
وضعیت بازار بیانگــر افزایش صادرات فراورده های نفتی ایران به کشــورهای 
همسایه است؛ هرچند که آمار رسمی از میزان صادرات بنزین و سایر فراورده ها 
منتشر نشده اما طبق گفته های سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی ایران آغاز صادرات به افغانستان می تواند تحول خوبی در 
این حوزه باشد.به گزارش ایسنا، اواخر سال ١٣۹۷ با افتتاح فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، ایران در تولید بنزین خودکفا شــد و توانست دروازه های 
واردات این فرآورده استراتژیک به کشــور را ببندد. خودکفایی در تولید بنزین 
یکی از اهداف وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده است و بر این اساس میزان 
تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافت؛ به طوری که در فاصله سال های 
١٣۵۷ تا ١٣۵۹ به طور میانگین روزانه ١۴ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید 
شده که این مقدار در فاصله سال های ١٣۹۶ تا ١٣۹۷ )۹ ماه ابتدای سال ۹۷( 
با افزایش ۵.۹ برابری به میانگین روزانــه ۸٣ میلیون لیتر افزایش یافت.این در 

حالی است که مصرف روزانه بنزین در کشور نیز رقمی در همین حدود را تعقیب 
کرده است؛ به نحوی که در فاصله ســال های ١٣۹۶ تا ١٣۹۷ به طور میانگین 
روزانه حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد. واردات این فرآورده 
به کشور اما در فاصله سال های ١٣۵۷ تا ١٣۵۹ صفر بوده و به تدریج با افزایش 
تعداد خودروها و رشد زندگی شهرنشینی به ٣.۷ میلیون لیتر در روز در فاصله 
سال های ١٣۶۴ تا ١٣۶۷ رسید و در فاصله سال های ١٣۸۴ تا ١٣۸۷ به باالترین 
حد خود )١۶.۸ میلیون لیتر در روز( و پس از آن با روندی کاماًل کاهشی به ۷.۶ 
میلیون لیتر در روز در فاصله سال های ١٣۹٢ تا ١٣۹۵ )دولت یازدهم( رسید.

رقم واردات بنزین در فاصله ســال های ١٣۹۶ تا ١٣۹۷ )۹ ماهه ابتدای سال( 
۵.۹ میلیون لیتر ثبت شده اســت که این رقم به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از محل راه اندازی فازهای سه گانه پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس و دستیابی به خودکفایی در تأمین بنزین مورد 

نیاز کشور، ابتدای مهرماه ١٣۹۷ به صفر رسید و دیگر بنزینی وارد کشور نشده 
است.سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی در خصوص آخرین وضعیت صادرات بنزین و دیگر فراورده 
های نفتی به ایسنا  گفت: تاکنون جزئیات رسمی از آمار صادرات فرآورده منتشر 
نشده اما سال گذشته باالترین آمار صادراتی مربوط به بنزین ثبت شد؛ به طوری 
که حدود ٣ میلیارد دالر در کل ســال و در چهارماه نخست سال گذشته ۷۰۰ 
میلیون دالر صادرات بنزین صورت گرفت.وی با اشاره به دالیل کاهش صادرات 
اظهار کرد: در زمستان سال گذشته به دلیل کمبود سوخت مجبور به استفاده 
از گازوئیل برای بسیاری از نیروگاه ها شدیم و همین مساله موجب شد نتوانیم 
به تعهدات صادراتی خود پایبند باشــیم. در این راستابخشی از این تعهدات به 
امسال موکول و همچنین افزایش مصرف بنزین در داخل و همچنین لزوم انجام 
اورهال پاالیشگاه ها موجب کاهش صادرات شــد.به گفته سخنگوی اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در حال حاضر قیمت بنزین 
در کشورهای همسایه افزایش یافته که علت این موضوع نیز کاهش وجود این 
فراورده در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است. وی با اشاره به صادرات 
فرآورده های نفتی صادراتی دیگر همچون قیر، روغن، حالل ها و فرآورده های 
پتروشیمی نفتی گفت: در این بخشها موفق عمل کردیم و آمار و ارقام خوبی را 
بدست آوردیم اما صادرات بنزین پاالیشکاهی به حداقل رسید.وی با بیان اینکه 
اخیرا به پیام افغانستان برای آغاز صادرات فراورده های نفتی پاسخ مثبت دادیم، 
گفت: به نظر می رسد که از این طریق ایران می تواند تجارت با افغانستان را دو 
برابر کند و این در شرایطی است که دولت اشرف غنی به دلیل تحریمهای آمریکا 
به دنبال کاهش همکاری با ایران بود.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده 
های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: باتوجه به اتفاقات اخیر بازار مناسبی را 

برای صادرات نسبت به گذشته پیش بینی میکنیم.

همانطور که گفته شد، تا قبل از کرونا نیز کســب و کارها با مشکالتی مواجه بودند؛ طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان پایش فضای کسب و کار، برگشت چک از جمله 
مهمترین مشکالت صاحبان کسب و کار در ســال ١٣۹۵ بود. این مشکل تا حدی جدی 
بود که طبق آمار بانک مرکزی در سال ١٣۹۶، ٢٣ درصد ارزش و ١۵ درصد تعداد چکهای 
مبادله شده، برگشت خورده بود. ادامه دار شدن برگشت چک ها، از یک طرف موجب متضرر 
شدن افراد از انجام معامله با چک و از طرف دیگر منجر به کاهش نقدینگی آنها در انجام دیگر 
معامالت می شد.با شروع کرونا در اواخر سال ١٣۹۸، رفته رفته بازار تحت تأثیر قرار گرفت 
و شرایط رکود بر کشور حاکم شد. از طرف دیگر چون تا آن زمان، قانون جدید چک به طور 
ناقص اجرا می شد، انتظار می رفت تا احتمال برگشت چک در معامالت، زیاد باشد.با این حال، 
اما آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حتی اجرای ناقص قانون جدید چک، موجب شد تا 
کسب و کارها، حداقل از طریق چکهای بالمحل متضرر نشوند؛ زیرا با توجه به رکود بازار در 
اواخر سال ١٣۹۸ و تحت تأثیر کرونا، که انتظار می رفت در شش ماه ابتدایی سال ١٣۹۹ 
برای وصول چکهای سال ١٣۹۸ اقدام شده باشد، ۴۹ میلیون فقره چک به ارزش ۹۵۷.۸ 

هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزش ١۰۷.۴ هزار 
میلیارد تومان برگشت خورد. طبق این آمار، هر دو نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به 
مبادله شده در شش ماه ابتدایی سال ١٣۹۹ برابر با ١١.٢ درصد بود.در صورتی که اگر مطابق 
با روند سال ١٣۹۶ چک ها برگشت می خوردند، باید از ۴۹ میلیون فقره چک صادرشده در ۶ 
ماه ابتدایی سال ١٣۹۹،۷.٣۵ میلیون فقره چک برگشت می خورد؛ و از ۹۵۷.۸ هزار میلیارد 
تومان چک مبادله شده، ٢٢۰.٣ هزار میلیارد تومان برگشت می خورد.بنابراین، با توجه به 
تأثیرات مثبت قانون جدید چک در جهت جلوگیری از آســیب دیدن کسب و کارها، الزم 
است تا در این شرایط که کرونا بر فضای کشور سایه افکنده، خدمات بانکی در حوزه چک، 

به صورت الکترونیکی و غیرحضوری نیز ارائه شود.

لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت کاهش مراجعه مردم 
به بانک

با وجود اینکه کرونا جان مردم را تهدید می کند، همچنین با توسعه خدمات از راه دور 

که بسیاری از مردم نیز با توجه به شرایط کرونایی کشور مایل به بهره مند شدن از آن 
هستند، می توان انتظار داشت که فراهم کردن خدمات الکترونیکی چک نیز می تواند 
عالوه بر کاهش حضور مردم در شــعب بانکی به منظور دریافت خدمات چک، باعث 
کاهش آمار ابتالء به کرونا نیز بشود.از این رو، از جمله خدمات الکترونیکی چک که الزم 
است تا بانک مرکزی موجبات آن را فراهم کند، شامل راه اندازی چکهای الکترونیک، 
اتصال خودپردازها به سامانه صیاد، ثبت چک از طریق پیامک و ارسال پیامک ثبت چک 
در سامانه صیاد به گیرنده چک است.با وجود اینکه راهکارهای کاهش حضور مردم در 
بانک، مدتهاست که مطرح می شــود و مورد قبول مسئولین بانک مرکزی، نمایندگان 
مجلس و کارشناسان حوزه بانک است، اما همچنان این امکان فراهم نشده است.در این 
راستا، نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
می گوید: ما مدت هاســت به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد 
گفته ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این 
تأخیر اصاًل قابل دفاع نیست.همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در 

مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در 
مناطق محروم فعالیت دارند نیز می تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است 
که برای این دسته از افراد راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق 

پیامک نیز می تواند در این جهت مفید باشد.

جدیت در عمل، الزمه ارائه خدمات نوآورانه چک به مردم
با توجه به شــیوع کرونا و احتمال پیشــرو بودن پیک های بعدی کرونا در کشور، که 
حتی دولت نیز برای حفظ جان مــردم، تعطیلی های پیاپی برقــرار می کند تا مردم 
کمتر به خطر بیفتند، الزم اســت تا با ارائه خدمات غیرحضــوری بانکی نیز، از حضور 
مردم در مکان های شــلوغی همچون بانک جلوگیری شــود. این کار نیازمند جدیت 
بانک مرکزی در ارائه خدمات اســت. با توجــه به تغییر دولت و احتمــال زیاد تغییر 
 رئیس بانک مرکزی، انتظار می رود تا نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکالت مردم در

 رابطه با موضوع چک باشند.

با توجه به تشدیدشیوع کرونا باید با ارائه خدمات غیرحضوری 
بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و 
ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور 
مردم در شعب جلوگیری کرد.به گزارش مهر، با توجه به شیوع 
کرونا در کشور، الزم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی 
مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد 
امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم 

در مکان های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار 
نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.حدود 
یکسال ونیم است که کرونا در فضای اقتصادی کشور ریشه 
دوانده و به نوبه خود در بازار معامالت و کســب و کار مردم، 
مشکالتی را ایجاد کرده است. هر چند تا قبل از کرونا نیز کسب 
و کارها با مشکالت متعددی رو به رو بودند، اما شروع کرونا بر 
این مشکالت افزود.در این میان، کسب و کارهای کوچک 

بیشتر از همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند؛ رکودی که در 
بازار حاکم شد و در پی آن کاهش معامالت، عمالً باعث شد تا 
کسب و کارها برای مدتی بخوابند و مشکالت عمده ای برای 
انها ایجاد شود. عالوه بر این، آغاز کرونا عدم قطعیتی در بازار به 
وجود آورد که به مشاغل لطمه زد. بنابراین افرادی که با چک 
معامله انجام می دادند نیز تحت تأثیر کرونا و پاس نشدن چک 

متحمل ضرر می شدند.

مدیــرکل واردات گمرک ایران اســامی ۹۵۰ قلم 
کاالی مجاز قابل ورود همراه مسافر از مناطق آزاد را 

به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
به گزارش گمــرک ایران، علی وکیلــی مدیرکل 
دفتر واردات کاالی گمرک ایران، لیست ۹۵۰ قلم 
کاالی مجاز برای ورود به کشــور همراه مسافر از 
مناطق آزاد را به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد.

لیست کاالهای ابالغی بر اساس اعالم دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر ابقاء اقالم 
کاالی همراه مسافر سال ١٣۹۹ مناطق آزاد برای 
سال ١۴۰۰ بوده است.دفتر یادشده با ضمائم همراه 
در خصوص ١۵۰ قلم کاالی مسافری متمم ارسال 
و اعالم می دارد، جلســه کارگروه تعیین سهمیه و 
فهرست کاالی همراه مسافر مناطق آزاد در تاریخ 

٢۷ تیرماه ١۴۰۰ برگزارو ضمن ویرایش فهرست 
کاالی مجاز تحت این عنوان، سقف واردات کاالی 
همراه مسافر به مناطق آزاد در سال ١۴۰۰ به میزان 
١۰ درصد نســبت به ســال ١٣۹۹ کاهش یافت.

شایان ذکر است طی دو فقره نامه ابالغی فوق الذکر، 
مجموعاً تعــداد ۹۵۰ قلم کاال تحــت رویه کاالی 

همراه مسافر مناطق آزاد قابل ورود خواهد بود.

سخنگوی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، از 
پایان زمان اوج مصرف آب در بســیاری از شــهرهای 
کشور خبر داد.به گزارش صداوسیما، حمیدرضا کشفی 
با اشاره به اینکه هفته آینده بازهم افزایش دما در کشور 
خواهیم داشــت که البته به شــدت ماه های گذشته 
نخواهد بود افزود: در حال حاضر زمان اوج مصرف آب 
و نیاز باال به توزیع آب شرب گذشــته است و باوجود 

کمبود بارش ها و مواجه شــدن با قطعی های برق در 
بسیاری از تأسیسات شهری و روستایی، ما توانستیم 
کمترین میزان قطعی پیش بینی شده را در آب شرب 
داشته باشیم.وی با تاکید بر لزوم صرفه جویی به دلیل 
کاهش بارندگی ها و میزان ذخایر آب های ســطحی 
گفت: هم اکنون پایداری تأمین آب شرب در بسیاری 
از شهرها و روستاهای کشور برقرار است به جز مناطقی 

که در حال تعمیرات تأسیسات هستیم و یا به دلیل از 
دست دادن منابع، با تانکر آبرسانی می شود.سخنگوی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ادامه داد: طبق 
پیش بینی های انجام شده ما در زمان اوج مصرف ٣۰٣ 
شهر دارای تنش آبی داشتیم که باید برای تأمین آب 
پایدار در این شهرها سامانه های طراحی شده ساخته و 

به بهره برداری بر سد.

افغانستان از ایران درخواست سوخت کرد

ممانعت قانون جدید چک از صدور چک بالمحل

توسعه ثبت و تائید غیرحضوری چک در انتظار اقدام بانک مرکزی

دوره اوج مصرف آب در بسیاری از شهرها به پایان رسیدکاالهای مجاز مسافری از مناطق آزاد به ۹۵۰ قلم کاهش یافت
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معاون اول رییس جمهور؛

 جدول زمانبندی
 وعده  های دولت تهیه شود

توافق وزارت راه و 
بورس کاال برای عرضه 

اوراق سلف مسکن

حجم صندوق های 
بورسی ۵۳۰ هزار 

میلیارد  شد

سرمقاله

 شروط کاهش
 انتظارات تورمی 

یکــی از مســائل مهم در 
قیمت ارز انتظارات تورمی، 
فضای روانی و هماهنگی 
گفتمان مســئوالن است. 

در این بین بایستی انتظارات...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه۳ 

2

2

افزایش 20 درصدی 
قیمت خودرو  در 2ماه

 مسیر  تورم  
در ماه های آینده 

قیمت ارز  به چه سمت و سویی می رود؟

سیگنال های متناقض  به  نرخ  دالر
صفحه۳

صفحه۳

ساخت و ساز  رونق می گیرد؟
ساخت   یک   میلیون   مسکن   در   سال   چقدر   هزینه    دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در خصوص 
عرضه خودروهای شرکت های داخلی هم گفت: 
در دو ماه گذشته محدودیت عرضه خودرو در 
شرکت های خودرو سازی را شــاهد بودیم بر 
این اساس، در حال حاضر زمینه عرضه خودرو 
دربازار کم است.به گزارش صداوسیما، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان خودرو گفــت: از دو ماه 
گذشته تا به امروز، شاهد افزایش ٢۰ درصدی 
قیمت خودرو در بازار هستیم.ســعید موتمنی 
افزود: از اول تیر ماه تا به امــروز با افزایش نرخ 
ارز، قیمت انواع خودروها هم باال رفته است.وی 
گفت: فروشــنده ها قیمت ها را بسیار باال اعالم 
می کنند ضمن اینکه خریدار هم به بازار مراجعه 

نمی کند...

یک کارشــناس اقتصادی ضمن بیــان اینکه در 
حال حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته اســت، 
پیش بینی کرد کــه در ماه های پیش رو همچنان 
روند تورم صعودی باشــد. کامران نــدری درباره 
ثبت تورم ۴۵.٢ درصدی در مرداد امســال  اظهار 
کرد: علت بنیادی تورم باال، رشــد نقدینگی است 
که این رشــد در پی برداشــت های زیاد دولت از 
حســاب تنخــواه بــرای تامین کســری بودجه 
 صورت گرفت و پایه پولی را نیز به شــدت افزایش 
داده اســت. وی افزود: عامل موثــر دیگر بر روند 
صعودی تورم، افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا 
بعد از مدتی خوش بینی که در اواخر سال گذشته 
و اوایل سال جاری نسبت به آغاز دولت جدید در 

آمریکا ایجاد شده بود...

 مقابله با کرونا،
  مهار گرانی و تامین

  معیشت مردم، 
اولویت های    دولت

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رییس جمهوری  تاکید کرد
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اقتصاد2
ایران وجهان

مسیر تورم در ماه های آینده 
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه در حال 
حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته است، پیش 
بینی کرد که در ماه های پیش رو همچنان روند 

تورم صعودی باشد. 
کامران ندری در گفت وگو با ایســنا، درباره ثبت 
تورم ۴۵.۲ درصدی در مرداد امســال  اظهار کرد: 
علت بنیادی تورم باال، رشــد نقدینگی اســت 
که این رشــد در پی برداشــت های زیاد دولت از 
حســاب تنخواه بــرای تامین کســری بودجه 
 صورت گرفت و پایه پولی را نیز به شدت افزایش 

داده است. 
وی افزود: عامل موثر دیگر بر روند صعودی تورم، 
افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا بعد از مدتی 
خوش بینی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال 
جاری نسبت به آغاز دولت جدید در آمریکا ایجاد 

شده بود، کمرنگ شد.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: با روی 
کارآمدن دولت جدید در ایــران نیز انتظارات 
تورمی بر مــدار افزایش قرار گرفت و از ســوی 
دیگــر، از آنجا کــه وزرای پیشــنهادی دولت 
رئیســی در اظهارات خود می گویند که روند 
صعودی تورم در دو تا ســه ســال دیگر پابرجا 
خواهــد ماند، این مورد موجب شــده اســت 
که انتظارات تورمــی در ســالجاری افزایش 
 یابــد و تاثیر خــود را بر تــداوم روند صعودی 

تورم بگذارد. 
ندری درباره پیش بینی تــورم در ماه های آینده 
گفت: پیش بینی کارشناسان براساس عملکرد 
و اظهارنظرهای مسئوالن و دولتمردان است که 
تاکنون دولت فعلی و گزینه های مطرح شده برای 
تصدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کنترل تورم 
را به عنوان هدف و اولویت اول خود بیان نکرده اند 
که بنابراین، پیش بینی ها در این زمینه این است 
که تورم و روند صعودی آن در ماه های بعدی نیز 

ادامه خواهد یافت.

پیش بینی کارشناسی از آینده بورس
بازار ســرمایه در این روزها با چراغ ســبز به راه 
خود ادامه می دهــد؛ به طوریکه روز گذشــته 
شــاخص کل بورس توانســت از یک میلیون و 
۵۴۰ هــزار واحد نیز عبور کنــد. اتفاقی که یک 
تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را انتظارات تورمی 
و افزایش قیمت دالر می داند و بر این باور اســت 
 که احتماال بازار ســرمایه در شــهریورماه کمی 

درجا بزند.
روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
بازار سرمایه متاثر از چند اتفاق این شمایل را پیدا 
کرده است، توضیح داد: نخست آنکه توافق برجام 
صورت نگرفت و زمان بر شد و به دست تیم دولت 
جدید افتاد. ذهنیت بازار سرمایه در بهار اینطور بود 
که انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا کرده بود 
و دالر را زیر ۲۰ هزار تومان دیده می شــد. حتی 
دولتمردان دولت قبل دالر ۱۷ یا ۱۵ هزار تومانی را 
لحاظ می کردند. اما این نگاه تغییر کرد، زیرا توافق 
صورت نگرفت و گزارش های پولی بانک مرکزی به 
شدت نشان از تورم و پول پاشی داشت و این باعث 

شد به افزایش قیمت ارز دامن زده شود.
وی با بیان اینکه قیمــت ارز به عنوان مهمترین 
متغییر تاثیرگذار روی ۷۰ درصد بازار سرمایه است، 
گفت: در تیرماه نگاه بازار سرمایه همراه تغییرات 
مذکور تغییر کرد و انتظارات تورمی باعث رشــد 
قیمت های دالر و بازار سرمایه شد. چند سال قبل 
ابتدا قیمت دالر افزایش می یافت بعد روند بازار 
سرمایه صعودی می شــد، اما اکنون بازار سرمایه 
به هوشمندی و عقالنیتی رسیده است که گاهی 
زودتر از بازار حواله و دالر متوجه می شود شرایط 
اقتصاد کالن به کدام سمت می رود. طبعا بازاری 
که خود را با دالر ۲۰ هزار تومانی هماهنگ کرده 
بود زمانی که دالر ۲۵ هزار تومانی را قیمت گذاری 

کند، ۲۵ درصد رشد می کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص 
کل بورس از یک میلیــون و ۵۰۰ هزار واحد گذر 
کرده است، اظهار کرد: از اینجا به بعد باید احتمال 
زد و خورد عرضه و تقاضا زیاد اســت، یعنی اگر 
قرار باشد دالر در محدوده ۲۷ هزار تومان و دالر 
نیما در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی بماند انتظار 
نمی رود شــاخص کل بورس به دو میلیون واحد 
برسد. احتماال در شــهریورماه کمی درجا زدن را 
در بازار تجربه کنیم. البته باز هم بستگی به قیمت 

دالر دارد.
او معتقد است، اگر قیمت دالر توسط دولت جدید 
کنترل شود و ارزپاشــی صورت بگیرد، روی بازار 
سرمایه تاثیر مثبت نمی گذارد اما اگر قیمت باال 
رود که بعید است، بازار با هیجان به راه خودا ادمه 
می دهد. امــا به طور کلی انتظار مــی رود تعادل 

ایجاد شود.

خبر

به گفته مدیر توســعه بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران، 
افراد بــا خرید اوراق ســلف 
مــوازی مســکن در بورس 
کاال، می تواننــد مســکن 
متری را خریداری کنند. به گزارش تجارت نیوز، جواد 
فالح، درباره انتشار اوراق ســلف موازی مسکن )خرید 
متری مسکن( افزود: از زمستان ســال گذشته، طرح 
فروش متری مسکن در وزارت راه و شهرسازی مطرح 
 شــد و مورد توافق بورس کاال و وزارت راه و شهرسازی

 قرار گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از راهکار های خانه دار شدن مردم، 
فروش متری زمین است گفت: با توجه به افزایش قیمت 
مسکن، برخی افراد قدرت خرید یک واحد مسکونی را 
ندارند که با این طرح افراد می توانند با توجه به مبلغی که 

دارند اقدام به خرید کنند.
فالح درباره مزیت این طرح اضافه کرد: در پیش فروش 
مسکن مبلغ ملک در چند دوره واریز می شود، اما هیچ 
ضمانتی برای تحویل به موقع آن وجود نــدارد، اما در 
خرید اوراق سلف مسکن، با مبلغ اندک هم می توان یک 
متر مربع خانه خریداری کرد و نیاز به پرداخت کامل پول 

واحد نیست ضمن اینکه، بورس کاال ضمانت تحویل به 
موقع واحد را می دهد و در زمان موعد بر اساس امید نامه 

مسکن را تحویل می دهد.
وی گفت: با نظارت و تضامینی که در بازار سرمایه وجود 
دارد خریدار با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری می کند 

و اگر ســازنده به تعهدات خود عمل نکند باید خسارت 
پرداخت کند.

فالح افزود: قیمت هر اوراق ســلف موازی، متناسب با 
ارزش حدودی واحد طبقه همکف که از همه بزرگتر و 
نقشه ضعیف دارد تعیین می شود و در زمان سر رسید 

اگر واحد بزرگتر و بهتری انتخاب شود باید مابه التفاوت 
آن را بپردازد.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران گفت: اگر 
فرد تصمیم دارد که یک واحــد کامل را خریداری کند 

می تواند اوراق بیشتری خریداری کند.
فالح با اشاره به اینکه ارزش اوراق سلف مسکن متناسب 
با قیمت مسکن رشد می کند افزود: افراد در زمانی که نیاز 
به پول دارند می توانند هر زمان، این اوراق را در بازار ثانویه 
بفروش برســاند. وی بیان کرد: با در نظر گرفتن پروژه 
ساختمانی، تعدادی اوراق سلف موازی، متناسب با امید 

نامه پروژه منتشر می شود.

اعالم آمادگی یک پروژه
فالح ادامه داد: تا امروز یک پروژه در پردیس اعالم امادگی 
کرده است و سایر سازندگان نیز تمایل برای حضور در این 

طرح را دارند.
وی با بیان اینکه برای انتشار این اوراق باید مقدمات آن 
فراهم شود گفت: برای اجرایی شدن طرح، بعد از تصویب 
در کمیته فقهی و تایید در بــورس کاال، باید در کمیته 

تنظیم مقررات بورس مطرح شود.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران بیان کرد: 
انتشار اوراق سلف موازی منتظر تایید نهایی هیئت مدیره 

بورس است تا زیر ساخت های الزم ایجاد شود.

بورس کاال تحویل به موقع را ضمانت می کند

توافق وزارت راه و بورس کاال برای عرضه اوراق سلف مسکن

رییسی در نخستین جلسه دولت سیزدهم؛
مقابله با کرونا، مهار گرانی و تامین 
معیشت مردم اولویت های مهم 

دولت است
رییس جمهور با بیان اینکه شــرایط امروز کشور 
شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما باید این 
شرایط تغییر کند، گفت: در برخی حوزه ها عقب 
ماندگی های جدی داریم که بایــد با کار و تالش 
شبانه روزی جبران شود. ســید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور روز پنج شنبه در نخستین جلسه 
دولت ســیزدهم، با بیان اینکه مردم باید عدالت 
در امور و پیشرفت را احساس کند، اظهار داشت: 
خدمتگزاران به مردم در دولت باید همه تالش خود 
را برای حل مشکالت مردم بکار گیرند و در این راه 
شب و روز نداشته باشند. رییسی با تاکید بر اینکه 
امروز بهترین مالک برای عدالت اجرای قانون است، 
گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل در نظر 
گرفته شود و اینکه آیا قانونمداری با انقالبی گری می 
سازد باید گفت بله. رییس جمهور با اشاره به اینکه 
در نظام والیت فقیه هیچ بن بستی نداریم، گفت: ما 
نباید گرفتار دیوان ساالری و پیچیدگی های اداری 
شــویم، انتظار مردم از دولت مسئله مهم و جدی 
مبارزه با فساد است. رییس جمهور خاطرنشان کرد: 
شرایط کنونی کشور نیازمند برنامه و زنان و مردان با 
اراده ای است که در مسیر تغییر وضع موجود نقش 

آفرینی کرده و گشایش ایجاد کنند.
رییسی با تبریک به وزیران که با آرای قابل توجهی 
اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کرده اند، اظهار 
داشــت: این مسئولیت امانتی اســت که مردم بر 
عهده من و شما ســپرده اند و شکر این نعمت آن 
است که در مسیر رضای خدا و رفع مشکالت مردم 
و کشور از آن استفاده کنیم و شب و روز نشناسیم و 
نیروهای خوب و ارزشمند را برای غلبه بر مشکالت 
بکار بگیریم. رییســی با بیان اینکه انتظار مردم از 
دولت مساله مهم مبارزه با فساد است، گفت: وزرا 
باید منافذ فسادخیز را شناسایی و تالش کنند که 
بسترهای فســادزا را اصالح کنند تا هر روز شاهد 
یک مشکل و مســاله جدیدی در کشور به ویژه در 
حوزه اقتصادی نباشیم. رییس جمهور اضافه کرد: 
در مسیر مبارزه با بسترهای فسادزا باید نسبت به 
حوزه های اقتصادی به ویــژه بخش صدور مجوز و 
امتیازها حساسیت ویژه داشت و سازوکار و مقرراتی 
وجود داشته باشد که مشکلی ایجاد نشود. در این 
مسیر پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال 
۸۰ که به خوبی وظایف قوا و دستگاههای نظارتی را 
در اصالح بسترهای فسادزا ترسیم کردند  را پیش 
روی خود داریم. رییسی خاطرنشان کرد: مبارزه با 
فساد و رانت از جمله مسائل بسیار مهمی است که 
به مردم وعده داده ام تا حتما در روزهای آغاز دولت 
به دولتمردان تاکید کنم لذا حتما باید مبارزه با رانت 
و فساد و اصالح زمینه های فساد در دستگاه ها مورد 
توجه جدی قرار بگیرد. رییسی گفت: از دیگر موارد 
مهمی که به مردم وعده دادیم ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال اســت که از وزیر مسکن و 
شهرســازی می خواهم با حساسیت و جدیت این 
موضوع را دنبال کند تا این وعده تحقق یابد. رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه بایــد دولت صادق الوعد 
باشیم، اظهار داشت: وعده هایی که به مردم دادیم 
جنبه رسانه ای و تبلیغاتی ندارد و امیدوارم با تالش 

شبانه روزی به تمام وعده های خود عمل کنیم.

معاون اول رییس جمهور؛
جدول زمانبنــدی وعده  های 

دولت تهیه شود
معاون اول رییس جمهور گفت: وزرا باید جدول 
زمانبندی برای تحقق وعده های خود را تهیه کند.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در اولین جلسه هیات 
دولت با اشاره به وعده های رییس جمهور در زمان 
انتخابات، اظهار کرد: مردم رییس جمهور را به صدق 
می شناسند. رییس جمهور وعده هایی به مردم داده 
اســت، وزرا هم در کمیسیون های مجلس شورای 
اسالمی قول هایی داده اند. حداقل هفت یا هشت 
رییس کمیسیون به من گفته اند قول های داده شده 
چه می شود؟ وی ادامه داد: وعده های رییس جمهور 
احصاء شده است باید ظرف زمانی تحقق این وعده ها 
مشخص شود. قول های وزرا هم باید احصاء شود، هر 
وزیری وعده های خود را احصاء کرده و زمانبندی و 
جدول بندی کند تا ماهانه روند پیشرفت وعده ها 
بررسی شود. معاون اول رییس جمهور همچنین 
تصریح کرد: اگر وزیر راه و شهرسازی قرار است یک 
میلیون مسکن در سال بسازد، باید مشخص کند در 
هر ماه چه تعدادی مسکن ساخته می شود. باید در 
وزارتخانه ها مشخص شود تولید به چه میزان انجام 
می شود؛ یعنی زمانبندی داشته باشد و وزرا هم باید 
این زمانبندی را مشــخص کنند. مخبر همچنین 
تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی یکی از وعده هایی 

است که باید محقق شود
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رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو در خصوص 
عرضه خودروهای شرکت های داخلی هم گفت: 
در دو ماه گذشــته محدودیت عرضــه خودرو در 
شرکت های خودرو ســازی را شاهد بودیم بر این 
اساس، در حال حاضر زمینه عرضه خودرو دربازار 

کم است.
به گزارش صداوسیما، رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو گفت: از دو ماه گذشــته تا به امروز، شاهد 
افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار هستیم.
ســعید موتمنی افزود: از اول تیر مــاه تا به امروز 
با افزایش نرخ ارز، قیمت انــواع خودروها هم باال 

رفته است.
وی گفت: فروشنده ها قیمت ها را بسیار باال اعالم 
می کنند ضمن اینکه خریدار هم به بازار مراجعه 

نمی کند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: 
بازار خودرو از دو هفته گذشــته در رکود کامل و 

خرید و فروش به نقطه صفر رسیده است.
موتنمی گفت: از اول تیرمــاه تا کنون، از زمانیکه 
ارز در کانال ۲۴ هزار تومان بود قیمت سمند ۲۰۰ 
میلیون تومان معامله می شود امروز هم که ارز در 
کانال ۲۷ هزار تومان اســت سمند ۲۴۰ میلیون 
تومان معامله می شود و یا پژو ۲۰۶ تیپ دو از ۲۱۰ 
میلیون امروز به ۲۵۵ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیــان ایتکــه عالوه بــر افزایــش قیمت 
خودروهای داخلی، خودروهای خارجی و مونتاژی 
هم حدود هفت درصد گران شــده است افزود: به 
عنوان مثال خودرو مونتاژی جک اس ۵ که دو ماه 
قبل ۶۷۰ میلیون تومــان بود امروز ۷۵۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شده و یا هایما اس ۷ که ۶۹۵ 
میلیون تومان بود امروز بــه ۷۷۰ میلیون تومان 

رسیده است.

خودرو از ابتدای تیر ماه تاکنون چقدر 
گران شد؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو در خصوص 
عرضه خودروهای شرکت های داخلی هم گفت: 
در دو ماه گذشــته محدودیت عرضــه خودرو در 
شرکت های خودرو ســازی را شاهد بودیم بر این 
اساس، در حال حاضر زمینه عرضه خودرو دربازار 

کم است.
موتمنی افزود: برای حل مشــکل فقــط باید به 
ســمت واردات خودروهای نو و دسته دوم برویم 

که اگر این اتفاق بیفتد بازار خودرو به حالت عادی 
می رســد و این محصول از یک کاالی سرمایه ای 

بیرون می آید.
وی گفت: با صدور مجوز واردات خودرو، انحصار 
شکسته خواهد شد و مصرف کننده با قیمت پایین 

تری می تواند سوار خودرو شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودرو افزود: در 
حال حاضر خودرو در بازار داخل کم اســت و نیاز 
بازار تامین نمی شــود و خودروهای داخلی هم از 
کیفیت بسیار پایینی برخودار هستند و مشتری 
بعد از خرید خودروی صفر، باید به تعمیرگاه و حل 

مشکالت خودرو بپردازد.
موتمنی در پایان گفت: هر جا که رقابت هســت 

پیشرفت هم هست.

ناظر گمرکات اســتان هرمزگان با بیان اینکه،  تا 
کنون حدود ۲ میلیون تن انواع کاالی اساســی 
ترخیص شده، گفت: تشــریفات ترخیص بیش از 
۶۰ هزار تن کاالی اساســی دیگر از جمله گندم 
در جریان اســت. محمد مخبر معاون اول رئیس 
جمهور در مورد وضعیت کاالهای اساسی کشور 
گفت: با وجود اینکه ذخیره کاالهای اساسی را در 
وضع بدی تحویل گرفتیم؛ امــا در این مدت کم 
توانســته  ایم ذخیره کاالهای اساسی را به نقطه 

مطمئن برسانیم.
وی تاکید کرد: اقدامات خوبی انجام شد و واردات 

خوبی داشــتیم و بعضی از کاالها که در بنادر بود 
و ترخیص و وارد کشــور شــد و امروز می توانم 
این خبر خــوب را به مــردم بدهم کــه ذخیره 
 کاالهای اساســی در کشــور به نقطه مطمئنی 

رسیده است.
در همیــن رابطه ابولفضل اکبرپــور در گفتگو با 
تسنیم، با اشــاره به اینکه،  از ابتدای سال تا امروز 
تقریبا ۲ میلیــون تن کاالی اساســی از گمرک 
شــهیدرجایی ترخیص شده اســت، گفت: این 
روند در روزهای پیش رو نیز با ســرعت بیشتری 
درحال انجام اســت و به نظر میرسد در روزهای 

آتی بازار شاهد تزریق حجم قابل توجهی از اقالم 
اساسی باشــد. مدیر کل گمرک شــهید رجایی 
گفت: این اقالم عمدتا شامل گندم، برنج، دانه های 
روغنی، شکر، روغن دارو و کود شیمیایی مورد نیاز 

کشاورزان است.
وی افزود، از ابتدای سال 33۴ هزار تن گندم به 
گمرک شهید رجایی اظهار شــده که ۲۱۰ هزار 
تن آن ترخیــص و ۱۲۰ هزار تن نیز درآســتانه 
 ترخیص بوده و به زودی به بــازار مصرف تزریق 

خواهد شد.
این مقام مسئول  با اشاره به  تاکیدات معاون اول 

رئیس جمهور در خصوص تامین کاالی اساسی، 
گفت: فرایند ترخیص کاالی اساسی بدون وقفه 
در حال انجام بوده و با تاکیــد معاون اول رئیس 
جمهور در صورت تکمیل اسناد وارداتی، ترخیص 
اقالم مــورد نیاز مردم بدون هیــچ گونه معطلی 

انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم،  کسری بودجه و تامین به موقع 
کاالی اساســی دو چالش فوری دولت سیزدهم 
میباشد که به نظر میرسد در روزهای اخیر مساله 
شناسی درستی از ســوی دولت در زمینه این دو 

چالش مهم کشور انجام شده است.

یک کارشناس حوزه ارزی معتقد اســت، تخصیص ارز ترجیحی موجب 
شــده تا با قاچاق معکوس کاالهــای وارداتی مواجه شــویم؛ بنابراین 
برنامه ریزی هایــی برای محدودیت تخصیــص ارز ترجیحی و حذف آن 

انجام شده است.
به گزارش ایرناپالس، جهش ارزی ســال ۱3۹۶ منجر به تصمیم گیری 
درباره یکی از متغیرهای اقتصادی شــد که آثار آن تــا کنون ادامه پیدا 
کرده اســت. به دنبال افزایش نرخ ارز در زمســتان ۱3۹۶، نرخ ۴۲۰۰ 
تومان برای هر دالر به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شــد تا واردات برخی 
گروه های کاالیی خاص با این نرخ انجام شــود. هــدف این نرخ گذاری 
برای ارز، حمایــت از تولیدکنندگانی بــود که نهاده هــای تولید خود 
را از خارج از کشــور تهیــه می کننــد و حمایــت از مصرف کنندگانی 
که بــا افزایش نرخ ارز، بخشــی از قــدرت خرید خود را از دســت داده 
بودند. با ایــن حال ارز ترجیحی بــه رخنه ای در اقتصاد کشــور تبدیل 
شــد که پیامدهای متفاوتــی به همراه داشــت و حتــی گروه هایی که 
 این نرخ گذاری بــرای حمایت از آنها انجام شــده بود نیز آســیب های 

آن را تحمل کردند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی موجب قاچاق 
معکوس شده و عالوه بر این، بر بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده 

در بورس نیز تأثیرگذار است.

قاچاق معکوس، آسیب نرخ ارز ترجیحی
یوسف کاووســی کارشناس مســائل ارزی در رابطه با آســیب های ارز 
ترجیحی بــه ایرناپالس گفت: تخصیص ارز ترجیحی موجب شــده تا با 
قاچاق معکوس کاالهای وارداتی روبه رو شــویم. یعنی کاالیی که با ارز 
ترجیحی وارد کشور شده، توسط عده ای صادر شده و با ارز به نرخ بازار آزاد 
به کشورهای دیگر فروخته شده است. در نتیجه، افرادی که دسترسی به 

چنین بازارهایی دارند از منافع ارز ترجیحی اســتفاده می کنند و مردم و 
مصرف کنندگان از آن بهره مند نمی شوند. بنابراین، تخصیص ارز ترجیحی 
محدود خواهد شــد. با این حال، افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه و سهام 
تأثیرگذار است. در نیمه دوم امسال قرار بر این است که ارزهای ترجیحی 
به طور کلی حذف شوند یا فقط برای چند قلم کاالی خاص مانند دارو ادامه 
پیدا کنند. البته زمینه حذف ارز ترجیحی برای دارو نیز آماده و تا حدودی 
نیز عملیاتی شده است. ارز ترجیحی موجب شد در مورد داروهایی مانند 
انســولین و برخی دیگر از داروهایی که واردکننده آنهــا بودیم، قاچاق 

معکوس رخ دهد.

سرنوشت رقابت در بازارهای خارجی پس از حذف ارز دولتی
بــه گفته ایــن کارشــناس مســائل ارزی، دیگــر موردی کــه امکان 
سوءاســتفاده های مختلــف را ایجاد می کند، ســوخت ارزانی اســت 
کــه در اختیار برخــی شــرکت ها و صنایع قــرار می گیرد. بــه عنوان  
نمونه، شــرکت های فعــال در صنعــت پتروشــیمی انواع ســوخت 
ماننــد مــازوت و گازوئیــل را با نــرخ یارانــه ای دریافــت می کنند و 
در برنامه ریزی هــا پیش بینــی شــده که ایــن یارانه به مــرور حذف 
 شــود تا شــرکت ها کاالی خود را با قیمت واقعی و تمام شــده به بازار 

عرضه کنند.
کاووسی افزود: در این حالت به نظر می رسد بازار داخلی کشش قیمت های 
باالتر را نداشته باشد. بازارهای صادراتی نیز از این جهت که تولیدکننده 
داخلی برای هزینه تولید، یارانه دریافت می کند، توان رقابت دارد. با وجود 
این یارانه است که صادرکننده می تواند کاالی خود را در بازارهایی مانند 
عراق و افغانستان به فروش برساند. پرسش این است که آیا تولیدکننده 
پس از حذف یارانه انرژی نیز امکان رقابت در بازار صادارتی را دارد یا خیر؟
به عنوان مثال قیمت یک پاکت سیمان با نرخی کنونی که 3۰ هزار تومان 

است، اگر یارانه حذف و قیمت سیمان مثاًل ۸۰ هزار تومان شود، باز هم 
می توانیم در خارج از کشور توان رقابت داشته باشیم؟

نرخ ارز چگونه سود و زیان شــرکت های بورسی را تغییر 
می دهد؟

در روزهای اخیر همزمان با افزایش نرخ ارز، شــاهد رشــد شاخص کل 
بورس هستیم و ســهامداران در حال تحلیل تأثیر حذف ارز ترجیحی بر 

روند آینده بازار هستند.
کاووسی درباره نقش نرخ ارز بر بازار ســهام گفت: حذف ارز ترجیحی و 
یارانه انرژی، بر ســودآوری شرکت های بورســی نیز تأثیرگذار است. در 
اینجاست که الزم است این شرکت ها را بررسی کنیم تا تشخیص دهیم 
بر چه اساسی می توانند فعالیت های خود را ادامه دهند. سهامداران برای 
شناخت شرکت هایی که ارز ترجیحی یا یارانه سوختشان حذف خواهد 
شد باید صورت های مالی را تجزیه و تحلیل کنند و سودآوری یا زیان دهی 
آنها را پیش بینی و نیز گزارش عملکرد شرکت های بورسی را بررسی کنند.

پرهیز سهامداران از رفتارهای گله ای
وی افزود: با توجه به اینکه با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد شاخص کل بورس 
هستیم، الزم است ســهامداران از رفتار گله ای پرهیز کنند و با افزایش 
قیمت یک سهم به آن ورود نکنند؛ چرا که بخشی از این افزایش قیمت ها 
به وســیله برخی از هلدینگ های بزرگ از جمله برخــی کارگزاری های 
بانک ها موجب این تغییرات قیمتی می شــوند و پــس از هجوم مردم و 
سهامداران خرد هیجان زده برای خرید سهام شرکت در قیمت های باال، 
بابت فروش ســهام در قیمت باال، پورســانت دریافت می کنند. بنابراین 
مردم باید بیشتر در زمینه خرید سهام دقت کنند تا اتفاقات سال گذشته 

تکرار نشود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: حجم صندوق های 
سرمایه گذاری بورسی به حدود ۵3۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش بازار سرمایه، میثم فدایی گفت: از این میزان، 3۷۰ هزار میلیارد 
تومان به صندوق های با درآمد ثابت تعلق دارد. صندوق های سهامی نیز 
۶۲ هزار میلیارد تومان از این حجم را به خود اختصاص داده اند. وی اضافه 

کرد: صندوق های بازارگردانی نیز اکنون حجمی حدود ۹۲ هزار میلیارد 
تومان دارند که این میزان نسبت به دی ماه سال گذشته با حدود ۴۴ درصد 

رشد مواجه بوده است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
صندوق های کاالیی، غالب این صندوق ها را مربوط به صندوق های طال 

دانست و افزود: حجم این صندوق ها اکنون به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است. بعد از ابالغیه اسفند ماه سال ۱3۹۹ سازمان بورس و 
اوراق بهادار مبنی بر خرید سهام به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت )افزایش حد نصاب(، این صندوق ها در ۵ ماه اخیر چیزی حدود ۱۴ 

هزار میلیارد تومان سهام خریداری کردند.

افزایش 20 درصدی قیمت خودرو در دو ماه

ترخیص هزاران تن کاالی اساسی از گمرک شهید رجایی

آسیب های ارز ترجیحی تمام می شود؟

حجم صندوق های بورسی ۵۳۰ هزار میلیارد تومان شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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عضو هیات مدیره اتحادیه سراســری مرغداران ایران 
گفت: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کاال در 
بازار است و دخالت های دستوری غیر از اینکه نظم بازار را 
برهم بزند دستاورد دیگری نخواهد داشت که امیدواریم با 
تدبیر دولت جدید مشکالت این صنعت در تولید و عرضه 
برطرف شود. سهرابی در جلسه هم اندیشی برای بهره 
برداری از واحد تولیدی زرماکیان مزرعه سبز به منظور 
کشتار و بسته بندی مرغ که با حضور برخی از مسئوالن و 
مرغداران شهرستان ساوه و مدیرعامل هلدینگ سرمایه 
گذاری بُرشا وابسته به گروه صنعتی میهن در مجتمع 
شیر و گوشت دامدشت ساوه برگزار شد، افزود: ظرفیت 
تولید مرغ گوشتی کشور ۱۵ درصد مازاد بر نیاز است 
و دلیل آن صادرات این محصول در سال های گذشته 
است. وی افزود: ایجاد زنجیره تکمیلی تولید و عرضه 
دام و طیور به همت هلدینگ ســرمایه گذاری بُرشا در 
ساوه با سازوکاری که اتخاذ شده است منجر به عرضه 
موفق محصول در بازار خواهد شد و اقتصاد مرغداری 

را توانمندتر خواهد کرد. وی نوسانات قیمت را ناشی از 
توزیع نامناسب مرغ و تخم مرغ دانست و افزود: تفاوت 
باالی میزان عرضه و تقاضای بازار منجر به نوســانات 
شدیدی قیمتی خواهد شد که کنترل قیمت را از توان 
بازار خارج خواهد کرد.او گفت: مرغداری ها سرمایه ملی 
کشور محسوب می شوند و ایجاد ساختارهای حرفه ای 
توسط مجموعه های ســرمایه گذاری نظیر هلدینگ 
برشا می تواند در حفظ سرمایه های ملی و ارتقای کیفی 
و کمی صنعت برق تاثیرگذار باشد. در ادامه رئیس هیات 
مدیره تعاونی مرغداران نمونه ساوه نیز گفت: با وجود 
مشکالتی که مرغداران با آن مواجه هستند مرغ مورد نیاز 
شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود و هرگونه 
اختالل در تامین مرغ به شبکه توزیع بر می گردد.جواد 
مقدم افزود: برخی مداخالت در توزیع مرغ موجب شده 
است که موضوع تامین مرغ مورد نیاز شهروندان ساوجی 
با اختالل مواجه شود. اصالح نحوه عرضه مرغ در بازار می 

تواند این چالش را برطرف کند.

شروط کاهش انتظارات تورمی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

یکی از مسائل مهم در قیمت ارز انتظارات تورمی، فضای روانی و هماهنگی گفتمان مسئوالن است. در این بین بایستی انتظارات تورمی را نیز کاهش داد. این موضوع هم از طریق برنامه ریزی مناسب و نشان دادن اقتدار، توانایی و رویکردهای 
مناسب دولت از یک سو و بروز شواهد از این عملکردها در سطح اقتصاد و جامعه از سوی دیگر امکان پذیر است. طبیعتا عملیاتی شدن برنامه ها هم سخت و زمانبراست. اما در حوزه روانی، کاهش انتظارات تورمی با توجه به تجربه دولت روحانی و 
اظهار نظرهای گوناگون و التهاب زای مسووالن، نیاز است مصاحبه ها در این خصوص محدود شده و یک پروتکل جامع برای آن تدوین شود. در چند روز گذشته همزمان با توییت خاندوزی، وزیراقتصاد دولت جدید در خصوص کاهش انتظارات 
تورمی، مخبر، معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه ای از بعید بودن به نتیجه رسیدن مذاکرات صحبت کردند. البته ایشان به برنامه ریزی بدون لغو تحریم ها هم اشاره داشته اند. معموال بازار به جای نقطه قوت، نکات منفی را در زمان التهاب 
دریافت می کند. بنابراین به دلیل حساسیت بازار نیاز است مذاکرات همیشه به عنوان گزینه روی میز باشد و این منافاتی با سرسختی در کسب نتایج ندارد. برای کاهش انتظارات تورمی همانطور که اشاره شد برنامه اقتدار و تالش دولت تاثیرگذار 
است. اما چون نتایج با توجه به شرایط اقتصادی به سختی و در طول زمان عملیاتی خواهد شد بنابراین در مقطع فعلی توجه به بار روانی بازارو پروتکل های رسانه ای در مصاحبه ها ضرورت دارد. مخبر پس از صحبت در خصوص احتمال ضعیف 
به نتیجه رسیدن مذاکرات، به نقل از رئیس جمهور از گشایش هایی در رابطه با ارزهای خارجی صحبت کرد. این تفاوت در اظهارنظر اهمیت موضوع توجه به بعد روانی جامعه را نشان می دهد. به هر ترتیب بازارها فارغ از جناح حاکم و رویکرد 
حاکم به مذاکرات و لغو تحریم ها حساسیت دارند. هر گونه سیگنال ناامیدکننده در موردمذاکرات قطعا التهاب زا خواهد بود. البته معطل کردن اقتصاد به امید مذاکرات وایجاد تنیدگی در بخش عملیات شایسته نیست. اما به دلیل زمانبر بودن 
بخش عملیات و درجهت به نتیجه رسیدن بخش عملیات حتما بایستی انتظارات تورمی و بار روانی بازارها مدیریت شود. شاید یکی از مهم ترین اقدامات دولت مدیریت انتظارات تورمی است. قطعا حذف مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن، آرزوی 
دالالن، سوداگران و رانت خواران از یک سو و خواسته اسرائیل و سایر مخالفان ایران از سوی دیگر است. بی تردید مذاکرات سرسختانه و مداوم در جهت احقاق حق ملت بر اساس قطعنامه 224۱ وظیفه دولت است. با توجه به فرمایشات رهبری 
برای رفع تحریم ها تاخیر جایز نیست. هر چند باید همزمان به دنبال خنثی سازی تحریم هاهم بود. در خصوص صحبت های وزیر نفت هم باید اشاره کرد موضوع فروش نفت و تهاتر موضوع تجربه شده و پیچیده ایست. با توجه به محدودیت های 
ارزی واولویت در واردات کاالهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات، تجربه تهاتر با برخی کشورها چندان هم مفید نبوده است. تجربه صادرات نفت و تهاتر با سیب زمینی با هند ازاذهان عمومی پاک نشده است. البته تهاتر با کاالهای مورد نیاز قطعا 
مفید خواهد بود. اما موضوع مهم این است که در شرایط تحریم حتی کشورهای دوست چندان به تهاتر پایاپای تن نمی دهند. ثانیا به دنبال اخذ تخفیف های سنگین و فروش کاالهای مازاد خود درجهت تهاتر هستند. البته تحلیل سخن وزیر با 
این خروجی که تهاتراتفاق خواهد افتاد و دالری به کشور برنمی گردد برداشتی غلط با میدان داری دالالن وسوداگران است. تا التهاب در بازار ایجاد شود. چراکه فروش نفت در سال گذشته درمحدوده ۵ میلیارد دالر بوده است. اما کشور صادرات 
غیرنفتی معادل 34/۵ میلیارد دالربا وجود تحریم ها و کرونا داشته است. بنابراین دالرهای فعلی موجود در بازار ناشی ازصادرات غیرنفتی است. قطعا با انجام واکسیناسیون در کشورهای منطقه افزایش صادرات غیرنفتی هم اتفاق خواهد افتاد. 
تفسیر سخنان وزیر نفت، انحرافی و در جهت ایجاد التهاب است.  اتفاقا در سامانه نیما در روز گذشته از 300 میلیون دالر عرضه شده فقط 70میلیون دالر به قیمت 23 هزار دالر خرید شده است. البته دلیل عمده عدم وجود خریدار محدودیت در 
واردات است. بنابراین دولت با محدودیت واردات تقاضا برای حواله دالر را در سامانه نیما کاهش داده است. این موضوع باعث شده به دلیل محدودیت در واردات، بازار کاالیی تورم شتابانی را تجربه کند. در حالیکه تورم در دالر و افزایش قیمت آن 

به دلیل محدودیت واردات کمتر است. این موضوع نیز بایستی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا واردات مواد اولیه و تجهیزات و کاالهای اساسی دچار وقفه نشود.

قیمت دالر این روزها تحت 
تاثیر سیگنال های مختلفی در 
نوسان است. در حالی معاون 
اول رئیس جمهور با اعالم خبر 
ایجاد گشایش در پول های 
بلوکه شده سیگنال مثبت به بازار ارز داد که وزیر نفت 
دولت سیزدهم اعالم کرد برای فروش نفت برنامه تهاتر با 
کاال را در نظر داریم. به عقیده کارشناسان اقتصادی این 
بدان معناست که کشور در فروش نفت دچار مشکالتی 
اســت که تصمیم گرفته نفت را در برابر کاال به فروش 
برساند. ارز حاصل از فروش نفت به خزانه دولت بازنمی 

گردد و این سیگنالی منفی به بازار ارز خواهد بود. 
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: یکی از 
مسائل مهم در قیمت ارز انتظارات تورمی،فضای روانی 
و هماهنگی گفتمان مسئوالن است. در این بین بایستی 
انتظارات تورمی را نیزکاهــش داد. این موضوع هم از 
طریق برنامه ریزی مناسب و نشان دادن اقتدار، توانایی 
ورویکردهای مناسب دولت از یک سو و بروز شواهد از 
این عملکردها در سطح اقتصاد وجامعه از سوی دیگر 
امکان پذیر است. حسین محمودی اصل اضافه کرد: 
البته هر گونه سیگنال ناامیدکننده در موردمذاکرات 
قطعا التهاب زا خواهد بود. البته معطل کردن اقتصاد 
به امید مذاکرات وایجــاد تنیدگی در بخش عملیات 

شایسته نیست. اما به دلیل زمانبر بودن بخش عملیات و 
درجهت به نتیجه رسیدن بخش عملیات حتما بایستی 
انتظارات تورمی و بار روانی بازارها مدیریت شود. شاید 
یکی از مهم ترین اقدامــات دولت مدیریت انتظارات 
تورمی است. قطعا حذف مذاکرات و به نتیجه رسیدن 
آن، آرزوی دالالن، ســوداگران و رانت خواران از یک 
سو و خواسته اسرائیل و سایر مخالفان ایران از سوی 
دیگر است. بی تردید مذاکرات سرسختانه و مداوم در 

جهتاحقاق حق ملت بر اساس قطعنامه 224۱ وظیفه 
دولت است.

این در حالی است که برخی از تحلیل گران فنی اعتقاد 
دارند که قیمت دالر در یــک ماه اخیر جهش زیادی 
را تجربه کرده اســت و نیاز به اصالح قیمت دارد. به 
گفته آنها دالر در یک مــاه اخیر بیش از 3 هزار تومان 
رشــد قیمت را به ثبت رســانده و طبیعی است که 
برخی از معامله گران تمایل داشته باشند که بخشی 

از ارزهای خریداری شــده خود را برای کسب سود 
به فروش برســانند. از نگاه این گــروه، قبل از اینکه 
اسکناس آمریکایی وارد کانال 2۸ هزار تومانی شود، 
بازارساز ســطح عرضه را باز هم بیشتر خواهد کرد و 
اجازه نخواهد داد که دالر وارد کانال جدیدی شــود. 
با این حال، در برابر این گروه دســته ای قرار دارند که 
 معتقدند اتفاق معنــاداری برای تغییــر جهت بازار 

رخ نداده است.

قیمت ارز  به چه سمت و سویی می رود؟

سیگنال های متناقض  به  نرخ  دالر
شایلی قرائی
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در حالــی انجمــن انبوه 
ســازان آمار ساخت  واحد 
مســکونی را ساالنه حدود 
400 هزار واحد اعالم کرده 
که قرار اســت بر اســاس 
وعده های دولت ســیزدهم ســاالنه یک میلیون 
واحد مســکونی در کشور ساخته شــود. این بدان 
معناست که در حال حاضر ساالنه حدود 400 هزار 
واحد مسکونی ســاخته و به بازار عرضه می شود. 
بنابراین برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد 
مســکونی رئیس جمهور، افزایش ۱۵0 درصدی 

تولید مسکن الزم است.
یک کارشناس مسکن در رابطه با امکان تحقق این 
برنامه می گوید: اگر زمین به انــدازه کافی تامین 
شود می توان به تحقق ســاخت یک میلیون واحد 
مسکونی در ســال امیدوار بود. به گفته ابوالفضل 
نوروزی، زمین هایی که می تواند به ســاخت یک 
میلیون واحد مســکونی کمک کنــد زمین هایی 
هستند که در حریم شهرهای وجود دارند. واگذاری 
زمین ها در حریم شهرها به عنوان الگویی موفق می 

تواند به تحقق این وعده کمک بسیاری کند. 
اما کمال اطهاری پژوهشگر توسعه به تکرار اشتباه 
دولت ها در بخش مســکن اشاره کرده و می گوید: 
در ۱۵ سال گذشــته، دو بار طرح جامع مسکن از 
سوی کارشناســان تهیه و به دولت ارائه شد. یک 
بار در ســال ۱3۸4 و بار دیگر در سال ۱394 این 
طرح توسط محققین نگاشته شــد اما در هر دو بار 
دولت برنامه خود برای مسکن را پیاده کرد و طرح 
جامع کنار گذاشته شد. به گفته وی، در دولت آقای 
احمدی نژاد به جای طرح جامع مسکن که تامین 
مسکن اقشار آسیب پذیر در بافت شهری را پیش 
بینی کرده بود؛ طرح مسکن مهر اجرا شد که بسیار 
ناپخته و متفاوت از طرح جامع مسکن بود. به دلیل 
عدم پیش بینی زیرساخت های الزم و حتی هزینه 

های اجرای طرح، مسکن مهر به پروژه ای شکست 
خورده تبدیل شد که به عنوان میراثی بد به دولت 
حسن روحانی و سپس به دولت ابراهیم رییسی به 

ارث رسیده است.
در همین رابطه، مهدی سلطان محمدی، کارشناس 
اقتصاد مسکن معتقد است، به شرطی برنامه تولید 
یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق می شود 
که سرمایه گذاری آن از سوی مردم صورت بگیرد 
اما آنچه که باعث شده تا به امروز مردم مشارکتی در 
این حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسکن 
ساالنه بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی باشد 

بحث تورم است. 
یک کارشناس مسکن در رابطه با امکان تحقق این 
برنامه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: اگر زمین 
به اندازه کافی تامین شود می توان به تحقق ساخت 

یک میلیون واحد مسکونی در سال امیدوار بود. به 
گفته ابوالفضل نوروزی، زمیــن هایی که می تواند 
به ســاخت یک میلیون واحد مسکونی کمک کند 
زمین هایی هســتند که در حریم شهرهای وجود 
دارند. واگذاری زمین ها در حریم شهرها به عنوان 
الگویی موفق می تواند بــه تحقق این وعده کمک 

بسیاری کند.
وی اظهار داشت: در ســالهای اخیر شاهد رشد بی 
سابقه قیمت مسکن در کشور هستیم. راهکارهای 
بســیاری برای خروج از این بحران امتحان شد که 
نتایج رضایت بخشــی نداشته اســت. در سالهای 
اخیر ساماندهی بازار مسکن با شکست روبرو شد و 
بسیاری از مردم نه تنها از خرید خانه ناامید شده اند 
که مستاجران نیز دیگر توانایی پرداخت اجاره های 

سنگین را ندارند. 

کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: واگذاری زمین ها 
در حریم شهرها می تواند راهکاری قابل اطمینان 
برای تحقق ساخت مسکن شود. در صورت انتقال 
زمین از وزارت جهاد کشــاورزی بــه وزارت راه و 
شهرسازی، شــرایط برای اجرای سیاست ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی برای رستم قاسمی 

فراهم می شود.
به گفته نــوروزی، زمین مهم تریــن و اصلی ترین 
فاکتور برای ساخت مسکن است. اگر زمین با راهکار 
عنوان شده در اختیار قرار داده شود نصف مشکالت 
پیش روی ساخت واحدهای مســکونی برداشته 
خواهد شد. زمین به عنوان اصلی ترین نهاده تولید 
مسکن به طور متوســط ۵0 درصد از هزینه های 
تمام شده مسکن را تشکیل می دهد و این رقم در 

کالنشهرها به بیش از 70 درصد هم می رسد. 

ساخت یک میلیون مسکن در سال چقدر هزینه دارد

ساخت و ساز  رونق می گیرد؟
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رییس انجمن فناوری چاپ ایران گفت: ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مختص صنعت چاپ و بسته بندی 
می تواند ضمن کاهش هزینه های تامین مواد اولیه، 
به توســعه این صنعت و همچنین توسعه صادرات 
دیگر محصوالت و کاالها در کشور بیانجامد. »محمد 
بیطرفان« افزود: اگر وزارتخانه  های صنعت، معدن و 
تجارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایجاد مناطق آزاد و 
ویژه چاپ را در دستور کار خود قرار دهند، برای کشور 
ارزآوری و ارزش افزوده بسیار خوبی به دنبال خواهد 
داشت و در توسعه صادرات دیگر اقالم موثر خواهد بود.
به گفته وی، امروز شــاهدیم ترکیه و امارات جا پای 
شــرکت های ایرانی در بازارهای کشورهای منطقه 
و همســایگان گذاشــته اند و امید می رود با حضور 
»ســیدرضا فاطمی امیــن« در راس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ضمن رونق و شکوفایی این صنعت، 
حمایت بیشتری از صادرکنندگان این بخش شاهد 
باشیم.بیطرفان ادامه  داد: انتظار می رود دولت برای 
توسعه صادرات محصوالت صنعت چاپ، تسهیالت 
و مشوق هایی قائل شود و به شرکت ها برای حضور در 

بازارهای بین المللی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های ایرانی از نظر فناوری 
و کیفیت محصوالت تولیــدی از توانمندی خوبی 
برای حضور در بازارهای بین المللی برخوردارند، اما 
مشــکالتی نظیر قیمت تمام شده باالتر و همچنین 
برخی بوروکراســی های دســت و پاگیر در عرصه 
صادرات، مانعی در این مســیر است.رییس انجمن 
فناوری چاپ ایران گفت: در این زمینه، ایجاد منطقه 
آزاد و ویژه چاپی بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیشنهاد شــد تا ضمن کاهش بوروکراسی ها در این 
صنعت، بتوان از پتانســیل این مناطق برای کاهش 

هزینه های تولید و تامین مواد اولیه استفاده کرد. وی 
بیان  داشت: این صنعت وابستگی بیش از ۸0 درصدی 
در تامین مواد اولیه، ملزومات و ماشین آالت خود دارد و 
عمده مواد اولیه نظیر مرکب ها، حالل ها، چسب ها، مواد 
اولیه حوزه بسته بندی انعطاف پذیر، ماشین آالت چاپ و 
قطعات آن وارداتی بوده و از کشورهایی مانند چین، ژاپن، 
آلمان، سوئد، ســوئیس و ایتالیا وارد می شود.بیطرفان 
اظهار داشت: در هفته های اخیر و با به هم ریختن اوضاع 
سیاسی در افغانستان، بخشی از صادرات صنعت چاپ 
دچار آسیب شده و باید برای حضور در بازارهای جدید 
تالش کرد.وی گفت: عمده بازارهای هدف صادراتی این 
صنعت را عالوه بر افغانستان، کشورهای عراق و اوراسیا 
تشکیل می دهد و در گذشــته حتی برخی کشورهای 
اروپایی در زمینه چاپ های ویژه و صنعتی از مشتریان 

شرکت های ایرانی بودند.
رییس انجمن فنــاوری چاپ ایران یــادآوری  کرد: 
پاندمی کرونا در حدود دو سال گذشته آسیب زیادی 
به صنعت چاپ به ویژه در بخش نشر و تبلیغات زد، اما 
این آســیب ها در بخش چاپ بسته بندی کمتر بود.
وی گفت: همچنین عالوه بر تعطیلی یا نیمه تعطیلی 
30 درصد واحدها تحت تاثیر تداوم تحریم ها و کرونا، 
افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه های فعاالن این صنعت 
را افزایش داد و در مجموع سال سختی را پشت سر 
گذاشتند.بیطرفان بیان  داشت: در شهرستان ها این 
آسیب ها، مشکالت و بیکار شدن نیروها بیشتر بود، زیرا 
به طور عمده در حوزه چاپ انتشاراتی و تبلیغاتی فعال 
هستند.وی ادامه  داد: یکی از ویژگی های صنعت چاپ، 
ارتباط مستقیم آن با رونق یا رکود اقتصادی است، بر 
این اساس رکود تورمی سال های گذشته فعالیت در 

این حوزه را نیز دچار رکود کرد.

طبق گزارش مســئوالن گمرک ایران، ده ها هزار تن 
برنج وارداتی که قبل از ممنوعیت فصلی به بنادر رسیده 
هنوز با توجه به عدم تعیین تکلیف ترخیص آنها در زمان 
ممنوعیت واردات، امکان ترخیص و ورود به بازار ندارد. 
این در حالی است که گمرک برای بار دوم در مدت اخیر 
از وزارت جهاد خواسته که وضعیت این کاال را مشخص 
کند.هر چند تقاضای فعاالن بازار بــرای عدم اعمال 
ممنوعیت واردات برنج در ســال جاری به نتیجه ای 
نرســید ولی در مصوبه ســتاد تنظیم بازار شرایطی 
 برای ترخیص در زمــان ممنوعیت فصلــی واردات 

برنج تعیین شد.
طبق این مصوبه مقرر شد که ممنوعیت فصلی واردات 
برنج از اول مــرداد ماه اعمال شــود و ترخیص برنج 
مشروط به این باشــد که اگر کاال تا 3۱ تیر ماه یعنی 
قبل از شروع ممنوعیت، اعالمیه ورود داشته و قبض 
انبار صادر شده باشد، در صورت داشتن ثبت سفارش 
ترخیص شود.اما قبل از شروع ممنوعیت، گمرک ایران 
طی مکاتبه ای با وزارت صمت اعالم کرد که حدود ۱0 
کشتی حاوی برنج از کشورهای مبدأ به سمت بنادر 
ایران حرکت کرده اند ولی احتمــاال تاریخ ورود آنها و 
زمانی که قبض انبار می شود، بعد از شروع ممنوعیت 
فصلی خواهد بود و در این صورت امکان ترخیص ندارد؛ 
از این رو گمرک  از وزارت صمت خواسته بود با توجه به 
کاهش ذخایر برنج و نیاز بازار جهت جلوگیری از افزایش 

قیمت این کاال، ممنوعیت فصلی را به تعویق بیندازد.
معاون فنی گمرک در مکاتبه خود با معاون بازرگانی 
داخلی وزارت صمت نســبت به کاهش ۶9 درصدی 
واردات برنج در ســال جاری و ذخایــر محدود آن در 
گمرکها هشدار داده و تاکید کرده بود که در این شرایط 
با عدم ورود برنج احتمال افزایش قیمت در بازار وجود 
دارد.با این حال تغییری در تصمیم اخذ شده با وجود 
بحث هایی که وجود داشت رخ نداد؛ تا اینکه ممنوعیت 
فصلی واردات برنج از اول مردادماه آغاز شــد و طولی 
نکشید که با ورود شناورهای حامل برنج، ترخیص این 

کاال با چالش مواجه شد.  
بر این اســاس در نیمه مردادماه، گمــرک ایران طی 
مکاتبه ای با وزارت جهاد کشاورزی موضوع را مطرح 
و اعالم کرده بود که »با وجود اینکه بخشی از شناورها 
قبل از شروع ممنوعیت به بنادر ایران رسیده ولی تاریخ 

قبض انبار آنها بعد از ممنوعیت است از این رو با توجه 
به اینکه ورود کاال به ۱2 مایلی آب های ســرزمینی 
یک کشور از نظر حقوقی، ورود کاال به قلمرو سیاسی 
آن محسوب می شــود، صاحبان محموله های برنج 
وارداتی درخواســت ترخیص این کاالهای رسیده را 
دارند، بنابراین اگر کشتی های حامل برنج های وارداتی 
قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به کشور رسیده و 
در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند، فارغ از اینکه اعالمیه 
ورود و یا قبض انبار آنها چه زمانی صادر شده است، آیا 
اجازه ترخیص از گمرک را طبق شرایط قبل از مقررات 

مربوطه دارند یا خیر؟«
نزدیک به 20 روز از این مکاتبه گذشته و ظاهرا تصمیم 
اجرایی جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است. از این 
رو بار دیگر در سوم شهریور ماه، جمال ارونقی- معاون 
فنی گمرک ایران- طی مکاتبه ای مجدد با گیالن پور - 
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت 
جهاد کشاورزی- خواسته با توجه به پیگیری های مکرر 
صاحبان کاال، تکلیف برنج های رسیده به ایران قبل از 

شروع ممنوعیت فصلی را مشخص کند.
این در حالی است که وضعیت قیمت برنج در بازار نشان 
از رشد قیمت برنج داخلی و خارجی دارد؛ به طوری که 
طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران قیمت برنج داخلی 
در تیرماه تا مرز 4۵ هزار تومان رفته و رشد بیش از 40 
درصدی نسبت به پارسال داشته است. در رابطه با برنج 
خارجی نیز قیمت از هر کیلو 30 هزار تومان در تیرماه 
عبور کرده و رشد ۵۱ درصدی قیمت را تجربه کرده بود.

این بی توجهی بــه وضعیت واردات برنــج و ذخیره 
محدود حدود 30 هزار تنی آن در گمرک قبل از شروع 
ممنوعیت در حالی رخ داده که معاون فنی گمرک ایران 
می گوید که طبق اعــالم صاحبان کاال، محموله های 
رسیده شامل بیش از ۵0 هزار تن برنج بوده و با وجود 
هشدارهایی که قبال داده شــده بود، اقدامی صورت 

نگرفته است.  
اینکه آیا ظرف روزهای آتــی، تصمیمی در خصوص 
برنج های دپو شده اتخاذ خواهد شد یا این محموله ها  
نیز مانند برنج های موجود در گمرک و بنادر مربوط به 
سال قبل، بیش از یک سال در گمرکها مانده و رسوب 
می کنند، موضوعی است که در واکنش وزارت جهاد 

مشخص خواهد شد.

ایجاد مناطق آزاد چاپ با هدف توسعه اقتصادی و افزایش صادرات 

ترخیص برنج به شرط ورود قبل از ممنوعیت

سرگردانی برنج های وارداتی تمام نشدش

بی نظمی در بازار، تنها دستاورد دخالت های دستوری در تولید مرغ
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موقعيت ایجاد شركت های دانش بنيان بيوتكنولوژی 
فراهم شد

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران با بیان اینکه موقعیت بسیار خوبی برای ایجاد شرکت های 
دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی فراهم شده اســت، گفت: راه نجات کشور در دانش 

بنیان شدن است.
سیروس زینلی در مراسم اختتامیه چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی 
بیوتکنولوژی به ظرفیت های متنوع بیوتکنولوژی در حوزه کارآفرینی و ایجاد شرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با تســهیل قوانین، برنامه های حمایتی 
و کارگاه های مختلفی که برای تشویق جوانان به کارآفرینی برگزار می شود، موقعیت 
بسیار خوبی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی فراهم شده است. 
خصوصاً اینکه این فرصت استثنایی را داریم که بدون محدودیت های کپی رایت، نسبت 

به مهندسی معکوس بسیاری از داروها و محصوالت زیست فناوری اقدام کنیم.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران با اشــاره به تالش های زنده یاد دکتر بهزاد قره یاضی 
برای هموار کردن مسیر استفاده از این فرصت خصوصاً در بخش کشاورزی که ساالنه 
شاهد ۴،۵ میلیارد دالر واردات هستیم، اظهار داشت: نجات کشور در دانش بنیان شدن 
است و خوشبختانه مسئوالن عالی نظام خصوصاً مقام معظم رهبری هم بر اهمیت این 
موضوع واقف اند و قطعاً در صورت محدود کردن واردات می توان فرصت های بسیار خوبی 
را برای کارآفرینی و توسعه شرکت های دانش بنیان داخلی فراهم کرد.وی افزود: انجمن 
بیوتکنولوژی ایران هم سعی دارد به نوبه خود با برنامه های مختلف در این مسیر به کمک 

جوانان بیاید.
چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران توسط انجمن 
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران و با همکاری دانشگاه یزد و انجمن های علمی و 
مؤسسات پژوهشی این حوزه از ۳۱ مردادماه تا دوم شهریورماه ۱۴۰۰ به صورت آنالین 

)برخط( برگزار شد.
اجرای مراسم ویژه بزرگداشت زنده یاد دکتر قره یاضی، برگزاری نشست های تخصصی 
جنبی، معرفی و تجلیل از دکتر محمود توالیی به عنوان چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژی 
ایران و مهندس صادق شــجاعی به عنوان دانشــور جوان بیوتکنولوژی کشور از دیگر 

برنامه های این همایش بود.
این همایش بین المللی هر دو سال یک بار به منظور آشنایی پژوهشگران و تولیدکنندگان 
داخلی با جدیدترین دستاوردهای زیست فناوری ایران و جهان برگزار می شود. این دوره 
از همایش به منظور تاکید بر اهمیت زیست فناوری در حوزه امنیت غذایی و تبیین این 

مهم با شعار »سده ۱۴۰۰: زیست فناوری برای امنیت غذایی و سالمت« برگزار شد.

تولید واکسن خوراکی کرونا در سال آینده
تسهيالت معاونت علمی برای انتشار مقاالت علمی واكسن ها

عضو کمیته ملی واکسن کرونا با بیان اینکه دو واکسن ایرانی کرونا تا پایان 
سال مجوز تست بالینی را دریافت می کنند، گفت: سال آینده سه واکسن 
که یکی از آنها خوراکی اســت، وارد فاز بالینی می شــود.دکتر مصطفی 
قانعی در خصوص آخرین وضعیت شرکت های دانش بنیانی که در زمینه 
واکسن های کرونا فعالیت می کنند با بیان اینکه در کل ۹ شرکت داخلی 
به حوزه تولید واکسن عیله کرونا ورود پیدا کرده اند، گفت: در حال حاضر 
دو واکسن دیگر کرونا در آستانه اخذ مجوز بالینی هستند.وی با اشاره به 
این واکسن مبتنی بر ویروس کشته شده یا غیر فعال گفت: شرکت تولید 
کننده این واکسن هم تا پایان سال وارد فاز سوم کارآزمایی بالینی می شود.
عضو کمیته ملی واکسن کرونا خاطر نشان کرد: همچنین شرکت دیگری 
که روی واکسن کرونای مبتنی بر mRNA کار کرده و قرار است با اخذ 
مجوز وارد فاز بالینی شود؛ این شرکت فاز پیش بالینی را طی کرده است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خاطر نشان کرد: پرونده واکسن های امسال 
احتماالً با دو شرکتی که به آن اشاره کردیم بسته شود.

وی در خصوص سه شرکت دیگر گفت: واکسن های دیگری مبتنی بر ناقل 
ویروس، mRNA و واکســن خوراکی که در شرکت های دانش بنیان در 

حال تحقیق هستند، سال آینده وارد فازهای بالینی خواهند شد.
قانعی در خصوص چاپ مقاالت واکسن سازهای ایرانی عنوان کرد: زمانیکه 
هر یک از واکسن سازها مجوز کمیته اخالق می گیرند باید مقاالت هر یک از 
مراحل تست را منتشر کنند؛ ستاد زیست فناوری معاونت علمی به هر یک 
از واکسن سازها در راستای ایجاد کارگروهی برای انتشار مقاالت هر یک از 
فازهای تست واکسن تسهیالتی اعطا می کند. آنها می بایست در پایان هر فاز 
اقدام به انتشار مقاله بکنند.وی در خصوص مجوز از سازمان بهداشت جهانی 
گفت: فعاًل مسئله ما بهداشت جهانی نیســت زیرا نیاز کشور به واکسن به 
حدی باال است که در داخل تولید شود و با مجوزهای وزارت بهداشت مورد 
مصرف قرار بگیرد.به گفته وی، بسیاری از واکسن ها که در داخل استفاده 

می شوند مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کرده اند.

كشف یك مزرعه استخراج بيت كوین در شمس 
آباد تهران

معاون مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب تهران گفت: سال گذشته یکهزار و 
۸۴۰ دستگاه ماینر از مزارع استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرستان ری کشف 
و ضبط گردید.معاون مدیرعامل شــرکت توزیع برق جنوب تهران گفت: یک 
مزرعه غیرمجاز استخراج بیت کویت با ۸۱ دستگاه ماینر در یک واحد تولیدی 
شهرک صنعتی شمس آباد کشف شد.داود رحیمی اظهار داشت: این مزرعه 
در یکی از اتاق های یک کارخانه تولید اکسیژن قرار داشت که با گزارش های 

مردمی کشف و ماینر های آن ضبط شد.
وی با بیان اینکه صاحب این مزرعه استخراج بیت کوین با سواستفاده از تعرفه 
برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز می کرد، افزود: تمامی دستگاه های این 
مزرعه با حکم قضایی در اختیار پلیس اقتصادی قرار گرفت.رحیمی اضافه کرد: 
صاحب این واحد غیرمجاز استخراج رمز ارز پس از طی مراحل قانونی باید قیمت 

برق مصرف کرده خود را براساس تعرفه استخراج بین کوین بپردازد.
وی با اشاره به اینکه بازرسان اداره برق بر اساس میزان مصرف، بازرسی محیطی 
و گزارش های مردمی اقدام به کشف مزارع غیرمجاز بیت کوین می کنند، ابراز 
کرد: سال گذشته یکهزار و ۸۴۰ دستگاه ماینر از مزارع استخراج غیرمجاز رمز 
ارز در شهرستان ری کشف و ضبط گردید.این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه 
شهرستان ری دارای چهار اداره برق شهرری، کهریزک، حسن آباد فشافویه و 
خاوران است، ابراز کرد: به زودی اداره برق شهر قلعه نو نیز راه اندازی می شود. 
رحیمی یادآور شد: هم اکنون شهرســتان ری دارای ۳۳۳ هزار مشترک برق 
خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری است که از این میزان ۲۰۵ هزار مشترک 
در شهرری، ۶۴ هزار مشــترک در کهریزک، ۲۲ هزار مشترک در حسن آباد 
فشافویه، ۴۰ هزار مشترک در خاوران و ۱۴هزار مشترک نیز در قلعه نو مستقر 

هستند.
وی ادامه داد: هم اکنون مشترکان شهرستان ری ۱۳ و نیم درصد از مشترکان 
اداره برق شهرستان های استان تهران دا شامل می شوند و ۱۴ درصدانرژی برق 
شهرستان های استان تهران نیز در این شهرستان به فروش می رسد.رحیمی 
در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کمترین میزان تلفات شبکه در 
میان شهرستان های اســتان تهران به ری تعلق دارد، افزود: سرقت کابل های 
مسی و آلومینیومی یکی از بزرگترین مشکالت این اداره است که موجب قطع 

برق مشترکان می شود.

اخبار

استرالیابرایمقابلهباهکرهاقانونتصویبمیکند
نهادهایانتظامیوقضائیاسترالیابهزودیقادربهتغییرودستکاری،افزودن،کپیکردنیاحذفکردندادههایدیجیتالکاربراناینکشوربرایمقابلهباهکرهاوجنایتکارانخواهندبود.براساسقانونیکهبا۶۰
اصالحیهبهتصویبپارلماناسترالیارسیدهوهماکنوندرسنایاینکشوردردستبررسیاست،اختیاراتگستردهایبرایمقابلهباجرایمآنالینبهپلیسومقاماتقضائیاسترالیادادهمیشود.الیحهاصالح

قانوننظارت)شناساییواختالل(۲۰۲۰،وظایفواختیاراتپلیسفدرالاسترالیاونیزکمیسیوناطالعاتجناییاسترالیارادراینزمینهبهطوردقیقمشخصکردهاست.دراینقانونایجاداختاللدرروندتبادل
دادههاازطریقتغییر،کپی،افزودنیاحذفآنهاباهدفجلوگیریازفعالیتمجرمانهمتخلفانونیزمقابلهبامخفینگهداشتنهویتمجرمانپیشبینیشدهاست.

دنیــای اســتارت آپ ها 
دنیای رقابــِت هفته و روز 
اســت و کســی که عقب 
بماند، به سختی می تواند 
عقب ماندگــی را جبران 
کند. این داستان اســتارت آپ های ایرانی و رقبای 
ترکیه ای آن ها هم هست: تا همین چند سال پیش، 
اکوسیستم استارت آپی ایران، بهترین و بزرگ ترین 
در منطقه بود، اما حاال ایران در این زمینه هم عقب 
افتاده است: یک بررسی ساده نشان می دهد که دو 
اســتارت آپ بزرگ ترکیه، بر روی هم حدود ۶۴۵ 
هزار میلیارد تومان ارزش دارند.گزارش سال ۲۰۲۱ 
 )startupblink( »موسسه »استارت آپ بلینک
کــه در زمینــه مطالعــات جهانی اکوسیســتم 
اســتارت آپی فعالیت می کند، نشــان می دهد که 
جایگاه ایران )و به طور مشــخص شهر »تهران« به 
عنوان قلب استارت آپِی ایران( نزول داشته است.این 
گزارش به رتبه بندی اکوسیستم های استارت آپی 
شهر ها و کشور های جهان براساس کمیت، کیفیت 
و محیط کسب وکار استارت آپی می پردازد. بر اساس 
بررســی دنیای اقتصاد از گزارش سال ۲۰۲۱ این 
موسسه، آمریکا همچنان صدرنشین دنیاِی استارت 
آپ ها است و رشــد چین در این زمینه هم شایان 

توجه بوده است.

بهترین اســتارت آپ های جهان کجا 
هستند؟

در رتبه بندی ارائه شده از بهترین اکوسیستم های 
استارت آپی در میان کشــور های جهان، آمریکا در 
صدر فهرســت و بریتانیا در رتبه دوم قرار دارد. هر 
دوی این کشور ها از ســال ۲۰۱۹ تاکنون، جایگاه 

خود را در رتبه بندی مذکور حفظ کرده اند.
فلسطین اشــغالی، کانادا، آلمان، ســوئد، چین، 
سوئیس، استرالیا، سنگاپور و هلند در جایگاه های 
سوم تا یازدهم این فهرســت قرار دارند. از طرفی، 

توزیع جغرافیایی هزار شــهر برتر اکوسیستم های 
استارت آپی دنیا نشان می دهد که بیشتر شهر های 
دارای شرایط مساعد برای راه اندازی یک استارت آپ 
)با سهم ۳۸.۶ درصدی از هزار شهر(، در اروپا قرار 
دارند. آمریکای شــمالی با سهم ۲۹.۷ درصدی در 
جایگاه دوم و ناحیه آسیا-اقیانوســیه با سهم ۱۶ 
درصدی در رتبه سوم پرتراکم ترین نواحی مساعد 

راه اندازی استارت آپ قرار دارند.
از آن ســو، در حالی که نام ایران حتــی در میان 
۱۰۰ کشــور برتر برای راه اندازی کسب و کار های 
استارت آپی نیســت، تهران با ۱۷۴ پله سقوط، در 
جایگاه ۵۱۲ میان هزار شــهر برتــر از نظر فضای 

اکوسیستم استارت آپی قرار گرفته است.
به این ترتیب، بــا وجود آنکه در ســال های اخیر 
استارت آپ های ایرانی رشــد قابل قبولی را تجربه 
کرده بودنــد، اما پــس از دشــواری های تحریم، 
کاهش ســرمایه گذاری های خارجــی و پاندمی 
کرونا، تنها تعــداد معدودی از اســتارت آپ های 
بزرگ توانسته اند دوام آورند که البته همین تعداد 
معدود نیز بــا چالش هایی، چون تامین ســرمایه، 
 ورود به بــورس و مــواردی از این دســت مواجه 

بوده اند.

ایران »یونیکورن« ندارد
محمد جواد آذری جهرمی، جوان ترین وزیر دولت 
دوازهم، در هنگام معارفه خود در سال ۱۳۹۶، وعده 
داد که مدیریت او بر وزارت ارتباطات در طول چهار 
سال، ایجاد ۵ استارت آِپ »یونیکورن« )تک شاخ( را 
به دنبال خواهد داشت. )استارت آپ های یونیکورن، 
استارت آپ هایی هستند که ارزش بازارِ آن ها باالتر از 

یک میلیارد دالر باشد.(
از آن روز حدود ۴ سال گذشته و ایران )دست کم در 
فهرست های رسمی( هیچ استارت آپ یونیکورنی 
ندارد. این در حالی است که ترکیه، که اکوسیستم 
استارت آپِی به مراتب ضعیف تری از ایران داشت، 

اکنون دست کم چند استارت آپ یونیکورن دارد.
اســتارت آپ »Getir« در ترکیــه کــه حاال در 
بریتانیا، هلند و فرانســه هم فعال شــده، یکی از 

این استارت آپ ها اســت که تخمین زده می شود 
حــدود ۷.۵ میلیــارد دالر )بــا دالر ۲۷ هــزار 
 تومانی، حدود ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان( ارزش 
داشته باشد.اســتارت آپ »Trendyol«، حتی 
ارزش بازار بــه مراتب باالتری هــم دارد و با ۱۶.۵ 
میلیارد دالر )حدود ۴۴۵ هــزار میلیارد تومان(، 
اکنون یکــی از با ارزش ترین شــرکت ها در ترکیه 
است. این شــرکت، در واقع بزرگ ترین فروشگاه 
اینترنتی در ترکیه اســت که ۵ سال دیرتر از نمونه 
ایرانی اش )دیجی کاال( راه اندازی شــده است، اما 

حاال چندین برابِر رقیب ایرانی اش ارزش دارد.
اما آیا ایران واقعاً اســتارت آپ یونیکورن ندارد؟ در 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷، مدیرعامل شرکت 
اســنپ ادعا کرد که ارزش این شــرکت بین ۱.۴ 
تا ۱.۷ میلیارد دالر اســت و این یعنی اســنپ هم 
تبدیل به یک شــرکت یونیکورن شــده اســت، 
اما بعد از افزایش چنــد برابری نرخ ارز در ســال 
۱۳۹۸، این ادعا به ســرعت رنگ باخت.ادعا های 
مشابه از ســوی شرکت های اســتارت آپی مشابه 
در ایران هم به ســرعت زیر ســوال رفتند، چرا که 
از یک ســو ارزش بازار شــرکت ها به ریــال )و نه 
دالر( محاسبه می شــد و از دیگر سو، به دلیل نبود 
همکاری های بین المللی، اساســاً شــرکت های 

 استارت آپی ایرانی نمی توانند از یک سطح مشخص
 بزرگ تر شوند.

استارت آپ های ایرانی در بورس: هزار راه 
نرفته

این، اما در حالی اســت که تِب داغ بورس و بورس 
بازی در سال ۱۳۹۹ هم نتوانست استارت آپ های 
ایرانی را، بر خالف بســیاری از همتایان شــان در 
سطح جهان، به سمت تامین مالی از بازار سرمایه 

سوق بدهد.
ماجرا از این قرار بود که همزمان با اوج گیری بازدهی 
در بازار ســرمایه، شرکت های اســتارت آپی هم 
همچون بسیاری شرکت های دولتی، نیمه دولتی 
و خصوصی، سودای تامین مالی از طریق بورس را 

در سر پروراندند.
برهمین اساس، به ســرعت نام چند استارت آپ 
مشهور ایرانی برای درج در فرابورس رسانه ای شد 
و حتی برای این موضوع زمان بندی هم اعالم شد. 
با این همه، تا همین امروز، خبری از ورود استارت 
آپ های ایرانی به بازار سرمایه مخابره نشده و ظاهراً 
با فروکش کــردن تِب داغ بورس، این شــرکت ها 
 هم عطای حضور در بــازار ســرمایه را به لقایش

 فروخته اند.

استارت آپ های ایرانی چگونه بازی را به نمونه های تركيه ای باختند؟

ایران چگونه در اکوسیستم استارت آپی عقب افتاد؟
دو استارت آِپ بزرگ تركيه، بر روی هم 645 هزار ميليارد تومان ارزش دارند
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مقامات آمریکایی با درخواست شرکت مخابراتی 
هواوی به منظور خرید تراشــه بــه ارزش صدها 
میلیون دالر برای کسب و کار قطعات خودرویی 
این شــرکت موافقت کردند.هواوی که بزرگترین 
شرکت خودروسازی جهان است، با محدودیتهای 
تجاری روبرو شده که از سوی دولت ترامپ، رییس 
جمهور ســابق آمریکا برای فروش تراشه و سایر 
قطعات مورد استفاده در شــبکه های مخابراتی 
و تلفنهای هوشمند وضع شــد. دولت بایدن این 
موضع گیری سختگیرانه برای صادرات به هواوی را 
حفظ کرده و با مجوز فروش تراشه به هواوی برای 
استفاده در دستگاههای ۵G مخالفت کرده است.

اما منابع آگاه به رویترز گفتند در هفته ها و ماههای 
اخیر دولت آمریکا مجوزهایــی صادر کرده که به 
شرکتهای آمریکایی اجازه می دهند تراشه هایی 
به هواوی برای قطعات خودرو مانند نمایشگرهای 
ویدیویی و حســگرها بفروشــند. این مجوزها در 
شــرایطی صادر شــده که هواوی تالش می کند 

کســب و کار خود را به ســمتی هدایت کند که 
کمتر در معــرض ممنوعیتهای تجــاری آمریکا 
قرار بگیرد.تراشه های خودرو معموال پیشرفته به 
حساب نمی آیند و محدودیتی برای دریافت مجوز 
ایجاد نمی کنند. یک فرد آگاه از صدور مجوزها به 
رویترز گفت: دولت مجوزهایی برای تراشه ها در 
خودروهایی داده که ممکن است قطعات دیگری با 

قابلیت ۵G داشته باشند.
سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص این 
مجوزها گفت: دولت به شکل مستمر سیاستهای 
مجوزدهی را دنبال می کند تا دسترســی هواوی 
به کاالها، نرم افــزار یا فناوری که ممکن اســت 
به امنیت ملی یا منافع سیاســت خارجی آمریکا 
لطمه بزند را محدود کند.به گفته این منبع آگاه، 
وزارت بازرگانی اجازه افشای مجوزهای تصویب یا 

رد شده را ندارد.سخنگوی هواوی هم در این باره 
اظهارنظر نکرد و تنها گفت: ما در حال قرار گرفتن 
در موقعیــت تامین کننده قطعــات جدید برای 
خودروهای متصل هوشمند هســتیم و هدف ما 
 کمک به سازندگان خودرو برای تولید خودروهای

 بهتر است.
وزارت بازرگانــی آمریکا پس از این که در ســال 
۲۰۱۹ هواوی را در لیســت ســیاهی قرار داد که 
فروش کاالها و فنــاوری آمریکایی بدون دریافت 
مجوز را به این شــرکت ممنوع کرد، سال گذشته 
محدودیتهایش علیه هواوی را تشــدید و فروش 
تراشــه هایی که در خارج از آمریکا با استفاده از 
تجهیزات آمریکایی ساخته می شود را به هواوی 
ممنوع کرد. همچنین به البی در میان کشورهای 
متحدش اقدام کرد تا مانع مشــارکت هواوی در 

ساخت شبکه های مخابراتی ۵G در این کشورها 
شود.هواوی در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ بزرگترین 
کاهش درآمد در تاریخ این شــرکت را اعالم کرد. 
محدودیتهای آمریکا هواوی را واداشت بخشی از 
کسب و کار تلفن هوشمند خود را به فروش برساند. 
اریک شــو، رییس هیات مدیره چرخشی هواوی 
در نمایشگاه خودروی امسال شانگهای توافقاتی 
با سه خودروســاز دولتی چینی شامل بایک برای 
تامین سیستم عامل خودروی هوشمند "هواوی 
اینســاید" اعالم کرد که بارزکننده تغییر جهت 
هواوی به سوی خودروهای هوشمند است.بر اساس 
گزارش رویترز، همچنین گفته می شود پس از این 
که تامین کنندگان مجوز فروش دهها میلیون دالر 
تراشه به هواوی را از دولت آمریکا دریافت کردند، 
این شرکت از آنها خواسته است دوباره درخواست 
داده و مجوز فروش به ارزش یک یا دو میلیارد دالر 
درخواست کنند. این مجوزها معموال برای چهار 

سال اعتبار دارند.

کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحــول دیجیتال اتاق 
بازرگانی در مورد طــرح حمایت از حقــوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجــازی عنوان کرد که 
تصویب و اجــرای چنین طرحی موجــب از بین رفتن 
رقابت و کاهش کیفیت محصــوالت، مهاجرت جوانان 
نخبه این حوزه، تهدید مشــاغل ایجادشده در فضای 
مجازی می شود و فاصله کشور با علم و فناوری روز دنیا 

را بیشتر می کند.
کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحــول دیجیتال اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص 
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی 
فضای مجازی که در کمیســیون فرهنگی مجلس در 
دست بررسی است و پیشتر در رأی گیری صحن علنی 
مشــمول اصل ۸۵ شده اســت، اطالعیه ای صادر کرد. 
در این اطالعیه آمده اســت: این روزها که بحث »طرح 
حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« به رغم بسیاری از چالش ها و مشکالت اقتصادی 

و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل های کشور قرار گرفته 
اســت، بیش از هر زمان دیگری نیــاز به تصمیم گیری 
جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی 

احساس می شود.
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه 
بزرگی از فعاالن اقتصــاد دیجیتال در بخش خصوصی 
کشــور، ضمن تاکید بر ضرورت تدویــن قوانین جامع 
باالدســتی حوزه فضــای مجازی کشــور، توجه کلیه 
سیاســتمداران، قانون گذاران و دلســوزان کشور را به 
مهمترین موانع و مشکالت ناشــی از این طرح، جلب 
می کند که هرگونه طرحی با رویکرد ســلبی و محدود 
کردن ســازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد 

و توسعه کســب وکارهای نوآور نمی شود، بلکه با ایجاد 
زمینه انحصار برای برخی کسب وکارها، کاربر نهایی را نیز 
به تدریج از حداقل های کیفیت خدمات محروم می کند.

سیاست های پیش بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و 
تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعاالن استارت آپی 
کشــور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای 
منطقه ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که 
در انتظار صدها هزار برنامه نویس و متخصص دانش بنیان 
ایران آغوش گشــوده اند.برخی از موارد مندرج در متن 
کنونی طرح، با تهدید جدی چند صدهزار کســب وکار 
کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه های اجتماعی 
که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین 
میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت 

میلیون ها نفر را در کشــور تامین می کنند، به مخاطره 
جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی 
و اشــتغال در کشــور می شــود.تصدی گری دولت در 
تولید محصــوالت یا خدماتی نظیر پیام رســان، موتور 
جست وجو، شبکه اجتماعی و ... از محل اعتبارات دولتی 
که در طرح مذکور پیش بینی شده است، با ایجاد منابع 
رانتی برای هزینه کرد در تولید اپلیکیشن ها و پلتفرم ها، 
منجربه ایجاد زمینه های فساد در فرآیند تخصیص منابع 

اندک بودجه کشور خواهد شد.
فاصله گذاری عامدانه میان تحــوالت فناورانه جهانی 
با ایران، خیلی زود به تشــدید فاصله در علم و فناوری 
خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و ُکندتر با 
دنیا، فرصت رصد کردن تحوالت فناورانه و یادگیری در 
بستر مشارکت را از فعاالن اقتصادی کشور می گیرد و هم 
اینکه امکان اســتفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه 
جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصوالت و خدمات 

کشور از بین می برد.

درآمد شرکت شــیائومی چین در سه ماهه دوم 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۶۴ 
درصد رشد کرد.این سازنده تلفن هوشمند اعالم 
کرد میزان فروش در سه ماهه دوم به ۸۷.۸ میلیارد 
یوان )۱۳.۵۶ میلیارد دالر( رســید کــه باالتر از 
۵۳.۵۴ میلیارد یوان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ 
و فراتر از ۸۴.۵۳ میلیــارد یوان درآمد پیش بینی 
شده از ســوی تحلیلگران بود. درآمد خالص این 
شرکت به ۶.۳۲ میلیارد یوان رسید که بر مبنای 
ساالنه ۸۷.۴ درصد رشد داشت و بهتر از حد انتظار 

تحلیلگران بود.
تحریمهای دولت آمریکا علیــه هواوی که رقیب 
شــیائومی بود، واحد تلفن هوشــمند این غول 

مخابراتی را فلج کــرد و به شــیائومی اجازه داد 
به همراه دو شــرکت اوپو و ویوو ســهم بازارشان 
را توســعه دهند.طبق اعالم شــرکت تحقیقاتی 
Canalys، سهم شیائومی در بازار جهانی تلفن 
هوشمند در ســه ماهه دوم ۸۳ درصد بر مبنای 
سال به سال رشد کرد. این شرکت ۵۲.۸ میلیون 
دستگاه گوشی به بازار عرضه کرد و برای نخستین 
بار در تاریخ فعالیتش، دومین برند پرفروش جهان 
شد و پس از سامسونگ و باالتر از اپل قرار گرفت. با 
این حال در بازار چین شیائومی از نظر فروش پس 

از برندهای اوپو و ویوو قرار دارد.شیائومی همزمان 
با اعالم درآمــدش از خرید اســتارتاپ رانندگی 
خودران "دیپ موشن" به ارزش ۷۷.۳۷ میلیون 
دالر خبر داد. وانگ شــیانگ، رییس شــیائومی 
گفت: این خرید در راستای تقویت فعالیتهای این 
شرکت در حوزه تحقیقات و توسعه انجام گرفت.

شیائومی در مارس اعالم کرد که ۱۰ میلیارد دالر 
برای ورود به بخش خودروی برقی هزینه خواهد 
کرد. این شرکت هنوز رسما شراکت یا برنامه ای 
برای نخســتین مدل خود اعالم نکرده اما آگهی 

های عمومی در سایتهای کاریابی نشان می دهند 
این شرکت در تکاپوی جذب نبوغ است.گروه چاینا 
اورگراند هفته گذشــته خبر داد سرگرم مذاکره 
برای فروش واحد خودروی برقی خود به شیائومی 
است. شیائومی اعالم کرد در تماس با خودروسازان 
مختلف بوده اما هنوز تصمیم نگرفته است با کدام 
شرکت همکاری کند.بر اســاس گزارش رویترز، 
این شرکت عمده درآمدش را از فروش گوشیهای 
تلفن همراه به دست می آورد. اما از فروش تبلیغات 
آنالین و انواع دیگر سخت افزار مصرفی هم درآمد 
دارد. واحد خدمات اینترنت شیائومی که تبلیغات 
را در اپلیکیشــنهای مختلف نمایش می دهد، بر 

مبنای سال به سال ۱۹.۱ درصد رشد کرد.

هواوی برای خرید تراشه خودرو مجوز گرفت

رشد ۶۴ درصدی درآمد شیائومی

اطالعيه كميسيون اقتصاد نوآوری و تحول دیجيتال در نقد تبعات طرح حمایت از كاربران

تهدید کسب وکارهای خرد و از بین رفتن رقابت


