
یک مقام ایرانی به رویترز خبر داد ایران صادرات سوخت به افغانستان را چند 
روز قبل به درخواست دولت جدید این کشور همسایه ازسرگرفته است.

به گزارش ایسنا، گروه طالبان هفته گذشته با خروج نیروهای نظامی آمریکا 
و متحدانش از افغانستان پس از یک جنگ ۲۰ ساله، قدرت را در این کشور به 
دست گرفت. همزمان با خروج بسیاری از شهروندان افغان از شهرها به دلیل 
نگرانی از اقدامات تالفی جویانه و بازگشت قوانین سخت گیرانه ای که طالبان 
دو دهه پیش به اجرا گذاشته بود، قیمت بنزین در افغانستان به ۹۰۰ دالر در 
هر تن رسیده است. طالبان برای مقابله با افزایش قیمت، از ایران خواسته است 

مرزها را برای بازرگانان باز نگه دارد.
حمید حسینی، از اعضای هیات مدیره و ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران به رویترز گفت: طالبان پیامی را 

به ایران ارسال و اعالم کرد که می توانید به صادرات فرآورده های نفتی ادامه 
دهید.طالبان این پیامها را بــه بازرگانان ایرانی و به اتــاق بازرگانی ایران که 
ارتباطات نزدیکی با دولت دارد، فرستاده اســت. در نتیجه اداره کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت صادرات سوخت به افغانستان را که از ششم 
اوت )۱۵ مرداد( به دلیل نگرانیهای ایران نسبت به ایمنی تجارت در این کشور 
اعالم کرده بود، برداشت.حسینی گفت: نگرانیهای مذکور با رفتار طالبان کاسته 
شــده اند. وی به تصمیم طالبان برای کاهش تعرفه واردات سوخت از ایران و 
سایر کشورهای همسایه اشاره کرد و ســند مربوطه را که نام امارت اسالمی 
افغانستان در آن دیده می شود، در اختیار رویترز گذاشت. در این سند آمده که 
تعرفه واردات بنزین، دیزل و گاز مایع از کشورهای همسایه به افغانستان ۷۰ 
درصد کاهش پیدا می کند.صادرات اصلی ایران به افغانستان بنزین و گازوئیل 

بوده است. طبق گزارش پلتفرم تحقیقات نفت و گاز و مشاوره ایرانی پترو ویو، 
ایران در فاصله ماه مه سال ۲۰۲۰ تا ماه مه سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰۰ هزار تن 
سوخت به همسایه خود صادر کرد.طبق آمار وزارت دارایی، اتاقهای بازرگانی و 
سایر شرکتهای خصوصی افغانستان، در فاصله مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، 
ارزش واردات از ایران ۳۶۷ میلیون دالر بوده که عمده آن سوخت بوده است.

دو تامین کننده نفت مهم دیگر کشــورهای ترکمنستان و ازبکستان هستند 
که عمدتا نفت به افغانستان می فروشــند و ارزش تجارت آنها به ترتیب ۲۵۷ 
میلیون دالر و ۲۳۶ میلیون دالر است.یک منبع آگاه به رویترز گفت: بیش از 
یک میلیون تن در سال معادل بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز سوخت ایران به 
افغانستان می رود.حسینی گفت: مقصد اصلی سوخت ایران والیتهای شرقی 
نزدیک مرز ایران و مناطق جنوبی مانند قندهار و نیمروز هستند که طالبان 

حتی پیش از هفته های اخیر، نفوذ قوی در آنجا داشت. وی در ادامه افزود: تصور 
می کنم دولت هند همکاری با دولت طالبان را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد. ایران می تواند تجارت با افغانستان را دو برابر کند. دولت اشرف غنی به 
دلیل تحریمهای آمریکا هموار تالش می کرد همکاری با ایران را محدود کند.

افغانستان صنعت نفت توسعه یافته ای ندارد. این کشور شش پاالیشگاه کوچک 
دارد که تنها چند هزار بشــکه در روز فرآورده های نفتی تولید می کنند. این 
پاالیشگاهها با نفت سبک ترکمنستان فعالیت می کنند که دو پاالیشگاهش 
مستقیما دیزل و سوخت جت تامین می کنند. دو پاالیشگاه اصلی ازبکستان 
هم فرآورده های نفتی را از طریــق ریلی و کامیون عرضه می کنند.یک منبع 
آگاه گفت: صادرات میعانات ترکمنستان یک ماه پیش به دلیل وضعیت امنیتی 

متوقف شد اما پیش بینی می شود تا دو هفته دیگر ازسرگرفته شود.

طالی جهانی در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانیها 
از شیوع کرونای دلتا و احتمال به تاخیر افتادن تعدیل برنامه 
های محرک مالی آمریکا اندکی کاهش یافت اما عمده رشد 
قیمت روز گذشته را حفظ کرد و در باالی مرز ۱۸۰۰ دالر 
ماند.به گزارش ایســنا، هر اونس طال برای تحویل فوری با 
۰.۲ درصد کاهش، به ۱۸۰۱ دالر و ۶۵ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته حدود ۱.۴ درصد صعود کرده 
بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد 
کاهش، به ۱۸۰۴ دالر و ۱۰ سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار شب گذشته با ۲۲ دالر و ۳۰ سنت معادل ۱.۳ درصد 
افزایش، در ۱۸۰۶ دالر و۳۰ سنت بسته شده بود.شاخص 
دالر آمریکا پس از این که روز دوشنبه حدود ۰.۶ درصد نزول 

کرد، در معامالت روز جاری ثابت بود.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC گفت: این حقیقت 
که طال سطح ۱۸۰۰ دالر را شکسته است نشان می دهد که 
بازار همچنان نسبت به کرونای دلتا نگران است.آمار شرکت 
تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت نشان داد رشد فعالیت تجاری 
آمریکا در اوت برای سومین ماه متوالی آهسته شد و شیوع 
کرونای دلتا روند بهبودی آن را آهسته کرد. سرمایه گذاران 
اکنون منتظر شــنیدن اظهارات جروم پاول، رییس بانک 
مرکزی آمریکا در سمپوزیوم جکسون هال و راهنمایی درباره 
برنامه های تعدیل محرک مالی بانکش مرکزی هستند.لی 
پیش بینی کرد در جکسون هال حرف تازه ای زده نمی شود 
و اگر غیر از این باشــد و لحن پاول موافق ادامه سیاستهای 

فعلی باشد، در این صورت طال به سطح ۱۸۵۰ دالر صعود 
خواهد کرد.کاهش نگرانیها نسبت به تسهیل تدابیر محرک 
مالی بانک مرکزی آمریکا، باعث رونق بازارهای سهام آسیا 
در معامالت سه شنبه شد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
OANDA در یادداشتی نوشت: سطح ۱۸۵۰ دالر برای 
طال همه چیز است و اگر پس از سمپوزیوم جکسون هال 
قیمتها نتوانند رکورد باالی جدیدی در اوت داشته باشند، 
سرمایه گذاران طال به سرعت به حاشیه بازار خواهند رفت.بر 
اساس گزارش رویترز، موجودی طالی صندوق "اس پی دی 
آر گلد تراست" که بزرگترین صندوق ETF طال با پشتوانه 
طال در جهان است، روز دوشنبه  ۰.۵ درصد کاهش یافت و 

به ۱۰۰۶.۶۶ تن رسید.

به گفته یک مقام مسئول، گزینه انصراف از سامانه 
سهام عدالت حذف شده اســت اما این امکان در 

درگاه های الکترونیکی کارگزاری ها وجود دارد.
 مهدی نعمتــی، مدیر روابط عمومی شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)ســمات(، بیان کرد: افراد در ابتدا می توانستند 
با مراجعه به وب ســایت sahamedalat.ir و 
استفاده از گزینه انصراف، نســبت به انصراف از 
فروش سهام عدالتی که درخواست آن را قبال ثبت 
کرده اند، اقدام کنند.او افزود: اما بعد کارگزاری ها و 
بانک ها کفتند که به دلیل اینکه معامالت را انجام 
می دهیم، بهتر است که این امکان به درگاه های 

آن ها منتقل شود. به همین دلیل گزینه انصراف 
از ســامانه ســهام عدالت حذف و این امکان در 
درگاه های الکترونیکی بانک ها ایجاد شده است.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: حال افرادی 
که می خواهند سفارش فروش خود را لغو کنند تا 
۵ شهریور ماه نیز بیشتر فرصت ندارند. متقاضیانی 
که در ماه ها و سال گذشته درخواست فروش سهام 
عدالت را داشته اند و در حال حاضر از این تصمیم 
منصرف شــده اند، می توانند از طریق درگاه های 
الکترونیکی کارگزاری خود درخواســت فروش 
را لغو کننــد. یعنی هر فرد به هر شــکلی که در 
خواست فروش داده اســت، به همان شکل نیز 

می تواند در خواســت خود را لغو کند.نعمتی در 
ادامه افزود: بســیاری از کارگزاری ها دسترسی 
برای انصراف را در سایت خود ایجاد کرده اند، اما 
یکسری از کارگزاری های کوچک این دسترسی 
را ایجاد نکرده بودند که آن ها نیز اعالم کردند که 
به صورت دستی و حضوری برای افراد در صورت 
در خواست لغو فروش را ثبت می کنند. اما با توجه 
به اینکه اکثر سهامداران در حال حاضر خودشان 
معامالت شــان را انجام می دهند، در قسمتی که 
وارد درگاه کارگزاری خودشان می شوند، در آن 
جا یک لینکی قرار گرفته است که درخواست لغو 

سفارش فروش سهام عدالت در آن وجود دارد.

طبق برآورد موسســه تحقیقات اقتصادی کلن، دورکاری 
از خانه در دوران همه گیری ویروس کرونا به شــرکت های 
آلمانی ۵۳ میلیارد یورو )۶۲ میلیارد دالر( خسارت حاصل 
از حمالت سایبری وارد کرد.به گزارش ایسنا، باربارا انجلز، 
محققی که محاســباتش بر مبنای نظرســنجی بیتکام 
بوده است، گفت: مجموع خسارت ســال گذشته به ۲۲۴ 
میلیارد دالر رســید که بیش از دو برابر ارزش گزارش شده 
در نظرسنجی سال ۲۰۱۹ بود. دورکاری فزاینده عامل یک 
چهارم از این افزایش خســارت بوده است.وی گفت: اغلب 
موارد هیچ لپ تاپ شرکت، هیچ کالسهای آموزشی و هیچ 

مفاهیم امنیتی وجود ندارند. آمار واقعی خسارت ممکن است 
باالتر باشد زیرا در این آمارگیری شرکت های کوچک در نظر 
گرفته نشده اند در حالی که این شرکت ها از نظر حفاظت از 
فناوری اطالعات خود ضعف دارند.طبق نظرسنجی جداگانه 
دفتر امنیت اطالعات فدرال، معموال هــک اتصاالت وای 
فای خانگی ساده تر از شبکه های شرکت هاست و تنها ۱۶ 
درصد از شرکت های آلمانی بودجه امنیت فناوری اطالعات 
خود را در دوران همه گیری تقویت کرده اند. بســیاری از 
شرکت ها در سراسر جهان اکنون در حال بررسی اجرای مدل 
دورکاری دائمی و فراهم کردن انعطاف پذیری بیشتر برای 

کارمندانشان هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت 
چک پوینت سافت وار تکنولوژیز هم اخیرا در گزارشی اعالم 
کرد سازمانهای سراسر جهان در ژوییه در مقایسه با نیمه اول 
سال با افزایش حمالت سایبری روبرو شدند و بخش آموزش 
بیشترین آسیب را دید. حمالت سایبری به بخش آموزش و 
مرکز تحقیقات در ژوییه ۳۰ درصد رشد کرد و ایتالیا و هند 
اصلی ترین اهداف این حمالت بودند. مربیان آموزشی آسیب 
پذیری بیشتری در برابر حمالت سایبری پیدا کرده اند زیرا 
این بخش از ابتدای شیوع همه گیری کووید ۱۹ عمدتا به 

دورکاری کارکنان متکی بوده است. 

قیمت شــاخص نفت خام برنت ســاعت ۵ و ۳۱ 
دقیقه امروز )سه شــنبه، دوم شــهریورماه( با ۶۶ 
ســنت افزایش به ۶۹ دالر و ۴۱ و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا با ۶۰ سنت افزایش به ۶۶ دالر 
و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید.به گزارش ایلنا به 
نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نهایی شــاخص 
نفت خام برنت روز دوشــنبه )یکم شــهریورماه(، 

۶۸ دالر و ۷۵ ســنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا ۶۵ دالر و ۸۴ ســنت بود.قیمت نفت امروز 
پس از آنکه برنامه ریز دارویی ایاالت متحده واکسن 
فایزر برای درمان ویروس کرونا را به طور کامل تأیید 
کرد افزایش یافت و سرمایه گذاران را متقاعد کرد 
که تقاضای سوخت به دنبال افزایش واکسیناسیون 
کرونا در ایاالت متحده بیشتر می شود.ادوارد مویا، 

تحلیلگر شرکت ارزی اواندا در این باره گفت: تأیید 
کامل واکسن فایزر توسط ســازمان غذا و داروی 
آمریکا سبب می شود بســیاری از تردیدها درباره 
واکسیناسیون پایان یابد.وی اظهار کرد: با توجه به 
احتمال اجباری شدن واکسیناسیون در بسیاری از 
اداره ها و شرکت ها شاهد افزایش رفت وآمد کاری 

در فصل پاییز خواهیم بود.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، به دنبال پیشتازی کرونای 
دلتا در کشور، متاسفانه شمار جانباختگان روزانه کرونا 
مجددا افزایش داشته و در ۲۴ ساعت گذشته، ۷۰۹ تن 
از این بیماران در کشــور جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا و بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۱۷ میلیون و 
۲۳۳ هزار و ۶۶۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۶ میلیون 
و ۴۷۶ هزار و ۷۷۳ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شــده در کشور به ۲۳ 
میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۳۴ ُدز رسید.افراد واجد شرایط 

salamat.gov. برای تزریق واکسن حتما در سامانه
ir ثبت نام کنند.در شبانه روز گذشته، بیش از ۵۷۲ 
هزار ُدز واکسن کرونا در کشــور تزریق شده است.از 
دیروز تا امروز ۲ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۴۰ هزار و ۶۲۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵ هزار و ۴۸۷ 
نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر رسید.

متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۷۰۹ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر رســید.
خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۹۹۳ هزار و ۲۱۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده 
اند.۷ هزار و ۷۲۷ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنــون ۲۸ میلیون و ۹۳ هزار و 
۵۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.در حال حاضر ۳۵۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۵۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۰ شهر در وضعیت زرد 

قرار دارند.

صادرات سوخت ایران به افغانستان ازسرگرفته شد

اعالم روش های جدید برای لغو فروش سهام عدالتطالی جهانی گران تر شد

دورکاری برای شرکت ها پرهزینه شد

تأیید کامل واکسن فایزر قیمت نفت را افزایش داد

روزهای سیاه کرونایی در ایران / ۷۰۹ تن دیگر جان باختند
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 قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن
72  درصد اختالف دارد

وزیر پیشنهادی صمت:

سبقت مرغ و تخم مرغ 
در گرانی 

رشد 2۷ هزار واحدی 
شاخص بورس

 تحریم  داخلی را  لغو  
 و تحریم خارجی 
را خنثی می کنیم
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سرمقاله

 بی ثباتی،
دلیل رشد قیمت ها

دالیل محکمی باید برای 
افزایــش هفــت برابری 
قیمت دالر در چند ســال 
اخیر وجود داشته باشد. اما 
با تمامی دالیلی که بارها 

اعالم شده و درباره...

  احسان سلطانی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه3
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 مسکن ملی
 گران تر  می شود؟

 سیگنال دالر 
 به قیمت خودرو

قیمت ارز در یک قدمی کانال 28 هزار تومانی قرار گرفت

سکه و دالر بر مدار افزایش قیمت
صفحه3

صفحه2

قیمت برنج   رکورد    زد 
یک کیلو برنج معادل یارانه یک ماه

برنج ایرانی 45 هزار تومان و برنج هندی 30 هزار تومان شد

مهمترین وعده مسکنی دولت سیزدهم ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال است که البته در ابتدا 
باید پرونده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی را هم 
پیگیری کند.به گزارش  خبرنگاران جوان، مسکن 
ملی به عنوان یکی از مهم ترین طرح های مسکنی 
کشور است که دولت دوازدهم از دو سال پیش برای 
اجرای آن گام برداشــت به طوری که در شهریوماه 
ســال ۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ زنی شد و 
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نــام از متقاضیان در چهار 
استان آغاز و سپس در سایر شهر ها ادامه پیدا کرد.
ابتدا برای این پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد تعریف 
شد که هم اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار 
دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام 

ملی به نشانی ...

کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت نابسامان بازار 
خودرو و افزایش بی رویه قیمت ها، گفت: بازار خودرو 
بازتابی از سیاست کشور است و دورنمایی از مذاکرات 
به دست نمی آید و از طرف دیگر قیمت ارز نیز افزایش 
پیداکرده اســت.به گزارش میزان؛ بابک صدرایی 
گفت: قیمت ارز از ۲۵ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان 
رسیده است و این افزایش قیمت دالر و ارز سیگنال را 
به بازار ارسال می کند که احتمال دارد این بحران های 
افزایش قیمت بیشتر شود به همین دلیل اکثر مردم 
زمانی که قیمت ارز رشد پیدا می کند از ترس گران 
شدن دوباره خودرو شروع به خرید خودرو می کنند 
و این مسئله باعث می شود که به صورت ناخودآگاه 

قیمت ها افزایش پیدا کند...



اقتصاد2
ایران وجهان

یک کیلو برنج معادل یارانه یک ماه
قیمت برنج رکورد  زد

 قیمت هر کیلو  برنج ایرانی با رکوردی بی سابقه 
به ۴۵ هزار تومان رســید و  برنج هندی نیز تا ۳۰ 
هزارتومان به فروش می رســد؛ یعنــی هر یارانه 
معادل یک کیلو برنج! آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که از 
بین انواع برنج،  گوشت و شکر که وضعیت قیمت آن ها 
در تیرماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کاالها بین 
۲۷ تا ۷۹ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایش 
داشته و بیشــترین افزایش قیمت مربوط به برنج 
تایلندی بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار 
بیشترین افزایش قیمت در تیر امسال مربوط به برنج 
تایلندی بوده که قیمت آن با ۷۹.۳ درصد افزایش از 
حدود ۸۹۰۰ تومان در تیر سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۶ 

هزار تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.

افزایش ۳۹ درصدی قیمت برنج ایرانی 
در این میان از بین ســایر انواع برنج، برنج طارم اصل، 
هاشمی و پاکستانی به ترتیب۳۹.۴، ۳۹ و ۲۷.۴ درصد 
افزایش یافته و به حدود ۳۶ هــزار و ۷۰۰، ۳۵ هزار و 
۷۰۰و ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رســیده است. گفتنی 
اســت که اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج از طرح موضوع کاهش حــذف دوره ممنوعیت 
واردات فصلی برنج خبر داده بود و گفته بود که علت 
طرح آن ذخیره کم برنج خارجی است و با توجه به اینکه 
واردکنندگان نیز تمایلی بــه واردات برنج برای دوره 
ممنوعیت ندارند، ممکن اســت کشور با کمبود برنج 
خارجی مواجه شود.  امسال ممنوعیت فصلی از ابتدای 
مردادماه تا پایان آبان ماه اعمال خواهد شد و طبق اعالم 
وزارت صمت، تنها برنج هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای 
قبض انبار و اعالمیه ورود و همچنین ثبت ســفارش 
باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن به بعد 
از ممنوعیت می رسد. اما در تازه ترین مکاتبه گمرک 
ایران با وزارت صمت وضعیت واردات برنج و ذخایر آن 
با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی واردات و بالتکلیفی 
کشتی های حامل برنج برای ورود به ایران مورد تاکید 
قرار گرفته و خواســتار بازنگری در تاریخ ممنوعیت 
فصلی واردات این کاال جهت جلوگیری از کمبود برنج 

یا افزایش قیمت آن در ماه های آتی شده است.

شکر در رتبه دوم افزایش قیمت
رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می رسد که 
قیمت آن در تیر امسال ۶۱.۶ درصد نسبت به ماه مشابه 
سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت هر 
کیلوگرم شکر سفید از ۸۳۰۰ تومان در تیر سال قبل به 
۱۳هزار و ۴۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است. 
البته مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت شکر نیز 
در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار 
تومان هم رسیده اســت. در این رابطه معاون بازرسی 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن 
ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که 
با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد 

می شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مرغ
قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تازه نیــز در تیر ماه با 
افزایش ۵۷.۶ درصدی به حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده است. قیمت این محصول در ماه مشابه سال قبل 
نزدیک به ۱۷ هزار تومان بوده است. البته اخیرا قیمت این 
محصول به ۴۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است 
که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و چون 
ارز دولتی به نهاده های تولید اختصاص یافته مرغ باید با 
همین قیمت مصوب در دسترس همگان باشد. اواخر سال 
گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که 
باعث ایجاد صف های طوالنی برای دریافت مرغ به قیمت 
تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که 
نهاده های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می کنند 
و مرغ به قیمت مصوب باید در دســترس عموم مردم 
باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می گوید 
تولید مرغ به اندازه نیاز کشــور بوده و هیچ کمبودی در 
این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت 
انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی 
را دارد، مسئوالن وزارت صنعت معدن تجارت )صمت(  
می گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع 
این کاالست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این 
رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کنــد. از طرف دیگر 
گزارش هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.

گوشت قرمز چقدر گران شد؟
در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی 
با ۴۹.۹ و ۳۴.۴ درصد افزایش در تیر امســال  به حدود 
۱۱۶ و ۱۲۷ هزار تومان رســیده است. قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به 
ترتیب حدود ۷۷ و ۹۵ هزار تومان بوده است.  بر این اساس 
کمترین کاهش قیمت در تیر امسال نسبت به ماه مشابه 

سال قبل مربوط به برنج پاکستانی بوده است.

خبر

مهمتریــن وعده مســکنی 
دولت سیزدهم ساخت یک 
میلیون واحد مســکونی در 
سال اســت که البته در ابتدا 
باید پرونده ساخت ۴۰۰ هزار 

واحد مسکن ملی را هم پیگیری کند.
به گزارش  خبرنگاران جوان، مسکن ملی به عنوان یکی 
از مهم ترین طرح های مسکنی کشــور است که دولت 
دوازدهم از دو ســال پیش برای اجرای آن گام برداشت 
به طوری که در شــهریوماه ســال ۹۸ طرح اقدام ملی 
مسکن کلنگ زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از 
متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس در سایر شهر ها 

ادامه پیدا کرد.
ابتدا برای این پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد 
که هم اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. 
در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به 
نشانی tem.mrud.ir در مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر نام نویسی کرده  و ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این 

طرح قرار گرفته اند.
تا کنون دو مرحله افتتاح  طرح مسکن ملی صورت گرفته 
که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد 
و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد به بهره 
برداری رســید و در مجموع پرونده این طرح در دولت 

دوازدهم با افتتاح ۴۰ هزار و ۷۸ واحد  بسته شد.

مسکن ملی گران تر  نمی شود
تامین مالی این پروژه از طریــق آورده متقاضیان و وام 
بانکی پیش می رود. در ابتدا تســهیالت این طرح ۱۰۰ 
میلیون تومان با نرخ ســود ۱۸ درصد بــود که به ۲۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان 
بوده و میانگین قیمت این واحد ها در کل کشــور طبق 
شاخص ســازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس 
آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 

به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
براساس این گزارش چند وقتی است که با افزایش قیمت 
سیمان و مصالح ســاختمانی از جمله فوالد و میلگرد 
بسیاری از سازندگان و انبوه سازان مسکن، زمزمه های 

گرانی قیمت مسکن را به ویژه مســکن ملی را مطرح 
کرده اند که البته  هم معاون مســکن و ساختمان وزیر 
راه وشهرســازی و هم مسئوالن مســکن ملی در راه و 

شهرسازی استان تهران این موضوع را رد کرده اند.
در همین رابطه لک معاون راه وشهرسازی استان تهران 
درباره هزینه ساخت مسکن ملی با توجه به نرخ های در 
حال تغییر فوالد و سیمان اظهار کرد: قرارداد ها همچنان 
در پایه و مبنای سال گذشــته و با فهرست بهای سال 
۱۳۹۹ بسته شده است. اما یک شاخص تعدیل دارد که 
هر سه ماه یک بار، ســازمان برنامه و بودجه آن را اعالم 

می کند.
او افزود: این موضوع که در چند هفته گذشته میلگرد و 
سیمان کمیاب یا گران شده یا برق قطع می شود، تأثیر 
آنی روی قرارداد های طرح اقدام ملی نمی گذارد به دلیل 
آنکه شاخص تعدیل مانند شاخص تورم بانک مرکزی 
۳ ماهه تعیین می شود؛ به عبارت دیگر، سازمان برنامه 
و بودجه میانگین قیمت ســه ماهه را در نظر می گیرد 
و اعالم می کند مثاًل تعدیل قیمــت فوالد، افزایش ۱۱ 

درصدی در ۳ ماه است.
لک بیان کرد: شاخص تعدیل ها با چند ماه تأخیر اعالم 
می شود؛ مثالً شاخص تعدیل ۳ ماهه تابستان احتمال در 
پاییز یا زمستان اعالم می شود و پس از آن به قرارداد های 

پیمانکاران اضافه خواهد شد.
او تصریح کــرد: افزایش قیمت میلگــرد در هفته های 

گذشته، تأثیر فوری بر قرارداد ها نخواهد گذاشت به ویژه 
آنکه احتمال بازگشــت قیمت میلگرد و سیمان بعد از 
وصل شدن برق کارخانجات بسیار زیاد است و تأثیری 
روی هزینه ساخت و قرارداد با پیمانکاران طرح اقدام ملی 

نخواهد گذاشت.
این مقام مسئول تاکید کرد: قرارداد های ساخت مسکن 
ملی همچنان متــری ۳ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان 
است، اما احتماالً شــاخص های تعدیل به متری ۳.۵ تا 
۴.۵ میلیون تومان بســته به نوع پروژه می رسد؛ ولی تا 
زمانی که شاخص های جدید تعدیل قیمت ها از سوی 
سازمان برنامه ابالغ نشود، هزینه جدید ساخت را نمی 

توان تعیین کرد.
لک همچنین درباره آخرین وضعیت مسکن تهرانسر 
گفت: پیشرفت این پروژه ۳۸ درصد است و شهرداری 
منطقه ۲۱ همچنان از صدور پروانه ســاخت ســر باز 
می زند. مرتباً در جلســات قول می دهند که مشــکل 
 پروانه را حل کنند، اما باز هم از صدور پروانه ســاخت

 امتناع می کنند.

طرح های مسکنی باید در مقیاس کوچک تر 
اجرایی شود

آرش بازیار یک انبوه ساز مسکن در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه صنعت 
ســاختمان با مشــاغل متعددی به صورت مستقیم 

وغیرمستقیم در ارتباط است گفت: رونق بخش مسکن، 
زمینه ساز حرکت چرخ اقتصاد کشــور خواهد شد به 
طوری که در بسیاری از کشــور های همسایه از جمله 
ترکیه برای رونق گرفتن اقتصاد کشور بخش مسکن در 

این حوزه فعال می شود.
بازیار تاکید کرد: در کشــور ایران هم به منظور تعادل 
بخشی به عرضه و تقاضای مسکن و نیز در جهت بهبود 
وضعیت کالن اقتصادی، ضروری است که در جهت رونق 

بخشی به صنعت ساختمان گام برداریم.
این انبوه ساز مسکن با اشاره به اینکه در دوره های گذشته 
دست اندرکاران میانه خوبی با مسکن نداشتند و بدون 
توجه به زمین گیر شدن شرکت ها و بی خانمان شدن 
مــردم، پروژه ها تعطیل شــدند و در اوج متعادل بودن 
قیمت های بازار، دولت به جای تمرکــز و اهتمام خود 
برای اتمام پروژه ها، در جهت تعطیلی پروژه های مسکن 
مهر حرکت کرد که منجربه ورشکشستگی بسیاری از 

شرکت های ساختمانی شد.
او اظهار کرد: به طور قطع اگر طرح های مسکنی مانند 
مسکن مهر در مقیاس کوچکتر اجرا شده بود، موفقیت 
بیشتری حاصل می شد افزود: تمامی طرح های مسکن در 

حوزه خانه دار شدن مردم صورت می گیرد.
بازیار بیان کرد: البته انتقاد های زیادی درباره مسکن مهر 
به لحاظ موقعیت یابی نامناسب، فقدان زیرساخت های 
الزم، عدم رعایت کیفیت ساخت وساز، تاثیرات فرهنگی 
نامناسب و ... وارد اســت، ولی دریک نگاه جامع، پروژه 
مســکن مهر در آن مقطــع زمانی، زمینه ســاز ایجاد 
مشاغل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با مقوله  مسکن 
شد و همچنین ســبب تقویت توان داخلی بسیاری از 
کارخانجات داخلی شد به طوری که بسیاری از آن ها به 
حدی رشد کرده اند که درحال حاضر محصوالت خود را 

به کشور های همسایه صادرمی کنند.
براســاس این گــزارش مهم تریــن وظیفــه وزارت 
راه وشهرســازی در دولــت ســیزدهم ســاخت یک 
میلیون واحد مســکونی اســت که اجــرای این طرح 
می تواند با تکمیــل واحد های مســکن ملی که بیش 
از ۵۰۰ هــزار نفر برای آن ثبت نام کرده اند آغاز شــود 
و از ســوی دیگر تکمیــل واحد های مســکن مهر و 
همچنین کاهش هزینه تمام شــده ســاخت مسکن 
با کنترل قیمت هــا در مصالح ســاختمانی می تواند 
 کارنامه درخشــانی را برای بازار مســکن در این دوره 

برجای گذارد.

متقاضیان مسکن ملی چند پله تا خانه دار شدن

مسکن ملی گران تر  می شود؟

شاخص هم وزن رکورد 6 ماهه را جابه جا کرد 
رشد 27 هزار واحدی شاخص 

بورس
روز سه شــنبه ۲ شــهریور شــاخص هم وزن 
بیشــترین میزان رشــد در ۶ ماهه گذشته را 

ثبت کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با افزایش ۲۷ 
هزار و ۵۵۱ واحدی نســبت به روز دوشنبه به 

رقم یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد صعود کرد. 
شــاخص هم وزن نیز با رشــد ۱۱ هزار و ۸۱ 
واحدی در ســطح ۴۵۱ هــزار و ۲۱۹ واحدی 
ایســتاد.  رقم ۱۱ هزار واحدی بیشترین میزان 
رشد شاخص هم وزن در ۱۲۱ روز گذشته از ۲۵ 

بهمن ۱۳۹۹ به این سو است. 
همچنین شاخص کل فرابورس ۳۲۲ واحد باال 
آمد و در سطح ۲۲ هزار و ۲۲۰ واحد قرار گرفت.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص
روز دوشــنبه نمادهای »فــوالد«، »پارس« و 
»فملی« بیشــترین تاثیر را در رشــد شاخص 

کل داشتند. 
همچنین سه نماد »نوری«، »وامید« و »پترول« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر 

منفی را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس سپید 
صدرنشین است و شســتا و پترول در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، وسپهر و 

دی پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام 
به رقم ۱۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان رســید 
که نسبت به روز   دوشــنبه ۳۴  درصد کاهش 

یافته است. 
ارزش معامــالت خرد نیز با افــت اندک ۰.۱۷ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۱۰ هزار 

و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید.

رشد تقاضا در بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشــته ۳۲ 
درصد رشــد کرد و در رقم هزار و ۳۳۰ میلیارد 
تومان ایســتاد. ارزش صف های فروش نیز ۱۷ 
درصد کاهش یافت و ۱۹۴ میلیارد تومان شد. 
بدین ترتیب ارزش مازاد تقاضای بازار در پایان 
معامالت به هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رســید 
که نسبت به روز دوشــنبه رشد ۴۷ درصدی را 

نشان می دهد. 

شرایط صدور دســته چک صیادی 
جدید به اشخاص حقوقی آسان شد

با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک های 
صیادی از ۱۰ مرداد امســال، شــرایط اعطای 
دســته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل 

شد.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مرکزی، بر 
اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر 
بر قاعــده کنترل چک های صیادی اشــخاص 
حقوقی، از ۱۰ مرداد امســال اگــر ۸۰ درصد 
چک های صادر شده توســط اشخاص حقوقی 
در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان 
تخصیص دســته چک جدید به این اشــخاص 

فراهم خواهد بود.
تا پیش از این، بر اساس دســتورالعمل اجرایی 
اصالحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی 
تنها در صورتی می توانســتند نسبت به دریافت 
دســته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ 
درصد از تعــداد چک های صــادره قبلی آن ها، 
توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. 
از آنجاکه این قاعده برای اشــخاص حقوقی با 
توجه به میــزان باالی چک هــای در گردش، 
مشــکالتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که 
تعامالت بازار را با هدف رفع مشکالت احتمالی 
دائما رصد می کند، تغییــری در این قاعده به 
وجود آورده است که بر اساس آن، از ۱۰ مرداد 
ماه سال جاری اگر ۸۰ درصد چک های صیادی 
اشــخاص حقوقی صرفا در سامانه صیاد توسط 
صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان 
تخصیص دســته چک جدید بــرای آن ها در 
سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده 
یا وصول آنها برای دریافت دســته چک جدید 

نیست.
الزم به ذکر اســت، این تغییر صرفــا در مورد 
اشــخاص حقوقی انجــام می شــود و در مورد 
اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری 

است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2279|  چهارشنبه 3 شهریورماه 1400

رئیس اتاق ایران در نشســتی با سفیر کره جنوبی در 
تهران با انتقاد از رویکرد دولت این کشــور نسبت به 
ایران بعد از آغاز تحریم هــا گفت: کره جنوبی باید به 

دنبال راهکارهای جبرانی باشد.
سفیر کره جنوبی در تهران با رئیس اتاق ایران دیدار 
کرد. در این نشست اقدامات دولت کره جنوبی بعد از 
شروع تحریم ها علیه ایران مورد انتقاد قرار گرفت. بر 
اساس گفته های رئیس اتاق ایران، متاسفانه در این 
مدت نگاه مثبتی که نســبت به کره جنوبی در ایران 

وجود داشت، دچار خدشه شد.
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران در این دیدار 
با اشــاره به قدمت همکاری های تجاری بین ایران و 
کره جنوبی و قابل مشــاهده بودن ردپای این کشور 
در انواع صنایع فعال در کشــور، اثرات منفی ناشی از 
تحریم ها را از سوی کره جنوبی استثنایی توصیف کرد 
و گفت: متاسفانه عملکرد و سیاست های این کشور در 

برابر تحریم های آمریکا علیه ایران موجب شد تا نگاه 
مثبت ایرانیان به کره جنوبی از بین برود.

او در ابتدا سطح تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
این کشور را مورد تاکید قرار داد و از آن به عنوان الگوی 
حرکتی برای کشورهای درحال توسعه یاد کرد و ضمن 
تاکید بر قدمت روابط تجاری بین دو کشــور حضور 
مداوم شرکت های مختلف کره ای در انواع صنایع فعال 
ایران، نگاه فعاالن اقتصادی و مردم ایران به کره جنوبی 

را مثبت ارزیابی کرد.
شافی تصریح کرد: متاسفانه با آغاز تحریم های آمریکا 
علیه ایران، کره جنوبی علی رغم روابط خوب و دیرینه 
دو کشور، بیش از بسیاری کشورها از تحریم  علیه ایران 
پیروی کرد و این موضوع موجب شد ذهنیت خوب 
فعاالن اقتصادی در مورد ارتباط با کره جنوبی به حس 

منفی تبدیل شود.
رئیس اتاق ایران به مســدود شدن رقم قابل توجهی 

از منابع ایران در کره جنوبی اشــاره کرد و گفت: این 
منابع مالی ایران در شرایط تحریمی در کره جنوبی 
بلوکه شد و این کشور حتی در موارد پزشکی، دارویی 
و غذایی که موضوعات بشردوســتانه هستند و جزو 
تحریم ها هم نبودنــد، حاضر به همــکاری با ایران 
نشدند. در صورتی که ایران توانست با ژاپن که روابط 
نزدیک تری با آمریکا دارد در حوزه تامین دارو راحت تر 

همکاری کند.
شافعی کاهش سطح مناســبات تجاری بین ایران و 
کره جنوبی از حدود ۱۷ میلیــارد دالر به ۲ میلیارد 
دالر را خســارت اقتصادی بزرگی برای هر دو کشور 
برشمرد و تصریح کرد: رویکرد کره جنوبی در دوران 
تحریم علیه ایران موجب شــد تا فعــاالن اقتصادی 
دنبال جایگزین باشــند و این موضوع بدون شک بر 

فعالیت های آینده دو کشور اثرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق ایــران همچنین به وضعیــت تعدادی 

ازشرکت های ایرانی که با همتایان کره ای خود قرارداد 
امضا کرده و حتی مبالغی هم پرداخت کردند اما موفق 
به دریافت کاالهای خود نشدند اشاره کرد و خواستار 
رسیدگی و حل وفصل این مســئله از سوی سفارت 

کره جنوبی شد.
او با بیان این مطلب که این کشــور می تواند با توجه 
به نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی ایران از منابع 
مسدود شده استفاده و این نیازها را تامین کند. این 
اقدام می تواند برای آینده تعامالت دو کشــور مفید 
باشد. از سویی از بین رفتن بازار ایران برای کره جنوبی 
می تواند مسئله مهمی باشد و باید برای آن موضوع، 

راهکاری اندیشیده شود.
شافعی خاطرنشان کرد: کره  جنوبی باید برای تلطیف 
روابط تجاری بین دو کشور، روش های جبرانی را در 
نظر بگیرد تا در ادامه بتوانیم ســطح همکاری ها را 

ارتقا دهیم.

کارشــناس بازار خودرو درباره وضعیت نابسامان بازار 
خودرو و افزایش بی رویه قیمت هــا، گفت: بازار خودرو 
بازتابی از سیاست کشور است و دورنمایی از مذاکرات 
به دست نمی آید و از طرف دیگر قیمت ارز نیز افزایش 

پیداکرده است.
به گزارش میزان؛ بابک صدرایی گفت: قیمت ارز از ۲۵ 
هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسیده است و این افزایش 
قیمت دالر و ارز ســیگنال را به بازار ارسال می کند که 
احتمال دارد این بحران های افزایش قیمت بیشتر شود 
به همین دلیل اکثر مردم زمانی که قیمت ارز رشد پیدا 
می کند از ترس گران شدن دوباره خودرو شروع به خرید 
خودرو می کنند و این مسئله باعث می شود که به صورت 

ناخودآگاه قیمت ها افزایش پیدا کند.
وی در خصوص راهکاری برای ثبات قیمت خودرو بیان 
کرد: زمانی قیمت ها ثابت می شود که شرایط سیاسی 
کشور به ثبات نسبی برسد و بعد مشخص شود که خودرو 
بر روی دالر ۳۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان است و بر 
روی قیمت دالری که ثابت شود می توانیم قیمت بازار را 
هم تثبیت کنیم همچنین تکلیف خریدار و فروشنده 

خودرو نیز مشخص می شود.
صدرایی افزود: خریدار و فروشــنده دیگر می دانند که 
تا پایان سال قیمت ماشــین چه مقدار است همچنین 

هزینه ها و بحث روانی بازار نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
کارشناس بازار خودرو گفت: زمانی که به ثبات در بازار 
برســیم می توانیم خودروها را باقیمت تصویب شــده 
به فروش برســانیم و اگر قیمت خودرو در ایران ثابت 

شــود عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش 
قیمت خودرو می شود که این عوامل شامل هزینه های 
حمل ونقل تورم و... اســت که باعــث افزایش قیمت 

می شود.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت ربطی به برجام و قیمت ارز 
ندارد حتی در سال های گذشته که در تحریم هم نبودیم 
و دالر نیز ثبات قیمت داشت شاهد این بودیم که قیمت 

خودرو بازهم افزایش پیدا می کند.
صدرایی تأکید کرد: کشور ما اقتصاد متورمی دارد و این 
اقتصاد هرســاله افزایش قیمت و هزینه های اضافی را 
برای تولیدکننده به وجود می آورد و درنتیجه قیمت را 

افزایش می دهد.
وی در خصوص اینکــه آیا کیفیت قطعــات خودرو و 
خودروهای صفر کاهش پیداکرده است، گفت: هرچقدر 
میزان دسترســی ما به تأمین قطعه به لحاظ جهانی و 
ارتباطی محدودتر باشــد یا به تولیدکننده های خیلی 
درجه پایین جهانــی که از طریق قاچــاق و یا راه های 
غیرمستقیم به ما قطعه خودرو می دهند روی می آوریم 
دیگر نمی توانیم با تولیدکنندگان بزرگ و مطرح جهانی 

کارکنیم و از آن ها قطعه دریافت کنیم.
کارشــناس بازار خودرو افزود: یا اینکه تولیدکنندگان 
داخلی تحت تأثیر فشار قرار می گیرند و دولت به راحتی 
اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی دهد و مجبورند قیمت 
را ثابت نگه دارند که این ثابت نگه داشــتن قیمت باعث 
می شود که از کیفیت کاسته شود تا هزینه های تولید 

کاهش پیدا کند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: قول می دهم 
که تحریم های داخلی را بردارم و تحریم های خارجی را خنثی 
کنم و همچنین با تقویت صادرات، بازار ارز را به تعادل برسانم.
به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین )سه شنبه ۲ شهریور 
ماه( در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت 
سیزدهم اظهار داشت: برای سند چشم انداز ۱۴۰۴ وظیفه 
سنگینی داریم و باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم. باید با 
تمرکز بر تعالی تمدن نوین اسالمی، ملت ایران را به عرش 
برســانیم. تنها راه تعالی ایران، تعالی تمدن نوین اسالمی 
است. با کســب رأی اعتماد از نمایندگان مردم، باید بتوانم 
با قوت عهده دار این امانت باشــم. وی با بیــان اینکه وزارت 
صمت بسیار گسترده است، به حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه شاهد آشفتگی های زیادی در بازار هستیم و 
قیمت ها نوسان زیادی دارند. به عنوان مثال، سیمان به یکباره 
سه تا پنج برابر افزایش قیمت خورد. چرا؟ دولت کجاست؟ اگر 
دولت اشراف و قوت داشته باشد، نباید به این آشفتگی ها و 
جوالن قیمت ها اجازه دهد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت افزود: تورم بیماری مزمن اقتصاد است، درمان آن نیز 
۲.۵ تا ۳ سال زمان می برد. در دولت سیزدهم به طور مشخص 
هدفگذاری شده است که در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۹۹ 

برسیم و بعد به سمت تک رقمی کردن تورم حرکت کنیم.
فاطمی امین گفت: رشد نقدینگی، تولید و نرخ ارز از عوامل 
اثرگذار در نرخ تورم هستند. با مدیریت، تسلط، اشراف و تنظیم 

نظام توزیع، اثر رشد نقدینگی را بر تورم کاهش خواهیم داد.
وی افزود: مجلس ســال ۹۲ دولت را مکلف به ایجاد سامانه 
جامع تجارت کرد که هنوز این سامانه نهایی نشده است البته 

کارهای زیادی در این رابطه انجام شد و ما تا پایان سال این 
سامانه را تکمیل خواهیم کرد. تکمیل سامانه جامع تجارت به 
کنترل بازار، مبارزه با قاچاق و جلوگیری از مفاسد و رانت ها 
کمک خواهد کرد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه رهبری سال ها در نامگذاری سال جدید بر اقتصاد 
و تولید پافشاری داشته اند، گفت: ما بر تولید به ویژه در ۶ ماهه 
آینده و تأمین مواد اولیه، تجهیزات و رد موانع تولید به ویژه 
در بخش معیشــت خانوار تمرکز ویژه خواهیم داشت.  وی 
افزود: صادرات همیشه مهم بوده و امروز مهم تر شده است. با 
اجرایی کردن سامانه جامع تجارت، تمرکز بر تولید و به ویژه 
محصوالتی که در معیشت خانوار مؤثر هستند و تأثیری که 
بر بازار ارز دارد، به زودی شاهد کنترل بازار خواهیم بود. به 
عنوان نمونه به زودی قیمت سیمان به قبل از قطعی های برق 
برمی گردد البته این مسائل پشتیبانی مجلس را می طلبد زیرا 

ساخت ایران کار مشترک ما است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: همه شما در 
حوزه های انتخابیه خود با واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه 
تعطیل مواجه شده اید؛ دولت نباید بنگاهداری کند اما موظف 
به بازارسازی است. فروش و بازار، خط مقدم تولید است. من 
خود را شریک واحدهای تولیدی و بخش خصوصی می دانم 
و آنها را رقیب خود نمی بینم بنابراین برای بازارسازی داخلی 
و خارجی کار خواهم کرد. ما از بخش تولید مالیات می گیریم 
و باید حامی آنها باشــیم. اگر بخش خصوصی موفق باشد، 
دولت هم موفق است و اشتغالزایی نیز موفق خواهد بود. ما 
وارث بیکاری و آسیب های اجتماعی هستیم که باید بخش 

خصوصی جلو بیاید.

رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر کره جنوبی در تهران مطرح کرد

کره جنوبی باید به دنبال راهکارهای جبرانی در قبال تبعیت از تحریم های ضدایرانی باشد

چرایی افزایش بی سابقه قیمت خودرو در بازار؛

سیگنال دالر  به قیمت خودرو
وزیر پیشنهادی صمت:

تحریم داخلی را لغو و تحریم خارجی را خنثی می کنیم
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قیمت سکه ۲ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید
 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۰۱ دالر و ۵۰ سنت و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۸۰ تومان است.
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رییس اتحادیه مرکــزی میوه و تره بــار تهران روند 
قیمت هویج در بازار را کاهشی عنوان کرد و گفت: نرخ 

هرکیلو هویج بین ۱۳ تا ۱۷ هزارتومان رسیده است.
»اسداهلل کارگر« با اعالم جزئیات قیمت انواع میوه و 
صیفی جات درجه یک تا درجه سه، براساس نرخ نامه 
عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان میوه و 
تره بار تهران در دوره زمانی یکم تا هفتم شهریور ماه 
سال ۱۴۰۰ افزود: باال رفتن قیمت هویج در روزهای 
اخیر به دلیــل کاهش تولید و امــکان تولید در یک 
منطقه خاص همانند شیراز و افزایش تقاضا بوده است 
اکنون با تولید این محصول در دیگر استان های کشور 

قیمت روند کاهشی به خود گرفته است.
رییس اتحادیه مرکــزی میوه و تره بــار تهران اضافه 
کرد: البته هر ساله قیمت هویج به دلیل کاهش تولید 
در فصل تابستان و مختص شــدن تولید ان در برخی 
مناطق اندکی افزایش می یابد اما امسال رشد قیمتی 
چشمگیری داشته که پس از طی چند روز روند کاهشی 
به خود گرفته اســت.به گفته وی، طی روزهای اخیر 
قیمت هر کیلوگرم هویج به بیش از ۳۰ هزارتومان در 

سطح کشور رسیده بود. وی تصریح کرد: براساس این 
نرخ نامه قیمت هر کیلوگرم پسته تازه بین ۸۰ هزار تا 
۱۳۰ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه بین ۳۰ هزار تا ۴۵ 
هزارتومان، سیب گالب بین ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، سیب 
دو رنگ بین ۱۲ هزار تا ۱۸هزارتومان، شلیل شبرنگ 
و شمس بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزارتومان، شلیل شبرنگ 

سیبی بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان است.
وی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گالبی بیروتی 
بین ۱۵ هزار تــا ۳۵ هزارتومان، انجیر ســیاه بین ۵ 
هزار تا ۱۵ هزارتومان، انجیر زرد بین ۱۰ هزار تا ۲۰ 
هزارتومان، انگور رطبی، عسگری و کندری بین ۱۵ 
هزار تا ۲۰ هزارتومان، انگــور بی دانه بین ۱۲ هزار تا 
۱۸ هزارتومان، آلبالو رسمی بین ۱۷ هزار تا ۲۵  هزار 
تومان، آلو ســانترال بین ۱۵ هزار تا ۲۵ هزارتومان، 
آلو سیاه بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزارتومان، هلو انجیری 
بین ۱۵ هزار تا ۲۲ هزارتومــان، هلو کاردی  بین ۱۰ 
هزار تا ۱۷ هزار تومان، هلــو زعفرانی بین ۱۰هزار تا 
۲۰ هزارتومان و هلو هســته جدا بین ۱۲ هزار تا ۱۷ 

هزارتومان به فروش می رسد.

بی ثباتی، دلیل رشد قیمت ها
احسان سلطانی، اقتصاددان

دالیل محکمی باید برای افزایش هفت برابری قیمت دالر در چند سال اخیر وجود داشته باشد. اما با تمامی دالیلی که بارها اعالم شده و درباره آن صحبت شده است، اقتصاد بی ثبات ایران اصلی ترین دلیل رشد قیمت ارز و سکه 
است. دولت خود خواسته است که دالر به این وضعیت رشد قیمت دچار شود. تامین منافع دولت از افزایش قیمت دالر بوده است. دولت سیزدهم باید با افزایش ارزش پول ملی ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند. در غیر این صورت 

نوسانات قیمت ارز به قدری خواهد شد که دستمزد ریالی دیگر قادر به پاسخگویی نبوده و باید دستمزد دالری جایگزین آن شود. 
اقتصاد در دست بنگاههای خصولتی و دولت افتاده است. همین اتفاق موجب شده تا دستکاری نرخ ارز را برای تامین منابع مشاهده کنیم. در سال گذشته دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. از کجا می تواند 

این کسری را جبران کند. نرخ دالر به دست عده ای تعیین می شود که خواستار دریافت رانت آن هستند. شرکت های خصوصی هم یکسری رانت هایی را دارند که موجب شده اقتصاد از هم بپاشد. 
۳۰ سال است که اقتصاد ایران دستخوش قیمت و نوسانات دالر شده و از خود اختیاری ندارد. یک بار برای همیشه باید جلوی این کار گرفته شود. نرخ دالر را افزایش می دهند تا منافع دولت را تامین کنند. درست است که برجام 

هم ممکن است تاثیرگذار باشد اما اقتصاد بی ثبات کشور مهم ترین دلیل رشد قمیت هاست. چرا باید با یک اظهارنظر یا توییت نوسانات در بازار افزایش پیدا کند. ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و مردم تاوان آن را می دهند. 
بنگاه های خصولتی مردم را غارت می کنند. کجای دنیا با غارت مردم تولید را باال می برند. باتالقی به اسم تولید ساخته اند و به قدری رانت در این سیستم ریخته شده که این سیستم را به فساد کشانده است.

در معامالت روز سه شــنبه 
دوم شهریور ماه، قیمت دالر 
به ۲۷ هــزار و 9۰۰ تومان 
رسید و در یک قدمی کانال 
۲۸ هزار تومان قرار گرفت. 
قیمت سکه نیز با رشدی همپای نرخ ارز به ۱۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی 
دالیل متفاوتی را برای ایــن خیز قیمتی عنوان می 

کنند که ابهــام در آینده اقتصــادی و نامعلوم بودن 
سیاست های دولت سیزدهم برای احیای برجام مهم 
ترین آنهاست. البته به عقیده بسیاری دیگر از فعاالن 
اقتصادی انتظارات تورمی به رشد قیمتها دامن زده 

است. 
یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: دالیل محکمی 
باید برای افزایش هفت برابــری قیمت دالر در چند 
سال اخیر وجود داشته باشــد. اما با تمامی دالیلی 
که بارها اعالم شــده و درباره آن صحبت شده است، 
اقتصاد بی ثبات ایران اصلی ترین دلیل رشد قیمت 
ارز و سکه است. احسان سلطانی ادامه داد: ۳۰ سال 

اســت که اقتصاد ایران دستخوش قیمت و نوسانات 
دالر شده و از خود اختیاری ندارد. یک بار برای همیشه 
باید جلوی این کار گرفته شــود. نرخ دالر را افزایش 
می دهند تا منافــع دولت را تامین کنند. درســت 
اســت که برجام هم ممکن اســت تاثیرگذار باشد 
 اما اقتصاد بی ثبات کشــور مهم ترین دلیل رشــد 

قمیت هاست.
به هر ترتیب قیمت دالر رقم هایــی باالی ۲۷ هزار و 
۸۰۰ تومان را به ثبت رساند. احتمال دارد بازار هنوز 
تحت تاثیر کمبود تقاضای 6 روز تعطیلی باشد، اما به 
طور کلی اخبار این روزها مانند یک نیروی صعودی 

بر قیمت دالر عمل می کند. دالر آمریکا معامالت را با 
تغییرات مثبت قیمتی آغاز کرد و رقم های باالی ۲۷ 
هزار و ۸۰۰ تومان را به ثبت رساند.احتمال دارد بازار 
هنوز به خاطر تعطیلی 6 روزه با کمبود عرضه مواجه 
باشد و با عرضه باالی دالر در روزهای آتی قدری قیمت 
دالر تعدیل شود، اما اخبار مربوط به مذاکرات و عدم 
اطمینان نسبت به احیای برجام همچنان مانند یک 
نیروی صعودی بر قیمت دالر عمل می کند. قیمت 
سکه امامی تحت تاثیر رشد قیمت طالی جهانی و 
دالر افزایش یافت و به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

نزدیک شد.

قیمت ارز در یک قدمی كانال 28 هزار تومانی قرار گرفت

سکه و دالر بر مدار افزایش قیمت
شایلی قرائی
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بازار آشفته مرغ و تخم مرغ 
شــاید از یک سود حاصل 
 بــی تدبیــری در تامین 
نهاده هــای دامی باشــد 
و از ســوی دیگر می توان 
 به اهمال دســتگاههای نظارتی بــرای نظارت بر 
قیمت هــا در ایــن بازارها اشــاره کــرد. در حال 
حاضــر قیمت هر شــانه تخم مرغ در بســیاری از 
ســوپرمارکت ها از۴۵ هزار تومان فراتر رفته و مرغ 
نیز در فروشگاههای عرضه دولتی نایاب شده است. 
بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار )۴۳ هزار تومان( 
با نرخ مصوب )۲۴ هــزار و 9۰۰ تومان(، حدود ۱۸ 
هزار تومان و با قیمت معقولــی که تولیدکنندگان 
اعالم می کنند حدود ۱6 هــزار تومان فاصله دارد، 
به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ 
درصد اختالف دارد. تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از 
دالیل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده 
 مرغ های تخم گذار به دلیل شرایط نامساعد تولید، 

عنوان می کنند.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در 
این زمینه می گوید: بازار مرغ و تخم مرغ از کنترل 
خارج شده اســت و دیگر دستگاهی نظارت بر بازار 
را انجام نمی دهد. این دو بازار به حال خود رها شده 
اند. حبیب اسداهلل نژاد اضافه کرد: اگر نظام کنترل 
بازار به همین روند ادامه دهد شرایط از این هم بدتر 

خواهد شد. 
به هر ترتیب نظام معیوب توزیع مرغ در بازار سبب 
سودجویی دالالن و واسطه ها و در نهایت گرانی این 
محصول برای مصرف کننده شده است. نبود نظارت 
ها در حوزه توزیع نیز بزرگترین حلقه مفقوده بازار 
مرغ اســت که برخی افراد آن را بــه فرصتی برای 

سودجویی از جیب مردم تبدیل کرده اند.
طی هفته های اخیر ســناریوی فــوق، عیناً درباره 
تخم مرغ نیز تکرار شده اســت و هم اکنون قیمت 

هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود 
۴۳ هزار تومان رسیده است. در حالی که طبق اعالم 
مسئوالن مربوطه بر اســاس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای 
مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشــی ها 
۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه 
حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای 
مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده 
و هر شــانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ 
هزار تومان به دســت مصرف کنندگان در سراسر 

کشور برسد.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در 
گفت و گو با "کسب و کار" با انتقاد از نحوه نظارت بر 

بازارهاید مذکور گفت: بازار مرغ و تخم مرغ از کنترل 
خارج شده است و دیگر دستگاهی نظارت بر بازار را 
انجام نمی دهد. این دو بازار به حال خود رها شده 
اند. حبیب اسداهلل نژاد اضافه کرد: اگر نظام کنترل 
بازار به همین روند ادامه دهد شرایط از این هم بدتر 

خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی در حــال حاضراختالف 
قیمت زیادی برای مرغ عرضه شده در بازار با مرغ 
قیمت مصوب وجود دارد که همین امر توان مردم 
را برای خرید این کاالی اساسی کاهش داده است. 

اسداهلل نژاد اظهار داشت: چرا وقتی به وضوح شاهد 
تخلف در این دو بازار کــه کاالهای مورد نیاز مردم 
هستند، هستیم هیچ دســتگاهی برای ساماندهی 

وارد میدان نمی شود. هرچند آمار جوجه ریزی ها 
متناقص است و نمی توان کمبود مرغ را انکار کرد 
اما بی توجهی به نظارت بر بازار به مشکالت دامن 
زده است. باید مرغ در تمام زنجیره از کشتار تا توزیع 
مورد نظارت باشد در حالیکه این اتفاق در چندد ماه 

اخیر نیفتاده است. 
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه 
داد: اگر نظارت انجام نشود و بازار تحت کنترل نباشد 
بعید است شرایط بهبود یابد. بنابراین الزمه ثبات 
و آرامش در بازار کنترل و رصد مرغ از کشــتارگاه 
تا واحد صنفی و عرضه مرغ به نرخ واقعی توســط 
واحد صنفی در کنار محدود ســازی قطعه بندی 

مرغ هست.

قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن 72 درصد اختالف دارد

سبقت مرغ و تخم مرغ در گرانی 
شایلی قرائی
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مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
با تامین ۴۵۰ هزار تن انواع کود یارانه ای به استقبال 
کشت پائیزه می رویم. حمید رسولی گفت: با ذخیره 
مناســب و کافی مقدار ۴۵۰ هزار تن انواع کودهای 
یارانه ای در مناطق مختلف کشــور شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی به استقبال کشت پاییزه می رود.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: 
با وجود همه محدودیت های مالــی، ارزی و اجرایی 
به ویژه درگیری کشور با بیماری منحوس کرونا، طبق 
برنامه ریزی به عمل آمده، از ابتدای سال جاری نسبت 
به برگزاری مناقصه ها و انعقــاد قراردادهای تأمین و 
تدارک انواع نهاده های کشاورزی ابالغی توسط وزارت 
جهاد کشاورزی اقدام شده و مطابق برنامه زمان بندی 
برای آغاز کشت پاییزه میزان ۴۵۰ هزار تن ذخیره انواع 
کودهای ازته، فسفاته و پتاسه هدف گذاری شده است.

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی 
اضافه کرد: با تمهیدات و پیگیری های مستمر به عمل 
آمده اکنون و در آستانه آغاز کشت پاییزه با ۴۵۰ هزار 
تن ذخیره به اســتقبال این مقطع مهم و حســاس 
می رویم. وی یادآور شــد: برنامه ابالغی وزارت جهاد 
کشاورزی در سال جاری به شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی مشتمل بر ۲.۵ میلیون تن انواع کودهای 
یارانه ای اســت که ۱۰۰ درصد برنامه ابالغی مذکور 
در ماه های اخیر تــدارک شــده و قراردادهای آن با 

تولیدکنندگان داخلی و خارجی منعقد شده است.
رسولی اظهار داشــت: تاکنون بیش از 6۰ درصد از 
برنامه ابالغی معادل بیش از ۱.۵ میلیون تن تحویل 
این شرکت شده اســت که با توجه به در پیش بودن 
فصل کشــت پاییزه و تقاضای فزاینده برای مصرف 

انواع کودهای یارانه ای، نسبت به ذخیره سازی مناسب 
و کافی کود مورد نیاز اقدام شد. وی گفت: این میزان 
ذخیره در مناطق مختلف کشور و در همه استان ها در 
انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
موجود بوده و انتقال آن به شــبکه بزرگ کارگزاران 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز شده است 

و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی 
تصریح کرد: ایــن میزان ذخیره در ســال های اخیر 
کم ســابقه بوده و هرگونــه دغدغــه ای را از بخش 

کشاورزی دور می کند.
به گفته وی، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور 
در تأمین نهاده ها و آغاز به کار دولت جدید در آستانه 
کشت پاییزه، شرکت خدمات حمایتی از پایان سال 
قبل برنامه ریزی و تمهیدات الزم برای تأمین و تدارک 
مناسب کودهای یارانه ای را برای این مقطع به عمل 
آورده تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و 
وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ گونه نگرانی درباره 
تأمین کودهای یارانه ای فصل کشت پاییزه را به خوبی 

و با اطمینان الزم آغاز کنند.
این مقام مسئول ســهم تولیدکنندگان داخلی را در 
اجرای برنامه تأمین و تــدارک کودهای یارانه ای در 
سال جاری بیش از 9۰ درصد و سهم واردات را کمتر از 

۱۰ درصد عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، طبق آمارهای اعالمی در سال 
99، یک میلیــون و 99۲ هزار تن کود اوره توســط 
شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی توزیع شده که 
نسبت به مدت مشابه سال 9۸ بیش از ۳۰۰ هزار تن 

افزایش داشته است.

سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی 
قیمت تایر هنوز اعمال نشده است، گفت: وقتی قیمت 
مواد اولیه افزایش می یابد، افزایش قیمت تمام شده 
اجتناب ناپذیر است.مصطفی تنها در مورد افزایش ۱۵ 
درصدی قیمت تایر، اظهار داشت: افزایش قیمت تایر 
مصوب شد اما هنوز اعمال نشده است زیرا امیدواریم 
که فرجی شــود تا قیمت را افزایش ندهیم. به دلیل 
نگرانی از کاهش تقاضــا افزایش قیمت را دائم عقب 

می اندازیم تا شاید راه حلی پیدا شود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر افزود: متأسفانه 
قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت زیادی مواجه شده 
است؛ به عنوان نمونه قیمت روغن که یکی از مواد اولیه 
اصلی تولید تایر است به شدت رشد کرده است. نرخ ارز 
هم که از اول سال تاکنون نوسان زیادی داشته است. 
وقتی قیمت مواد اولیــه افزایش می یابد قیمت تمام 

شده نیز با افزایش مواجه می شود.
وی ادامه داد: تورم باالی ۴۰ درصد است یعنی همه 
چیز در کشور به سمت گرانی می روند که این موضوع 
مواد اولیه را هم شامل می شود. چاره ای جز افزایش 

قیمت نداریم. تنها گفت: در حــال حاضر بعضی از 
واحدهای تولیدی با زیان کار می کنند. ما که نمی توانیم 
روی محصوالت تولیدی خود سوبسید دهیم. برای 
جبران زیان یا باید تولید را کاهــش داد یا قیمت را 

گران کرد.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر به وضعیت 
صادرات هم اشاره کرد و گفت: از سال 9۷ به این سو 
مجوز صادرات نداشتیم اخیراً در برخی از کاالها مجوز 
را گرفته ایم. اگر صادرات انجام شــود زیان ها جبران 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: منتهی به دســت آوردن بازارهای 
صادراتی و بازارسازی خارجی سخت است. ما بازارهای 
خوبی داشتیم ولی بعد از ممنوعیت صادرات، بازارهای 

خود را از دست دادیم.
تنها گفت: برای صادرات مجدد باید بازارسازی کنیم 
و مازاد تولید را به کشورهای خارجی بفروشیم. طی 
۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد تولید ۴ درصدی داشــتیم که مازاد نیاز 

داخل است.

رئیس سازمان چای کشــور گفت: افزایش ۲۵ 
درصدی تولید چای در کشور نشان دهنده کشش 
بازار به تولید این محصول و افزایش اقبال عمومی 

به چای ایرانی است.
حبیب جهان ســاز اظهار داشــت: در پنج ماهه 
امســال تولید چای خشــک نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل افزایش ۲۵ درصدی داشته 
اســت که نشــان دهنده کشــش بازار به تولید 
 این محصول و افزایش اقبــال عمومی به چای

 ایرانی است.
رئیس سازمان چای کشــور گفت: امسال ۱۱۴ 
هزار و ۴۴۵ تن برگ سبز به ارزش 6۵۰ میلیارد 
تومان از چای کاران خریداری شده که ۵۱ درصد 
آن برگ ســبز درجه یک و ۴9 درصد برگ سبز 

درجه دو است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۵ درصد مطالبات 
چای کاران پرداخت شده که با پرداختی ها امروز 

این میزان به ۸۰ درصــد افزایش می یابد.جهان 
ساز افزود: امسال ۲۵ هزار و ۷۵۰ تن چای خشک 
تولید شده اســت که این میزان نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل رشــد ۲۵ درصدی داشته که 
این رشد ناشی از افزایش اقبال عمومی به چای 
داخلی و البته افزایش انگیــزه چای کاران برای 
تولید در راســتای تخصص برخی تسهیالت از 

جمله وام کم بهره است.
رئیس ســازمان چای کشــور ادامــه داد: البته 
در حال حاضــر مصرف چای در کشــور حدود 
۱۰۰ هزار تن است که ۳۰ هزار تن آن از طریق 
تولید داخلــی و مابقی از طریــق واردات تأمین 
می شود که این موضوع نشــان دهنده آن است 
که پتانسیل مناســبی برای افزایش تولید چای 
در کشــور وجود دارد.وی گفت: البته در چهار 
 ماهه امســال ســه هزار و ۸۰۰ تن چای صادر 

شده است.

تولید چای در کشور ۲۵ درصد افزایش یافت

قیمت هر کیلوگرم هویج به ۱۷ هزارتومان رسید

 تامین ۴۵۰ هزار تن انواع کود یارانه ای برای کشت پاییزه 

ناچار به افزایش قیمت هستیم

گرانی تایر هنوز اعمال نشده است
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احتمال 225 هزار دالری شدن بيتكوین!
اگر تاریخ تکرار شود، احتماال در اوایل سال ۲۰۲۲ شاهد عبور قیمت بیتکوین از سطح 

۲۲۰ هزار دالر خواهیم بود.  
تحلیل تکنیکال چارت بیتکوین نشان می دهد که شاخص مک دی از محدوده قرمز وارد 
محدوده سبز شده و بیتکوین این قابلیت را دارد تا با افزایشی ۵.۵ برابری مواجه شود. در 
ماه جاری شاخص هایی که پیش بینی صعود بیتکوین را کنند کم نبوده اند و وضعیت 

بنیادین شبکه هم وضعیت امیدوار کننده ای دارد.  
آخرین باری که شاخص مک دی چنین وضعیتی پیدا کرده بود، ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ 
بود که ارزش بیتکوین از قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ دالری حدودا ۵.۵ برابر شــد. اگر تاریخ 
تکرار شود، احتماال در اوایل سال ۲۰۲۲ شاهد عبور قیمت بیتکوین از سطح ۲۲۰ هزار 

دالر خواهیم بود.  
این پیش بینی احتماال خوش بینانه ترین پیش بینی از قیمت بیتکوین تاکنون است 
اما تنها پیش بینی حاکی از یک صعود تند این رمزارز در ماه های آتی نیست: پیشتر نیز 
بنیان گذار مدل پلن بی اعالم کرده بود بر اساس مدل سنجی های صورت گرفته، قیمت 

بیتکوین در ماه دسامبر از ۱۳۵ هزار دالر عبور خواهد کرد.  
آنتونی پامپلیانو- بنیان گذار موسسه مورگان کریگ- گفت: فکر می کنم که به زودی 
شاهد آغاز یک دوره صعود سریع قیمت بیتکوین خواهیم بود. سال ۲۰۱۷ نیز این اتفاق 
افتاد و قیمت بیتکوین تنها در ۱۸ روز از ۱۰ هزار دالر به ۲۰ هزار دالر رسید. خیلی احمقانه 

نخواهد بود اگر امیدوار باشیم که این اتفاق اواخر امسال یا اوایل سال آینده نیز رخ بدهد.
بیتکوین پس از ریزش سریع ماه قبل که در جریان آن قیمتش از ۶۲ هزار دالر نصف شد، 
مجددا در مدار صعودی قرار گرفته و ارزش آن در ماه اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است. اگرچه بیتکوین در حال حاضر در حال جدال بر سر فتح کانال ۵۰ هزار دالری 
قرار دارد اما شاخص ها به ویژه شاخص های میانگین متحرک حاوی خبرهای خوشی 

برای بیتکوین در روزهای آینده هستند.   

برای نیروی دریایی؛
آمریكا سيستم موشكی خودران می سازد

نیروی دریایی ارتش آمریکا در تمرین های نظامی جدید خود برای اولین 
بار خودرویی خودران را به نمایش گذاشته که برای شلیک موشک های ضد 

کشتی طراحی شده است.
خودروی خودران مذکور به پرتابگر موشــکی NMESIS مجهز شده و 

موشک تهاجمی نصب شده بر روی آن از نوع ریتون بوده است.
تمرین نظامی برای کارایی این سیستم جدید خودران در هاوایی انجام شده 
و تعدادی از تفنگداران و ملوانان ارتــش آمریکا نیز در تمرین های مذکور 
مشارکت داشته اند. انتظار می رود در آینده سیستم های موشکی دیگری 

نیز بر روی این خودروهای خودران نصب شده و آزمایش شوند.
نیروی دریایی ارتش آمریکا می گوید سیستم موشکی ضد کشتی مذکور 
که با همکاری Oshkosh Defense تولید شده را می توان برای اجرای 
مأموریت های مختلفی تغییر داد و به روز کرد و بــه هیچ عنوان نیازی به 
راننده نخواهد بود و در عرض از یک سیســتم کنترل از راه دور اســتفاده 

می شود که موجب می شود جان نظامیان به خطر نیفتد.
موشک های آزمایش شده در این رزمایش ۱۸۵ کیلومتر برد و ۱۲۵ کیلوگرم 
وزن داشته اند. سر جنگی منفجر شونده و خردشونده، فیوز قابل برنامه ریزی 
و قابلیت مانور برای فرار از رادار از جمله دیگر امکانات آن اســت. سیستم 
هدایت شونده و موقعیت یاب دقیق، تصویربرداری مادون قرمز و دسترسی 

آنی به پایگاه داده اطالعات هدف از جمله امکانات این موشک است.

كارمندان اپل عليه شركت متحد شدند
کارمندان اپل با ایجاد یک وب ســایت مخصوص برای به اشتراک گذاری 
تجربیات از تبعیض و آزار در این شرکت، خواهان مسئولیت پذیری مدیران 
در قبال این رویدادها هســتند.کارمندان اپل تصمیم دارند علیه شرکت 
متحد شوند و درهمین راستا وب سایتی به نام AppleToo برای جمع 
آوری گزارش های مربوط به آزار یا تبعیض کارمندان در ســطوح مختلف 

راه اندازی کرده اند.
در این وب ســایت آمده اســت: اپل برای مدتی طوالنی از بررســی های 
موشکافانه عمومی گریخته اســت. اما واقعیت برای بسیاری از کارمندان 
اپل آن اســت که فرهنگ مخفی کاری در شرکت، محیطی شبیه قلعه ای 
ترسناک ایجاد کرده اســت. هنگامیکه ما برای ایجاد مسئولیت پذیری و 
جبران بی عدالتی مداوم در محل کار پافشــاری می کنیم، با الگوی ایزوله 
کردن کارمند، تنزل رتبه و سواســتفاده روانشناختی روبرو می شویم که 
سبب می شود فرد قربانی واقعیت را زیر سوال ببرد. این رفتار کافی است. 
ما تمام راه های داخلی را بررسی کردیم. با مدیریت صحبت کرده ایم. هیچ 
چیز تغییر نکرده است. اکنون زمان آن رسیده که شیوه تفکر را تغییر دهیم.

درحال حاضــر فقط ۱۵ کارمند ســابق و فعلی اپل به طور مســتقیم در 
سازماندهی این اقدام همکاری می کنند. امروز وب سایت و حساب توئیتری 
این اقدام آغاز به فعالیت کرده است.تیمنیت گبرو یکی از کارمندان سابق 
اپل که بعداً در گوگل نیز شاغل شد، از اقدام جدید پشتیبانی کرده است. 
گبرو در دسامبر ۲۰۲۰ میالدی از گوگل اخراج شد و پس از آن تجربیات 
خود از تبعیض نژادی در این شــرکت را فاش کرد. البته او تجربیات خود 

درباره همکاری با اپل را فاش نکرده است.
گبرو در این باره می گویــد: هنگامیکه در اپل فعالیت می کردم، شــاهد 
رویدادهای مفتضحانه ای بودم و همیشه در تعجب بودم که چگونه مدیران 
از فاش شدن آنها فرار می کنند. خوشحالم که کارمندان اپل متحد شده اند. 
اکنون زمان آن رسیده که اپل مسئولیت پذیر باشد.تاکنون ۸ کارمند اپل 

تجربیات خود را در وب سایت AppleToo به اشتراک گذاشته اند.

چند نفر اپراتور خود را عوض كردند؟
طبق آخرین آمار اعالمی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه، ۲۶ هزار 
و ۸۵۵ ترابرد تکمیل شده است و مشــترکان این اپراتورها با حفظ شماره 

خود توانستند از خدمات اپراتور دیگری استفاده کنند.
طــرح ترابردپذیری شــماره ها )MNP( این امــکان را فراهم می کند که 
به موجب آن مشترکان به حفظ شــماره خود، اپراتور ارائه دهنده خدمات 
خود را عوض کرده و از خدمات اپراتور مقصد استفاده کنند. این طرح از سال 
۱۳۹۵ اجرایی شد و البته برخی شرایط خاص خود را دارد و ممکن است 

برخی از درخواست های ترابرد از سوی مشترکان با موافقت مواجه نشود.
برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول مشترک از طریق مراجعه 
به سایت یا مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی اپراتوری که قصد دارد به آن 
مهاجرت کند، فرم درخواست را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح 
ثبت نام کند. پس از آن در صورتی که فرد از شرایط الزم برخوردار باشد از 

طریق یک پیامک تأیید ثبت نام او به اطالعش خواهد رسید.
امکان تغییر اپراتورها از طریق ترابردپذیری تنها دو بار در سال میسر است 
و پس از این تغییرات هزینه تمامی سرویس ها، تماس و پیامک مطابق با 
اپراتوری که به آن ترابرد شده محاسبه خواهد شد. همچنین پیش از اجرای 
طرح ترابردپذیری الزم است مشترک حداقل سه ماه در اپراتور ارائه دهنده 

خدمات اولیه فعالیت داشته باشد.

اخبار

تماسصوتیوتصویریبهاپلیکیشنفیسبوکاضافهمیشود
شرکتفیسبوکباهدفتسهیلتماسهابدوننیازبهگشودناپلیکیشنمسنجر،بهصورتآزمایشیبهبرخیازکاربراناپلیکیشناصلیخوداجازهمیدهدتماسهایصوتیوتصویری
برقرارکنند.اینغولشبکهاجتماعیسالهاقبلمسنجرراازاپلیکیشناصلیخودجداکردودرنتیجهکاربرانبرایارسالپیاموانجامتماس،بایداپلیکیشنمسنجررابهصورتجداگانه
دانلودواستفادهمیکردند.فیسبوکدرتالشاستامکانپیامرسانیبینهمهاپلیکیشنهایخودرافراهمکندونخستاینقابلیتراسپتامبرگذشتهبیناینستاگرامومسنجرفعال

کرد.ایناقدامکاربرانهرسرویسراقادرمیسازدبدوننیازبهدانلودهردواپلیکیشن،بادوستانیکهدرفهرستتماسهایشاندارد،ارتباطمتنیوتصویریبرقرارکنند.

"کلینیک مدیریت صادرات 
دانش بنیــان" و برگزاری 
یکشــنبه های صادراتی از 
جمله برنامه های صندوق 
نوآوری برای جاده سازی 
به منظور ورود محصوالت دانش بنیان شــرکت ها 
به بازارهای بین المللی اســت که صادرات قطعی 
محصــوالت دانش بنیــان به کشــورهای ترکیه، 
ارمنســتان، افغانســتان و کنیا و راه اندازی دفاتر 
و نمایندگی فــروش محصــوالت دانش بنیان در 
کشورهای ترکیه، ســوریه، ارمنستان و افغانستان 

از دیگر دستاوردهای این رویداد به شمار می رود.
راه اندازی "کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان" 
و برگزاری رویدادهای "یکشنبه های صادراتی" یکی 
از برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک 
به توســعه بازار بین المللی محصــوالت و خدمات 

شرکت های دانش بنیان است.
برگزاری رویداد یکشــنبه های صادراتی از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ با هدف شبکه ســازی بین کارگزاران 
این حوزه و ارائه خدمات تخصصی به شرکت های 
دانش بنیان و بسترسازی برای حضور این شرکت ها 
در بازار بین المللی آغاز شده است و طی آن با حضور 
مشاوران حوزه صادرات، آموزش ها و مشاوره های 
صادراتی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود 
و زمینه ای فراهم خواهد شد تا تاجران و مشتریان 
خارجی بدون واسطه با شــرکت های دانش بنیان 

مذاکره کنند.
عالوه بر آن در این رویداد کارگزاران و واسطه های 
صادراتــی دارای ســابقه فعالیــت در بازارهــای 
هدف شــرکت های دانش بنیــان، تجربیات خود 
را با شــرکت ها به اشــتراک می گذارند و رایزنان 
بازرگانی ایران نیز در کشورهای هدف محدودیت ها، 
فرصت ها و مزیت های فعالیت در این کشورها را در 

اختیار شرکت ها قرار می دهند.
تاکنــون ۱۴ رویداد )حضوری و مجــازی(  در ۱۰ 
حوزه فناوری و نمایشــگاه محصوالت بیش از ۳۰ 
شرکت دانش بنیان برگزار شده است. ارائه "آموزش 
شرکت های دانش بنیان و آشــنایی ورود به بازار و 
قوانین ۹ کشــور و ۲ اتحادیه اقتصادی اوراســیا و 
اروپا و حضور ۱۲۷۹ کاربر آنالین از شــرکت های 
دانش بنیان و فناور در وبینارهای آموزشی و مشاوره 
صادرات و برگزاری جلســات مذاکره اختصاصی 
۱۸۲ شــرکت دانش بنیان با بیش از ۲۱۰ تاجر و 
مشــتری خارجی )به صورت مجازی و حضوری( 
از جمله دســتاوردهای دیگر رویداد یکشنبه های 

صادراتی است.
به اشتراک گذاری تجارب سفرا، رایزنان اقتصادی 
و تجاری و واســطه های صادراتی، معرفی خدمات 
واســطه های صادراتی به شرکت های دانش بنیان، 
صادرات قطعی محصوالت دانش بنیان به کشورهای 

ترکیه، ارمنستان، افغانســتان و کنیا و راه اندازی 
دفاتر و نمایندگی فروش محصوالت دانش بنیان در 
کشورهای ترکیه، ســوریه، ارمنستان و افغانستان 

از دیگر دستاوردهای این رویداد به شمار می رود.
عالوه بر اینهــا اعطای امتیــاز نمایندگی فروش، 
انعقاد تفاهم نامه و قــرارداد ایجاد خطوط مونتاژ و 
تولید محصوالت دانش بنیان در کشورهای سوریه، 
افغانستان، ترکیه، بوسنی و عراق در طی برگزاری 

این رویداد رخ داده است.

برگزاری ۱۴ برنامه "یکشنبه صادراتی" 
تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

 یکشــنبه صادراتی روســیه از موضوعات رویداد 
یکشنبه های صادراتی است که در حوزه های "مواد 
شیمیایی"، "کشاورزی" و "ساختمان" با حضور 
۳ تاجر روس و نشست های مذاکره اختصاصی با ۷ 

شرکت دانش بنیان برگزار شد.
یکشــنبه صادراتی اول "ســوریه" در حوزه های 
"انرژی"، "ساختمان" و "ماشین آالت صنعتی"، 
با حضور ۳ تاجر ســوری و نشســت های مذاکره 
اختصاصی با ۹ شــرکت دانش بنیان و یکشــنبه 
صادراتی دوم سوریه نیز در حوزه های "نفت و گاز "و 
"صنایع شیمیایی" و "ساختمان" با حضور سفیر 
۳ تاجر سوری و واسطه های صادراتی، حضور ۱۴۳ 
شرکت در وبینار و جلســه مذاکره اختصاصی با ۷ 

شرکت دانش بنیان برگزار شد.
یکشــنبه صادراتی "ارمنســتان" در حوزه های 
فناوری "ســالمت و شــوینده"، با حضور ســفیر 
ایران در ارمنستان و رایزن و واسطه های صادراتی، 
با حضور ۱۷۱ شــرکت در وبینار و نشســت های 
مذاکره اختصاصی با ۱۱ شرکت دانش بنیان از دیگر 
برنامه های این رویداد توسعه صادرات محصوالت 

دانش بنیان ایرانی است.
در یکشــنبه صادراتی اول افغانستان در حوزه های 
"سالمت"، "کشــاورزی" و "صنایع شیمیایی" 
با حضور ۴ تاجــر افغانی و نشســت های مذاکره 
اختصاصی با ۶ شــرکت دانش بنیان و یکشــنبه 
صادراتــی دوم افغانســتان در حوزه های "صنایع 
شــیمیایی" و "فناوری اطالعات و ارتباطات"، با 
حضور ۳ تاجر افغانســتانی، حضور ۱۳۲ شــرکت 
در وبینار و جلسه مذاکره اختصاصی با ۱۴ شرکت 
دانش بنیان مذاکراتی صورت گرفت. رویداد ســوم 
این کشور نیز در حوزه های فناوری سالمت و صنایع 

معدنی بوده است.
در یکشــنبه صادراتــی بوســنی و هرزگویــن 
در حوزه های "مواد شــیمیایی"، "ســالمت" و 
"ســاختمان" با حضور ۳ تاجر بوسنیایی و جلسه 
اختصاصی و مذاکــره اختصاصی با ۱۱ شــرکت 
دانش بنیان بحــث و تبادل نظر شــد. ضمن آنکه 
در رویداد صادراتی بوســنی هیات بوســنیایی از 

شرکت های دانش بنیان بازدید کردند. 
یکشــنبه صادراتی اول عــراق )کردســتان( در 
حوزه های "کشاورزی" و "ســالمت" با حضور ۴ 

تاجر عراقی و ۱۴۸ شرکت دانش بنیان در وبینار و 
جلسه مذاکره اختصاصی با ۱۵ شرکت دانش بنیان، 
همراه با نمایشگاه بوده است و در یکشنبه صادراتی 
دوم عراق در حــوزه  "ســالمت"، ۵ تاجر عراقی، 
مقامات صادراتی وزارت بهداشــت و واسطه های 
صادراتی و  ۱۵۷ شــرکت حضور داشتند. جلسه 
مذاکــره اختصاصی بــا ۱۴ شــرکت دانش بنیان 
نیز برگزار شد.یکشــنبه صادراتی اتحادیه اروپا و 
انگلستان در حوزه فناوری سالمت، با حضور رایزن 
تجاری و واسطه های صادراتی و حضور ۱۲۵ شرکت 
در وبینار و جلســه مذاکره اختصاصی با ۸ شرکت 
دانش بنیان بوده است که طی آن نیز نمایشگاهی از 

دستاوردهای شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
یکشنبه صادراتی کنیا در حوزه های "کشاورزی" 
و "سالمت" با حضور ســفیر ایران در کنیا و رایزن 
و بیش از ۳۰ تاجر کنیایی و با حضور ۱۱۳ شرکت 
در وبینار و جلسه مذاکره اختصاصی با ۱۴ شرکت 
دانش بنیان همراه بــود و برگزاری نمایشــگاه از 

برنامه های جنبی این رویداد بود.
یکشــنبه صادراتــی اول اوراســیا در حوزه های 
"ســالمت" و "صنایع معدنی" با حضور ۶ هیات 
تجاری از روسیه، قزاقستان و افغانستان و ۲۰ شرکت 
دانش بنیان حاضر در پاویون نمایشگاه اوراسیا بود 
که جلسه مذاکره اختصاصی با ۹ شرکت دانش بنیان 
برگزار شد. دومین رویداد یکشنبه صادراتی اوراسیا 
در حــوزه  فناوری ســالمت، صنایع شــیمیایی و 
ماشــین آالت صنعتی با حضــور نمایندگان ۱۱۲ 
شــرکت دانش بنیان و فناور در وبینار برگزار شد. 
همچنین، جلسه مذاکره اختصاصی بین ۱۲۰ تاجر 
اوراسیایی با ۴۷ شــرکت دانش بنیان از امروز آغاز 

شده است و تا یک ماه آینده نیز ادامه دارد.
یکشنبه صادراتی ترکیه نیز در حوزه های فناوری 
هوش مصنوعــی و اقتصاد دیجیتــال، با حضور ۶ 
تاجر و سرمایه گذار ترک و حضور ۱۷۸ شرکت در 
وبینار بوده است و در جلســه مذاکره اختصاصی، 
۱۰ شــرکت دانش بنیان حضور داشــتند، ضمن 
آنکه نمایشگاه دســتاوردهای فناورانه نیز برگزار 

شده است.

جاده سازی برای ورود دانش بنیان ها به 
بازار

دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی گفت: یکــی از خدمات مهم 
توانمندســازی صندوق نــوآوری، توســعه بازار 
شــرکت های دانش بنیان است که بیشترین مبلغ 
حمایت بالعوض در دو ســال گذشته و نزدیک به 
۲۰ میلیارد تومان نیز در همین حوزه پرداخت شده 
است. این خدمت شامل "حمایت از حضور شرکت ها 
در نمایشــگاه ها و پاویون های داخلی و خارجی"، 
"نمایشــگاه های دائمی خارج از کشور" و "اعزام و 
پذیرش هیات های تجاری برای مذاکره شرکت های 

دانش بنیان با مشتریان بالقوه" است.
وی با تشــریح برنامه های ترویجی و مشــاوره ای 
صندوق نوآوری تحت عنوان "کلینیک مشــاوره 
مدیریت صــادرات" خاطر نشــان کــرد: یکی از 
برنامه های این کلینیک، یکشــنبه های صادراتی 
است که روزهای یکشــنبه اجرا می شود. در این 
برنامه مشــاوران حوزه صادرات برای ارائه مشاوره 
به شــرکت های دانش بنیــان حضــور خواهند 
داشــت. همچنین کســانی که در بازارهای هدف 
شــرکت های دانش بنیان ســابقه فعالیت دارند، 
حضور داشــته و تجربیــات خود را به شــرکت ها 
ارائه می کنند. عالوه بر ایــن رایزن های بازرگانی 
ما در کشــورهای هدف نیز در ایــن برنامه حضور 
خواهند داشــت و اطالعــات مربوط بــه فعالیت 
در کشــورهای هــدف ماننــد محدودیت هــا، 
 فرصت هــا و مزیت ها را در اختیار شــرکت ها قرار

 می دهند.
شــاوردی هدف از برگزاری یکشنبه های صادراتی 
را هموارســازی مســیر صــادرات محصــوالت 
شــرکت های دانش بنیان عنوان و ابراز امیدواری 
کرد که با برنامه یکشــنبه های صادراتی بتوان به 
شــرکت های دانش بنیان آموزش و مشاوره برای 
ورود به بــازار صادراتــی، ارائه و تجربیــات افراد 
فعال در این حــوزه به شــرکت های دانش بنیان 
 منتقــل و مســیر ورود آنها به بازارهــای خارجی

 تسریع و تسهیل شود.

ایجاد خطوط مونتاژ و توليد در 5 كشور

صادرات قطعی محصوالت دانش بنیان به ۴ کشور
News kasbokar@gmail.com

بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ۱۳۵ پایگاه 
تخصصی شکل گرفت تا متخصصان ایرانی خارج از 
کشور خدمات خود را توسعه دهند.به گزارش معاونت 
علمی و فنــاوری، با فعالیــت ۱۳۵ پایگاه تخصصی 
همکار، فعالیت متخصصان ایرانی خارج از کشــور 

توسعه یافت تا نیازهای داخلی را رفع کنند.
پایگاه هایی که از میان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز 
رشــد، پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان 
منتخب کشور انتخاب شده اند و میزبان متخصصان 
و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور هستند تا توان 
تخصصی خود را در بخش مورد نظر خود به اشتراک 

بگذارند.
اســتفاده از توان تخصصی ایرانیان خارج از کشــور 
یکی از ظرفیت های بالقوه ای اســت که می تواند به 
شــکلی اصولی و درســت به نیازهای داخلی پاسخ 

دهد. تخصص هایی که در دیگر کشورها وجود دارد 
اما می تواند در خدمت رفع نیازهای ملی درآید. این 
توان تخصصی در قالب عضویــت این افراد به عنوان 
هیات علمی، ایجاد شــرکت های دانش بنیان، انجام 

پژوهش های کاربردی و غیره به کمک می آید.
بر همین اســاس معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری با عقــد قراردادهایــی با دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، مراکز رشــد، پارک های فناوری و 
شــرکت های دانش بنیان منتخب کشــور اقدام به 
ایجاد پایگاه هایی تخصصی کرده اســت تا به کمک 
آنها توان متخصصان و کارآفرینــان ایرانی خارج از 

کشــور را به نیازهای داخلی پیوند زند. این کار هم 
کشو ر را از این توان سیراب می کند و هم اثرگذاری 
 ایرانیان خارج نشــین را در داخل کشــور افزایش

 می دهد.
این کار ذیــل برنامه همــکاری بــا متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با حمایت از شکل 
گیری ۱۳۵ پایگاه که شــامل بهترین دانشــگاه ها، 
پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان کشور، اجرایی 

شده است.
برخی از این پایگاه ها شــامل دانشگاه الزهرا، انجمن 
مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی 

شــیمی،تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه 
بین المللی امام خمینی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه 

تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و غیره می شود.
همچنین از دیگر پایگاه ها می توان به دانشگاه تهران، 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شــریف، دانشگاه علم و 
صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پارک فناوری 

پردیس و غیره اشاره کرد.
از میان این تعداد پایگاه های دانشگاه صنعتی شریف، 
دانشگاه تهران، خواجه نصیر، امیرکبیر، شهید بهشتی، 
تبریز، اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، پارک فناوری 
پردیس، پارک شریف و پژوهشــگاه رویان به عنوان 

پایگاه های برتر انتخاب شده اند.

گروه سامسونگ ۲۴۰ تریلیون وون )۲۰۶ میلیارد 
دالر( در سه سال آینده برای توسعه حضور در زیست 
داروها، هوش مصنوعی، نیمه رساناها و رباتیک در 
دوران پساکرونا ســرمایه گذاری خواهد کرد.این 
شرکت که گل سرسبد بزرگترین شرکتهای کره ای 
است، اعالم کرد این سرمایه گذاری تا سال ۲۰۲۳ 
به تحکیــم جایگاه جهانی سامســونگ در صنایع 
کلیدی مانند تراشــه ســازی کمک خواهد کرد و 
همزمان به این شــرکت امکان می دهد فرصتهای 
رشــد در حوزه های جدیدی مانند رباتیک و نسل 

جدید مخابرات را تجربه کند.

سامسونگ الکترونیکس که بزرگترین سازنده تراشه 
حافظه در جهان اســت، اعالم کرد این گروه قصد 
دارد بواسطه ادغام و خرید، فناوری و رهبری بازار را 
تحکیم کند اما به جزییات آمارهای سرمایه گذاری 
اشــاره ای نکرد. همچنین این شــرکت مشخص 
نکرد آیا جدیدترین رقم ســرمایه گــذاری اعالم 
شده شامل ۱۷ میلیارد دالر ســرمایه گذاری می 
شود که قرار است برای ساخت یک کارخانه تراشه 
سازی قراردادی جدید در آمریکا هزینه کند.برنامه 

سرمایه گذاری جدید ۳۰ درصد بزرگتر از استراتژی 
سه ساله قبلی سامسونگ است که در سال ۲۰۱۸ 
اعالم شد. این گروه تصمیم گرفت سرمایه گذاری 
را برای حفظ برتری فناوری خــود به خصوص در 
شرایط اضطراری در داخل و خارج از کشور افزایش 
دهد.سامسونگ الکترونیکس در بیانیه ای اعالم کرد 
صنعت تراشه سپر ایمنی اقتصاد کره است. سرمایه 
گذاری قابل توجه ما یک استراتژی بقا با این منطق 
بوده که بمحض از دست دادن توان رقابتی، بازگشت 

تقریبا غیرممکن خواهد بود.شرکتهای تراشه سازی 
رقیب نظیر شرکت TSMC تایوان و اینتل سرمایه 
گذاریهای بزرگی در بحبوحه کمبود جهانی تراشه 
و تشدید رقابت در بخش تراشه پیشرفته خواهند 
داشت.طبق اعالم کمیسیون تجارت منصفانه کره 
جنوبی، گروه سامسونگ ۵۹ زیرمجموعه با دارایی 
بالغ بر ۴۵۷ تریلیون وون دارد.بر اســاس گزارش 
رویترز، این برنامه ســرمایه گذاری درست پس از 
گذشت یک هفته از آزادی مشروط لی جائه یونگ، 
رییس سامســونگ که به اتهام پرداخت رشــوه و 

اختالس در زندان بود، اعالم شد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران از 
شناسایی و جمع آوری بیش از ۱۴۷ مرکز غیرمجاز 
استخراج رمز ارز شــامل ۱۳۰۰ دستگاه ماینر در 
هفته گذشــته خبر داد.مصطفی رجبی مشهدی 
گفت: روز یکشنبه نیاز مصرف برق کشور به ۶۳ هزار 
و ۶۰۰ مگاوات رسید که حدود ۳۰۰ مگاوات از روز 
شنبه بیشتر بوده است. این موضوع نشان می دهد 
که باید بیش از ۲۰۰۰ مگاوات دستگاه رمز ارز در 

کشور به صورت غیرمجاز فعال باشند.
ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به شناســایی و 
جمــع آوری ۱۴۷ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز 
ارز شــامل ۱۳۰۰ ماینر در هفته گذشــته افزود: 
مصرف ایــن مراکز حدود ۲۴۰۰ کیلووات اســت 
و تاکنــون موفق شــده ایم با همــکاری نیروهای 

امنیتی و هموطنان عزیــز ۵۰۰۰ مرکز غیرقانونی 
را شناسایی کنیم که شامل بیش از ۲۱۳ هزار ماینر 
با مصرف ۶۰۶ مگاوات می شــود و برای این میزان 
کشفیات حداقل ۸۰۰ مگاوات نیروگاه الزم بوده که 
خوشبختانه بار آن از شبکه سراسری برداشته شده 
اســت.وی اظهار کرد: اغلب موارد شناسایی شده 

در یک هفته گذشته در اســتان تهران، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی و لرستان بوده و به طور قطع 
در روزهای آینده با شناسایی بیشتر این فعالیت های 
غیرقانونی که در حال حاضر مخل امنیت و پایداری 
شبکه سراسری برق شده و در برخی ساعات حتی 
امکان تامین برق را برای همه هموطنان دشــوار 
می سازد، شــرایط بهتری را برای تامین برق مردم 

کشورمان فراهم خواهیم کرد.

معاونت علمی و فناوری اعالم كرد؛

تشکیل ۱۳۵ پایگاه تخصصی برای متخصصان ایرانی غیر مقیم

سرمایه گذاری ۲۰۶ میلیارد دالری سامسونگ برای پساکرونا

جمع آوری ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در هفته گذشته


