی ثانیه 
است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی 
سرعت دانلود، ۱۰۷.۵۰ مگابیت برثانیه و متوسط 
جهانی ســرعت آپلــود ۵۸.۲۷  مگابیت برثانیه و 

تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.
در حالی که تا ماه ژوئن ســال ۲۰۲۱، متوســط 
جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۵.۳۴ 
مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت آپلود 
اینترنت موبایل، ۱۲.۶۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ 
میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط 
جهانی سرعت دانلود، ۱۰۶.۶۱ مگابیت برثانیه و 
متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۷.۶۷ مگابیت برثانیه 

و تاخیر۲۰ میلی ثانیه بود.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایــل در جهان تا ماه 
ژوئن ۲۰۲۱، به ترتیب به امــارات متحده عربی 

)۱۹۰.۰۳ مگابیت برثانیه(، کره جنوبی)۱۸۹.۲۰ 
مگابیت برثانیه(، قطر )۱۷۰.۷۷ مگابیت برثانیه(، 
چین )۱۵۷.۷۲ مگابیت برثانیه( و قبرس )۱۵۴.۱۳ 

مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
همچنیــن رتبه یک تــا پنج اینترنــت پهن باند 
ثابت در جهــان، به ترتیب به موناکــو )۲۵۶.۷۰ 
 ۲۵۶.۰۳ ( ســنگاپور  مگابیت برثانیــه(، 
 ۲۴۸.۵۹ ( هنگ کنــگ  مگابیت برثانیــه(، 
مگابیت برثانیه(،  تایلند )۲۱۶.۱۶ مگابیت برثانیه( 

و رومانی )۲۱۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه( تعلق دارد.

متوسط سرعت موبایل در ایران
در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایــل در ایــران ۳۱.۶۵ مگابیت برثانیــه و 
متوسط ســرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۸ 
مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۹ از میان 

۱۴۰ کشور رسانده است.

این در حالی است که در ماه ژوئن ۲۰۲۱،  متوسط 
ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ 
مگابیت برثانیه و متوسط ســرعت آپلود اینترنت 
موبایــل، ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بــود و ایران در 
جایگاه ۷۸ قرار داشــت.همچنین طبق این آمار، 
اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از کامرون و 
جمهوری دومینیک کندتر و از الئوس و مونتنگرو 

سریع تر است.
در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوســط 
ســرعت دانلود در ایران، ۲۱.۰۴ مگابیت برثانیه 
و متوسط ســرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت برثانیه و 
تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ 
از میان ۱۷۵ کشور می رساند.این درحالی است که 
در ژوئن ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوســط 
ســرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه 
و متوسط ســرعت آپلود ۱۲.۵۳ مگابیت برثانیه و 
تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۳ 
قرار داشت.همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت 
ایران در حال حاضر از  ونزوئــال و تاگو کندتر و از 

گابن و مالی سریع تر است.

با فناوريهای مختلف؛

قایق رباتیک از بستر دریا نقشه برداری می کند

شروع فعالیت ماینرهای مجاز از اول مهرماه

متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل اعالم شد


