
در جریان واردات سرم تزریقی جهت تامین نیاز داخل، در کمتر از یک ماه اخیر 
بیش از ۵.۴ هزار تن سرم وارد ایران شده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به کمبود سرم تزریقی در ماه های اخیر، واردات این 
کاال از ماه گذشته آغاز و  ۱۹ مردادماه اولین محموله های سرم از  ترکیه و از مرز 
بازرگان وارد ایران شد و این روند تاکنون نیز ادامه داشته استاعالم معاون فنی 

گمرک ایران به ایسنا درباره آخرین وضعیت واردات سرم انسانی نشان می دهد 
که تا ۱۵ شهریورماه ۲۲۶ دستگاه کامیون حاوی سرم از ترکیه و مرز بازرگان 

وارد کشور شده است.
به گفته ارونقی، مجموع سرم وارداتی از این طریق حدود ۵۴۳۸ تن بوده که 
ارزش آن به بیش از ۶.۳ میلیون یورو می رسد.وی یادآور شد که محموله های 

 ســرم وارداتی بالفاصله بعــد از ورود و با تائیــد و  مجوز وزارت بهداشــت
 و بــه صــورت حمــل یکســره و بــدون تخلیــه از ســوی گمــرک 
در  اســت.این  شــده  بهداشــت  وزارت  تحویــل  و  ترخیــص 
 حالــی اســت کــه در راســتای تســریع واردات و ترخیــص اقــالم 
دارویی از جمله سرم، چندی پیش گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات 

اجرایی ابالغ کرد که ورود و ترخیص انواع واکسن وارداتی، مواد اولیه دارویی، 
انواع دارو، ماشــین آالت و تجهیزات تولید واکســن و هرگونه کاالی وارداتی 
مرتبط با کرونا باید بدون تخلیه در انبار و از پای پرواز یا توسط کامیون حامل 
 این اقالم بدون انجام تشریفات گمرکی و فقط در حد بازرسی اجمالی، ترخیص

 فوری صورت بگیرد.

قیمتهای نفت در معامالت روز سه شنبه که سرمایه گذاران 
نگران دورنمای تقاضا بودند، متزلزل شدند.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با چهار 
سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۲ دالر و ۲۶ سنت در 
هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۳۹ سنت کاهش 
داشت.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویل در ماه اکتبر با ۴۱ ســنت معادل ۰.۶ درصد 
کاهش نسبت به قیمت روز جمعه، به ۶۸ دالر و ۸۸ سنت 
در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه 
به دلیل تعطیلی روز کارگر در آمریکا، معامالت رســمی 
نداشت.مشکالت تقاضا پس از این که آرامکو به مشتریان 
آسیایی خود اعالم کرد قیمت فروش همه گریدهای نفتی 
خود برای اکتبر را دستکم یک دالر در هر بشکه کاهش می 
دهد، دوباره بارز شده است. کاهش چشمگیر قیمت فروش 

نفت عربستان نشان می دهد مصرف در بزرگترین منطقه 
واردکننده نفت جهان در پی وضع قرنطینه در سراسر آسیا 
برای مبارزه با شیوع کرونای دلتا، ضعیف شده است.بازارها 
همچنین به تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه 
به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر 
واکنش نشان می دهند.توشیکاتا تازاوا، تحلیلگر شرکت 
فوجیتومی سکیوریتیز گفت: در بحبوحه ابهام نسبت به 
مسیری که بازار پیش رو دارد، معامالت آسیا سوت و کور 
اســت. انتظار داریم قیمتهای نفت برای صعود به سطح 
باالتر تقال کنند زیرا فصل تعطیالت تابستانی آمریکا پس 
از تعطیلی آخر هفته روز کارگر تقریبا به پایان می رســد 
و آمار اشــتغال ضعیفتر از حد مطلوب هم نشان دهنده 
کندی فعالیتهای اقتصادی بوده است.اقتصاد آمریکا در 
اوت پایینترین میزان اشــتغالزایی هفت ماه گذشــته را 

داشت زیرا در پی شیوع کرونای دلتا، فعالیت بخش تفریح 
و مهمانپذیری از رونق افتاد.با این حال قیمتهای نفت تحت 
تاثیر نگرانیها از محدود شدن عرضه آمریکا به مدت طوالنی 
پس از توفند آیدا حمایت شده است. با گذشت بیش از یک 
هفته از وقوع طوفان و آسیب دیدن زیرساختهای حیاتی، 
بیش از ۸۰ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکو پس از آیدا 
تا روز دوشنبه همچنان متوقف مانده بود.بر اساس گزارش 
رویترز، آمار گمرکی چین نشان داد واردات روزانه نفت چین 
در اوت هشت درصد نسبت به ماه پیش از آن رشد کرده و 
این کشور ۴۴.۵۳ میلیون تن معادل ۱۰.۴۹ میلیون بشکه 
در روز نفت خریداری کرد. با این حال واردات نفت چین 
در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۱ به ۳۴۶.۳۶ میلیون تن 
معادل حدود ۱۰.۴ میلیون بشــکه در روز رسید که ۵.۷ 
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده که 
۶ قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و 
حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است.به گزارش ایسنا، آنچه 
در رابطه با وضعیت تورم در مردادماه اتفاق افتاد نشــان از 
افزایش نرخ تورم به ۴۵.۲ درصد داشته که در این بین تامین 
گروه خوراکی ها برای خانوارها به طور متوسط ۵۷.۱ درصد 
گرانتر از پارسال تمام شده بود.در بین کاالهای مصرفی مردم 
افزایش قیمت لبنیات قابل توجه بوده و این در حالی است 
که در مدت اخیر بارها قیمت لبنیات مورد بحث قرار داشت 
و با اما و اگرهای زیادی در رابطه با افزایش قیمت مواجه بود.

شیر ۶۸ درصد گران شد
در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد 
سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشته که 

در تیرماه امسال به حدود ۱۱ هزار و ۵۳۰ رسیده است.هر 
یک لیتر شیر در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ 
هزار تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ 
تومان بوده است ، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال 

۶۸.۴ و در مقایسه با تیر ۵.۴ درصد گران شده است.

کره با ۱۲۱ درصد در صدر گرانی 
اما قیمت کره که اخیرا با افزایش همراه بــود در آمار هم روند 
افزایشی آن مشهود  و بیشترین رشد را دارد.یک قالب کره صد 
گرمی کره نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش 
داشته؛ به طوری که این کاال در مرداد پارسال به طور متوسط 
۴۸۶۶ تومان فروش رفته اما در تیر امســال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ 
تومان و در ماه قبل تا ۱۰ هــزار و ۷۷۰ تومان هم قیمت خورده 
است.کره در ماه گذشته تا ۱۲ هزار ۳۰۰ تومان فروش رفته است.

فروش خامه تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان
دیگر محصول لبنی خامه پاســتوریزه است که نسبت 
به سال گذشته ۸۶.۳ گران شده استهر بک بسته ۲۰۰ 
گرمی خامه از مرداد پارسال به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان 
قیمت داشته که در تیر امسال به حدود ۱۳ هزار و ۵۴۰ و 
مرداد به ۱۳ هزار ۷۰۰ تومان رسیده است، این محصول 
 حتی تا ۱۴ هــزار و ۴۰۰ تومان در ماه گذشــته فروش

 رفته است.

هر کیلو ماست تا ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت
افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این 
کاال در مرداد جاری تا هر یک کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان 
فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار ۶۳۰ تومان بوده 

است. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی 
با اتصال سه بانک و یک شرکت پرداخت به پروژه کهربا تاکنون در ۲۰ هزار نقطه 
عملیاتی شده و پیش بینی می شود با اتصال سایر بانک ها و شرکت های پرداختی، 
این سرویس به زودی با قابلیت حذف مرحله وارد کردن رمز در دامنه مبلغی تعریف 
شده، از فراگیری کافی برخودار شود.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر سال 
گذشته از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV )کهربا( رونمایی کرد که در این 
خدمت جدید بانکی که به تراکنش های »حضوری بدون کارت« معروف هستند از 
قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت 
NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر 
می تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز 
به اســتفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند. البته پیش از 
این اطالعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک های پرداخت تایید شده از سوی 
بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.اکنون در این زمینه، مهران 
محرمیان - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی - در گفت وگو با ایسنا، درباره 

آخرین وضعیت اجرای پروژه "کهربا" اظهار کرد: فراهم آوردن سرویس پرداخت 
حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه که ذیل عنوان پروژه »کهربا« 
در شــبکه بانکی و پرداخت کشور از مدتی قبل آغاز شــده، با اضافه شدن شمار 
دیگری از بانک های ایران به مرحله بهره برداری گسترده نزدیک شده است.وی با 
بیان اینکه ایجاد زیرساخت های فنی و مقرراتی برای پرداخت های حضوری بدون 
نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه های کارتخوان، از مدت ها 
قبل به عنوان یکی از اولویت های بانک مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور 
مطرح و تالش هایی هم برای پیاده ســازی آن در جریان بود، گفت: با همه گیری 
ویروس کرونا و ضرورت کاهش تماس های فیزیکی با ابزارهای پرداخت، تسریع 

این پروژه در دستور کار قرار گرفت. 

امکان انجام تراکنش غیرحضوری در ۲۰ هزار نقطه 
محرمیان ادامه داد: این ضــرورت و تصمیم برای تســریع در عملیاتی کردن 
پرداخت حضوری غیر تماســی، اکنون پروژه کهربا را به نقطه ای رسانده که با 

حضور سه بانک بزرگ کشور و همکاری یکی از شرکت های پرداخت الکترونیکی 
قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی در بیســت هزار نقطه به سهولت امکان پذیر 
اســت.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
مجهز بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت NFC از جمله شروط الزم برای انجام 
تراکنش غیرتماسی است، با نصب بیش از ۷۶۴ هزار کارتخوان دارای این قابلیت 
از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی فعال در مرحله آزمایشی این پروژه، می توان 
امیدوار بود خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی با ملحق شدن سایر شرکت های 

پرداختی و بانک های کشور به سرعت همه گیر شود.

" کهربا" مصداق خنثی کردن تحریم ها
محرمیان در تشــریح ضرورت و مراحل اجرای این پروژه گفت: پیاده ســازی 
استاندارد EMV در شبکه پرداخت کشور یک الزام است و اگر ما می خواستیم 
در شرایط عادی این کار را انجام دهیم به سرمایه گذاری سخت افزاری سنگینی 
نیاز بود که  تحریم ها دشواری انجام آن را دو چندان کرده بود، بنابراین تصمیم 

گرفتیم از قابلیت های موبایل های هوشــمند اســتفاده کنیم. در واقع کارت 
مغناطیسی با این سرویس به گوشی تلفن همراه منتقل و فیزیک کارت حذف 
و مقدمات سازگاری شبکه پرداخت با اســتاندارد EMV فراهم می شود.وی 
با بیان اینکه انجام پروژه کهربا به شــیوه ای که اکنون شاهدش هستیم یکی از 
مصادیق خنثی کردن تحریم ها و ارائه ســطح باالتری از خدمات به هموطنان 
گرامی است،گفت: در این ســرویس، کاربران بدون نگرانی از کرونا، می توانند 
گوشی موبایل را نزدیک دســتگاه کارت خوان قرار دهند و یک تجربه کاربری 
بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشــند. به عبارت دیگر در حالی که 
معموال باال بردن امنیت، تجربه کاربری را ســخت تر می کنــد، در این خدمت 
توانســته ایم همزمان با حفظ و ارتقــای ضریب امنیت، تجربــه کاربری را هم 
بهبود بخشــیم.محرمیان با اشــاره به باالتر بودن ضریب امنیت این سرویس، 
افزود: با این شــیوه کاربر دیگر به حمل فیزیک کارت نیازی نخواهد داشــت و 
 به این ترتیب نگرانی در مورد سوءاســتفاده هایی نظیر اســکیمرها نیز از بین 

می رود.

ورود ۵.۴ هزار تن سرم به ایران

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ۶ محصول لبنیکرونا نفت را به تقال انداخت

آخرین وضعیت تراکنش های موبایلی بدون کارت
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شافعی در دیدار با وزیر امورخارجه:

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 پایداری رابطه سیاسی
  در گروی توسعه

 روابط اقتصادی است 

 تقاضای مهاجرت 
 پرستاران ایرانی

 ۶ برابر شد

 راه اندازی صندوق
 توسعه مسکن

سرمقاله

زنگ خطر افزایش 
دوباره قیمت ها 

افزایــش هزینــه هــای 
تولید و شــاخص قیمت 
تولیدکننده جزو شاخص 
های آینده نگر اســت که 
بــرای شــاخص قیمت 

مصرف کننده در نظر...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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رفت   و    برگشت
 قیمت دالر

واگذاری سهام عدالت 
به جاماندگان

طرح تقاضای  رفراندوم برای حذف یارانه های  آشکار و پنهان در مجلس در جریان است

پیشنهاد  رفراندوم  برای حذف  یارانه ها
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تولید گران تر شد
میانگین هزینه های تولید ۷۳ درصد افزایش یافت

قیمت دالر در دامنه ای محدود گرفتار شــده است و 
انتظار یک ســیگنال مهم را می کشد از سوی دیگر 
امروز قیمت دالر قدری رشد کرد و باعث شد قیمت 
سکه با وجود افت قیمت طال افزایش یابد. به گزارش 
اقتصادنیوز، قیمت دالر آمریــکا در این هفته تمایل 
جدی به تجاوز از دامنه نوسان کنونی یعنی ۲۶ هزار 
و ۸۰۰ و ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان از خود نشــان نداد، 
گویی فعاالن بازار منتظر دریافت یک سیگنال جدی 
هستند و تا آن زمان به نوسان گیری در دامنه کنونی 
ادامه می دهند. علت رفت و برگشت قیمت دالر نیز 
احتماال همین نوسان گیری معامله گران است. قیمت 
دالر آمریکا عصر روز گذشته روی ۲۷ هزار و ۱۰ تومان 
قرار داشت. قیمت دالر در شروع معامالت روز گذشته 

تغییراتی مثبت به ثبت...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از عزم دولت برای 
تقویت تعاونی های سهامی عدالت و واگذاری سهام 
به جاماندگان خبر داد و گفت: دولت سیزدهم سکوی 
پرتاب بخش تعاون خواهد بود.به گزارش ایسنا، حجت 
اهلل عبدالملکی در مراسم افتتاح و تجلیل از تعاونی های 
برتر در مجموعه تالش، تعاون و فعالیتهای تعاونی را 
از جمله نمادهای درون زا بودن اقتصاد عنوان کرد و 
با  بیان اینکه باید دو مولفه دانش بنیان و برونگرا بودن 
را احیا کنیم، گفت: در حوزه نوآوری و فعالیت های 
دانش بنیان اقدامات خوبی در حوزه تعاون شــروع 
شده است؛ تعاونی های سنتی هم برکاتی دارند اما 
اگر عنصر نوآوری و دانش اضافه شود بهره وری را به 

صورت تصاعدی در تعاون باال...

تورم ارمنستان به باالترین سطح هشت سال اخیر رسید.به 
گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، روند صعودی 
نرخ تورم در آذربایجان برای سومین ماه متوالی ادامه یافت؛ 
تا جایی که تا پایان ۱۲ ماه منتهی به جوالی، نرخ تورم در 
این کشــور از ۴.۳ درصد در ماه قبل به ۴.۵ درصد افزایش 
یافته است که این نرخ، باالترین نرخ تورم در یک سال اخیر 
محسوب می شود.مواد غذایی و نوشیدنی با ۶.۲ درصد افزایش 

قیمت، بزرگترین محرک قیمت ها در این کشور بوده است 
و پس از این بخش، لوازم منزل با تــورم ۵.۵ درصد  در رده 
بعدی قرار دارد.از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به 
حمل و نقل با تورم منفی ۳.۷ درصدی و تنباکو با تورم منفی 
۱.۴ درصدی در رده بعدی قرار دارد.   در بازه زمانی ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۲۱ باالترین تورم آذربایجان مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با 
۲۳.۶ درصد و پایین ترین نرخ تورم نیز مربوط به می ۲۰۰۹ با 

منفی ۱.۸ درصد بوده است.همچنین تا پایان ۱۲ ماه منتهی 
به آگوست، نرخ تورم در ارمنستان از ۸.۲ درصد در ماه قبل به 
۸.۸ درصد افزایش یافته است که این نرخ، باالترین نرخ تورم 
هشت سال اخیر محسوب می شود. لباس و پوشاک با تورم 
۱۰.۳ درصدی، بزرگترین محرک قیمت ها در این کشور بوده 
است و پس از این بخش، حمل و نقل با تورم ۱۰ درصدی و  

لباس و پوشاک با تورم ۹.۳ درصدی قرار دارند.

تورم در آذربایجان و ارمنستان چه قدر است؟
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  وارداتی 
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اقتصاد2
ایران وجهان

رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛
سیاســت هــای وارداتی باید 

بازنگری شوند
رییس جمهوری بر لزوم اصالح رویکرد دستگاه ها 
از واردات محوری به صادرات محوری و ریل گذاری 
برای جهــش صادرات غیرنفتی تاکید کرد. ســید 
ابراهیم رییســی رییس جمهور صبح سه شنبه در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت 
ریل گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد 
و گفت: رویکرد دســتگاه ها در عرصه های مختلف 
اقتصادی، به ویژه در بخش هــای تولید غذا و دارو، 
باید از رویکرد واردات  محوری به داخلی کردن تولید 
کاالها و گســترش صادرات غیرنفتی اصالح شود. 
در این جلسه سیاست های تجاری و ارزی مرتبط با 
توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار 
گرفت و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی 
و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت 
از تولید کاال در داخل به ویژه در زمینه تولید لوازم 
خانگی، برنامه ریزی و اقدامات الزم را به عمل آورند. 
همچنین مقرر شد در سیاست های وارداتی با هدف 
جلوگیری از واردات بی رویــه کاالهایی که دارای 

تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.

شافعی در دیدار با وزیر امورخارجه:
پایداری رابطه سیاسی در گروی 

توسعه روابط اقتصادی است 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پایداری 
رابطه سیاسی در گروی توسعه روابط اقتصادی 
اســت، گفت: روابط اقتصــادی می تواند اثرات 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی ما با کشورهای 
دیگر را دگرگون کند. به گــزارش اتاق بازرگانی 
ایران، نخستین نشســت هم اندیشی وزارت امور 
خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران به میزبانی حســین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه، برگزار شد. در این جلسه غالمحسن 
شافعی ضمن تشکر از وزیر امور خارجه به خاطر 
این دعوت، جلسه هم اندیشــی را اولین ابتکار و 
جلسه برگزار شده وزارتخانه های دولت سیزدهم 
با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشانگر 
نگاه پررنگ وزارت خارجه به فعالیت های بخش 
خصوصی دانســت. همچنین او خواهان تداوم 
برگزاری متناوب این نشست در ماه های آینده شد.

فرصتی برای آزمون و خطا نداریم
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این دیدار با بیان اینکه 
ســال ها تجربه امیرعبداللهیان در موقعیت های 
مختلف سیاســت خارجــی انتظــارات فعاالن 
اقتصادی را از او باال برده است، گفت: همه ما اعتقاد 
داریم که دیگر فرصتی برای آزمون وخطا و عدم 
پاسخ گویی در کشــور وجود ندارد. حرکت های 
جدید، امیدهای تازه ای آفریده و من تصور می کنم 
در ســایه دلدادگی واقعی همه دست اندرکاران 
چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی می توان 
امکان توفیق داشت. شــافعی ادامه داد: یکی از 
تفاوت های مهم ایران با کشورهای توسعه یافته 
این است که متأسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد 
هزینه سیاست شــده درحالی که در کشورهای 
توسعه یافته عکس این موضوع حاکم است. وی 
خطاب به امیرعبداللهیان گفت: ما امیدواریم حاال 
که بحث توســعه اقتصادی اولویت کشور است و 
اقتصاد به عنوان مسیر اصلی کشور انتخاب شده 
است، شما این رابطه نامتعادل را به تعادل برسانید. 
بسیاری از فعاالن اقتصادی ما در بند برخی مسائل 
سیاسی هستند و گرفتار شده اند درحالی که در 

ایجاد این اشکاالت هیچ نقشی نداشتند.

فعــاالن اقتصــادی راه عبور از 
تحریم ها را بخوبی می شناسند

شــافعی تأکید کرد: فعــاالن اقتصادی نشــان 
دادند که در بدترین شرایط راه عبور از تحریم ها 
را می شناســند. ما نمونه هایی داریم که فعاالن 
اقتصادی قطعاتــی را در اوج تحریم وارد کرده اند 
که اصاًل از راه های معمــول امکان پذیر نبود. وی 
با اشاره به ظرفیت خوب اتاق های مشترک برای 
بهره برداری های اقتصادی گفت: خوشــبختانه 
اتاق های مشــترک قوی داریم که رابطه خوبی 
با کشورهای مرتبط با خودشــان دارند. ما تصور 
می کنیم راه برون رفت از وضعیت فعلی و راه توسعه 
سیاست خارجی وجود دارد. شافعی خطاب به وزیر 
امور خارجه گفت: حتماً شما هم به این قضیه اعتقاد 
دارید که پایداری رابطه سیاسی در گروی توسعه 
روابط اقتصادی اســت. روابط اقتصادی می تواند 
اثرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما با کشورهای 
دیگر را دگرگون کند. امکان یک توسعه سریع با 
کشورهای همســایه را داریم اما به این شرط که 

خود ما آمادگی آن را داشته باشیم.

اخبار

قیمــت دالر در دامنــه ای 
محدود گرفتار شــده است و 
انتظار یک ســیگنال مهم را 
می کشد از سوی دیگر امروز 
قیمت دالر قدری رشد کرد 
و باعث شد قیمت سکه با وجود افت قیمت طال افزایش 
یابد. به گزارش اقتصادنیــوز، قیمت دالر آمریکا در این 
هفته تمایل جدی به تجاوز از دامنه نوسان کنونی یعنی 
26 هزار و 800 و 27 هزار و 300 تومان از خود نشان نداد، 
گویی فعاالن بازار منتظر دریافت یک ســیگنال جدی 
هستند و تا آن زمان به نوسان گیری در دامنه کنونی ادامه 
می دهند. علت رفت و برگشت قیمت دالر نیز احتماال 

همین نوسان گیری معامله گران است. 

تکراِر سنِت سه شنبه هاِی نزولی در بورس
قیمت دالر آمریکا عصر روز گذشته روی 27 هزار و 10 
تومان قرار داشــت. قیمت دالر در شروع معامالت روز 
گذشته تغییراتی مثبت به ثبت رساند و روی 27 هزار 
و 170 تومان قرار گرفت. قیمت دالر در پایان معامالت 

نیمه اول روز 27 هزار و 130 تومان بود.

کدام خبرها برای فعاالن بازار مهم بود؟
در شــبکه های اطالع رســانی مربوط بــه مبادله ارز 

پیشــنهاد افغانســتان برای مبادله نفت ایران با دالر، 
ممنوع الخروج شدن مردم افغانســتان تا زمان اعالم 
دولت جدید، تظاهرات مردم کابــل، موضع وزیر امور 
خارجه و استقبال وی از نفس مذاکره و قرار گرفتن طرح 
 آزادســازی واردات خودرو در فاز تصویب نهایی جلب 

توجه می کند.

حباب قیمتی سکه بزرگ شد
قیمت طالی جهانی در اولین ســاعات معامالت امروز 
مسیر کاهشی را دنبال کرد و مرز 1820 دالر را از دست 
داد. قیمت طال در ساعت 11 و 30 دقیقه صبح به وقت 

ایران روی 1818 دالر قرار داشت.
قیمت سکه امامی که در این روزها بیشتر از طالی جهانی 

به روند قیمتی دالر اهمیت می دهد در ابتدای معامالت 
امروز تغییرات مثبت را به ثبت رساند.

قیمت ســکه در ابتدای معامالت امروز با رشد 50 هزار 
تومانی نسبت به عصر روز گذشته روی 12 میلیون و 100 
هزار تومان قرار گرفت. با در نظر گرفتن قیمت 27 هزار 
و 170 تومان برای دالر اندازه حباب ســکه 12 میلیون 
و 100 هزار تومانی، قدری بیش از 4 درصد به دســت 
می آمد. اندازه حباب سکه به واسطه بی توجهی آن به روند 

قیمت طالی جهانی قدری بزرگ شده بود.
با این وجود ظرفیت رشد حباب سکه محدود است و در 
صورت ادامه افت قیمت طالی جهانی قیمت ســکه کار 
دشواری برای باقی ماندن در سطوح کنونی دارد. امیدها 
به افت معنادار قیمت دالر در بازار کمرنگ شده است، اما 
وضعیت طالی جهانی تا حدی نامطمئن است، با وجود 
پیش بینی های مثبت از آینده طال، آغاز برنامه های انقباضی 
فدرال رزرو می تواند یک شوک منفی به قیمت طال وارد 

کند و در نهایت قیمت سکه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

سکه امامی
برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر با رفتار رفت 
و برگشتی خود ادامه داد و به مرز حساس باالیی نزدیک 
شد. قیمت طالی جهانی مرز 1820 دالر را از دست داد. 
قیمت ســکه با وجود افت قیمت طال به افزایش قیمت 
دالر واکنش نشان داد و رشد کرد و حباب قیمتی سکه 

بزرگ شد.

قیمت دالر منتظر سیگنال مهم 

رفت و برگشت قیمت دالر

خروج 268 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار سهام

در هفته هایی که ســهامی عرضه اولیه می شود، 
در روزهای سه شــنبه شــاخص نزول می کند و 
 این به یک ســنت در بازار ســهام تهران تبدیل 

شده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشــته 
بورس تهران شاخص کل بورس با نزول 15 هزار 
و 403 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک 

میلیون و 523 هزار واحد صعود کرد. 
شــاخص هم وزن با افت 4 هــزار و 256 واحدی 
در ســطح 465 هــزار و 351 واحدی ایســتاد. 
همچنیــن شــاخص کل فرابــورس 99 واحد 
 پائین آمــد و در ســطح 22 هــزار و 665 واحد 

قرار گرفت.

سنت سه شنبه های نزولی
در هفته هایی که سهام جدیدی در بورس عرضه 
اولیه می شود، یک روز پیش از موعد عرضه سهام 

جدید بازار با فشار فروش همراه است.
همواره بازار عرضه اولیه در ایران داغ بوده است و 
حتی این تصور در عموم سهام داران شکل گرفته 
که سهم جدید حتما سودِده خواهد بود. بنابراین 
تقاضا برای سهم جدید باالســت. از آن جایی که 
در بازار سهام تهران عرضه های اولیه در روزهای 
چهارشنبه انجام می شود، یک روز پیش از آن بازار 
با رشد عرضه و به تبع آن نزول شاخص ها مواجه 
است. بدین ترتیب سنت سه شنبه های نزولی در 
بورس تهران شکل گرفته است. فردا، چهارشنبه 
17 شهریور، دو نماد کیمیاتک و فجهان در بازار 

عرضه اولیه می شود. 

خروج پول حقیقی 
روز سه شــنبه پس از 4 روز ارزش خالص تغییر 
مالکیــت حقوقی بــه حقیقی بازار منفی شــد 
 و 268 میلیــارد تومــان پول حقیقــی از بورس 

خارج شد.  
 در معامالت روز گذشته بیشــترین خروج پول 
حقیقی به سهام فوالد )فوالد مبارکه( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 64 
میلیارد تومان بود. پس از فوالد، شپنا )پاالیش نفت 
اصفهان( و شتران )پاالیش نفت تهران( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند.
در مقابل شسپا )شرکت نفت سپاهان( با 93 میلیارد 
تومان بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را داشت و 
پس از شسپا، صبا )سرمایه گذاری صبا تامین( و 
مادیرا )صنایع ماشین های اداری ایران( بیشترین 

ورود پول را داشتند.

سهم های لیدر بازار
روز سه شــنبه نمادهــای »فــوالد«، »فملی« و 
»کچاد« بیشــترین تاثیر را در افت شاخص کل 

داشتند. 
همچنین سه نماد »میدکو«، »کگل« و »شسپا« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس برکت 
صدرنشین است و ولکار و شستا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز مدیریت، لطیف و سپیدار 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
21  هزار و 579 میلیارد تومان رسید که نسبت به 

روز   دوشنبه 26 درصد کاهش یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با افت 21 درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم 9 هــزار و 125 میلیارد 

تومان رسید.

افزایش ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 25 درصد 
افت کرد و در رقم 430 میلیارد تومان ایســتاد. 
ارزش صف های فروش نیز 23 درصد افزایش یافت 

و 126 میلیارد تومان شد.
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق 
بازنشستگی کشوری )مدیریت( با صف  خرید 127 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار 
گرفت. پس از مدیریت، نمادهای سپید )شرکت 
سپید ماکیان( و فمراد )شرکت آلومراد( بیشترین 

صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به وهامون )شــرکت 
ســرمایه گذاری هامون صبا(  تعلق داشت که در 
پایان معامالت صف فــروش 40 میلیارد تومانی 
داشت. پس از وهامون، فرابورس )شرکت فرابورس 
ایران( و تایرا )شرکت تراکتورسازی ایران( بیشترین 

صف فروش داشتند.

خبر
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عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: با توجه میزان پرداخت باالی یارانه 
نقدی، همه پرســی تقاضای برگزاری رفراندومی را برای حذف یارانه های 
آشکار و پنهان مطرح کرده ام. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل 
ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه میزان بسیار باالی یارانه نقدی 
که در سال پرداخت می شود، براساس اصل 59 و ماده 36 قانون، همه پرسی 
تقاضای برگــزاری رفراندومی را برای حذف یارانه های آشــکار و پنهان و 
پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده ام. وی افزود: این تقاضا تاکنون 22 
امضاء داشته، اما برای اعالم وصل به 100 امضاء نیاز دارد. همچنین تصویب 

این تقاضا به کسب حداقل دو سوم آراء نمایندگان مجلس نیازمند است.

مبلغ یارانه پنهان انرژی چقدر است؟
به گزارش تجارت نیوز، مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن 
چندی پیش گفته بود میزان یارانه پنهان انرژی در ایران هزار هزار میلیارد 
تومان است؛ بیشتر از بودجه ساالنه کشور. سال گذشته هم رئیس مجلس 
به نقل از محمدباقر نوبخت گفته بود: »میزان سوبسید پنهان پرداختی در 

الیحه بودجه 1400 حدود 1400  هزار میلیارد تومان است.«
پیش از این هم زمانی که علی الریجانی رئیس مجلس بود اعالم کرده بود که 
یارانه پنهان انرژی در ایران 900 هزار میلیارد تومان است. این نشان می دهد 

که عدد یارانه پنهان انرژی در ایران باالست و مدام در حال افزایش است.

سهم دو میلیونی ایرانیان از یارانه پنهان
نکته جالب تر اینکه سهم هر ایرانی از این یارانه پنهان روزانه 65 هزار تومان 
اســت. یعنی اگر دولت بخواهد یارانه پنهان انرژی را حــذف کند و آن را 
مستقیما به مردم بدهد ماهانه حدود 2 میلیون تومان می شود. اما مساله مهم 
در این میان این است که اگر قرار باشد یارانه انرژی حذف شود، باید قیمت 
برخی حامل های انرژی از جمله بنزین و سایر سوخت ها واقعی و البته گران 
شود. اما ایران در سال 98 تجربه افزایش قیمت بنزین را داشت و منجر به 
اعتراضاتی در سراسر کشور شد. برای همین به نظر نمی رسد که مجلس 
مجوز اجرای این طرح را داشته باشــد. چون در حالی که نمایندگان مدام 
تاکید می کنند هدف آنها افزایش قیمت بنزین نیست و مساله واقعی کردن 

قیمت است، اما آمارها و یارانه بنزین می گوید دولت برای حذف یارانه انرژی 
چاره ای جز افزایش قیمت ها ندارد.

اصالح قیمت حامل های انرژی روی میز مرکز پژوهش های مجلس
معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: اصالح قیمت 
حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فوالد و محصوالت فوالدی در بازار و در 
نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت. به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، معاونت مطالعات تولیدی این مرکز روز دوشنبه در 
گزارشی به بررسی مسئله اصالح حامل های انرژی و تاب آوری صنعت فوالد 
کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ 
فوالد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید 
فوالد ایران در ســال 1398 به میزان 27/2 میلیون تن بوده و پیش بینی 
می شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز 30 میلیون تن برسد. در حال 
حاضر، زنجیره ارزش فوالد حدود 12 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را 
به خود اختصاص داده است به طوری که عالوه بر تأمین نیاز داخل کشور به 
محصوالت زنجیره فوالد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده 
است. معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ایران 
در دهه 80 شمسی، یکی از واردکنندگان شمش فوالد و محصوالت فوالدی 
نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح های در دست احداث و قابل تحقق 
زنجیره ارزش فوالد نشــان می دهد که اهداف کّمی این صنعت )ایجاد 55 
میلیون تن ظرفیت تولید فوالد خام در چشم انداز 1404( محقق خواهد شد. 
تالش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که 
امروزه زنجیره ارزش فوالد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.

این گزارش اضافه کرد: دسترســی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ های 
یارانه ای، همواره یکی از مشوق های سرمایه گذاری در بخش فوالد کشور 
بوده است اما مشوق های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی تواند 
بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری 
و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود. با توجه به 
گذار بخش فوالد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی 
و مدیریتی، انتظار می رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون 

نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکانپذیر باشد.

معاونت مطالعات تولیــدی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشــان کرد: 
یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش 200 درصدی قیمت انرژی 
برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت های 
فوالدی پس از اصالح قیمت حامل های انرژی در بازه 15 تا 20 درصد قرار 
می گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. این گزارش افزود: 
حاشیه ســود ناخالص صنایع فوالدی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص 
شرکت های فوالدی بخش خصوصی )با فناوری کوره القایی( که تنها روی 
مرحله فوالدسازی سرمایه گذاری کرده اند، احتماالً به زیر 10 درصد کاهش 
می یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. 
معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: مصارف انرژی 
شرکت های معدنی باالدستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصالح قیمت 
حامل های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود 
بخش ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب 
موجب می شود که شرکت های نوردی پس از اصالح نرخ حامل های انرژی 
رکود شدیدتری را تجربه کنند.  این گزارش می افزاید: مدل کسب و کاری 
که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه 80 شمســی ایجاد شدند، 
امروزه منقضی شده است و تعطیلی بســیاری از این واحدها در میان مدت 
اجتناب ناپذیر اســت. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای 
منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی 
است که در مجموع موجب توسعه صنعت فوالد کشور خواهد شد. در ادامه 
گزارش آمده است: اصالح قیمت حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فوالد و 
محصوالت فوالدی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه 
قیمت نهایی شمش و محصوالت فوالدی براساس مکانیسم های بازار )عرضه 
و تقاضا( و متناسب با قیمت های جهانی )و بعضاً باالتر از قیمت های جهانی( 
تعیین می شود. معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس عنوان 
کرد: اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی از مراحلی است که باید 
در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد کشور انجام شود. اصالح نظام 
عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصوالت کل زنجیره )از طریق عرضه 
در بورس کاال و کشف قیمت( و اصالح عوارض و تعرفه های صادرات و واردات 
از دیگر اقدام هایی است که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری 

صنعت فوالد کشور به حداقل برسد.
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزم دولت برای تقویت 
تعاونی های سهامی عدالت و واگذاری سهام به جاماندگان 
خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ســکوی پرتاب بخش 

تعاون خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حجت اهلل عبدالملکی در مراسم افتتاح 
و تجلیل از تعاونی های برتــر در مجموعه تالش، تعاون 
و فعالیتهای تعاونی را از جمله نمادهــای درون زا بودن 
اقتصاد عنوان کرد و با  بیان اینکــه باید دو مولفه دانش 
بنیان و برونگرا بودن را احیا کنیم، گفت: در حوزه نوآوری 
و فعالیت های دانش بنیان اقدامات خوبی در حوزه تعاون 
شروع شده است؛ تعاونی های سنتی هم برکاتی دارند اما 
اگر عنصر نوآوری و دانش اضافه شود بهره وری را به صورت 

تصاعدی در تعاون باال می برد.
وی افزود: صادرات یکی از نمادهای بارز برونگرایی است 
و تعاونی های ما در حوزه تولیدی خدماتی و رفاهی نقش 
قابل مالحظه ای در صــادرات دارند لذا اعتقاد من بر این 
است که  فعالیت های اقتصادی در بخشهای تولید و توزیع 
باید تعاون باشد و محور کار را تعاون قرار بدهیم و اگر تعاون 

نشد به بخش خصوصی و بعد بخش دولتی روی بیاوریم.
وزیرتعاون تاکید کرد: اگر این رویکرد را داشــته باشیم 
اهداف باالدستی مثل تحقق  سهم 25 درصدی تعاون از 
اقتصاد ملی که سالها عقب مانده و چشم اندازی برای تحقق 

آن نمی بینیم، محقق می شود.
به گفته عبدالملکی در صورتی که در بخش های مدیریت 
کشور تعاون به معنای واقعی دیده شود دیگر فقط بانک 
توســعه تعاون اولویت تســهیالت دهی اش تعاونی ها 
نخواهد بود بلکه همه بانک های کشور اولویتشان تعاونی ها 
می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 

دولت سیزدهم رویکردهای جدیدی در بخش تعاون رقم 
خواهیم زد، اظهار کرد: محور اقدامات اساسی همچون 
مقررات زدایی و شاخص فضای کسب و کار تعاونی و تقویت 
فعالیت های دانش بنیان در حوزه تعاون را دنبال و مقرراتی 
که مانع شکل گیری تعاونی ها می شود شناسایی و حذف 

خواهیم کرد تا تسهیلگری در بخش تعاون اتفاق بیفتد.
وی گفت: در دولت سیزدهم بنا داریم سکویی برای پرتاب 
بخش تعاون درنظر بگیریــم و از فرصتها و ظرفیت های 
تعاون استفاده کنیم، این که سهم تعاون در اقتصاد زیر 

3.5 درصد است یعنی که از این فرصت استفاده نکردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برنامه های 
زیادی در حوزه تعاون در بحث اشتغال  و رفاه اجتماعی 
داریم و امیدوارم در دولت ســیزدهم که دولت مردمی 
 اســت از ظرفیت های بخــش تعاون به نفع شایســته 
استفاده کنیم. عبدالملکی در حاشــیه مراسم در جمع 
خبرنگاران نیز از تدوین طرحی بــا همکاری وزارت راه و 
شهرسازی ددر حوزه تعاونی های مسکن خبر داد و گفت 
این طرح عالوه بر اینکه به تقویت تعاونی های مسکن و 
اشتغالزایی در این بخش کمک می کند موجب خانه دار 

شدن اقشار کم درآمد خصوصاً کارگران می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعاونی های سهام عدالت و 
جاماندگان گفت: رویکرد ما تقویت تعاونی های سهامی 
عدالت اســت و دولت این عزم را دارد که در یک بستر و 
فرایند قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار 
شــود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر 
سال این واگذاری انجام شود. اصل کار مورد تایید دولت 
قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های سهام عدالت احیا شوند 

و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر راه و شهرســازی در نشســت با مدیــران کل راه و 
شهرسازی با تأکید بر لزوم خلق ثروت و استفاده از توان 
بخش خصوصی برای آغاز و تکمیــل پروژه ها، راه اندازی 
صندوق توســعه مسکن بر اســاس قانون جهش تولید، 
مکلف شدن بانک ها برای تأمین 360 هزار میلیاردتومان 
منابع برای بخش مسکن و توافق وزارت راه و شهرسازی 
با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد 
برای تولید انبوه مسکن خبر داد. به گزارش ایسنا،  رستم 
قاسمی، در نشست ویدئوکنفرانســی با مدیران کل راه 
و شهرسازی استان های کشــور  به تبیین سیاست ها و 
برنامه هــای وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مســکن و 
شهرسازی پرداخت. وزیر راه و شهرسازی بر حل مشکالت 
مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد 
و گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و 
مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که 
باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.

مشارکت مالی مردم در پروژه ها
عضو کابینه دولت ســیزدهم همچنین خلق ثروت و 
اســتفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل 
پروژه های عمرانی را از سیاســت های دولت سیزدهم 
در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حوزه 
حمل و نقل باید به دنبال راهکارهــای جدید برویم و 
زیرساخت های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث 
و تکمیل کنیم که یکی از روش ها تهاتر نفت با تکمیل 
پروژه های حمل و نقلی است. قاسمی توضیح داد: باید 
شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق هایی را برای 
سرمایه گذاران در نظر بگیریم. باید تالش کنیم به جای 

آنکه مردم سرمایه های خود را در بانک بگذارند و سود 
سپرده را دریاقت کنند برای مشــارکت در پروژه های 
راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند. 
وی یادآور شــد: از معاونان خود در حوزه های مختلف 
خواســته ام تا پیشــنهادهای خود را درباره روش های 
تکمیل انجام طرح ها و مگاپروژه ها ارایه بدهند. وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
در انجام پروژه های آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه 
را توسط مردم تامین کرده است، افزود: در مگاپروژه ها 
نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان 
بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره مند شویم. 
قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه ها 

در آن مناطق باید از روش های متفاوت استفاده کنیم. 

لزوم حمایت ویژه دولت برای تأمین مسکن 
کم درآمد ها

وی در خصــوص تولید ســاالنه یک میلیــون واحد 
مسکونی در کشور با اشــاره به اینکه سه قشر با درآمد 
باال، میان درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن 
قرار دارند، افزود: ساالنه در کشور حدود 300 هزار واحد 
مسکونی برای اقشــار باالی درآمدی احداث می شود 
که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و 
تسهیالت دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت 
دولت و استفاده از تسهیالت و سایر حمایت ها هستند. 
اقشار کم درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه 
دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان 
انجام آن را ندارند و دولت بــا برنامه های حمایتی ویژه 

اقدام می کند.

وزیر كار خبر داد

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
وزیر راه و شهرسازی خبر داد

راه اندازی صندوق توسعه مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت   ١۶ شهریور ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ٨٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ١۶ شهریور ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ٨٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ١۵٠ هزار 
تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٨١١ دالر و ٩۶ سنت و هر گرم طالی ١٨ 

عیار در بازار تهران یک میلیون و ١۶۵ هزار و ٧٩٢ تومان است.

طرح تقاضای رفراندوم برای حذف یارانه های آشکار و پنهان در مجلس در جریان است

پیشنهاد رفراندوم برای حذف یارانه ها
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زنگ خطر افزایش دوباره قیمت ها 
وحید شقاقی، اقتصاددان

افزایش هزینه های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده جزو شاخص های آینده نگر است که برای شاخص قیمت مصرف کننده در نظر گرفته می شود. وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده 
رشد دارد باید منتظر جهش قیمت ها در بازار کاالهای مصرفی و خدماتی هم باشیم. به عبارتی شاخص قیمت تولیدکننده شاخص آینده نگر برای تعیین قیمتهاست. این بدان معناست که عالمت هشدار و زنگ خطر در بازار مصرف کاالها 
و خدمات، بحران انتظار تورم و افزایش قیمت های مصرفی در اقتصاد را طی ماههای آینده شاهد خواهیم بود. به همین دلیل تغییرات در هزینه های تولید بسیار مهم است. این شاخص ها می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران 
اقتصادی باشد تا از این شاخص برای پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد در آینده نزدیک بهره بگیرند. آمار نشان می دهد که هزینه های تولید 73 درصد افزایش یافته و تبعات آن تورمی خواهد بود که به تدریج از کانال افزایش هزینه های تولید 
به اقتصاد تحمیل خواهد شد. تولید در اقتصاد ایران ارزبری باالیی دارد. بخش عمده مواد اولیه، قطعات و لوازم تولید واردات محور هستند. وقتی نرخ ارز افزایشی می شود بر روی نهاده ها و مواد اولیه تاثیرگذار می شود که در نهایت به رشد 

قیمت تمام شده کاالی تولیدی منجر خواهد شد. بنابراین مهم ترین عامل روند صعودی هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز است. 
نوسانات معنی دار نرخ ارز را در ماههای گذشته شاهد بوده ایم. نرخ دالر در ماههای گذشته تا 21 هزار تومان نیز کاهش یافت. اما در هفته های اخیر نرخ ارز در بازار به 27 هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کاالهای 
مصرفی و خدماتی منجر شده است. از طرفی دیگر انتظارات تورمی هم باال رفته است. توصیه اکید به تیم اقتصادی دولت این است که در حال حاضر فرصت اصالحات ساختاری وجود ندارد. در کوتاه مدت هم نمی توان اصالحات ساختاری 
انجام داد. اما مدیریت انتظارات تورمی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد افزایش قیمت شدید در ماه های پیش رو نباشیم و بیش از این قیمت ها در بازارها صعودی نشود. این در حالی است که با افزایش هزینه های 
نیروی کار نیز روبرو هستیم. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا هزینه تولید تا 73 درصد افزایش یابد.  الزم به ذکر است افزایش قیمت مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و تجهیزات از یک سو و کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش 
بنگاه های تولید از سوی دیگر به کاهش تولید بنگاه ها دامن زده و به افزایش قیمت کاالها و خدمات تولیدی منجر شده است. در مقابل قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و همین تولید محدود بنگاه ها نیز با مشکل فروش مواجه است. 

نتیجه این اتفاقات تضعیف، تعطیلی یا نیمه فعال شدن بنگاه های تولیدی و در نهایت تحمیل رکود سنگین به تولید بوده است.

مرکز آمار اطالعات شاخص 
قیمــت تولیدکننــده در 
فصل بهار را منتشــر کرد. 
این شــاخص معیــاری از 
تغییرات هزینــه تولید و به 
عنوان پیشنگر تورم مصرف کننده است و افزایش آن 
هشداری برای تشدید تورم در ماه های آتی است. تورم 
ساالنه تولیدکننده در بهار امسال به ۶۰.۴ درصد رسید 
که نسبت به زمستان 13۹۹ افزایش 13.۶ درصدی را 

نشان می دهد. بنابراین میانگین هزینه تولید در یک 
سال منتهی به بهار امسال نسبت به مدت مشابه پیش 

از آن، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بیش تریــن و کم ترین تورم ســاالنه تولیدکننده، 
مربوط به بخش معدن بــا 112.3 و بخش خدمات 
با ۴2 درصد بوده اســت.تورم ساالنه بخش صنعت، 
کشاورزی و تولید برق به ترتیب برابر با 7۸.۵، ۵3.3 
و ۴۵ درصد بوده  اســت.همچنین شاخص قیمت 
تولیدکننده در اولین فصل ســال 1۴۰۰ نسبت به 
فصل مشابه ســال گذشــته، 72.۹ درصد افزایش 
یافته اســت. بنابراین میانگین هزینه های تولید در 
بهار امسال نسبت به فصل مشــابه 13۹۹، حدود 

73 درصد افزایش یافته اســت. معــدن، صنعت و 
کشاورزی با 1۵۴، ۹۴.7 و 71.۹ درصد باالترین تورم 

نقطه به نقطه را ثبت کرده اند.
یک اقتصاددان در این زمینه می گوید: افزایش هزینه 
های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده جزو شاخص 
های آینده نگر است که برای شاخص قیمت مصرف 
کننده در نظر گرفته می شود. وقتی هزینه های تولید 
افزایش پیدا می کند و به دنبال آن شــاخص قیمت 
تولید کننده رشد دارد باید منتظر جهش قیمت ها 
در بازار کاالهای مصرفی و خدماتی هم باشــیم. به 
عبارتی شاخص قیمت تولیدکننده شاخص آینده 
نگر برای تعیین قیمتهاست. این بدان معناست که 

عالمت هشــدار و زنگ خطر در بازار مصرف کاالها 
و خدمات، بحران انتظار تورم و افزایش قیمت های 
 مصرفی در اقتصــاد را طی ماههای آینده شــاهد 

خواهیم بود.
وحید شقاقی ادامه داد: تولید در اقتصاد ایران ارزبری 
باالیی دارد. بخش عمده مواد اولیه، قطعات و لوازم 
تولید واردات محور هستند. وقتی نرخ ارز افزایشی 
می شــود بر روی نهاده ها و مواد اولیــه تاثیرگذار 
می شــود که در نهایت به رشــد قیمت تمام شده 
کاالی تولیــدی منجر خواهد شــد. بنابراین مهم 
 ترین عامل روند صعودی هزینه های تولید، افزایش 

نرخ ارز است. 

میانگین هزینه های تولید 7۳ درصد افزایش یافت

تولید گران تر شد
شایلی قرائی
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در حالی تقاضای مهاجرت 
پرستاران ایرانی ۶ برابر شده 
است که یک کارشناس بازار 
کار در این رابطه می گوید: در 
صورت ادامه روند مهاجرت 
که در ســالهای اخیر شدت بیشــتری یافته است در 
سالهای آینده نیروی جوان و تحصیل کرده در کشور 
نخواهیم داشت. حمید حاج اســماعیلی در رابطه با 
رغبت مهاجرت نیروی کار به ویژه پرستاران، پزشکان، 
نیروهای فنی و مهندسی و کشاورزی اضافه کرد: هزینه 
های بسیار کالنی برای تربیت این نیروهای متخصص 
شده است که نبود موقعیت شغلی مناسب و درآمد قابل 
توجه، آنها را به سوی کشــورهای دیگر برای دریافت 

دستمزدهای هزاران دالری می کشاند.
به گفته بسیاری از پرستارانی که مهاجرت کرده اند کانادا 
و استرالیا اصلی ترین مقاصد مهاجرت این افراد هستند. 
در قبال حقوق ریالی ناچیز باید ساعت ها کار سخت و 
طاقت فرسا بخصوص در ایام کرونا داشته باشند. درآمد 
پرستاری در بیمارستان های دولتی حدود ۴ میلیون 
تومان در ماه و در بیمارستان های خصوصی حدود ۵ تا 
۸ میلیون تومان است. البته حقوق پرستاران هر ساله با 
تصمیم وزارت بهداشت افزایش می یابد و میزان حقوق 

۵ تا ۸ میلیون تومان است.
این در حالی اســت که کانادا برای سیستم بهداشت و 
درمان اش معروف است. اما چیزی که خیلی ها از آن 
آگاه نیستند درآمد خوب پرســتاران کانادایی است. 
پرســتاران کانادایی یکی از بهترین دستمزدها را در 
جهان دریافت می کنند. دستمزد چیزی بین ۴۸ تا ۵۵ 
هزار دالر و گاه ۶۰ هزار دالر بسته به تجربه و تخصص 
پرستار متغیر است. در استرالیا نیز متوسط دستمزد 
پرستاران تازه کار 2۸ دالر آمریکا در هر ساعت )یا ۴۰ 
دالر استرالیا( است. با این حال، هر چه تجربه پرستار باال 
می رود درآمد نیز افزایش می یابد. میزان دستمزد می 

تواند به ۶۰ هزار دالر برای پرستاران با بیش از ده سال 
سابقه کار در بهترین بیمارستان ها هم برسد.

در همین رابطه یوســف رحیمی، عضو شورای  عالی 
ســازمان نظام پرســتاری در مورد افزایش مهاجرت 
پرستاران در ایام کرونا اظهار کرد: اخیراً پرستاران تمایل 
بیشتری نسبت به قبل برای مهاجرت پیدا کرده اند و از 
ما اطالعات و راهنمایی می خواهند. ما در سازمان نظام 
پرستاری واحد بین الملل داریم که پرستاران می توانند 
سواالت خود را مطرح کنند و شرایط کشورهای مختلف 
را بپرسند. در این میان شرکت هایی نیز هستند که از این 
شرایط سوءاستفاده کرده و تخلف می کنند و پول های 

اضافه از پرستاران می گیرند.
شریفی مقدم مدیرکل خانه پرســتار ایران نیز اظهار 
کرد: قبال ســاالنه 2۰۰ تا 3۰۰ نفر گواهی مهاجرت 
از نظام پرســتاری می گرفتند اما اکنون شاید بیش از 
1۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می کنند. از آنجا 
که خروجی های ما قابل شمارش نیست، نمی توان آمار 
دقیقی را ارائه داد. این مهاجرت ها به دو دلیل مشخص 

اتفاق می افتد؛ یکی وضعیت ایده آل کشورهای مقصد 
و دیگری مشکالت کشورهای مبدا. وی بیان کرد: در 
وضعیتی که پرستار 1۰۰ ساعت یعنی 3 برابر معمول 
کار می کنــد اما با مرخصی اســتعالجی اش موافقت 
نمی شود، قطعا شرایط ایده ال کشور مقصد باعث می 
شود تا از خانواده و کشورش جدا شود تا حداقل نیازهای 

مالی خود را رفع کند.
یک کارشناس بازار کار در این رابطه می گوید: در صورت 
ادامه روند مهاجرت که در سالهای اخیر شدت بیشتری 
یافته است در ســالهای آینده نیروی جوان و تحصیل 
کرده در کشور نخواهیم داشت. حمید حاج اسماعیلی 
در رابطه با رغبت مهاجرت نیروی کار به ویژه پرستاران، 
پزشکان، نیروهای فنی و مهندسی و کشاورزی اضافه 
کرد: هزینه های بسیار کالنی برای تربیت این نیروهای 
متخصص شده است که نبود موقعیت شغلی مناسب و 
درآمد قابل توجه، آنها را به سوی کشورهای دیگر برای 

دریافت دستمزدهای هزاران دالری می کشاند.
به گفته وی، مهاجرت امری طبیعی است ولی در سالهای 

گذشته شدت پیدا کرده است. نرخ بیکاری ایران واقعا 
در حوزه فارغ التحصیالن بسیار زیاد است و این نرخ به 

باالی ۴۰ درصد رسیده است. 
حاج اسماعیلی اظهار داشــت: این آمار بسیار نگران 
کننده است. افراد مختلف در کشور تحصیل می کنند و 
سالها بعد انتظار جذب در بازار کار را دارند اما محدودیت 
اشتغال وجود دارد و این فرصت از این افراد گرفته می 
شود. به همین دلیل به فکر جستجوی کار در خارج از 

کشور می افتند.  
این کارشناس اقتصادی خاطرنشــان کرد: در حوزه 
بهداشت و درمان، فنی و مهندسی و کشاورزی هزینه 
های بسیاری  در دانشگاه ها شده اما متناسب نیروی کار 
فارغ التحصیل شده در این رشته ها برای شان ظرفیت 
سازی نشده است. این ضعف دولتهای مختلف بوده است 
که نیروی انسانی که در کشور خودمان توانایی ارزش 
آفرینی باالیی دارند را از کشور خارج می کند. طبقات 
ممتاز تحصیلی مهاجرت بیشتری دارند و اگر این روند 
ادامه پیدا کند نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده ای 

در سالهای آینده نخواهیم داشت. 
به گفته وی، در حالیکه که در سال های گذشته همواره 
این نقد بــه دولت وارد بود که ســاماندهی برای اعزام 
نیروی کار جوان و فارغ التحصیالن به خارج از کشــور 
وجود ندارد اما در چند ماه گذشته مهاجرت نیروی کار 
از داخل کشور نیز چالش برانگیز شده است. هزینه ها و 
سرمایه های زیادی صرف تربیت نیروی انسانی می شود 
و باید قابلیت ثمره و بهره وری برای کشور داشته باشد. 
دولت موظف اســت ســکان کار را برعهده بگیرد و از 
طریق دفاتر و ســفارتخانه های خود در کشــورهای 
دیگر این نیروها را اعزام کند و براین اســاس ارزآوری 
برای کشور خواهند داشت. مبادله دانش و تکنولوژی 
خیلی مهم است چرا که یکی از راه های توسعه کشور 
استفاده از مهارت متخصصین خارجی است و در عین 
حال نیروی کار داخلی با حضور در بخش های تخصصی 
و صنعتی کشورهای توســعه یافته و کسب تجربه و 
 اطالعات الزم آن را به داخل منتقل کند و تکنولوژی 

ارتقا یابد.

پرستاران به دنبال 60 هزار دالر درآمد ساالنه!

 تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی ۶ برابر شد
شایلی قرائی
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رئیس کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات 
اصناف و رئیس اتحادیه فروشــندگان ماشین آالت 
کشاورزي، صنعتي و ســاختماني تهران با تاکید بر 
ضرورت توجه به تجارت الکترونیک و کسب و کارهای 
اینترنتی گفت: شرایط و ماهیت کسب و کار در دنیا به 
سرعت در حال تغییر است. در دهه اخیر عمده کسب 
و کارها به سوی اســتفاده از فضای مجازی در بستر 
اینترنت سوق پیدا کرده اســت؛ لذا توجه به تجارت 
الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی یک امر مهم و 

اجتناب ناپذیر در این برهه مي باشد.
علي توسطي، رئیس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي 
و ارتباطات اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم کشاورزي، صنعتي و ســاختماني تهران بیان 
داشت: گرایش عمومی به تجارت الکترونیک دالیل 
بسیاری فراتر از عالیق و سالیق عمومی مردم دارد. 
موضوعات کالنی چون صرفه جویی در زمان، کاهش 
هزینه ها، جلوگیری از گرمایش زمین به واسطه رفت و 
آمدهای بیهوده و … به رشد و توسعه کسب و کارهای 
اینترنتی شتابی فزاینده داده است.وي تاکید کرد: با 
توجه به گسترش روز افزون کسب و کارهای آنالین در 
جهان و ایران، بدون تردید شرط بقاء و تداوم بسیاری 
از ِحَرف و فعالیت های صنفی انطباق با شرایط جدید 

کسب و کار است.
توسطي بر توجه ویژه مسئوالن جهت ایجاد زیرساخت 
های الزم براي بهره برداری از شرایط جدید کسب و 
کارها اینترنتي اشاره و تصریح کرد: به دلیل تحریم های 
ظالمانه وچالش ها و مشکالت عدیده ناشی از تحریم 
ها، شاید اولویت مسئوالن تصمیم ساز در ایران توجه 

خاص به ویژگی های پدیداری کسب وکارهای نوین 
اعم از قانون گزاری، نظارت و …نباشــد، اما فعاالن 
اقتصادی چه در حوزه تولید و چه در شــبکه توزیع 
باید به عنوان یک ترجیح و اولویت به ایجاد زیرساخت 
های الزم جهت بهره برداری از شرایط جدید این نوع 
کسب و کار ها اقدام نمایند.رئیس کمیسیون فرهنگي، 
اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف افزود: اقتصاد و جامعه 
ما در طول تاریخ معاصر به دلیل بی توجهی به ورود و 
شیوع فناوری های مادی و غیرمادی و همچنین عدم 
آمادگی و فقدان پیش بینی های علمی و تجربی جهت 
مقابله با آســیب های احتمالی این نوع تغییرات با 

مشکالت بسیاری مواجه گردیده است.
توسطي به مطالعه و آســیب شناسی برخي مسائل 
مهم در حوزه کســب و کارهای اینترنتی پرداخت و 
گفت: در حوزه کســب و کارهای اینترنتی مسائلی 
همچون کاهش اشتغال، فرارهای مالیاتی، تخلف در 
قیمت گذاري، نظارت بر ارائه کیفیت مناسب کاال و 
خدمات و….از جمله موضوعاتی هستند که قبل از 
تسلط کامل اینگونه کسب و کارها بر بازار باید مطالعه 

و آسیب شناسی شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صنعتي، کشاورزي 
و ساختماني تهران همچنین بهره مندي از جوانان 
و افراد آشنا به دانش فني رایانه در واحدهاي صنفي 
را حائز اهمیت برشمرد و ادامه داد: با توجه به فقدان 
مهارت های استفاده از رایانه در بین بسیاری از اصناف 
و بازاریان، ضرورت به کارگیری جوانان تحصیل کرده 
و آشنای به دانش فنی رایانه و سایت و سئو اجتناب 

ناپذیر است.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات مواد 
مصرفي دندانپزشکي تهران گفت: سازمان بهداشت 
جهاني شــغل دندانپزشــکي را جزو پرریسک ترین 
مشــاغل در معرض کرونا معرفي کرده است، روزانه 
تعداد زیادي از کارشناســان فروش و خدمات پس از 
فروش شــرکت هاي واردکننده و توزیع کننده براي 
ارائه خدمات به ده ها هزار مطب، کلینیک، دانشکده 
و دنداپزشــکي به اجبار تردد دارند و همین موضوع 
ضرورت واکسیناســیون این گروه را مشــخص مي 
کند. محمدرضــا کالنتري، رئیــس اتحادیه تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات مواد مصرفي دندانپزشکي 
تهرانادامه داد: در این مکان ها، آلودگي به وفور وجود 
دارد و احتمال انتقال و ابتالء به کرونا بسیار زیاد است. 
مطب ها به دلیل آلودگي زیاد بــه بزاق دهان و خون 
 آبه منتشــر شــده در هوا و تماس مداوم با توربین و 
هندییس هاي دندانپزشکي کل هوا را آلوده مي کنند 
و این ریســک ابتال را براي دندانپزشکان و دستیار و 
کارکنان مطب ها را افزایش مي دهد، تردد پرســنل 
شرکت ها و تعامل براي توزیع محصوالت و تعمیر و 

سرویس تجهیزات مطب ریسک ابتال را زیاد مي کند. 
وي با تاکید بر آســیب هاي فراوان ویروس کرونا بر 
فعالیت این صنف اظهار داشت: عالوه بر آسیب هاي 
زیادي که بر بدنه اقتصادي صنف تجهیزات دنداپزشکي 
ناشي از کرونا وارد شده است، خسارت جاني، سالمت 
افراد را تهدید نموده و بسیار اسف بار است.کالنتري در 
ادامه تصریح کرد: تا کنون بیش از نیمي از اعضاي ۶۰۰ 
نفري اتحادیه به این ویروس مبتال شده اند و درصدي 
از اعضاء نیر متاسفانه فوت کردند که اگر واکسن بموقع 
به این افراد تزریق مي شد، قطعا شــاهد این درصد 
بیماري و فوتي در کشور نبودیم. رئیساتحادیه تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات مواد مصرفي دندانپزشکي 
تهران بیان کــرد: صنف تجهیزات دندانپزشــکي و 
آزمایشــگاهي جزو اولویت گروه و مشــاغل صنفي 
یک قرار دارد به همین دلیل تقاضاي واکسیناسیون 
اعضاي صنف، پرسنل شرکت ها و مغازه ها در اولویت 
یک واکسیاسیون در کنار صنف تجهیزات پزشکي و 
آزمایشگاهي قرار گرفته است. امیدواریم که مسئوالن 

هر چه سریع تر به این مهم رسیدگي نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه امالک و 
اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا 
راه اندازی می شود گفت: در نسخه جدید کارها را آسان 
کرده ایم؛ بدین صورت که اطالعات ســکونتی خانوارها 
درج شــده و مالکان باید موارد را تایید یا اصالح کنند.

محمود محمودزاده اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی 
که بر روی سامانه امالک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی 
پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل 
دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم 
به سایت اضافه شده که شهروندان می توانند از ویژگی های 

جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.
وی افزود: درج اطالعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه 
است. فعال نیازی برای تمدید این زمان احساس نمی کنیم 
اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. 
ظرف چند روز آینده پیامک هایی برای خانوارهای محترم 
ارسال و از آنها دعوت می شود با مراجعه به سایت، اطالعات 
موجود که از تضارب اطالعات در ســامانه های مختلف 

جمع بندی کرده ایم را ببینند. اگرنیــاز به ویرایش دارد 
ویراش می کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه 
امالک و اسکان آسان تر شده است گفت: قبال خانوارها 
باید تک تک اطالعات را وارد می کردنــد اما هم اکنون 
گزینه هایی را ایجاد کرده ایم که خانوارها می توانند موارد 
را تایید یا اصالح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. 
قبال آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید 
سامانه، اطالعات افراد خانوار، امالک و دارایی آنها وجود 

دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصالح کند.
محمودزاده دربــاره آخرین وضعیت قانــون مالیات بر 
خانه های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون 
و 3۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرد اطالعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه امالک 
و اسکان ارسال کرده ایم یک بار هم از طریق سامانه ای که 
وزارت اطالعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار 

می کند ارسال شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیــرکاران تجهیزات 
الکترونیکي و حفاظتي تهران با تاکید بر اصالح نظام توزیع و 
بهره مندي از خبرگان صنفي براي کسب نتایج بهتر در این 
مهم بیان داشت: یکي از ارکان مهم اقتصادي هر کشوري 
نظام توزیع کشور اســت که اگر درست و اصولي اجرا شود 
مي تواند به ثبات قیمت ها و نرخ محصوالت منجر شود؛ اما 
عدم اجراي اصولي نظام توزیع به طور قطع، تقاضاي زیاد و 
در نهایت احتکار محصوالت را در پي خواهد داشت؛ لذا یکي 
از کارهاي مهم دولت در شرایط فعلي که ریاست جمهوري 

نیز بر آن تاکید داشته تنظیم بازار است.
صادق فیض آبادي، رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکي و حفاظتي تهران ادامه 
داد: در مراحل بعد از تنظیم بازار مي توانیم از تورم و احتکار 
جلوگیري کنیم؛ پس الزام داریم برنامه دقیق داشته باشیم؛ 
اما متاسفانه در چند سال اخیر بدون توجه به نظام توزیع 
صحیح و اصولي، بازار حالت افســار گسیخته قیمت ها را 
شاهد بوده به طور نمونه در توزیع کاالهاي اساسي مانند مرغ 
هم روش هاي تکراري و منسوخ شده استفاده مي شود که 

بدترین نوع آن دخالت تعزیرات در تنظیم بازار است.
وي تصریح کرد: در حالي که مي بایستي کار به دست کاردان 
سپرده شود و از کارشناســان این امر استفاده گردد. ورود 
ارگان هاي نظامي تا کنون پاســخ درستي در تنظیم بازار 
نداده است. نظارت ارگانهاي نظامي و تعزیرات اگر تا کنون 
پاسخگو بود بازار را به شــرایط فعلي نمي رساند؛ پس مي 

بایستي روشها اصالح شود.
فیض آبادي با بیان اینکه باید با تغییر روش و اســتفاده از 
نیروهاي خبره حاضر در اتحادیه هاي صنفي تحت پوشش 
اتاقهاي اصناف وارد عمل شــد افزود: در جلسات تصمیم 
گیري براي تنظیم بازار باید از خبرگان اصناف اســتفاده 
شود. سبقه اتاق هاي اصناف به دهه پنجاه برمي گردد. با 
یک نگاه اجمالي مي توانیم دریابیم که در آن دوره با استفاده 
از کارشناســان صنفي و ابزارهایي که در دســت داشتند 
سیاستهاي درست و اصولي را اجرا مي کردند. دولت تنها 
نظارت داشت.وي تاکید کرد: اگر دولت بخواهد همچنان در 
نظام توزیع مانند گذشته ورود داشته باشد همچنان نتیجه 

نخواهیم دید؛ چرا باید تجربه را دوباره تجربه کنیم.

ضرورت توجه به تجارت الكترونیك و كسب و كارهاى اینترنتی

بن بست اصالح نظام توزيع با تداوم دخالت دولت در بازار

فعاليت پرريسک اعضاي صنف به جهت تردد در دندانپزشکي ها

ثبت نام آسان می شود

راه اندازی سامانه امالک و اسکان به زودی
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بانك ها دانش فنی را به عنوان آورده شركت های 
دانش بنيان نمی پذیرند

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: یکی از معضالت مهم در برخورد بانک ها با 
شرکت دانش بنیان این است که بانک ها دانش فنی و فناوری این شرکت ها را به عنوان 
آورده نمی پذیرند.آرمان خالقی در حاشیه همایش صنایع فناورانه و پیشرفته ایران افزود: 
معضل دیگر، ارزش گذاری فناوری های پیشرفته در کشور است که متولی خاصی ندارد و 
حتی اگر هم ارزش گذاری شود بانک ها به جای دانش فنی، دارایی های ملکی را به عنوان 
وثیقه و آورده می پذیرند، اما دانش فنی که قرار است که امکانات و تجهیزات را به محصول 

و ارزش افزوده تبدیل کند پذیرفته نمی شود.
وی اضافه کرد: در کشــورهای پیشــرفته دنیا مراکزی وجود دارند کــه دانش فنی و 
فناوری های پیشرفته را ارزش گذاری و به عنوان دارایی نامشهود ثبت می کنند و حتی بر 
مبنای این ارزش گذاری، سرمایه گذار در طرح مشارکت می کند.خالقی گفت: به نظرم 
مجلس باید در این باره پیشقدم و نهادی را متولی ارزش گذاری دانش فنی و فناوری در 
کشور کند تنها در این صورت است که سرمایه گذار می تواند به راحتی وارد سرمایه گذاری 

در حوزه فناوری های پیشرفته شود.
وی با بیان این که ارتباط میان صنعت و دانشــگاه حلقه مفقوده در کشور است افزود: 
دانشگاه ها باید در مسیر فناوری های کاربردی فعالیت کنند و تحقیقات آن ها قابلیت 
مصرف داشته باشد دانشگاه و دانشجو نباید مدرک محور و پایان نامه محور باشند. از این 
رو اگر بتوانیم این دو رکن را به هم متصل کنیم و پایان نامه ها بر اساس دغدغه های صنعت 
تنظیم شود خروجی دانشگاه فردی متخصص و توانمندی خواهد بود که می تواند مشکلی 

از مشکالت کشور حل کند.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن گفت: البته واحدهای تولیدی هم باید از طرح های 
صنعت محور دانشگاه حمایت و دانشجویان را بورسیه کنند تا به این ترتیب امیدوار بود که 
خروجی طرح های دانشگاهی کمک به تولید باشد.وی افزود: موضوع بعدی ثبت معنوی 
فناوری های پیشرفته در کشور است اگر چه قانون مالکیت معنوی را در کشور داریم، اما 
این قانون پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست و باید در حوزه قیمت گذاری و معامالت 

دانش فنی به روز شود.
خالقی ادامه داد: در این باره قوه قضائیه هم باید پای کار بیاید، زیرا دعوای مختلفی در این 
حوزه پیش آمده و خواهد آمد، زیرا افرادی که مالک فناوری بودند به راحتی فناوری آن ها 
کپی برداری و سرقت می شود.وی تأمین نقدینگی و امکانات اولیه برای فعاالن فناوری های 
پیشرفته را دیگر دغدغه این حوزه برشمرد و گفت: باید کار متقاضیان فعالیت در حوزه 
شرکت های دانش بنیان و فناوری های پیشرفته با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و 
اگر چه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور وجود دارد، اما باید از کسانی که 

در حوزه فناوری پیشتاز هستند به صورت هوشمندانه و مستمر حمایت کنند.

سهم استخراج بيت كوین از كل مصرف برق جهان
استخراج بیت کوین معادل حدود ۰.۵ درصد از کل مصرف انرژی جهان برق 
مصرف می کند و تقریبا هفت برابر کل مصرف انرژی ساالنه گوگل است.

قیمت بیت کوین در سال گذشته تقریبا پنج برابر افزایش یافت و این رشد 
سریع قیمت به افزایش قابل توجه مصرف انرژی برای استخراج این رمزارز 
محبوب جهانی منتهی شده است. افراد بیشتری برای استخراج بیت کوین 

رقابت می کند و در نتیجه انرژی بیشتری مصرف می شود.
اندازه گیری دقیق میزان انرژی که در استخراج بیت کوین مصرف می شود، 
دشوار است اما تحلیل جدید نیویورک تایمز به داده های مبهوت کننده ای 
در این باره دست یافته که به این ترتیب است:استخراج بیت کوین ساالنه 
حدود ۹۱ تراوات ساعت برق مصرف می کند.این میزان مصرف ساالنه برق 
از مصرف ساالنه برق فنالند که کشوری با ۵.۵ میلیون نفر جمعیت است، 
بیشتر است.این میزان مصرف معادل ۰.۵ درصد از مصرف برق جهان است 

و نسبت به پنج سال پیش ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.
این میزان مصرف مشابه میزان برقی است که ایالت واشنگتن ساالنه مصرف 
می کند و بیش از یک سوم مصرف ساالنه برق توسط شهروندان آمریکا برای 
سرمایش است.همچنین بیش از هفت برابر برقی است که فعالیتهای جهانی 

گوگل ساالنه مصرف می کنند.
با توجه به رشد چشــمگیر قیمت بیت کوین در سالهای اخیر، پیش بینی 
این که مصرف برق این بخش همچنان رشــد کند، دشــوار نیست. بیت 
کوین اکنون حدود ۵۰ هــزار دالر قیمت دارد که تقریبا پنج برابر ســال 
گذشته اســت. در ســال ۲۰۱۶ قیمت بیت کوین ۵۰۰ دالر بود.با رقابت 
فزاینده، استخراج بیت کوین به صنعتی با ماشینهای تخصصی، سرورها و 
دیتاسنترهای عظیم نیازمند ظرفیت سرمایشی کافی برای جلوگیری از 

داغی بیش از حد دستگاهها تبدیل شده است.
طبق گزارش روزنامــه نیویورک تایمز، فرآیند اســتخراج بیت کوین هم 
پیچیده تر شده است. در سال ۲۰۱۱ یک رایانه رومیزی ساده می توانست 
به راحتی بیت کوین را استخراج کند اما اکنون ۱۳ سال زمان می برد تا یک 

برق خانگی معمولی بتواند یک بیت کوین را استخراج کند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، برای کســانی که بیت کوین و فضای 
رمزارز را دنبال می کنند، ارزیابی تاثیر محیط زیستی استخراج بیت کوین 
همواره دشوار بوده است. گفته می شود استخراج بیت کوین در قطعی های 
گسترده برق که اوایل امسال در ایران روی داد، نقش داشت.  بیل گیتس در 
مارس هشدار داد بیت کوین برای محیط زیست خوب نیست و جانت یلن، 
وزیر خزانه داری آمریکا مصرف انرژی بیت کوین را سرسام آور خوانده است.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد:
رصد پروانه های ساختمانی برای پرداخت تسهيالت 

در اولویت قرار گيرد
رصد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق مربوط به 
هر شعبه، به منظورمدیریت پروژه ها برای پرداخت تسهیالت مسکن، یکی 

از وظایف اصلی شعب می باشد.
همزمان با هفته بانکداری اسالمی، دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک 
مسکن در سفر خود به استان آذربایجان شــرقی ، ضمن بازدید از شعبه 
مرکزی تبریز، از پروژه های مجتمع مسکونی ۱44۶ واحدی آیمان و پروژه 
مجتمع مسکونی ۹8 واحدی ارغوان رشدیه تبریز، شرکت سرمایه گذاری 
مسکن نیز بازدید و بر رصد پروانه های ساخت صادره توسط شهرداری ها به 
منظور جذب مشتریان جدید و مدیریت پروژه ها برای پرداخت تسهیالت 

ساخت تاکید کرد.
دکتر شایان تمرکز زدائی را یکی از اولویت های اصلی کاری خود در بانک 
مسکن عنوان کرد و از تفویض اختیارات در زمینه های مختلف به مدیریت 
ها خبر داد و افزود: سیاست اخیر بانک این است که مجموعه ستاد بانک در 
خدمت صف و شعب قرار گیرد و در این خصوص هر یک از وظایف بخش 

ستادی بانک می تواند به استانها و شعب تفویض شود.
مدیر عامل بانک ادامه داد: همکاران ما می باید با زیر نظر قراردادن منطقه 
جغرافیائی شعبه و با  برنامه ریزی مناســب برای مدیریت کردن منابع و 
مصارف و با مراجعه به سازندگان پروژه های ساختمانی امکان استفاده آنان 

از تسهیالت بانک مسکن را فراهم سازند.

اخبار

بانک ها

راه اندازی خانه های نوآوری و فناوری ایرانی در خارج 
بر اساس اعالم معاونت علمی قرار است خانه های نوآوری و فناوری با شتاب بیشتری در سایر کشورها همچون ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان راه اندازی شود.خانه های نوآوری و فناوری 
ایران  مکانی برای ارائه توانمندی فناوران است.در حال حاضر در ۴ کشور کنیا، سوریه، روسیه و چین خانه های نوآوری و فناوری ایران  گشایش یافته است و قرار است کشورهایی همچون 
ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز دارای این خانه ها شوند.توسعه دیپلماسی فناوری یکی از اهداف راه اندازی خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت است. در هر کدام از 

آنها محصوالت بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان و خالق مستقر است که محصوالت خود را به نمایش گذاشته اند.

وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات بــا بیــان اینکه 
هم اکنــون شــاهد وجود 
متعــدد  پرونده هــای 
کالهبــرداری و تخلــف در 
فضای مجازی هســتیم اما ابزار مناسب برای احقاق 
حقوق مردم در ایــن زمینه وجود نــدارد، گفت: ما 
به هیچ وجه دنبال مسدودســازی و محدودســازی 
کسب وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم 
داشته و نظام مند باشد.عیســی زارع پور با حضور در 
برنامه تلویزیونی نــگاه یک، به تشــریح برنامه های 
وزارت ارتباطات  و فناوری اطالعات در دولت سیزدهم 
پرداخت. وی با بیان اینکه انتخابــش به عنوان وزیر 
ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه قضائیه نداشته 
است، در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت: از آنجایی 
که آقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
وعده داده بودند کــه از نظرات مردم بــرای انتخاب 
اعضای کابینه بهره خواهند گرفت، در زمینه انتخاب 
وزیر ارتباطات نیز از این روش استفاده کردند. به نحوی 
که با راه اندازی ســامانه ای از مردم خواسته شد افراد 
موردنظرشــان برای وزارت ارتباطات را معرفی کنند 
که در آن سامانه در ابتدا ۵۰۰ نفر معرفی شدند.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد:  در مراحل بعد 
کارگروهی بررســی این نفرات را برعهده گرفت و به 
تدریج بر اساس بررسی کارنامه افراد معرفی شده، تعداد 
نفرات به سه نفر کاهش یافت. از میان سه نفر نهایی به 
جلسه ای با حضور رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب 
اجازه از ریاســت قوه قضائیه در این جلســه شرکت 
کردم. در نهایت نیز به عنــوان وزیر ارتباطات انتخاب 
شدم و این مسئولیت از جانب آقای رئیسی بر گردن 
بنده افتاده است.زارع پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و 
تالشی برای وزیر شدن نکردم و حتی پرهیز هم داشتم 
چون مسئولیت سنگینی است، گفت: در صحن مجلس 
نیز رأی اعتماد حداکثری نمایندگان، مسئولیت ما را 
سنگین تر کرد. میزان رأی نمایندگان، باالترین میزان 
رأی اعتماد بعد از انقالب در حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات بود.

حاکمیت پلتفرم ها هم اکنون مشــکل تمام 
دنیا است

وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم ها هم اکنون مشکل 
تمام دنیا اســت، افزود: برای همه کشورها مهم است 
که فالن پلتفرم چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد. 
دغدغه کشورها این است که با پلتفرم های جهانی چه 
کنند، زیرا این پلتفرم ها حافظ قوانین محلی کشورها 
نیســتند. به همین دلیل اتحادیه اروپــا جرایمی را 
برای نقــض قوانین محلی بــرای پلتفرم های جهانی 
در نظر گرفته است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت 
هم نگرانی جهانی وجــود دارد.وی ادامه داد: بنابراین 
ما نگاهمان ایجابی و فرصت محور اســت. در صورت 
استفاده درست از این فضا می توانیم میلیون ها شغل 
ایجاد کنیــم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودســازی و 
محدودسازی کسب وکارها نیستیم. اما معتقدیم این 
فضا باید نظم داشته و نظام مند باشد و هم از فرصت ها 

حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هر جا خواستیم، 
توانستیم و موفق بودیم. پلتفرم های بسیار موفقی راه 
انداختیم. حساس تر از پلتفرم بانکی وجود ندارد؛ این 
پلتفرم ها به صورت بومی در کشــور راه اندازی شــده 
و مردم اســتفاده می کنند و در هر ساعت میلیون ها 

تراکنش در آنها اتفاق می افتد.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره به عدم 
موفقیت در راه اندازی پلتفرم های مربوط به شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان بومی گفت: در مورد شــبکه 
پیام رســان هم معتقدم که با حمایــت گلخانه ای و 
کار نمایشی نمی توان کار کشــور را راه انداخت. باید 
مدل اقتصادی برای پلتفرم ها دیده شود. سیاست ما 
این اســت که مطابق مصوبه طرح کالن شبکه ملی 
اطالعات، از راه اندازی پیام رسان و سایر خدمات پایه 
کاربردی حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی 

ویژه دیده ایم.
زارع پــور در خصوص نگرانی مــردم از قطع اینترنت 
جهانی با ایجاد شــبکه ملی اطالعات، به توضیح فنی 
در خصوص این شبکه پرداخت و گفت: تخصص بنده 
شبکه های کامپیوتری است و با یک مثال ساده سعی 
می کنم تا شبکه ملی اطالعات را تشریح کنم. صفر تا 
صد الیه زیرساخت شــبکه ملی اطالعات در اختیار 
وزارت ارتباطات اســت. معنای این جمله این است 
که یک کسب وکار برای راه اندازی یک پلتفرم خرید و 
فروش، نیازمند خرید یک سرور و قراردادن آن در یک 

مرکز داده است.

ســرعت اینترنــت ثابــت بایــد به ۲۵ 
مگابیت برثانیه برسد

وی با بیان اینکه در توسعه دسترسی نقاط دورافتاده 
به شبکه ارتباطی و اینترنت، در چهار سال گذشته کار 
ویژه ای انجام شد،  افزود: هم اکنون حدود ۹۰ درصد 
روستاها به شبکه دسترسی دارند، گفت: حدود 4۰۰۰ 
روستا باقی مانده که تا پایان ۱4۰۱ به اینترنت متصل 
می کنیم. در همین حال باید ســرعت دسترسی 8۰ 
درصد خانوار از طریق اینترنت ثابت تا سال ۱4۰4 به 
۲۵ مگابیت برثانیه برسد که این رقم هم اکنون به طور 

میانگین حدود 8 مگابیت است.

ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق 
آنها هستیم

وی درخصوص برنامه های خــود در حوزه امنیت 
اطالعات و حفظ حریم خصوصــی کاربران گفت: 
تاکیدمان این است که هیچکس بدون طی مراتب 
قانونــی نمی تواند بــه اطالعــات و داده کاربران 
دسترسی داشــته باشــد. ما خود را ضامن حریم 
خصوصــی کاربران و حفظ حقــوق آنها می دانیم. 
بعضاً دیده می شود که پلتفرم ها اطالعات کاربران 
را در اختیار برخی مؤسســات تبلیغاتی می گذارند 
که باید جلوی اینگونه موارد گرفته شود. دلیل این 
موضوع این است که قوانین و مقررات ما در این حوزه 
به روز نیســت.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه صیانت از داده های کاربران یک دغدغه 
بین المللی است، افزود: حتی اتحادیه اروپا در چند 
سال اخیر قانون GDPRرا  برای حفاظت از داده 
کاربران تصویب کرده اســت. ما نیز در کشور باید 
قوانین مشخصی داشته باشیم تا حریم خصوصی 

کاربران مورد دستبرد قرار نگیرد.

 ICT نهضت بومی سازی در تجهیزات حوزه
آغاز شده است

وی با بیان اینکه ساالنه یک میلیارد دالر خرید خارجی 
در شبکه اپراتورهای ســیار و ثابت و بخش خصوصی 
داریم، گفت: در یکســال و نیم اخیر برای بومی سازی 
تجهیزات حوزه ICT اقدامات خوبی صورت گرفته و 
با توجه به مزیت نسبی که در این حوزه داریم، نهضت 
بومی ســازی در تجهیزات این حوزه آغاز شده است. 
ظرفیت کشور در ساخت تجهیزات »های تک« خوب 
است و حتی در زمینه برخی تجهیزات، تولیدات ایرانی 
به حدود 8۰ کشور صادر می شود و با این پتانسیل قطعاً 
می توانیم نیاز داخل را برطــرف کنیم.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با تاکید بر توســعه زیرساخت های 
ارتباطی پایدار و توســعه زیرســاخت های نرم افزاری 
برای بخش خصوصی و تســهیل فضای کسب و کار، 
اظهار کرد: ما می توانیم در این حوزه میلیون ها شغل 
ایجاد کنیم؛ هم اکنون درآمد برنامه نویســی از درآمد 
نفت بیشتر است. ظرفیت در این فضا زیاد است و تنها 
نیاز به وفاق داریم. از این رو قرار است کارگروه اقتصاد 
دیجیتال را در ســطح دولت و با حضــور نمایندگان 

مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد کنیم.

ترجیح می دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم 
تا وزیر رسانه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این سوال 
که چرا به عنوان وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی 
حضور فعال نــدارد، گفت: در شــبکه های اجتماعی 
هستم اما ترجیح می دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم 
تا وزیر رسانه. البته برای ارتباط خانوادگی و برقراری 
ارتباط با دانشــجویان همه ســاعته آنالین هستم و 
پاسخگوی ایمیل نیز هســتم. اما فرصت زیادی برای 
حضور در شبکه های اجتماعی ندارم.زارع پور ادامه داد:  
نباید توقع داشت که در همه ساعت ها در شبکه های 
اجتماعی حضور داشته باشــم و پاسخ بدهم. در حال 
حاضر نیز روزانه پیام های بســیاری از اکانت هایی که 
در شبکه های اجتماعی حضور دارم دریافت می کنم. 
اگر بخواهم به تمامی پیام ها پاسخ دهم و حضور مداوم 
داشــته باشــم باید کل کارم را تعطیل کنم. اما نگاه 
منفی به شــبکه های اجتماعی ندارم.وی خاطرنشان 
کــرد: البته مــردم می توانند از طریق شــماره تلفن 

۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱ و ارسال پیامک برای برقراری ارتباط 
استفاده کنند. پاســخگوی تماس تلفنی نیستم، اما 
سعی می کنم که پیام ها را ببینم و آن ها را پیگیری کنم. 
اما توصیه ام این است که کاربران در صورتی که مشکلی 
در دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی و شکایت 
نسبت به اپراتورها دارند به سامانه ۱۹۵ مراجعه کنند. 
همکاران ما به صورت شبانه روزی تا رسیدن به نتیجه 
قطعی، پاسخگوی مشکالت خواهند بود. از هفته آینده 
نیز در سایت وزارت ارتباطات و از طریق پلتفرم های 
داخلی، یک ساعت را برای ارتباط صوتی با مردم درنظر 
می گیریم تا مردم بتوانند مشکالتشان را در این حوزه 

با ما در میان بگذارند.

اپراتور اختصاصی کودکان به زودی راه اندازی 
می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد: اما ما در 
این زمینه کوتاهی کردیم. ما در کشور فرهنگ سازی 
نکردیم و از ایــن بابت خانواده هــا نگرانند. به همین 
دلیــل مطابق با تکلیفــی که در مصوبــه ۱۷ خرداد 
شــورای عالی فضای مجازی به ما ابالغ شــده است 
بــه زودی اپراتــور اختصاصی کــودکان و نوجوانان 
را در جهت ارائــه محتوای ســالم در فضای مجازی 
راه اندازی می کنیم. تمامی تالشــم این اســت که به 
عنوان یک خدمتگــزار و متخصص ایــن حوزه تمام 
دانش خود را به کار گیرم تا طعم شــیرین فناوری در 
 زندگی مردم احساس شود.زارع پور با تاکید بر اینکه 
در زمینه دولت الکترونیک و تحقق دولت هوشــمند 
برنامه مفصلی داریم که البته نیازمند همکاری سایر 
بخش ها هم هستیم، گفت: خوشبختانه رئیس جمهور 
IT فهم هستند و نه ITman ؛ به همین دلیل درک 
درســتی از موضوعات دارند. یکی از مــوارد ۱۰ گانه 
که در منشــور ریاســت جمهوری دولت ســیزدهم 
آمده، موضوع اســتفاده حداکثری از ICT برای حل 
مشــکالت اســت. در همین حال با اختیارات ویژه 
ای که رئیس جمهور به بنده داده اســت، مقرر شــد 
کارگروهی با مسئولیت اینجانب در دولت ایجاد شود 
تا دولت الکترونیک به شــکل یکپارچه اتفاق بیافتد و 
شاهد سهولت و شــفافیت در ارائه خدمات دولتی به 
مردم باشیم. براین اساس ارائه تمام خدمات پرکاربرد 
دولتی در یک درگاه یکپارچه و ارتقای جایگاه جهانی 
 ایران در حــوزه دولت الکترونیکی را تــا پایان دولت

 وعده می دهم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب وکارها نیستیم
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری بــا بیان اینکه حمایــت از نخبگان 
افغانستانی ها جدی تر می شــود، گفت: بیش از 4۵ شرکت 
دانش بنیان توسط جوانات افغانســتانی هدایت می شوند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در صفحه مجازی خود در 

خصوص نخبگان و مهاجران افغانستانی منتشر کرد.
در این پست آمده است؛»در میان مهاجرین همسایه شرقی 
ما از کشور افغانستان هســتند افرادی که به حوزه کاری من 
مربوط هستند.دانشگاههای ما در حال حاضر پذیرای دهها 
هزار نفر دانشجوی افغانستانی هستند. امسال مهمانهای ویژه 

تری هم خواهیم داشت.از صد نفر اول کنکور کشور افغانستان 
هشتاد نفر در 4 دانشگاه کشورمان با حمایت بنیاد ملی نخبگان 

پذیرش شدند.
معاونت علمی و فناوری هم در دو سال گذشته از فعالیت های 
نخبگان، استارت آپ  ها و کارآفرینان افغانستان بطور جدی 

حمایت کرده است.حضور نخبگان و کارآفرینان افغانستانی 
به تبادالت اقتصادی ما و توسعه روابط و صادرات محصوالت 
ایرانی کمک شــایانی خواهد نمود و روابط ساختاری علمی 
و اقتصادی را بین دو کشور مســلمان، همسایه و همزبان را 

توسعه خواهد داد.

در حال حاضر این عزیزان بیش از 4۵ شرکت دانش بنیان را 
سرپرستی و هدایت می کنند و باعث کارآفرینی برای ایرانیان 
هم شده اند. در یک برنامه منســجم در دو سال گذشته و با 
همکاری نزدیک وزارت کشور برای بیش از 4۰۰ نفر از نخبگان 
و کارآفرینان افغانستانی اقامت های ۵ ساله و باالتر صادر شده 
و زمینه فعالیت های علمی، تحقیقاتی و کارآفرینی ایشان در 
کشور توسعه قابل مالحظه ای داشته است. این حمایت ها 
همچنان با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت.«زمینه فعالیتهای 

علمی کارآفرینان افغانستانی توسعه می یابد.

فاز دوم مرکز یکپارچه ســازی پیشرانش فضایی با هدف 
جوشکاری دقیق سازه های پیشرفته فضایی در پژوهشگاه 
فضایی ایران افتتاح شــد.فاز دوم مرکز یکپارچه ســازی 
پیشــرانش فضایی مزین به نام ســه شــهید پژوهشگاه 
فضایــی ایران در مراســمی با حضور حســین صمیمی 
رئیس این پژوهشــگاه افتتاح و به بهره برداری رســید.

در این فاز واحد جوشــکاری ســازه های فضایی شامل 
واحد جوشکاری و ســالن اپراتوری و مانیتورینگ، آماده 
بهره بــرداری شد.حســین صمیمی در این بــاره گفت: 
توسعه زیرساخت های آزمایشــگاهی از مؤلفه های اصلی 
شتابدهی فعالیت های فضایی در کشور است. جوشکاری 
سازه های فضایی نیز به دلیل اهمیت مأموریت محموله ها 

و حامل های فضایی و همچنین هزینه باالی این سازه ها، 
از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. زیرا شکست 
مأموریت های فضایی در بسیاری از مواقع به دلیل معایب 
جوشکاری است.وی افزود: روش های جوشکاری و محیط 
جوشکاری در رسیدن به یک اتصال جوش بی عیب، نقش 
به سزایی دارد. در یک آزمایشــگاه جوشکاری سازه های 
فضایی، ایجاد یک محیط تمیز عاری از براده های فلزات 
مضر، گرد و غبار، رطوبت و مواد عالی روغنی برای حوضچه 
مذاب بسیار حائز اهمیت است. همچنین استفاده از میز 
جوشــکاری کامپیوتری به منظور تکرارپذیری شــرایط 

جوش در رسیدن به اتصال جوش با کیفیت، ضروری است. 
از این رو، در مرکز جوش ســازه های فضایی پژوهشکده 
سامانه های حمل و نقل فضایی سعی شده است، تمامی 
این موارد کلیدی لحاظ شود و تمامی فعالیت های صورت 
گرفته در این مرکز، با رعایت الزامات و مالحظات ایمنی 
انجام شده است.رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران خاطر 
نشان کرد: با ایجاد این زیرساخت مهم، کمک شایانی به 
فراهم شدن زیرساخت الزم برای جوشکاری ایده آل انواع 
آلیاژهای مورد استفاده در سازه های فضایی مانند آلیاژهای 
تیتانیوم )مخازن ســوخت جامد و مایع(، سوپر آلیاژ پایه 

کبالت و نیکل )بدنه های تراســتر تک مؤلفه(، آلیاژهای 
پالتین و نیوبیوم )بدنه های تراستر دومولفه( و فوالدهای 
زنگ نزن )مخازن ســوخت مایع( در کالس اســتاندارد 
فضایی می شود.مرکز جوش سازه های فضایی با در اختیار 
داشتن میز کامپیوتری جوشکاری، میز مونتاژ مهندسی، 
میز متحرک افقی، دستگاه های جوشکاری قوس تنگستن 
با گاز خنثی )گام الکتریک( و دســتگاه جوشکاری قوس 
پالســما )EWM( و نیروی مهندســی خبره، سهم به 
سزایی در رسیدن به اهداف بلند مدت ساخت سازه های 
فضایی دارد و با بهره برداری از این مرکز، امکان جوشکاری 
دقیق سازه های پیشرفته فضایی فراهم شده و این مرکز 

جز معدود مراکز دارای این قابلیت خاص در کشور است.

واتس اپ عرضه قابلیت پرطرفدار انتقال تاریخچه 
چت از پلتفرم iOS اپل به گوشی های اندرویدی 

را آغاز کرد.
در  بــار  نخســتین  کــه  ابــزار  ایــن 
گلکســی  محصــول  رونمایــی   مراســم 
سامســونگ معرفی شــد، به کاربران اجازه می 
دهد پیامهــای صوتی، تصاویــر و ویدیوهایی که 

شــاید بخواهند به خانواده و دوستانشان ارسال 
کنند را بین دستگاههای iOS و اندروید منتقل 
کنند. این قابلیت در حال حاضر در گوشــی های 
اندرویدی که با نســخه ۱۰ اندروید یــا باالتر از 
آن کار مــی کنند موجود اســت امــا واتس اپ 
خاطرنشــان کرد که این قابلیت بــه زودی برای 
 گوشــی های اندرویدی بیشــتری عرضه خواهد

 شــد.بر اســاس گزارش انگجت، نحوه استفاده 
 از ایــن ابــزار در وب ســایت واتــس اپ کامل 
شرح داده شده است با این حال یکی از قابل توجه 
ترین الزامات آن نیاز به اســتفاده از کابل شارژ یو 
اس بی به الیتنینگ برای متصل کردن دو گوشی 

به یکدیگر است. 
بعــالوه هــر دو دســتگاه بایــد شــماره تلفن 

یکســانی داشــته باشــند. همچنین گوشــی 
سامســونگ یــا بایــد جدیــد باشــد یــا بــه 
 تازگــی عمل ریســت فکتــوری را انجــام داده

 باشد. 
در واقع این فرآیند آن طوری که انتظار می رفت 
راحت نیســت اما واتس اپ قول داده اســت که 

مطمئن و قابل اتکا باشد.

حمایت از نخبگان افغانستان جدی تر می شود

سرپرستی ۴۵ شرکت دانش بنیان توسط افغانستانی ها

فاز دوم مرکز یکپارچه سازی پیشرانش فضایی افتتاح شد

عرضه ابزار انتقال آرشیو چت واتس اپ برای گوشی های اندروید


