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رئیس جمهوری:

با سواستفاده کنندگان 
از موضوع واکسن 

قاطعانه برخورد شود 

سرکشی تورم 
ادامه  دارد

انحصار مجوز
 کارگزاری پس از
 ۱۲ سال شکسته شد

رفع تحریم دست 
من و شما نیست، 
دست دیگران است
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سرمقاله

شروط 
مهار نرخ تورم 

در بخش تورم دو مســئله 
مهم را باید مــد نظر قرار 
دهیــم. نخســت عوامل 
بنیادین تورم زا در اقتصاد 
ایران و دوم بحث انتظارات تورمی است. عوامل 
بنیادین ریشه های مشخصی دارد و حل برخی 
از این عوامل هم نیازمند اصالحات ســاختاری 
است. حتی ممکن است حل این عوامل بسیار 

زمانبر شود...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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ورود قیمت دالر 
به کانال ۲8 هزار تومان

ورشکستگی داروخانه ها 
به دلیل کمبود  دارو

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 7 میلیارد و 2۵2 میلیون دالر ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است 

افزایش  توزیع  رانت ارزی
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خودروهای داخلی بر مدار گرانی
عدم   عرضه   خودروهای   صفر   به   بازار  خودرو   را   گران تر   کرد

قیمت دالر آزاد به کانال 28 هزار تومان وارد شــد و 
قیمت دالر متشکل حدود 4 درصد رشد کرد. قیمت 
دالر در آخرین ساعات معامالت روز چهارشنبه روی 
27 هزار و 950 تومان قرار داشــت. قیمت دالر در 
شروع معامالت روز گدشــته از مرز 28 هزار تومان 
عبور کرد و روی 28 هزار و 270 تومان قرار گرفت. 
قیمت ابتدایی دالر سنا نیز در کانال 28 هزار تومان 
و روی 28 هزار و 62 تومان قرار داشت. البته قیمت 
دالر سنا در ادامه معامالت روز گدشته قدری پایین 
آمد و به کانال 27 هزار تومان بازگشت. با این وجود 
رشد ناگهانی قیمت دالر سنا در شروع معامالت روز 
گدشته قابل توجه بود. قیمت ابتدایی دالر متشکل 
نیز تغییرات شدیدی داشــت. قیمت ابتدایی دالر 

متشکل با رشد حدود...

کمبود دارو و نایاب شدن آن در بازار در ماه های اخیر 
سروصدای زیادی به پا کرده است. مردم در بحران 
کرونا برای تامین داروهای بیماران خود مجبور به 
مراجعه به داروخانه های خاص دولتی هســتند و 
اگر بتواند این داروها را پیدا کنند باید روزها معطل 
بمانند. البته مشــکالت تامین دارو این روزها تنها 
مختص بیماران کرونایی نیست و بیماریهای دیگر 
نیز از جمله سرطان، دیابت، و... نیز تنها امید خود را در 
برخی داروخانه های دولتی برای یافتن داروی مورد 
نیازشان می دانند. رئیس سازمان غذا و دارو در این 
زمینه با تاکید بر اینکه سرعت ترخیص داروها شدت 
بیشتری یافته است می گوید: در حال حاضر داروهای 
وارداتی را برای تسریع در خدمت رسانی به مردم پای 

پروازها ترخیص می کنیم...

بعد از حواشی که در مورد تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز 
در انبارهای گمرک ایجاد شده بود، طی رایزنی صورت گرفته 
از سوی وزیر اقتصاد با وزیر بهداشــت قرار شده این موضوع 
حل و فصل شود. به گزارش ایسنا، بازدیدی که امروز)شنبه( 
خاندوزی - وزیر اقتصاد - از گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( 
داشت با تصمیم گیری هایی در رابطه با چند مورد همراه بود 
که از جمله آن می توان به بحث ترخیص کاالهای دپو شده و 

به ویژه دارو و اقالم کرونا اشاره کرد.
از مدتی پیش، مســئوالن گمرک ایران اعالم کرده بودند که 
حجمی از دارو در گمرک امام خمینی )ره( دپو شده که حدود 

۱8 تن مربوط به اقالم مرتبط با کرونا است.

در همین راستا، بازدیدی از سوی دادستان و البته نمایندگان 
سایر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
صورت گرفت و مقرر شــد که تعیین تکلیف و ترخیص اقالم 
دارویی در گمرک به ســرعت صورت گرفته و براســاس آن 
ترخیص این کاالها از جمله ســرم یا واکسن و اقالم مرتبط با 
کرونا در صورت داشتن مجوز وزارت بهداشت به صورت حمل 
یکسره و بدون تخلیه در انبارهای گمرک ترخیص و تحویل 
شود که ترخیص داروهای دپو شده نیز با مجوز وزارت بهداشت 

در هفته های اخیر آغاز شد.  
در این بین، اعالم مسئوالن سازمان غذا و دارو از این حکایت 
داشت که بخشی از داروهای دپو شده با مجوز وزارت بهداشت 

وارد گمرک نشــده اســت و در نهایت اقدام موثری هم برای 
تعیین تکلیف آن صورت نگرفت.

اما آن طور که معاون فنی گمــرک ایران می گوید، در بازدید 
امروز وزیر اقتصاد، وی در جریان شرایط دپوی کاال و از جمله 
داروهای وارد و دپو شده در گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 

قرار گرفته و بر تسریع ترخیص آن تاکید کرده است.
ارونقی گفت که با رایزنی وزیر اقتصاد با وزیر بهداشت داشته، 
مقرر شد در مورد تعیین تکلیف بخشی از داروهای دپو شده که 
هنوز مجوز وزارت بهداشت را دریافت نکرده و وزارتخانه به آن 

ورود نکرده است، تصمیم گیری شود.
به گفته ارونقی، با مذاکره صورت گرفته تسریع تعیین تکلیف 

داروهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( به زودی 
در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در جریان تعییــن تکلیف و ترخیص داروهای دپو شــده در 
گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( یکی از مسائلی که از سوی 
سازمان غذا و دارو مطرح بود به این برمی گشت که تاکید دارند 
نباید محموله های دارویی که هنوز مجوز وزارت بهداشت را 
دریافت نکرده و ثبت ســفارش ندارد به گمرک وارد شــود و 
گمرک باید جلوی آنها را قبال می گرفته است و در ادامه نیز از 

گمرک ایران خواستند مانع ورود این اقالم به گمرکات شود.
این در حالــی مطرح بود که اکنون رویــه تجارت خارجی به 
نحوی است که در کنار کاالهایی که واردکننده با انجام ثبت 

سفارش و مجوز آن را به گمرک و بنادر می آورد بخشی از اقالم 
نیز ابتدا وارد گمرک و بنادر می شود و به دنبال آن وارد کننده 
برای دریافت مجوزهای دستگاه های مربوطه اقدام می کند و 

در صورت تایید، ترخیص می شود.
هرچند که بارها انتقاداتی از سوی دستگاه های حوزه تجارت 
از جمله گمرک ایران در رابطه با این رویه نادرست مطرح بوده 
ولی هنوز اصالحی صورت نگرفته است و در نهایت بارها این 
مشکل ایجاد شده که حجم زیادی از کاالها از جمله دارو که 
حتی مجوز ورود به کشور را ندارند از سوی وارد کنندگان وارد 
و در گمرک و بنادر دپو می شود و گمرک نیز طبق قانون تا قبل 

از اظهار آنها مسئولیتی بر عهده ندارد.

رئیس کل گمرک ایران از مثبت شــدن تراز تجاری 
کشــور معادل یک میلیارد دالر در پنج ماهه ابتدایی 
سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی 
در حاشیه بازدید امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( به بیان چالش ها و 
مسائلی که گمرک ایران با آن ها درگیر است، پرداخت. 
وی در ادامه آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماهه 
ابتدایی سال جاری را اعالم و بیان کرد: خوشبختانه 
تراز تجاری کشور در این مدت معادل یک میلیارد دالر 

مثبت شده است.
میراشــرفی افزود: به عبارت دیگر، در پنج ماهه اول 
سال جاری به میزان ۱6.6 میلیارد دالر واردات صورت 
گرفته که بیش از 20 درصد از نظر ارزش رشــد کرده 
است و معادل ۱7.6 میلیارد دالر نیز صادرات داشته ایم 

که از لحاظ ارزش رشد 62 درصدی داشته است. 
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: این آمار از تجارت 
خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار 

شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده است و امیدوارم 
این روند ادامه پیدا کند.

ویندوز ۱۱ در رایانه های بیشتری قابل اجرا 
می شود

مایکروسافت اجازه می دهد نسل جدید سیستم عامل 
دسکتاپ ویندوز ۱۱ که قرار است اواخر امسال عرضه 
شود، روی انواع مختلفی از تراشه های رایانه شخصی 
قابل اجرا شــود. به گزارش ایســنا، این تصمیم باعث 
می شود شمار افراد و ســازمانهایی که برای دسترسی 
به جدیدترین نســخه ویندوز مایکروســافت مجبور 
بودند رایانه های جدید خریــداری کنند، کاهش پیدا 
کند. این امر می تواند روی کسب و کار ویندوز که ۱4 
درصد از مجموع درآمد مایکروسافت را تشکیل می دهد 
و سودآورتر از سایر محصوالت این شرکت است، تاثیر 
بگذارد. مایکروســافت با این تصمیم می خواهد مانع 
عصبانیت مشتریانش شــود. بعضی از افراد بر این باور 

بودند که این شرکت در خصوص الزامات سخت افزاری 
برای ویندوز ۱۱ به شکل غیرضروری رفتار محدودیت 
آمیزی داشته است. هنگامی که مایکروسافت در ژوئن 
نســخه جدید ویندوز را معرفی کرد، به دنبال محدود 
 ،AMD 2 شرکت Zen کردن پشتیبانی به تراشه های
تراشه های نسل هشتم اینتل و تراشه های سری 7 و 8 
کوالکام بود. این شرکت به کاربران ویندوز توصیه کرده 
بود از طریق اپلیکیشن "پی سی هلث چک" مشاهده 
کنند آیا رایانه شخصی آنها می تواند با ویندوز ۱۱ کار 
کند یا خیر. این برنامه ویژه این که کدام قطعات رایانه 
مطابق الزامات مایکروسافت نیســتند نبود و از این رو 
باعث انتقاد شد. همچنین وب ســایت مایکروسافت 
اطالعات متضادی درباره مشخصات سخت افزاری رایانه 
ها برای قابل اجرا بودن ویندوز ۱۱ ارائه کرده بود. در یک 
صفحه گفته شده بود رایانه های شخصی که پردازنده ها 
و تراشه های امنیتی قدیمی تر دارند قابل ارتقا هستند اما 
در صفحه دیگر اطالعات ارائه شده کامال متفاوت بودند.

اوپک پالس به افزایش تولید مصوب پایبند می ماند
با بهبــود قیمت های نفت از ریزشــی کــه در ماه 
میالدی جاری داشتند، پیش بینی می شود اوپک 
و متحدانش در نشست هفته جاری افزایش تولید 

برنامه ریزی شده را تایید کنند.
به گزارش ایسنا، گروه اوپک پالس که در راس آن 
عربستان سعودی و روسیه قرار دارد، به تدریج در 
حال احیای میزان عظیمی تولید فریز شده نفت در 
دوران پاندمی هستند و طبق نظرسنجی بلومبرگ 
از معامله گران و تحلیلگران، احتماال در نشست اول 
سپتامبر افزایش تولید ماه آینده را تصویب خواهند 
کرد. چندین نماینده اوپک پالس به طور محرمانه 

پیش بینی مشابهی داشتند.
بازارهای نفــت خام اوایل ماه میــالدی جاری در 
واکنش به افزایش دوباره شــیوع بیماری کووید 
۱9 و به خطر افتادن روند احیای تقاضا در چین و 
آمریکا ریزش کردند اما قیمت ها از آن زمان بهبود 
پیدا کرده زیرا معلوم شــد مصرف سوخت در برابر 
جدیدترین موج شیوع بیماری انعطاف پذیر مانده 
و به اوپک و متحدانش فضای بیشتری برای تنفس 

بخشیده است.
اد مورس، مدیر تحقیقات کاال در سیتی گروپ در 
این باره گفت: ابهامات درباره اقتصاد جهان و روند 
احیای رشــد اقتصادی در چین تــا حدود زیادی 
زدوده شده اند. شــواهد خوبی وجود دارد که کف 

قیمت نفت موقتی و ریزش آن بیش از حد بوده و 
اگر روند احیا ادامه پیدا کند، اوپک پالس احتماال 

به برنامه افزایش تولیدش ادامه می دهد.
این گروه تاکنون حــدود 45 درصد از محدودیت 
عرضه ای که از بهار گذاشــته اجرا کــرد را احیا 
کرده است. تحت برنامه ای که با نظارت شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
اجرا می شــود، اوپک پالس تا پایان ســال 2022 
ماهانه 400 هزار بشــکه در روز به تولیدش اضافه 

خواهد کرد.
از میان 22 تحلیلگر، معامله گر و پاالیشگاهی که 
در نظرسنجی بلومبرگ شــرکت کردند، ۱7 نفر 
انتظار نداشتند در نشســت روز چهارشنبه برنامه 
اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه تغییر کند 
و افزایش تولید در اکتبــر طبق برنامه ریزی قبلی 

اجرا خواهد شد.
رفتــار محتاطانه اوپک پالس کمک کرده اســت 
قیمت های نفت به حد کافی بهبــود پیدا کرده و 
از احیای صنعت جهانی نفت پشــتیبانی کنند و 
در عین حال افزایش بی رویــه ای که روند احیای 
اقتصادی را تهدید کند، نداشته باشند. با این حال 
این گروه از همه طرف تحت فشار قرار گرفته است. 
قیمت های جهانی نفت در ســه هفته نخست اوت 
در پی وضع قرنطینه از سوی چین، حدود ۱۱ دالر 
در هر بشــکه معادل ۱5 درصد ســقوط کردند و 

برنامه افزایش تولید اوپک پالس را زیر سوال بردند. 
آژانس بین المللی انرژی دورنمای تقاضا برای نفت 
را تا پایان ســال مورد بازبینی نزولــی قرار داده و 
 نسبت به ایجاد مازاد عرضه در سال 2022 هشدار 

داده است.
در نهایت تعجب بســیاری از ناظــران اوپک، این 
گروه با انتقاد کاخ سفید روبرو شد که علنا از اوپک 
خواست تولیدش را ســریعتر افزایش داده و رشد 
قیمت های بنزین را مهار کند. با این حال بسیاری 
از کشــورهای عضو اوپک پالس اعالم کردند که 
درخواســت مســتقیمی به گوششــان نخورده و 
تحلیلگران نتیجه گیــری کردند که مخاطب پیام 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا شنوندگان داخلی 

بوده اند.
اوپک پــالس امســال چندین بــار ناظــران را 
غافلگیر و برخــالف انتظارات عمل کرده اســت. 
اما دیدار هفته جاری انتظــار می رود دیدار بدون 
 حاشیه ای باشــد و این گروه بتواند روند فعلی را 

حفظ کند.
بر اســاس گــزارش بلومبرگ، با طوالنی شــدن 
رونــد مذاکــرات هســته ای، اوپــک پــالس با 
بازگشــت قریب الوقوع نفت ایران به بازار جهانی 
روبرو نیست و به نظر می رســد تقاضا برای نفت 
 به حد کافی قوی باشــد تا بشــکه های اضافی را 

جذب کند.

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی ضمن 
ارائه جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیالت به واحدهای 
صادراتی، اعالم کرد که از آغاز پرداخت تســهیالت به 
واحدهای صادراتی، یعنی خــرداد ۱۳99 تا نهم مرداد 
امســال نزدیک به ۱900 میلیارد تومان تسهیالت به 

واحدهای صادراتی پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  در راســتای 
هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی و همچنین 
تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در 
گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی، سامانه یکپارچه 
اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق 
توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد 
در ســایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شده است. این 
اقدام برای صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای 

هدف انجام شده است. درخواست متقاضیان پس از ثبت 
در سامانه مذکور، به صورت خودکار مورد پردازش قرار 
گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های عامل )توسعه 
صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورمیانه، 
کار آفرین، تجارت، ملی ایــران، رفاه کارگران، صادرات 
ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئال، کشاورزی و پارسیان( 
جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد. 
منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف 
بصورت تلفیقی به نســبت 50 درصــد منابع صندوق 
توسعه ملی و 50 درصد منابع بانک عامل بوده و نرخ سود 
تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق 
توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

ولویت های پرداخت تسهیالت صادراتی ا
اولویت های اعطای تســهیالت براســاس اولویت های 
کاالیی، اولویت های کشــوری، واحدهــای تولیدی-

صادارتی، اشخاص حقوقی، صادرکنندگان کاال از طریق 
توســعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصوالت 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه 
تا تاریخ 9 مرداد ماه سال جاری، حدود 47 درصد از کل 
منابع درنظر گرفته شده برای این تسهیالت که رقمی 
نزدیک به ۱900 میلیارد تومان است از طریق این سامانه 

به متقاضیان پرداخت شده است.
گفتنی اســت که بر اســاس آمار دو ماهه امسال که با 
جزئیات منتشــر شــده، از ابتدای پرداخت تسهیالت 
صادراتی تا پایان اردیبهشت امسال نزدیک به ۳۳ درصد 
متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت یاد شده شده بودند.  
از بین استان ها، آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت 
واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده و هشــت 
استان از جمله ایالم، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و 

بویراحمد هیچ تسهیالتی دریافت نکرده بودند.

تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز دپو شده با مذاکره وزرا

تراز تجاری مثبت شد 

کاالهای مجاز مسافری از مناطق آزاد به ۹۵۰ قلم کاهش یافت جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی



اقتصاد2
ایران وجهان

اگرچه قیمت خودروها طی ۵ 
ماه گذشــته در کارخانه ثابت 
مانده امــا در بازار بــه ویژه در 
مردادماه ترمــز برید و فعاالن 
بازار می گویند طــی روزهای 

ابتدای شهریورماه تا حدودی ثابت بوده است.
به گزارش مهر، بازار خودرو در مرداد مــاه، ۳۱ روز گرم و 
پرشتاب را پشت سر گذاشــت؛ نوسان قیمت ها به شکلی 
بود که هر چند روز یک بار افزایش های بین ۵ تا ۱۰ میلیون 
تومانی برای انواع خودرو ثبت می شد و خریداران ناامیدتر از 

قبل بدون خرید از بازار خارج می شدند. 
افزایش قیمت خودرو در مردادماه چنان بی محابا بود که 
برخی مدل ها افزایش ۲۰ تا ۳۷ میلیونی را تجربه کردند و 
این افزایش های چشمگیر در حالی بود که خودروسازان از 
قیمت های حاشیه ای بازار که سودی ۵۰ هزار میلیاردتومانی 
را رقم زده، بهره ای ندارند و این سود شیرین به جیب دالالن 

می رود.
با این حال با ورود به شهریور ماه روند صعودی قیمت خودرو 
متوقف شــده و قیمت ها یا ثابت مانده یا حداکثر یک تا دو 
میلیون تومان افزایش داشــته است.در همین زمینه یک 
فعال بازار خودرو به خبرنگار مهر گفت: بازار خودرو همواره 
تحت تأثیر اخبار و بازار ارز است؛ مباحثی که دولت سیزدهم 
در مورد گشایش در اموال بلوکه شده ایران مطرح کرد یکی 

از اخبار مثبتی بود که در بازار خودرو تأثیر گذاشت.
وی افزود: همچنین افزایش عرضه خودرو نیز عالمت مثبتی 
به بازار خودرو بود؛ فروش فوق العاده یکی از شــرکت های 

خودروساز یکی از همین اخبار مثبت بود.
وی گفت: البته قیمت ها نزولی نشده اند اما روند رشد، متوقف 
شده و تغییرات قیمتی، جزئی است؛ با توجه به اینکه کابینه 
دولت ســیزدهم از مجلس رأی اعتماد گرفته، فروشنده و 

خریدار منتظر اخبار و تحوالت جدید هستند.
به گفته این فعال بازار خــودرو، در حال حاضر تقاضا برای 
پراید همچنان زیاد است به همین دلیل، قیمت این خودرو 
در قیاس با خودروهای دیگر، نسبت به سایر مدل ها، نوسان 
بیشتری داشته است.در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ 
آمده است. )البته به دلیل نوسان قیمت ها ممکن است در 
بازار نرخ های غیرواقعی نیز برای خودروها اعالم شــود.(

نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو آن است که تفاوت 
بین قیمت کارخانه و بازار رانتی حــدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومانی نصیب دالالن می کند.یکی از عمده دالیل شــکل 
گیری چنین حاشیه بازاری، قیمت گذاری دستوری خودرو 
است که سالهاست به پاشــنه آشیل صنعت تبدیل شده و 
در حالی که خودروسازان ناچارند از قیمت های دستوری 
شورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ تبعیت کنند، همین 
خودروها با حاشیه ســود باال و بعضاً بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان توسط دالالن به مردم فروخته می شود.این موضوع 
تأیید کننده این نکته کلیدی است که وزیر صمت دولت 
سیزدهم پیش از هر اقدامی باید فکری به حال صنعت خودرو 

کرده و تکلیف این صنعت را روشن کند.سید رضا فاطمی 
امین وزیر صمت پیش از اخذ رأی اعتماد از مجلس، درباره 
سیاست های خودرویی مدنظرش به خبرنگار مهر گفته بود: 
در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت 
خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصالح ساختارهای مدیریتی 
و اقتصادی. معتقدم که باید تعرفه های واردات خودرو را با یک 
زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد 
شوک به صنعت خودرو می شود. در یک برنامه زمانبندی 
که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ســاختار 
مدیریتی اصالح شود و همزمان زیرساخت های اقتصادی 
فراهم شــود می توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا 

رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

چرا خودرو دوباره گران شد؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است مانند 
تجربه سال های اخیر، افزایش قیمت در روزهای گذشته نیز 
از بیرون به این صنعت تحمیل شده است.به گزارش ایسنا، 
قیمت خودرو در بازار تا تابستان سال گذشته روندی صعودی 
همراه با رکوردشکنی های قیمتی پی در پی را تجربه می کرد، 
با این وجود اما با پیروزی جو بایدن در آبان سال گذشته در 
انتخابات آمریکا، بسیاری از فعاالن بازار به امید گشایش در 
حوزه تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام به انتظار نشستند و 
همین موضوع به کاهش نسبی قیمت ها در ماه ها پایانی سال 
قبل انجامید.از اسفند سال گذشته تا چند هفته قبل نیز با 
توجه به آغاز مذاکرات وین و افزایش امیدها به رفع تحریم ها، 

بازار به رکودی جدید دچار شد و همین امر، رکودی انتظاری 
را در بازار به وجــود آورد. در هفته های گذشــته با توقف 
مذاکرات برجام و نامشخص بودن سرنوشت تحریم ها اما 
بار دیگر قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار افزایشی 
شــده، موضوعی که محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق 
بازرگانی تهران – علتش را در بیرون از صنعت خودرو جست 
و جو می کند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دلیل جهش 
ناگهانی قیمت ها در بازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره 
نرخ دالر در بازار آزاد می داند. به گفته محمدرضا نجفی منش، 
قیمت تمام کاالها و خدمات در ایران، چسبندگی معنی داری 
با نرخ دالر در بازار آزاد دارد و خودرو ســاخت داخل نیز از 
این قاعده مستثنی نیســت.به گفته نجفی منش، قیمت 
کارخانه خودروها در داخل کشور، در مقایسه با آنچه که در 
بازار معامله می شود، به مراتب پایین است و از این رو، امروز 

خودروسازها با ضرر و زیان در حال تولید هستند به طوری 
که تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای ســاخت 
داخل به ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. او در ادامه 
تصریح می کند که خودروسازها از افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو، منفعتی نمی برند و در حالی با زیان و ضرر مشهود و 
قابل توجه به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها 
به قطعه سازها نیز امکان پذیر نیست.رئیس انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی به سایت اتاق تهران توضیح داد: تا هر 
زمان که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز 
در بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، 
می توان منتظر سقوط قیمت ها در بازار خودرو بود یا نه، به 
دلیل ماهیت چسبندگی قیمت ها که در اقتصاد ایران ریشه 
دوانیده، نباید انتظار شوکه آوری از کاهش قیمت  خودرو در 

مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.

عدم   عرضه   خودروهای   صفر   به   بازار  خودرو   را   گران تر   کرد

خودروهای داخلی بر مدار گرانی

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح کرد؛

با سواستفاده کنندگان از موضوع 
واکسن قاطعانه برخورد شود 

سید ابراهیم رییســی رییس جمهور، پیش 
از ظهر شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا با تاکیــد بر اینکه متاســفانه وضعیت 
شیوع بیماری کرونا در سطح کشور، وضعیت 
قابل قبولی نیســت، گفت: با وجــود اینکه 
بایــد ازتالش های جهادگونــه کادر درمان و 
همه دســت اندرکاران مقابله با شیوع کرونا 
و نیز نیروهــای داوطلب مردمــی صمیمانه 
 قدردانی کنم، اما گزارش های دریافت شده و 
مشــاهدات بنده و وزیر بهداشت حاکی از آن 
است که وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه 

خوب نیست.
 ابراهیم رییسی افزود: نباید کسب و کار مردم 
تعطیل شــود، اما ضروری است تدابیر فوری 
 برای جلوگیــری از تجمعــات و دورهمی ها 
مراکــز  در  فعالیــت  و  تــردد  نیــز   و 
پرتجمع مثل رســتوران ها، تاالرها، پاساژها، 
بازارهای سرپوشیده و نظایر آن اتخاذ و با دقت 
و جدیت اجرا شود تا بتوانیم به شکلی موثر با 
 شیوع بیماری و عوارض ناشــی از آن مقابله 

کنیم.
آیت اهلل رییســی تامین امکانات بســتری و 
رســیدگی به بیماران کرونایــی را همچون 
تامین واکســن جــزو اولویت ها برشــمرد و 
 تصریح کرد: نیروهای مسلح و همه نهادهای

 دیگر، امکانات خود را به میدان بیاورند تا در 
هیچ نقطه ای از کشور، هیچ بیمار کرونایی که 
نیاز به بستری شدن دارد، به خاطر نبود تخت 

سرگردان نشود.
رییس جمهور با تاکید بــر اینکه تنها مرجع 
مورد قبــول درمــورد تایید واکســن کرونا 
وزارت بهداشــت اســت، خاطرنشــان کرد: 
از نظر دولــت، مســئولیت تاییــد اعتبار و 
اصالت واکســن فقط و فقــط برعهده وزارت 
بهداشت اســت و واردات واکسن باید تحت 
 اشــراف و نظــارت ایــن وزارتخانــه انجام 

شود.
آیت اهلل رییسی در ادامه گفت: موضوع تولید 
واکســن در داخل کشــور نیز باید با جدیت 
پیگیری شــده و همه تمهیــدات الزم برای 
تسریع و افزایش تولید واکســن داخلی باید 

فراهم شود.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه وضع محدودیــت و ممنوعیت 
بــرای ترددهــای غیرضرور نباید مشــروط 
به اعالم تعطیلی باشــد، اضافه کــرد: باید به 
تناســب ایام و تعطیالت، با اقنــاع و تبیین 
افکار عمومی، ممنوعیت ویا محدودیت هایی 
 برای ترددها حتی در تعطیــالت آخر هفته 

وضع شود.

شورای رقابت و مصوبه تازه ای 
برای پیش فروش خودرو  

شــورای رقابت در تازه ترین مصوبه خود در 
خصــوص خودروهــای پیش فروش شــده، 
اعالم کرد: مبالغ پرداختی مشتریان، مشمول 

تورم نمی شود.
به گزارش شورای رقابت، در جلسه ۴۷۳ این 
شــورا مورخ ۱۱ مردادماه درباره پیش فروش 
خودرو بررسی الزم انجام و مصوبه ای به شرح 

ذیل ابالغ شد.
مطابق ایــن مصوبه، اعضای شــورای رقابت 
در زمینــه پیش فــروش خــودرو توســط 
خودروسازان، به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی 
با اکثریــت آراء مقرر کردنــد: خودروهایی 
که به صورت انحصاری از ســوی این شــورا 
مشــمول قیمت گذاری هســتند، در زمان 
پیش فروش خودرو، سهمی از قیمت خودرو 
که پیش پرداخت آن انجام شــده مشــمول 
هیچ گونه تورم احتمالی نخواهد شــد و فقط 
بقیه سهم باقی مانده مشــمول تورم بخشی 

احتمالی خواهد بود.
برپایــه ایــن مصوبــه، خودروســازان در 
خصــوص خودروهایــی کــه قیمــت آن 
 تعیین نشــده حق پیش فــروش نخواهند 

داشت.
به گزارش ایرنا، آخرین بار ۱۳ اردیبهشــت 
ماه امسال طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت 
محصوالت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ 
درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین ۸.۹ 

درصد افزایش یافت.

اخبار
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رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: در قضیه ی هسته ای آمریکایی ها انصافا 
وقاحت را از حد گذراندند. واقعاً از حد گذراندند واقعاً. جلوی چشم همه از 
برجام خارج شدند حاال جوری حرف می زنند انگاری که ایران از برجام خارج 
شده. حل مشکل اقتصاد را موکول به تحریم ها نکنید. برنامه ریزی برای حل 
مشکالت را با فرض وجود تحریم انجام دهید. رفع تحریم ها که در اختیار ما 
و شما نیست. در اختیار دیگران است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت  آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح امروز )شنبه( در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید، با تأکید 
بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ســاعت فرصت گذران خدمت به مردم، 
تمرکز دولت بر بازسازی »انقالبی، عقالنی و خردمندانه« در همه عرصه های 
مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، 
نکات و توصیه های مهمــی را درباره »مردمی بــودن«، »عدالت ورزی«، 
»فسادستیزی«، »احیای امید و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار و اشراف 
دولت« بیان کردند.ایشان همچنین آمریکا را در صحنه دیپلماسی، گرگی 
درنده و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع به شدت متأثرکننده افغانستان 
گفتند: جمهوری اســالمی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان 
افغانستان است و روابط ما با دولت ها، به روابط و رفتار آنها با ایران بستگی 
دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در آغاز سخنانشــان همه اعضای دولت را 
به قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از اقدام سریع 

و به موقع مجلس در بررســی صالحیت وزیران پیشنهادی ابراز امیدواری 
کردند تشکیل دولت جدید، سرآغاز مبارکی برای ملت و کشور باشد.ایشان با 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفتند: مدت خدمت آن دو بزرگوار 
کم بود اما در همین مدت نشان دادند که با اخالص و قصد خدمت به میدان 
آمده اند و از روش های مردمی و مجاهدت آمیز استفاده می کنند که این برای 
همه مسئوالن درس بزرگی است.رهبر انقالب شرایط کشور را دشوار خواندند 
اما تأکید کردند: اگر تالش شبانه روزی، مجاهدانه و خستگی ناپذیر را همراه 
توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید، قطعاً بر مشکالت فائق 
خواهید آمد.رهبر انقالب افزودند: همان گونه که به همه مسئوالن گذشته 
گفته ام فرصت چهار سال خدمت به سرعت تمام می شود و نباید گذاشت 
حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسالم است، هدر برود. 
البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام، نباید به خانواده بی توجهی شود.ایشان، 
حرکت بر ریل انقالب و ایجاد تحرک انقالبی در همه بخش های »مدیریت 
اقتصادی، سازندگی، خدمت رســانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش 
و دیگر بخش ها« را ضروری خواندند و در عین حال تأکید کردند: انقالبی 

بودن حتماً باید با عقالنیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این 
شیوه جمهوری اسالمی از آغاز بوده است.رهبر انقالب در تبیین نخستین 
توصیه مهم خود به دولتمردان، به جلوه های مختلف »مردمی بودن« اشاره 
کردند و افزودند: رفتن به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با آنها از ابعاد 
بسیار خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان 
آن را نشــان داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای اتخاذ ســبک زندگی مردمی، 
رفتار بی تکلف، دوری از اشرافی گری و پرهیز از نگاه از باال به مردم را از دیگر 
جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند: باید مشکالت و راه حل ها را با 
مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرف های غیر واقعی و ناامید 
کردن مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.»عذرخواهی سریع از مردم 
در مواقع بروز اشتباه« و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت ها به 
مردم، از دیگر روش هایی بود که رهبــر انقالب در بیان جلوه های مختلف 
مردمی بودن به آن اشاره کردند. ایشان با توصیه به رئیس جمهور و اعضای 
دولت برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیرمؤمنان به مالک اشتر افزودند: 
در این فرمان تاریخی، ابعاد مختلف بیان شده چرا که براساس اسالم، رابطه 

حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
تبیین »عدالت ورزی« به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولتمردان، 
اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: 
ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تالش کنیم.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: هر مصوبه، الیحه و تصمیم دولت باید »پیوست عدالت« داشته باشد 
و کامالً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به 
عدالت ضربه نزند.حضرت آیت اهلل خامنه ای برخی روش های رایج مدیریتی 
را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه ها و هر مسئله دیگر باید به 
گونه ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر 
چه ممکن است امکانات عادالنه توزیع شود.»فسادستیزی و مقابله دقیق و 
جدی با فساد« توصیه مهم دیگر رهبر انقالب به رئیس جمهور و دولت جدید 
بود. ایشان گفتند: فسادستیزی مکّمل عدالت ورزی است زیرا فساد و مظاهر 
آن از جمله ویژه خواری، برخورداری های بیجا و عزیزشدگان بی جهت، جزو 
بالهای مهم ضد عدالت هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مقابله 
آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا گفتند: این کار خوب، 
امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت که جای اصلی 
مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه های فساد از بین برود 
و اگر با وجود این مراقبت ها، مواردی اتفاق افتاد آن گاه دستگاه قضا حتماً 

باید ورود و برخورد کند.

آخرین گزارش تخصیــص ارز بانک مرکزی می گوید میــزان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تخصیص یافته در پنج ماهه ابتدایی سال نه تنها کم نشده بلکه 
نسبت به مدت مشابه دو برابر شده و حتی بسیار بیشتر از میزان تعیین شده 
برای کل سال در بودجه ۱۴۰۰ است. اما علت حاتم بخشی مدیریت تازه 
بانک مرکزی در توزیع این مقدار رانت چیست؟بانک مرکزی در تازه ترین 
گزارش خود ادعا کرده که از ابتدای ســال تا پایان مرداد ماه ۷ میلیارد و 
۲۵۲ میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده اســت. این میزان دو 
برابر مدت مشابه پارسال اســت!طبق آمار بانک مرکزی، از این میزان ارز 
به ترتیب دانه های روغنی) ۹۳۹ میلیون دالر(، جو)۵۸۰ میلیون دالر(، 
کنجاله سویا)۵۷۱ میلیون تومان(،گندم،)۵۶۴ میلیون دالر(، دارو)۱٫۶ 
میلیون دالر(، ذرت )۱٫۴ میلیون دالر( و روغن خام یا نباتی)۱٫۲ میلیون 
دالر( بیشترین سهم را داشتند.اما نکته جالب در این سهم خواهی از ارزهای 
ترجیحی، تخصیص ۳۲۲ میلیون دالری به سایر اقالم غیر اساسی از کل 
میزان تخصیص یافته است. یعنی ۴٫۴ درصد از کل این پول صرف واردات 
کاالهایی شده که مشخص نیســت چه بودند ولی ظاهرا هر چه بوده اند 
جز پنج قلم کاالی ضروری که باید مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، 

نبوده اند!درحالی که پیش از این مســئوالن ادعا کرده بودند که کاالهای 
اساسی )شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی( پنج قلم کاالیی هستند 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کاالیی این نوع 
ارز داده نمی شود. پایان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد 
که در سال  ۹۹ رقم ۷/ ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی تخصیص داده است. 
اگر قیمت دالر را به طور متوسط برای آن زمان ۲۴هزار تومان در بازار آزاد 
در نظر بگیریم، ما به التفاوت منابع توزیعی بانک مرکزی ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان بوده است. یعنی دو میلیون تومان از جیب هر ایرانی.امسال اما قرار 
بود در تخصیص حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا بلکه به مرور بساط 
رانت این ارز جمع شود.خود اسحاق جهانگیری، معاون وقت رئیس جمهور 
پایان اسفند ماه سال گذشته گفت که قرار است در شش ماه ابتدایی سال 
۱۴۰۰، شش میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی 

مورد نیاز کشور تخصیص داده شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از 
این اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان و 
مابقی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تهیه 
کاالهای اساســی تخصیص می یابد.حتی در بودجه هم برخالف ادعای 
معاون اقتصادی نوبخت که گفته بود قرار اســت هشت میلیارد دالر ارز 
تریجیحی داده شود، ۴٫۱ میلیارد دالر ارز برای کل سال در نظر گرفته شده 
بود.با وجود این بانک مرکزی به جای شش میلیارد دالر جهانگیری یا ۴٫۲ 
میلیارد دالر بودجه یا حتی محاسبه هشت میلیارددالری و خوشبینانه 
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق، ۷٫۲ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تخصیص داده اســت! آن هم نه در مدت شــش ماه بلکه فقط تا 
پایان مردادماه.به گزارش تجارت نیوز، به نظر می رسد حاال الزم است که 
بانک مرکزی پاسخ دهد چرا درحالی که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا 

۲۸ هزار تومان رانت ارز ترجیحی بیشتر از همیشه شده، این نهاد در حال 
افزایش تخصیص یا به عبارت بهتر بزرگتر کردن سفره رانت ارزی برای 

عده ای خاص است؟

ارز ترجیحی با اقتصاد ایران چه کرد؟
مهدی اشعری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با مهر، هدر رفت منابع ارزی 
کشور، ضربه به تولید داخلی گفت: باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت 
در قیمت گذاری )قیمت گذاری دســتوری( و تاثیرپذیری شدید بازار از 
تصمیمات لحظه ای دولت و ایجاد شــرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در 
شــرایطی که قطعاً دولت توانایی قیمت گذاری بهینه را ندارد خود ضربه 
بزرگ دیگری به پیکره تولید داخل اســت.هدررفت منابع ارزی کشور، 
ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و 
ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور 
شود از پیامدهای منفی این سیاست ناکارآمد توزیع ارز ترجیحی است.به 
دالیل اقتصاد سیاسی؛ از جمله وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص 
از جامعه، که این طبقه اجازه نخواهند داد جلوی این سیاست گرفته شود. 

هیئت مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ ســال مجوز 
تأسیس یک کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی 
مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می شد برداشته شد.، محمدعلی 
دهقان دهنو ی گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دالیل مختلف با هیچ یک از 
درخواست های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا 
و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، 
مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیأت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت های 
کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.وی با اشاره به 
این که چهار درخواست در هیأت مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار 
گرفته است گفت: تاکنون درخواست های زیادی برای تأسیس شرکت 
کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ بر ۳۰ درخواست است اما در 
مرحله اول چهار درخواست، مورد بررسی شد.وی افزود: در این راستا 
تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبه های 
تخصصی آنها نیز انجام شــد و پس از طی این مراحل در هیأت مدیره 

ســازمان بورس و اوراق بهادار طرح شــد. از این چهار درخواست یک 
مورد به تصویب رسید که پس از آماده سازی و فراهم شدن امکانات و 
مقدمات الزم توسط مؤسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت 
این کارگزاری خواهیم بود.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از 
بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط الزم رد و 
دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکاالت، برگشت داده شد تا متقاضیان 
نســبت به این موضوع و نقایص پرونده شــأن، آگاه شوند و در صورت 
امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بــار دیگر در فرایند امتیازدهی، 
امتیازات الزم را به دست آورند.دهقان دهنوی گفت: این اولین جلسه ای 
بود که با هدف بررســی درخواست های تأسیس شــرکت کارگزاری 
برگزار شد و به طور قطع این شروع کار است و ما حتماً درخواست های 
دیگر را نیز بررسی کرده و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه های 

اختصاصی، در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم 
کرد. در این میان اگر درخواست های دریافتی امتیاز الزم را داشته باشند 
و تشخیص داده شود که وجود این شــرکت ها در بازار سرمایه کمک 
کننده است و اثری مثبت بر فرایند توســعه ظرفیت های بازار سرمایه 

خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

رفع انحصار، مهمترین مأموریت سازمان بورس در دوره 
جدید

رئیسسازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار 
از مهمترین سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت 
وی بوده است گفت: یکی از برنامه هایی که از ابتدای ورود من به سازمان 
بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت ســازمان پیگیری و به 

عنوان یکی از اولویت ها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار 
سرمایه بود.وی گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل 
در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای 
بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تأسیس می شود، 
به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس 
و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده اند تا خدمات مختلفی 
به مــردم ارائه کنند. این تجمیع ســرمایه ها، ایده هــا و تخصص های 
مختلف، منجر به بهبود فرایند خدمات رســانی در بازار ســرمایه و در 
نهایت توسعه این بازار می شــود.دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی 
از این نهادهای خدمات دهنده در بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری 
هستند گفت: با وجود نقش مهم و پررنگ شــرکت های کارگزاری در 
ارائه خدمات به فعاالن بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین 
مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که 
 از ۱۲ سال پیش تا کنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر

 نشده بود.

قیمت دالر آزاد به کانال ۲۸ هزار تومان وارد شد 
و قیمت دالر متشکل حدود ۴ درصد رشد کرد.به 
گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر در آخرین ساعات 
معامالت روز چهارشــنبه روی ۲۷ هزار و ۹۵۰ 
تومان قرار داشت. قیمت دالر در شروع معامالت 
روز گدشته از مرز ۲۸ هزار تومان عبور کرد و روی 
۲۸ هزار و ۲۷۰ تومان قرار گرفت.قیمت ابتدایی 
دالر سنا نیز در کانال ۲۸ هزار تومان و روی ۲۸ 
هزار و ۶۲ تومان قرار داشت. البته قیمت دالر سنا 
در ادامه معامالت روز گدشته قدری پایین آمد 
و به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت. با این وجود 

رشد ناگهانی قیمت دالر سنا در شروع معامالت 
روز گدشته قابل توجه بود. قیمت ابتدایی دالر 
متشکل نیز تغییرات شــدیدی داشت. قیمت 
ابتدایی دالر متشکل با رشد حدود ۴ درصدی 
نسبت به نرخ میانگین روز چهارشنبه روی ۲۷ 

هزار و ۷۸۴ تومان قرار گرفت.

آیا بانک مرکــزی در جهت کاهش 
قیمت دالر اقدام خواهد کرد؟

همراهی بازار متشکل و ســامانه سنا با بازار آزاد 
می تواند نشانه این باشد که بانک مرکزی مقاومت 

زیادی در مقابل افزایش نرخ ارز نخواهد کرد. البته 
حجم عرضه دالر در طول هفته گذشته و به طور 
خاص در روز چهارشنبه باال بود و حتی عرضه دالر 
در روز چهارشنبه به نوعی رکورد بود و تنها در دو 
روز دیگر از سال جاری حجم عرضه از این مقدار 
باالتر بود. با این وجود اگر بانک مرکزی احساس 
کند ابزار به اندازه کافی قدرمند برای بازگرداندن 

قیمت دالر به سطوح چند هفته پیش را ندارد، 
ترجیح خواهد دارد دالر خود را در سطوح قیمتی 
باال به فروش برساند.احتماال انتخاب و انتصاب 
رئیس جدید بانک مرکزی قــدری از ابهام های 
موجود می کاهد. اینکه رئیس جدید بانک مرکزی 
چه سیاستی را برای کنترل نرخ ارز در پیش بگیرد 
می تواند در تعیین روند قیمــت دالر تاثیرگذار 

باشد. با این وجود تعیین کننده اصلی قیمت دالر 
کسری بودجه، درآمدهای ارزی و میزان صادرات و 
واردات است و بانک مرکزی وظیفه کنترل نوسان 

قیمت دالر را بر عهده دارد.

واکنش قیمت سکه به رشد قیمت 
طال و دالر

قیمت طالی جهانی در معامالت روز جمعه روند 
افزایشی را دنبال کرد و بعد از عبور از مرز ۱۸۰۰ 
دالر به ۱۸۲۰ دالر نزدیک شد. قیمت سکه به 
رشد طال و افزایش قیمت دالر واکنش نشان دارد 

و تغییرات مثبت قیمتی را به ثبت رساند. قیمت 
سکه ظهر روز چهارشنبه روی ۱۱ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان قرار داشــت. قیمت سکه در شروع 
معامالت روز گدشته حدود ۳ درصد باالتر از نرخ 
عصر روز چهارشنبه بود و روی ۱۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان قرار داشت. با احتساب قیمت ۱۸۱۷ 
دالر برای طال و ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان برای دالر 
اندازه حباب سکه ۱.۶ درصد به دست می آید. بر 
این اساس اندازه حباب سکه به طور محسوسی 
کوچک شده بود و سکه ظرفیت رشد بیشتر را در 

شروع معامالت روز گدشته داشت.

توصیه های رهبر معظم انقالب به دولت سیزدهم:

رفع تحریم دست من و شما نیست، دست دیگران است

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 7 میلیارد و 2۵2 میلیون دالر ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است 

افزایش  توزیع  رانت ارزی

انحصار مجوز کارگزاری پس از ۱۲ سال شکسته شد

حباب قیمتی سکه کوچک شد

ورود قیمت دالر به کانال ۲8 هزار تومان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت سکه همزمان با رشد بهای انس جهانی و نرخ دالر
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۲۰۳ هزار تومان شد.
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میرابراهیمی گفت: یک پرس زرشــک پلــو با مرغ 
قیمت مصوبی ندارد، اما این غذا در یک ماه گذشــته 
۳۰ درصد افزایش قیمت داشــته است.ســید علی 
اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران داران و 
سلف ســرویس تهران در رابطه با گرانی اخیر غذای 
رستوران های تهران از جمله قیمت یک پرس زرشک 
پلو با مرغ به طور میانگین از ۴۶ هــزار تومان در ماه 
گذشته به ۵۹ هزار تومان گفت: ماه قبل برنج را کیلویی 
۳۷ هزار تومــان می خریدیم ولی امــروز همان برنج 

کیلویی ۴۴ هزار تومان شده است.
او ادامه داد: برای پخت یک پرس زرشــک پلو از مرغ 
کیلویی ۲۹ هزار تومان استفاده می کردیم که در حال 

حاضر به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده است.این مقام 
مســئول با بیان مطلب فوق درباره علل افزایش نرخ 
غذا های مورد عرضه در رستوران ها افزود: همچنین 
قیمت آب، برق، اجاره بهای رستوران، حقوق کارگر و 
افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن توسط کارخانه های 
تولیدکننده از جمله دالیل افزایش قیمت یک پرس غذا 

در رستوران های سطح شهر است.
او بیان کرد: یک پرس زرشک پلو با مرغ قیمت مصوبی 
ندارد ولی ما نظارت می کنیم که افزایش قیمت ها خارج 
از عرف و دور از قیمت های بازار نباشد. همه این موارد 
باعث شده که یک پرس زرشک پلو با مرغ در یک ماه 

گذشته ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند.

یک مقام مسئول گفت: تولید ۱۰۰ تن بذور مرتعی در 
سال ۱۴۰۰ برای احیا و توسعه مراتع کشور پیش بینی 
می شــود.مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور با اعالم این مطلب گفت: 
نیاز ساالنه کشور تولید ۵۰۰ تن بذر از ۷۰ گونه مختلف 
مرتعی است.ترحم بهزاد افزود: تولید و کشت بذور مرتعی 
هر سال باید به منظور احیا و توسعه مراتع کشور انجام 
گیرد.وی خاطر نشان کرد: در سال های ۹۸ و ۹۹ تولید 
بذور در ایستگاه های تولید بذور مرتعی به حدود ۴۴ تن 
رسید و این در حالی است که اکثر ایستگاه ها به صورت 
مخروبه و غیر فعال هســتند. بهزاد با بیان اینکه از ۲۲ 
ایستگاه تولید بذور مرتعی در ۱۸ استان کشور ظرف سه 
سال اخیر هفت ایستگاه فعال شده است، اظهار داشت: 

در سال جاری مقرر شده پنج ایستگاه تولید بذور مرتعی 
دیگر نیز فعال و مدیریت شود. وی ادامه داد: بر اساس 
آخرین تصمیمات در راستای ساماندهی ایستگاه های 
تولید بذور مرتعی، تمام ایستگاه های موجود در استان ها 
باید دارای طرح احاله مدیریت با بیالن اقتصادی باشند و 
مبنای احاله مدیریت ایستگاه ها، ماده )۳( قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.مدیرکل دفتر 
امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در عین حال تاکید کرد: بذور مرتعی تولید شــده باید 
شناسنامه دار و دارای گواهی معتبر بذری باشند. این 
ایستگاه ها قابل واگذاری نیستند و باید طبق ماده )۳( 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای 

آنها طرح تهیه و مدیریت شوند.

شروط مهار نرخ تورم 
وحید شقاقی، اقتصاددان

در بخش تورم دو مسئله مهم را باید مد نظر قرار دهیم. نخست عوامل بنیادین تورم زا در اقتصاد ایران و دوم بحث انتظارات تورمی است. عوامل بنیادین ریشه های مشخصی دارد و حل برخی از این عوامل هم نیازمند اصالحات 
ساختاری است. حتی ممکن است حل این عوامل بسیار زمانبر شود. بنابراین حل و رفع این عوامل نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در دولت است. عامل دوم همانطور که ذکر شد بحث انتظارات تورمی است. این انتظارات سریعتر 
موجب شعله ور شدن ریشه های عوامل اول خواهد شد. عوامل بنیادین مانند انباری است که پر از کاه شده و به تدریج هم برمیزان این کاه ها در انبار افزوده می شود. انتظارات تورمی هم مشابه جرقه یا آتشی است که به این انبار زده 

می شود. این جرقه موجب شعله ور شدن کاه های داخل انبار می شود و اقتصاد را درگیر می کند. 
حل مسئله تورم در کوتاه مدت نیازمند مدیریت انتظارات تورمی است. در میان مدت و بلندمدت نیازمند حل ریشه های تورم و اصالحات ساختاری در جهت رفع ریشه های بنیادین تورم هستیم. برای این منظور می بایست دو تاریخ 
زمانی را در نظر بگیریم. برای حل مسئله تورم در کوتاه مدت یعنی در سه تا چهار ماه آینده تا پایان سال، دولت باید تالش کند تا انتظارات تورمی را کاهش دهد. در کنار آن دولت برای میان مدت و بلندمدت نیز باید در جهت حل 
عوامل بنیادین تورم زا دست به اصالحات ساختاری بزند.  عوامل بنیادین تورم زا شامل حل ناترازی در اقتصاد ایران، حل تاترازی بودجه ای، حل ناترازی نظام بانکی و حل ناترازی بخش تجارت خارجی ایران است. باید کسری های 
بودجه ای، تجاری و اقتصادی را مدیریت کرد. کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در سال های گذشته بخشی از این کسری بودجه را با مکانیسم اوراق و از کانال بازار سرمایه 

پوشش داده است. بخشی از این کسری بودجه را نیز از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده با این حال تداوم تامین کسری بودجه از کانال هایی همچون اوراق و صندوق توسعه بسیار دشوار خواهد بود.
در کنار آن ناترازی نظام بانکی باید کاهش پیدا کند. بودجه ریزی عملیاتی باید شامل اصالحات ساختاری باشد. توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل و کاهش واردات رسمی باید مدیریت شود. همچنین واردات غیررسمی و مبارزه 
جدی با قاچاق کاال باید در دستور کار قرار بگیرد.  از طرفی دیگر باید به کاهش دارایی های منجمد و بلوکه شده نظام بانکی نیز توجه داشت. انتظارات تورمی هم باید کنترل شود. ابهام در رابطه با پایان کرونا و نحوه مقابله ایران با 
آن، ابهام در رابطه با توانمندی کابینه اقتصادی دولت، ابهام در زمینه فرآیند مذاکرات هسته ای و تحریم های اعمال شده در اقتصاد ایران، ابهام بر سر ناآرامی های اخیر ایجاد شده در کشورهای پیرامون بویژه افغانستان، ابهام در 
خصوص مسئله FATF و... نااطمینانی هایی هستند که در اقتصاد ایران وجود دارند. تمامی این عوامل مانند آتشی است که به انبار کاه زده می شود. انتظارات تورمی مانند شعله ای است که به این انبار زده می شود و باید تالش شود 

تمامی این ابهامات به نحوی حل و مدیریت شود. 

بنابر اعالم بانک مرکزی نرخ 
تورم در ایــران از ۴۵ درصد 
فراتر رفته و اقدامات دولت 
دوازدهم برای کنترل تورم 
نیز مثمر ثمر واقع نشــده 
است. بنابراین دولت ســیزدهم باید راهکارهایی را 
برای مدیریت تورم اجرایی کنــد. در غیر این صورت 
رشد تورم به اندازه ای خواهد شد که بحران ابر تورم در 

اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. متاسفانه اقداماتی 
مانند قیمت گذاری دستوری که اوج خالقیت دولت 
قبل برای کنترل تورم بود به بن بست خورده و رشد 

بی ضابطه تورم میراث قیمت گذاری دستوری شد. 
یک اقتصاددان در رابطه با اینکه آیا دولت ســیزدهم 
موفق به کاهش تورم و کنترل آن خواهد شــد، می 
گوید: حل مسئله تورم در کوتاه مدت نیازمند مدیریت 
انتظارات تورمی اســت. در میان مــدت و بلندمدت 
نیازمند حل ریشه های تورم و اصالحات ساختاری در 
جهت رفع ریشه های بنیادین تورم هستیم. برای این 
منظور می بایست دو تاریخ زمانی را در نظر بگیریم. به 

گفته وحید شــقاقی، برای حل مسئله تورم در کوتاه 
مدت یعنی در ســه تا چهار ماه آینده تا پایان سال، 
دولت باید تالش کند تا انتظــارات تورمی را کاهش 
دهد. در کنار آن دولت بــرای میان مدت و بلندمدت 
نیز باید در جهت حل عوامل بنیادین تورم زا دست به 
اصالحات ساختاری بزند.  البته باید توجه داشته باشیم 
که بدون اتخاذ سیاست مناسب داخلی،  حتی با وجود 
رفع تحریم ها و اثر موقت مثبت آن، اثر چندان متفاوتی 
در بلندمدت برجای نمی گذارد و در نهایت رشد مزمن 
نقدینگی و تورم همچنان پابرجا خواهد ماند. در نتیجه 
در دستور کار قرار گرفتن سیاست های پولی و مالی 

مناسب از الزامات کنترل چنین شرایطی خواهد بود. 
بدیهی است، در چنین شرایطی مواردی چون کاهش 
کســری بودجه و  رعایت انضباط مالی و اســتفاده از 
ابزارهای غیرتورمی تامین کسری بودجه مانند فروش 
اوراق از جمله مهم ترین اقدامات مهم حوزه مالی و پولی 
است که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. در 
نهایت، باید گفت که در صورت نبود تغییر چشم گیر 
در سیاست های دولت جدید نســبت به دولت های 
قبل،  روند فعلی بدتر شدن آمارهای پولی به قوت خود 
باقی خواهد ماند و تورم های باالیی را به کشور تحمیل 

خواهد کرد.

دولت سیزدهم چگونه می تواند تورم را كنترل و كاهش دهد؟

سرکشی تورم ادامه  دارد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

کمبود دارو و نایاب شــدن 
آن در بازار در ماههای اخیر 
سروصدای زیادی به پا کرده 
است. مردم در بحران کرونا 
برای تامین داروهای بیماران 
خود مجبور به مراجعه به داروخانه های خاص دولتی 
هستند و اگر بتواند این داروها را پیدا کنند باید روزها 
معطل بمانند. البته مشکالت تامین دارو این روزها 
تنها مختص بیماران کرونایی نیست و بیماریهای دیگر 
نیز از جمله سرطان، دیابت، و... نیز تنها امید خود را در 
برخی داروخانه های دولتی برای یافتن داروی مورد 

نیازشان می دانند.
رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه با تاکید بر اینکه 
سرعت ترخیص داروها شدت بیشتری یافته است می 
گوید: در حال حاضر داروهای وارداتی را برای تسریع در 
خدمت رسانی به مردم پای پروازها ترخیص می کنیم 
تا وقت کمتری برای ترخیص تلف شود. محمدرضا 
شانه ساز ادامه داد: تامین ارز مورد نیاز واردات دارو به 
مشکلی در ماههای اخیر تبدیل شده است که کسب و 
کارداروخانه ها را نیز تهدید می کند. نبود دارو به دلیل 
عدن تخصیص ارز مورد نیاز واردات اســت و در سال 

جاری تقریبا ارزی به دارو اختصاص نداده اند.
در همین رابطه اما نایب رئیس انجمن داروســازان 
ایران مهم ترین مشکل داروخانه ها در کشور را کمبود 
دارو دانســت و با بیان اینکه یکی از مشکالت مهم 
داروخانه ها، واقعا مشــکل مردم است و اصلی ترین 
مشــکل مردم هم در این زمینه، نبودن دارو است، 
گفت: چراکه اکنون ۵۲ درصد بــازار داروی ایران در 
اختیار ۳۰۰ داروخانه  دولتــی و ۴۸ درصد دیگر در 
اختیار ۱۳ هزار داروخانه خصوصی است و این اصال 
متوازن نیست. دکتر سید علی فاطمی یکی از مشکالت 
مهم داروخانه ها، واقعا مشکل مردم است و اصلی ترین 

مشکل مردم هم در زمینه داروخانه نبودن دارو است 
که متاســفانه به جای اینکه وضعیت مان با گذشت 
این سال ها بهتر شود، هر سال بدتر می شود. در عین 
حال خیلی هم به کرونا ربط ندارد و شــاهدیم که در 
حال حاضر بسیاری از داروهای غیر کرونایی هم در 

داروخانه ها نایاب شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اســاس آمارهایی که 
سازمان های بیمه گر بر اساس تعداد نسخ داروخانه ها 
و میانگین دریافتی شان از بیمه ها ارائه می کنند، واقعا 
شاید نزدیک به ۶۰ درصد داروخانه های ایران از نظر 
درآمد و هزینه در نقطه سر به سر هستند؛ یعنی واقعا 
در آستانه ورشکستگی هســتند و درآمدشان فقط 
هزینه هایشان را پوشش می دهد. نزدیک ۱۰ تا ۱۵ 

درصد از داروخانه ها عمال ورشکسته اند و وقتی دخل 
و خرج شان را نگاه می کنید، عمال منفی هستند. شاید 
فقط ۱۰ درصــد داروخانه ها در موقعیت های خاص 
بوده و ممکن است وضعیت خوبی داشته باشند.  یکی 
از علل اصلی این موضوع عدم توزیــع عادالنه دارو، 
بین داروهای خصوصی است. در همین رابطه رئیس 
سازمان غذا و دارو در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
تامین ارز مورد نیاز واردات دارو به مشکلی در ماههای 
اخیر تبدیل شده است که کسب و کارداروخانه ها را 
نیز تهدید می کند. نبود دارو به دلیل عدم تخصیص ارز 
مورد نیاز واردات است و در سال جاری تقریبا ارزی به 
دارو اختصاص نداده اند. محمدرضا شانه ساز در ادامه 
افزود: دارو از آن دسته اقالمی است که نیازمند ارز برای 

تامین است. امیدواریم با کمک بانک مرکزی وزارت 
اقتصاد بتوانیم این کمبودها را عمده آن در تامین مواد 

اولیه تولید دارو است برطرف کنیم. 
شانه ســاز اظهار داشــت: باز هم به رغم تحریم ها و 
مشکالت ارزی بســیاری که در بخش واردات دارو 
وجود دارد ذخیره دارو در کشــور جایگاه خوبی دارد 
و کمبودها در تعداد اندکی از اقالم دارویی وجود دارد. 
در حال حاضر داروهای وارداتی را برای تســریع در 
خدمت رسانی به مردم پای پروازها ترخیص می کنیم 
تا وقت کمتری برای ترخیص تلف شود. به گفته رئیس 
سازمان غذا و دارو، حمایت از داروهای تولید داخل 
برای ما مهم است و داروهای ضروری و مورد نیاز نیز با 

سرعت عمل از پای هواپیما ترخیص می شود. 

انحصار و كمبود دارو به ورشکستگی 60 درصدی داروخانه ها منجر شده است

ورشکستگی داروخانه ها به دلیل کمبود دارو
 ۵2 درصد بازار دارو در اختیار ۳00 داروخانه  دولتی است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون امــور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی، میزان کاالهای اساسی موجود در بنادر 
کشور را تا سوم شهریور ماه ســال جاری، ۴ میلیون 
و ۵۲۷ هــزار و ۱۰۰ تن اعالم کــرد. فرهاد منتصر 
کوهساری درباره وضعیت کاالهای اساسی در بنادر 
کشور، اظهار کرد: تا پایان روز سوم شهریورماه سال 
جاری، میزان کاالهای اساسی در ۱۲ بندر امیرآباد، 
نوشــهر، انزلی، امام خمینی )ره(، شــهید رجایی، 
بوشهر، چابهار، آستارا، فریدونکنار، لنگه، شهید باهنر، 
خرمشــهر، معادل ۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۰۰ تن 
بوده است.وی ادامه داد: کاالهای اساسی شامل گندم، 
ذرت، جو، سویا، برنج، شــکر، روغن خام و دانه های 

روغنی است.
معاون امــور بنــدری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانــوردی در رابطه با میزان کاالهای اساســی به 
تفکیک بنادر، خاطرنشان کرد: در بندر امیرآباد ۳۱۳ 
هزار و ۱۶۹ تن، بندر نوشهر ۱۷۵ هزار و ۶۶۷ تن، بندر 
انزلی ۷۳ هزار و ۴۹۰ تــن، بندرامام خمینی )ره( ۳ 

میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۳۶ تن، شهیدرجایی ۴۴۱ هزار 
و ۷۶۰ تن، بندر بوشهر ۵۳ تن، چابهار ۱۴۳ هزار و ۷۲۱ 
تن، بندر آستارا ۱۸ هزار و ۶۳ تن، بندر فریدونکنار ۶۹ 
هزار و ۶۶۴ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر شهیدباهنر 

۱۲۳ تن و بندر خرمشهر ۵۸۴ تن است.
منتصر کوهساری در مورد شــناورهای کنار اسکله 
در بنادر کشور تا پایان سوم شهریور ماه سال جاری، 
اظهار داشت: ۱۸ فروند شناور کنار اسکله با تناژ ۴۱۷ 
هزار و ۲۷۱ تن قرار دارند و ۲۶ فروند شناور نیز با تناژ 
یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۰۳ تن تا تاریخ مذکور در 
لنگرگاه منتظر بودند. وی در مورد تعداد کامیون های 
خروجی از بنادر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام خمینی 
)ره(، شهید رجایی و خرمشهر نیز، اعالم کرد: روز سوم 
شهریورماه سال جاری، ۳ هزار و ۳۹۹ کامیون با تناژ 
۷۷ هزار و ۹۹۸ تن از این بنادر خارج شده اند.معاون 
امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی 
افزود: از بنادر امام خمینی )ره( و شهید رجایی ۱۴۸ 

واگن با تناژ ۸ هزار و ۵۴۲ تن خارج شدند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از افزایش 
قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان 
است.ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران از افزایش قیمت تخم مرغ 
در بــازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوســط قیمت 
هر کیلو تخم مــرغ درب مرغداری بــا افزایش ۲۰۰ 
 تومانی بــه ۱۸ هزار و ۲۰۰ تا ۱۸ هــزار و ۳۰۰ تومان 

رسیده است
او افزود: بنابر آخرین آمار قیمت تمام شده هر کیلو تخم 
مرغ با احتساب سود مرغدار ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان است 
که با این وجود تولیدکننده سودی عایدش نمی شود. 
نبی پور ادامه داد: مرغداری کــه پولت ۶۰ تا ۷۰ هزار 
تومان و جوجه ۱۶ تا ۱۷ هرار تومان خریداری می کند، 

با این وجود در فروش متضرر می شود.
این مقام مسئول با اشاره به آینده تولید تخم مرغ بیان 
کرد: آینده تولید به بازار بستگی دارد، اما با استمرار این 
روند، مرغدار توان جوجه ریــزی ندارد.نبی پور تولید 
ماهانه تخم مرغ را ۸۳ تا ۸۴ هزار تن اعالم کرد و افزود: 
براین اساس متوســط تولید روزانه تخم مرغ ۲ هزار و 

۷۰۰ تن اســت که با این وجود کسری در تامین نیاز 
کشور نداریم. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران ادامه داد: بنابر آمار از اسفند سال گذشته 
تا خرداد، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۴ هزار 
تومان زیان کردند که با احتساب تولید روزانه ۲ هزار و 
۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تن محصول، زیان مرغدار بسیار 
چشمگیر است.به گفته او، با توجه به اثر کاالی جایگزین 
و گرانی سایر محصوالت پروتئینی، سرانه مصرف تخم 
مرغ باال رفته که این موضوع هم بر نوسان قیمت تخم 

مرغ اثر گذار است.
نبی پور قیمت هر شــانه تخم مرغ در میادین را ۳۷ تا 
۳۸ هزار تومان اعالم کرد و گفــت: قیمت تخم مرغ 
در مغازه مالک نیســت چرا که فروش مغــازه دار به 
قدری نیســت که عرضه محصول برایش سود داشته 
باشــد و به عبارت دیگر مغــازه دار حداکثر ۲ کارتن 
 معادل ۱۲ شانه می آورد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار در پایان درباره آخرین وضعیت تامین 
نهاده دامی تصریح کرد: نهاده دامی کماکان در حال 
تامین است و در شرایط فعلی بارگیری و کیفیت نهاده 

مشکل اصلی مرغدار به شمار می رود.

معاون مسکن شــهری بنیاد مســکن از افزایش ۷۸ 
درصدی قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن 
بر اساس شاخص اعالمی سازمان برنامه و بودجه خبر 
داد.جواد حق شناس اظهار کرد: در طرح ملی مسکن، 
۵ دور ثبت نام صورت گرفت. بر این اساس مسئولیت 
شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد 
مســکن قرار گرفت. وی با بیان این که در این ۵ دوره 
۵۰۴ هزار نفر ثبت نام کردند، ادامه داد: بنیاد مسکن 
مســئولیت پروژه های طرح ملی مسکن ۶۱۸ شهر را 
بر عهده گرفت.وی با بیان این که ۳۱۰ هزار و ۵۹۱ نفر 
از افراد ثبت نامی حائز شرایط طرح ملی مسکن بودند، 
افزود: تاکنون ۷۴ و ۸۸۷ نفر از این تعداد تایید شده و 

برای تشکیل پرونده به بانک ها معرفی شده اند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با یادآوری این که 
۶۰۷۰۴ به بانک مسکن معرفی کرده ایم،  ۵۳۴۲۸ نفر 
مبلغ ۴۰ میلیون تومان و بیشتر را به عنوان شرط الزم 
طرح ملی مسکن واریز کرده اند. از این تعداد برای ۱۰ 

هزار و ۲۵۰ نفرنمی توانیم اقدام اجرایی انجام دهیم که 
به عنوان مثال برای ۶۰۰۰ نفر زمین قطعی نشده که 
آنرا تحویل بدهیم. حق شناس با بیان تا امروز برای ۴۴ 
هزار نفر توانسته ایم برنامه تخصص پروژه داشته باشیم، 
اضافه کرد: از این تعداد  ۲۵۵۲۵ مورد بنیاد انجام شده 
و  ۱۹۲۸۰ را مدیریت می کنیم که ساخت آن بر عهده 

انبوه سازان و سازندگان است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم درباره قیمت تمام شده 
ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، اظهار کرد: دو نوع 
پروژه داریم که یکی مربوط به انبوه ســازان است که 
مطابق شیوه نامه ابالغی وزارت راه و شهرسازی یک رقم 
۲.۷ میلیون تومان به عنوان قیمت پایه بعالوه تعدیل 
سه ماه دوم سال ۱۴۰۰  که بر اساس شاخص تعدیل 

اعالمی سازمان برنامه محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین برای مشخص شدن قیمت تمام 
شده باید منتظر اتمام پروژه بمانیم و با اعمال قیمت 

تعدیلی اعالم خواهد شد.

۴ میلیون و ۵۲۷ هزار تن کاال در بنادر

رونق بازار تخم مرغ به دنبال گرانی سایر محصوالت پروتئینی

افزایش ۷۸ درصدی قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن

زرشک پلو با مرغ ۳۰ درصد گران شد

پیش بینی تولید ۱۰۰ تن بذور مرتعی در سال ١۴٠٠
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برترین واحدهای ســتادی و اجرایی بانك توسعه 
تعاون انتخاب شدند 

بر اســاس گــزارش ارزیابــی عملکــرد واحدهــای ســتادی و اجرایی 
بانــک توســعه تعــاون واحدهــای منتخــب در بخش هــای مختلف 
معرفــی شــده اند.گــزارش ارزیابــی عملکــرد واحدهای ســتادی و 
اجرایی بانک توســعه تعاون نشــان دهنــده اهتمام واحدهــا به اجرای 
برنامه هــای ابالغی اســت کــه برترین واحدهــا در مجمــوع عملکرد 
 کلی و نیــز بهتریــن دســتاوردها در موضوعات تخصصی شناســایی

 می شوند.
 هر چــه برنامه های ابالغی به شــعب و واحدها در ســطح بهتری محقق 
گردد نقش بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای در ایجاد اشتغال 
 و حمایت از واحدهای تولیدی در ســطح مســاعدتری صــورت خواهد

 پذیرفت.
گفتنی است گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای ســتادی و اجرایی بانک 
توسعه تعاون برای دوره منتهی به اســفند 99 اشاره ای به واحدهای برتر 

داشته است.
 که بر این اساس »معاونت امور مالی و پشــتیبانی« مشتمل بر اداره کل 
تدارکات و خدمات، اداره کل ساختمان و امالک، اداره کل حسابداری کل 
و اداره کل مبادالت و خزانــه داری کل و اداره کل آمار و اطالعات بانکی و 
»معاونت امور استانها و بازار یابی« مشتمل بر مدیریت امور استانها و شعب 
و اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار به عنوان واحدهای ستادی منتخب 

معرفی شده اند.

رییس هیات مدیره بانک مسکن تشریح کرد
حمایت همه جانبه از فعاالن مسکن در دولت جدید

رییس هیات مدیره بانک مسکن با تشریح دستاوردهای این بانک در سال 
های اخیر، اعالم کرد که بانک مسکن در راســتای اهداف خود از تمامی 

فعاالن حوزه مسکن در دولت سیزدهم حمایت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، عیسی کاظم نژاد، رییس 
هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به این که مسکن به عنوان سرپناه، سهم 
مهمی در کل هزینه خانوار داشته و به طور متوسط حدود 40 درصد از کل 
هزینه خانوار را به خود تخصیص می دهد، گفت: همچنین بخش مسکن 
در شاخص های کالن اقتصاد ملی از جمله تولید، سرمایه و اشتغال تاثیر 
مهمی دارد، و به دلیل ارتباط گســترده با ســایر فعالیت های اقتصادی ، 
ظرفیت ایجاد اشتغال به صورت مســتقیم و غیر مستقیم را دارا است.وی 
افزود: میانگین سهم ساختمان ، خدمات و مستغالت از کل تولید ناخالص 
داخلی کشور طی 5 سال منتهی به 1398، 19.2 درصد بوده، که 5.9 درصد 
آن سهم بخش ساختمان است. لذا تغییر و تحوالت در این بخش مستقیما 
قدرت خرید و سطح رفاه خانوار ، و نیز مولفه های اقتصادی را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.

بانک ها

کشف شکاف امنیتی جدید در سرویس مایکروسافت
محققان امنیتی شکافی در سرویس رایانش ابری مایکروسافت پیدا کرده اند که به هکرها اجازه دسترسی به مخازن داده مشتریان را می دهد.مایکروسافت روز گذشته به هزاران مشتری 

سرویس رایانش ابری خود هشدار داد که هکرها می توانند اطالعات مرکز داده آنها را بخوانند، تغییر دهند یا حتی حذف کنند. این در حالی است که برخی از بزرگترین شرکت های جهان 
مشتری این سرویس مایکروسافت هستند.یک گروه محققان امنیتی شرکت Wiz یک شکاف امنیتی در مخزن دادهCosmos DB سرویس مایکروسافت آژور رصد کرده اند. آنها متوجه شدند 

از طریق این شکاف می توانند به کلیدهایی دسترسی یابند که امکان ورود به مخازن داده هزاران شرکت را فراهم می کند.

طبق اعالم معاون فنــی گمرک ایران 
طی بررسی های صورت گرفته در رابطه 
با رجیســتری گوشــی تلفن همراه و 
بازدید وزیر اقتصاد، مقرر شده است که 
با تشکیل کارگروهی در رابطه با حذف 
عملیات رجیستری در مبادی ورودی 
گمرک و انجــام کامال غیــر حضوری 
آن تصمیــم نهایی اخذ شــود.مهرداد 
ارونقی- معاون فنی گمرک ایران - در 
رابطه با بازدید وزیــر اقتصاد از گمرک 
فرودگاه امام خمینــی)ره( توضیحاتی 
ارائه کرد که دســتور اعمال تغییراتی 
در مورد فرایند رجیستری از جمله آن 
اســت.وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در 
محل انجام فرایند رجیســتری گوشی 
تلفن همراه مســافران ورودی حاضر و 
در جریان مســایل مربوطه قرار گرفت 
گفت که  مقرر شد ضمن هماهنگی با 
دستگاه های مربوطه، فرایند رجیستری 
به طور کامل از مبــادی وروی گمرک 
حذف شده و کامال غیرحضوری انجام 
شــود. به گفته ارونقی، با دستور وزیر 
اقتصاد مقرر شد به زودی کارگروهی با 
حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط 
از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تشکیل شده و با بررسی ابعاد موضوع، 
سازوکار حذف رجیســتری از مبادی 
تعیین شود. معاون فنی گمرک ایران، 

با اشــاره به اینکه در حــال حاضر هر 
مسافر می تواند همراه خود یک گوشی 
تلفن همراه بیاورد، افزود: بعد از اعمال 
تغییرات در فرایند رجیســتری از سال 
گذشته تا کنون اینگونه بود که مسافر 
در هنگام ورود و قبل از خروج از مبادی 
ورودی، باید اطالعات اولیه تلفن همراه 
را ثبت می کرد که این از سوی گمرک 
و از طریق بارکدخــوان در مدت زمان 
بسیار کوتاهی صورت می گرفت و مابقی 
فرایند، غیرحضوری بــود، با این حال  
طی بررسی های صورت گرفته از سوی 
گمرک ایران به این نتیجه رســیدیم 
که موضوع در کارگروهــی مطرح و با 
توجه به دســتور وزیر اقتصاد بر حذف 
فرآیندهای زاید، همیــن فرایند نیز از 
مبادی وروی حذف شود.وی یادآورد با 
اجرایی شدن این تصمیم، هر مسافر بعد 
از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات 
در گمرک، مانند رویــه قبلی، یک ماه 
فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به 
رجیستری اقدام کند.این مقام مسئول 
در گمرک ایران تاکید کرد که همچنان 
هر مســافر می تواند یک گوشی با خود 
آورده و با هر پاسپورت و کد ملی فقط 
یک گوشی رجیســتر خواهد شد.باید 
یادآور شــد کــه فرایند رجیســتری 
تلفن همراه از ســال گذشته طی چند 

مرحله دســتخوش تغییر شده است؛ 
به طوری که  از  نیمــه مهرماه 1399، 
با تصمیم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و سایر دستگاه های مربوطه، انجام 
رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی 
و به صورت حضوری انجام می شــد اما 
تشــکیل صف های طوالنی و معطلی 
فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی 
مسافران شد. در عین حال که گمرک 
ایران نیز به دلیل ازدحــام جمعیت با 
مشــکالتی در این رابطه مواجه شــده 
بود که در مجموع  در شرایط کرونایی 
موجود امکان رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی فراهم نبوده و عاملی برای 
شیوع بیماری کووید-19 شده بود.براین 
اســاس در آذرماه معاون فنی گمرک 
ایران، در نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال با ارائه گزارشــی از شرایط موجود 
درخواســت کرد که با توجه به تبعات 
رویه حضوری، اجرای طرح رجیستری 
گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری 
و پس از انجام استعالمات سیستمی از 
واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی 
ورودی گمرک انجام شود که به دنبال 
آن مقرر شــد از اول دی  سال گذشته 
رجیستری به صورت غیرحضوری انجام 
ولی ثبت اطالعات و مشخصات گوشی 

تلفن همراه در بدو ورود انجام شود.

گزارشی از 304 مورد خدمت ارائه شده توسط 
مرکز ماهر در مردادماه ســال 1400 منتشر 
شده و بیشــترین فراوانی مربوط به آلودگی به 
بدافــزار و بات بوده که بیشــتر از 140 مورد را 
شامل می شود.گزارشــی از 304 مورد خدمت 
ارائه شده توســط مرکز ماهر )مدیریت امداد و 
هماهنگی رخدادهای رایانــه ای( در مردادماه 
سال 1400 در گراف های زیر قابل مشاهده است. 
خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای 
رسیدگی شــده توســط مرکــز، بخش های 
دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن 
مرکز از این رخدادها است.طبق این اطالعات، 
بیشــترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به 
آلودگی به بدافزار و بات،  فیشینگ سایت های 
خارجی،  فیشینگ سایت های داخلی،  شناسایی 
آسیب پذیری،  افشای اطالعات،  گزارش های 
خبری،  دیفیس ســایت،  درخواست ارزیابی،  
درخواست مشــاوره و باج افزار بوده است.نحوه 

مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر 
آمده که نشان می دهد بیشترین آمار از طریق 
مراجع بین المللی به این مرکز رســیده است.

بیشترین اطالع رسانی از طریق منابع داخلی به 
ترتیب از سامانه هوشیار،  گزارش آپاها،  سامانه 
بینا، سامانه دانا، سامانه کاله سفید،  سامانه تله 
بدافزار، گزارش نهادهــای حاکمیتی، گزارش 
مردمی،   گزارش بخش خصوصی، کارشناسان 
مرکز ماهر و ســامانه نت بان رســیده اســت.
همچنین بخش های دریافت کننده خدمات از 
مرکز ماهر شــامل اپراتورها، بخش خصوصی، 
دستگاه های حاکمیتی و بانک ها و موسسات 
مالی می شــود که تعداد دریافت این خدمات 
در نمودار زیر آمده است.در نمودار بخش های 
حاکمیتی دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر 
هم در ابتدا وزارت عتف و بــه دنبال آن وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، قوه 
قضائیه، وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات،   

ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت نیــرو قــرار دارد.با توجــه به اهمیت 
پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطالعات 
و ایجاد مراکز پاســخگویی به حوادث فضای 
مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز 
CERT انجام شده است، مرکز ماهر به عنوان 
CERT ملی ایران در سال 138٧ ایجاد و در 
سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری 
و مقابله با حوادث فضای تبــادل اطالعات به 
عهده دارد.این مرکز در حوزه فعالیت های امداد 
و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث 
فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها 
است. همچنین در حوزه فعالیت های پیشگیرانه 
نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشــدارها، 
اعالنات، مخاطرات و ضعف های ســامانه ها در 
ســطح ملی و انتشار بســته های راهنما برای 

مقاوم سازی سامانه ها بپردازد.

احتمال حذف کامل رجیستری گوشی از مبادی ورودی

شناسایی ۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار در مرداد

همزمان با ش��انزدهمین روز از ماه محرم، قرارگاه 
محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبش��ار 
عاطفه ها اقدام به ارسال و توزیع ۲ هزار بسته کمک 

معیشتی به مناطق محروم کشور کرد.
مدیر قرارگاه محرومی��ت زدایی بنیاد بین المللی 
خیریه آبشارعاطفه ها سرکار خانم فاطمه چوپانی 

طی مصاحبه ای اذعان داشتند:
این خیریه دارای ۸۳۰ نمایندگی در س��طح کشور 
است، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری درباره 
اهمیت کمک های مومنانه، در تاریخ ۳ ش��هریور 
14۰۰ مصادف با هفتم سرورو ساالر شهیدان امام 
حسین )ع( و ایام محرم االحرام این قرارگاه اقدام به 
برگزاری رزمایش شمیم حسینی و اهداء سبدکاال 
به اس��تان های کم برخوردار لرس��تان و بوشهر و 
مهرجویان اس��تان تهران نمود. ارزش هر بسته به 
میزان بیش از دو میلیون و هش��تصدهزار ریال می 
باشد که جا دارد از خیرین و نیکوکاران این بنیاد که 

هم��واره ما را در امر خیر مانند  تامین س��بدکاال و 
جهیزیه و رس��یدگی به ایت��ام و ..... یاری کرده اند 

تقدیر و تشکر نماییم. 
همچنین فاطمه چوپانی بیان داش��تند این بنیاد 
خیریه با ه��دف کمک به ایتام، خان��واده های بی 
سرپرس��ت، نخبگان تحصیلی نیازمن��د، بیماران 
الع��اج نیازمن��د و ازدواج آس��ان همچنین تهیه 
جهیزیه برای اقش��ار نیازمند تاس��یس ش��ده که 
محرومی��ت زدایی و فقر زدایی از مهمترین اهداف 
این بنیاد است بیش از 4۰۰ هزار نفر در کل کشور 
تحت پوشش بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه 

ها می باشند.
مدیر قرارگاه محرومی��ت زدایی بنیاد بین المللی 
آبشار عاطفه ها از اقدامات این بنیاد در دوران شیوع 
کرونا نیز گفت: درس��ال گذشته بیش از 14 مرتبه 
رزمای��ش کمک های مومنانه برگ��زار کردیم و در 
سال جدید هرماه رزمایش برقرارکرده که با اجرای 

آن در هر دوره هزاران  بسته کمک معیشتی و پک 
های بهداشتی و ضد عفونی بین خانوارهای تحت 
پوشش بنیاد توزیع شد، همچنین با کمک خیرین 
دهها کپسول اکسیژن و ویلچر هم تهیه و به استان 

های محروم ارسال شد.
پیامب��ر اکرم)ص( در حدیث��ی در اهمیت این امر 

می فرماید:
»ِم��ن افَضِل االعماِل عنداهللِ اب��راد الکباد الحارة، و 
اش��باُع الکباد الجائعة والّذی نفُس محّمٍد بیدهِ، ال 
یؤمُن بی عبٌد یبیُت ش��بعان و اخوه )او قال جاره( 

المسلم جائٌع«؛
برترین اعمال از نظر خداوند، خنک کردن دل های 
سوخته تشنگان و س��یر کردن شکم های گرسنه 
اس��ت. سوگند به آن که هس��تی محّمد در اختیار 
اوس��ت، به من ایمان نیاورده آن که س��یر بخوابد و 
برادر مس��لمان یا همسایه اش گرسنه باشد. )شیخ 

عباس قمی، سفینة البحار، ج 1، ماده »جوع«.

إنَّ َحوائَِج النهّاِس اِلَیُکم ِمن نَِعِم اللهّ ِ َعَلیُکم َفالَتَملُّوا النَِّعَم

نیاز مردم به شما از نعمت هاى خدا بر شما است؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید

یک کارآفرین و فعال فضای 
مجازی با تشریح چالش ها 
و مسائل کسب و کارهای 
حوزه فنــاوری اطالعات، 
نبود رغبت سرمایه گذاری 
و خأل کشور در منابع انسانی متخصص را از جمله 
این چالش ها عنوان کرد. محمدحســین کاشی با 
بیان اینکه مشکالت کسب و کارهای حوزه فناوری 
اطالعات در چند دسته قابل تقسیم بندی هستند، 
اظهار داشــت: اولین دســته مربوط به مشکالتی 
می شــود که به قوانین و مقررات ما بر می گردد. به 
نحوی که این قوانین و مقررات، شــرایط کسب و 
کارها و قوانیــن مرتبط با فضای تجــارت فعلی را 

نمی توانند پشتیبانی کنند.
کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال 
ادامه داد: از این رو شاهد کمبود موارد حمایتی از 
کســب و کارها در این حوزه هستیم و همین طور 
شــاهد خأل قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار 
از جمله راه انــدازی و مدیریت و مباحث مربوط به 

فناوری های جدید در تجارت الکترونیک هستیم.
کاشی با بیان اینکه اســتارت آپها در شرایط فعلی 
با مباحث مربوط به بیمه و مالیات درگیر هستند، 
ادامه داد: به طور کل یک دسته از چالش های کسب 
و کارها در این حوزه ناشــی از به روز نبودن قوانین 
است. در آینده با به روز شدن فرآیندهای جدید و 
ورود فناوری های جدید می تواند مشکالت بسیاری 
را در این بخش ایجــاد کند که مرتبــط با اعمال 
قوانین است. حضور فعال تر مجموعه های صنفی و 
ارائه پیشنهاد از سوی کسب و کارها برای مباحث 

حمایتی و تدوین قوانین می تواند راهگشا باشد.
وی دســته دیگری از چالش های کسب و کارهای 
فناوری اطالعات را مربوط به مشــکالت ناشی از 
شرایط اقتصادی کشور از جمله نقدینگی و جذب 

ســرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: استارت آپها 
و کسب و کارها برای توســعه فعالیت خود نیاز به 
نقدینگی و جذب سرمایه گذاری دارند اما با توجه 
به شرایط فعلی و نوســانات قیمت ارز و مشکالت 
تحریم، ســرمایه گذار خارجی در این بخش وارد 

نمی شود.
کاشی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه گذار داخلی 
خصوصاً در بخش های خصوصی هم خیلی رغبتی 
برای ســرمایه گذاری در این فضا نــدارد. چرا که 
در فضای کسب و کار شــاهد تالطم هستیم و این 
موضوع ریسک و توان ســرمایه گذاری را در مقابل 
سایر پیشنهادات سرمایه گذاری در حوزه های دیگر 
تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع این بی رغبتی در 
سرمایه گذار داخلی ناشــی از حباب های سرمایه 
گــذاری و ســرمایه گذاری های بی بازگشــت در 
دوره های قبلی در اکوسیستم بوده است که باعث 
دقت و بررسی سخت گیرانه بیشتر از سوی سرمایه 

گذاران می شود.
این فعــال حوزه اقتصــاد دیجیتال خاطرنشــان 
کرد: حتی در مواردی که برخی از کســب و کارها 
توانسته اند از مســیر پرپیچ و خم سرمایه گذاری و 
حمایت هــای صندوق های ســرمایه گذاری عبور 
کنند، برای توســعه و نگهداشت نیروی کار خود با 
معضالت مربوط به مباحث نقدینگی و مشــکالت 

دیگری روبرو شده اند.
وی با اشــاره به افزایش حدود 40 درصدی حقوق 
منابع انسانی نسبت به ســال گذشته و مشکالت 
کسب و کارهای نوپا در عدم توانایی برای پرداخت 
این مبالغ گفت: کســب و کارهــای نوپا که مدل 
درآمدی خود را برای یک سال آینده افزایش 15 تا 
20 درصدی ترسیم می کنند به ناگاه به افزایش 40 
درصدی حقوق منابع انسانی خود مواجه می شود 
که این موضوع مشــکالت متعــددی را در فضای 
کسب و کار ایجاد می کند. به این معنی که کسب و 
کار یا باید حقوق مدنظر را افزایش دهد و این تغییر 
را با افزایش نرخ خدمات و سرویس های قابل ارائه به 

مشتریان خود جبران کند و یا اینکه نسبت به تعدیل 
نیرو اقدام کند.

خأل کشور در منابع انسانی متخصص و عدم 
توجه به تربیت نیروهای کم تجربه

کاشی با اشاره به اینکه اغلب شرکت های فناوری و کسب 
و کارهای نوپای این حوزه هم اکنون با این مسائل دست و 
پنجه نرم می کنند، گفت: مورد بعدی در چالش های پیش 
روی این کسب و کارها به موضوع منابع انسانی باز می گردد. 
کمبود نیروی متخصص و نبود نیروی متخصص با توقعات 

کارفرما از جمله این معضالت است.
وی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارفرما در یک 
پروژه a ریال حقوق در نظر می گیرد اما نمی تواند با این میزان 
حقوق نیروی متخصص مورد نظر را پیدا کند و یا نیرویی 
پیدا می کند که از نظر تجربه و تخصص با آنچه مدنظر است 

فاصله دارد.
این کارآفرین و فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه متأسفانه 
یکی از چالش های فعلی این اســت که توقــع نیروهای 
متخصص و منابع انسانی در حوزه IT در مقایسه با کسب 
و کارهای دیگر به شدت باال رفته است، افزود: اگرچه شاید 
توقع نیروی انسانی تا حدی معقول باشد اما تا حدودی نیز 

این توقع به دلیل حبابی است که در حقوق نیروی انسانی 
ایجاد شده است. به این معنا که چند شرکت بزرگ با دادن 
حقوق های کالن به یک عده نیروی متخصص، سایر نیروهای 
انسانی شاغل در سایر شرکت ها را درگیر موضوعات چشم و 

هم چشمی و مقایسه کرده اند.
وی با بیان اینکه تفاوت حقوق و دســتمزد در این بخش، 
بازار را به هم می ریزد، افزود: ضمن اینکه در کشور در زمینه 
کارآموزی و جذب نیروهای جدید و کسانی که نیروهای تازه 
فارغ التحصیل هستند هیچ برنامه ریزی مشخصی توسط 
کسب و کارهای بزرگ صورت نگرفته است. این در حالی 
است که در اغلب کشورها معموالً در کنار نیروهای باتجربه، 
از یک سری نیروهای کم تجربه ولی عالقمند و با انگیزه نیز 
استفاده می شود تا وارد این فضا شده و تجربه کسب کنند. 

این موضوع یک خأل در کشور ما محسوب می شود.
کاشــی چالش دیگر در بحث منابع انســانی را مربوط به 
پیشنهاداتی دانســت که از خارج از کشــور به نیروی کار 
و مهندسان فناوری اطالعات داده می شــود و گفت: این 
پیشنهادات به دلیل شرایط ارزی، نسبت به میزان پرداختی 
حقوق جاری شــرکت ها باالتر و جذاب تر است و به همین 
دلیل باعث مهاجرت یک ســری از نیروهای متخصص به 

خارج از کشور می شود.

نوسانات قيمت ارز و مشکالت تحریم، سرمایه گذار خارجی را فراری داده است
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