
تســهیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه ۱۴۰۰ به 
بخش های اقتصــادی مبلغ ۹۰۰۷.۸ هــزار میلیارد 
ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۳۰۵۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۱.۳ درصد افزایش 
داشته است.به گزارش بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر 
هدف از دریافت تســهیالت پرداختی در بخش های 
اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ است. سهم 
تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری 
مبلغ ۶۱۰۳.۶ هزار میلیــارد ریال معادل ۶۷.۸ درصد 
کل تسهیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی 
بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 

در پنج ماهه ابتدای سال جاری معادل ۲۱۹۱.۸ هزار 
میلیارد ریال بوده اســت که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ 
درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه درگردش 
کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۶۱۰۳.۶ هزار میلیارد 
ریال( است.مالحظه می شود از ۲۷۵۵.۶ هزارمیلیارد 
ریال تســهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن 
معادل ۷۹.۵ درصد آن )مبلــغ ۲۱۹۱.۸ هزار میلیارد 
ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است 
که بیانگر توجه و اولویت دهی بــه تأمین منابع برای 
این بخش توســط بانک ها در سال جاری است.جدول 
۱- هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های 

اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی 
از فشــار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس 
ضروری اســت به افزایش توان مالی بانک ها از طریق 
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح 
اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف 
بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت 
بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهــم درتامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

متوسط رشــد اقتصادی کشــورهای اروپایی به باالی 
دو درصد رسید.به گزارش ایســنا، مرکز آمار اتحادیه 
اروپا گزارش نهایی خود از رشــد اقتصادی کشورهای 
اروپایی در دومین فصل سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد که 
بر این اساس متوسط رشــد اقتصادی ۱۹ کشور عضو 
منطقه یورو و ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب 
۲.۲ درصد و ۲.۱ درصد بوده اســت که این رشــد در 
مقایسه با متوسط رشد ســه ماهه قبل در منطقه یورو 
۲.۵ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۲.۳ درصد افزایش 
پیدا کرده است.  هم چنین رشد اقتصادی ساالنه طی 
بازه زمانی فوق در ســطح منطقه یورو به طور متوسط 
۱۴.۳ درصد ودر ســطح اتحادیه اروپا به طور متوسط 

۱۳.۸ درصد بوده اســت.در بین کشــورهای اروپایی، 
بیشترین رشد اقتصادی طی این مدت متعلق به پرتغال 
با ۴.۹ درصد بوده است و پس از این کشور، لتونی با ۴.۴ 
درصد و اتریش با ۴.۳ درصد قــرار دارند. از طرف دیگر 
کمترین رشــد اقتصادی مربوط به مالت بوده است که 
رشــد منفی ۰.۵ درصدی را تجربه کرده است و پس از 
این کشور نیز ایتالیا با رشــد منفی ۰.۲ درصدی قرار 
دارد. رشد جمهوری چک نیز طی این مدت ۱.۰ درصد 
و فرانسه ۱.۱ درصد اندازه گیری شده است.در بین دیگر 
کشورهای اروپایی، رشد سه ســه ماهه دوم آلمان ۱.۶ 
درصد، اسپانیا ۲.۸ درصد و هلند ۳.۱ درصد اندازه گیری 
شده است.منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، 

استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، 
لتونی، لیتوانــی، لوکزامبورگ، مالــت، هلند، اتریش، 
پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند است که از یورو به 
عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند. اتحادیه اروپا 
نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه 
یورو به عالوه  بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، 
سوئد، کرواســی، جمهوری چک و رومانی است.طبق 
گزارش جدید کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی 
۱۹ کشور عضو منطقه یورو در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۸ 
درصد خواهد بود که نسبت به برآورد قبلی ۰.۸ درصد 
بیشتر است اما رشد اقتصادی اتحادیه اروپا به جای ۳.۹ 

درصد قبلی، ۳.۷ درصد پیش بینی شده است.  

شرکت بائو اســتیل توافق اولیه ای با آرامکو برای 
مطالعه ســاخت یــک کارخانه ورق فــوالدی در 
عربستان ســعودی امضا کرد.به گزارش ایسنا، این 
تفاهم نامه غیرالــزام آور یکــی از توافقنامه هایی 
متعددی اســت که غــول نفتی دولتــی آرامکوی 
سعودی روز سه شنبه در توسعه عظیم برنامه سرمایه 
گذاری صنعتی خود امضا کرد.شــرکت بائو استیل 
که بزرگترین فوالدساز چین اســت، در اظهارنامه 

ای به بازار سهام شــانگهای اعالم کرد این شرکتها 
قصد دارند مطالعات امکان سنجی ساخت کارخانه 
ورقهای فوالدی سنگین را که کاربرد گسترده ای در 
صنعت ساخت و ساز دارد، انجام دهند.آرامکو سال 
گذشته توافق مشابهی با غول پوسکوی کره جنوبی 
امضا کرده بود.بائو استیل اعالم کرد همکاری توافق 
شده مطابق با برنامه افق ۲۰۳۰ عربستان سعودی 
و ابتکار یک کمربند، یک جاده دولت چین اســت.

برنامه افق ۲۰۳۰ عربســتان سعودی طرحی برای 
متنوع کردن اقتصاد این کشــور و فاصله گرفتن از 
نفت است. ابتکار کمربند و جاده هم برنامه تجاری 
و زیرساخت شی جین پینگ، رییس جمهور چین 
اســت.بر اســاس گزارش رویترز، بائو استیل اعالم 
کرد فعالیت بیــن المللی و ســاخت کارخانه های 
فوالدســازی در خارج از کشــور همواره بخشی از 

استراتژی بلندمدت این شرکت بوده است.

در برخی مناطق مشتریان لندکروز باید تا چهار سال منتظر 
دریافت خودروی خود بمانند.به گزارش ایسنا به نقل از موتور 
وان، وجود تقاضای باال و محدودیت های گســترده فروش 
از طرف تویوتا باعث شده است تا طرفداران لندکروز جدید 
با صف عجیبی برای تحویل گرفتن خودروی محبوب خود 
مواجه شوند. طبق اعالم تویوتا به دلیل کمبود قطعه، روند 
تولید لندکروز که از ماه قبل متوقف شده بود این ماه نیز از 
سر گرفته نخواهد شد. تا پیش از توقف، ظرفیت خط تولید 

لندکروز تویوتا برای ۱۲ ماه بعد پر شده بود و تخمین زده شده 
است خریداران در برخی مناطق به ویژه استرالیا که تعداد 
عرضه محدود است، مجبور شوند تا چهار سال در صف بمانند.  
رونق بازار لوازم خانگی دست دوم زیر سایه گرانی هارئیس 
اتحادیه سمساران و امانت فروشان از رونق بازار لوازم خانگی 
دســت دوم به دلیل گرانی کاالهای نو خبر داد و گفت که 
بیشترین کاالهای دســت دوم که خریداری می شوند، اول 
لوازم صوتی تصویری و یخچال و فریزر هستند و وسایل چوبی 

مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویت های بعدی هستند.  
داود عبدالهی فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دلیل 
گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی، گرایش مردم به خرید 
اثاثیه دست دوم از سمساری ها بیشتر شده است.  وی با بیان 
اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به خرید محصوالت دست دوم 
روی آورده اند، گفت: البته اثاثیه دست دوم هم به دنبال گرانی 
لوازم خانگی نو دســتخوش تغییراتی شده و اقشار ضعیف 
جامعه نمی توانند، لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند.

دولت بایدن قصد دارد در قبال شــرکتهای صنایع گوشتی که می گوید باعث 
شوک قیمت در بحش عرضه به مصرف کننده می شوند، موضع سخت گیرانه 
ای اختیار کند.به گزارش ایسنا، چهار شرکت کنترل عمده بازار گوشت آمریکا 
را در دست دارند و دستیاران ارشــد بایدن این شرکتها را مقصر افزایش قیمت 
مواد غذایی می دانند.دستیاران بایدن در یک پست وبالگ اعالم کردند دولت 
آمریکا در راستای ابتکارهایی، ۱.۴ میلیارد دالر کمک کرونایی به تولیدکنندگان 
کوچک و کارکنان صنایع گوشــتی اختصاص خواهد داد. آنها قول دادند برای 
مقابله با قیمت گذاری غیرقانونی اقــدام کنند.طبق آخرین آمار موجود وزارت 
کشاورزی آمریکا، چهار شــرکت حدود ۸۵ درصد از دام تولید آمریکا را کشتار 
می کنند که تبدیل به استیک، گوشت گاو و سایر قطعات گوشت برای مصرف 
کنندگان در سال ۲۰۱۸ شده اســت.این چهار شرکت شامل شرکت بازرگانی 
کاالی جهانی کارگیل، تایســون فودز که تولیدکننده گوشت مرغ و بزرگترین 
شرکت گوشتی آمریکا از نظر میزان فروش است، شرکت جی بی اس برزیل که 

بزرگترین شرکت صنایع گوشتی جهان است و شرکت نشنال بیف پکینگ که 
توسط شرکت تولیدکننده گوشت گاو برزیلی مارفریگ گلوبال فودز کنترل می 
شود، هستند. ارزش سهام این چهار شرکت در پی انتشار این خبر در معامالت 
بورس کاهش پیدا کرد.کاخ سفید اعالم کرد افزایش قیمت گوشت گاو، خوک 
و مرغ عامل نیمی از قیمتهای باالتری بوده که شهروندان آمریکایی از دسامبر 
برای غذایی که در خانه می خورند، پرداخت کرده اند. دولت شاهد آن بوده که 
این شرکتها پس از اقدامات محرک مالی که تقاضا را برای محصوالتشان تقویت 
کرده است، عمده سود را به جیب زده اند.بهارات رامامورتی، معاون مدیر شورای 
اقتصاد ملی کاخ سفید در مصاحبه ای گفت: ما به حفظ این بازار کمک کردیم و 
عصبانی کننده است که می بینیم کسب و کارشان را بهبود بخشیده و قیمتها را 
افزایش می دهند. این سودجویی کرونایی رفتاری است که دولت نگران کننده 
می داند.افزایش تورم، تهدید جدی برای تالشهای دولت بایدن برای مهار پاندمی 
کووید ۱۹ و مهندسی احیای اقتصادی از رکود ناشی از آن است که اولویت اصلی 

دولت وی به شمار می رود. دولت بایدن با مضاعف کردن تالشها برای مقابله با 
رفتارهای ضد رقابتی و ضد انحصارطلبی که می تواند باعث افزایش قیمتها شود، 
به این مسائل واکنش نشان داده است. نشست شورای جدید رقابت کاخ سفید 

که از سوی بایدن تشکیل شده، روز جمعه برگزار خواهد شد.
وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری آمریکا ســرگرم انجام تحقیقاتی درباره 
تبانی قیمت در صنعت گوشت مرغ هستند.بر اساس گزارش رویترز، قانونگذاران 
آمریکایی در پی نگرانیها نسبت به افزایش رفتار ضد رقابتی پس از پاندمی و یک 
حمله سایبری، خواستار نظارت بیشتر بر صنعت گوشت گاو هستند. دولت آمریکا 
با قانون تحت حمایت نمایندگان هر دو حزب که می تواند به مذاکرات بیشــتر 

درباره قیمت در بازار گوشت کمک کند، تشویق شده اس
هرچند لندکروز جدید قرار نیست در بازار آمریکا عرضه شود با این حال تویوتا 
نسخه مشابه لندکروز در برند لوکس خود یعنی لکسوس ال ایکس را برای عرضه 
در بازار آمریکا و کانادا در نظر گرفته است.عالوه بر آمریکا، نسخه جدید لندکروز 

در بسیاری از دیگر مناطق از جمله اروپا نیز عرضه نخواهد شد و قرار است تنها 
در مناطق محدودی از جمله ژاپن، شرق آسیا و خاورمیانه در دسترس باشد. این 
خودرو با قابلیت بیشــتر در عبور از موانع طبیعی، بیشتر برای طرفداران آفرود 
طراحی شده و این توانایی را دارد تا از شیب هایی تا حدود ۳۲ درجه عبور کند. 
این خودرو دارای موتور نیرومندی است که توان ۴۱۰ اسب بخاری را برای آن 

فراهم می کند.
تقریبا هفت ثانیه طول خوهد کشید تا ســرعت این خودرو از صفر کیلومتد بر 
ساعت به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.قیمت این محصول ۴۲ هزار و ۳۴۵ پوند 
اعالم شده که ۲۰۰۰ پوند گران تر از نسل قبلی است. برای نمونه های آپشنال که 
دارای سیستم کنترل دمای درون خودرو مبتنی بر وضعیت آب و هوای بیرونی، 
قفل دیفرانسیل عقب و گرمکن های صندلی هستند قیمت به ۵۷ هزار و ۴۹۰ 
پوند افزایش پیدا می کند. نمونه آپشنال هم چنین دارای افزونه های مشکی رنگ 

جانبی و لنزهای جدید چراغ هستند.  

داده های رسمی نشــان داد میزان ذخایر ارزی و 
طالی چین در پایــان ماه آگوســت ۳.۸ میلیارد 
دالر کاهش یافتــه و بــه ۳.۲۳۲۱ تریلیون دالر 
رســیده اســت.به گزارش خبرنگار مهــر به نقل 
 از شــین هوا، داده های رسمی نشــان داد میزان

 ذخایر ارزی و طالی چین در پایان ماه آگوست ۳.۸ 
میلیارد دالر کاهش یافته و بــه ۳.۲۳۲۱ تریلیون 

دالر رســیده اســت.اداره ملی ذخایر ارزی چین 
اعالم کرد میزان این ذخایر در این ماه ۰.۱۲ درصد 

کاهش یافته است.
وانگ چونیینگ، معــاون و ســخنگوی این اداره 
می گوید: ماه گذشته عرضه و تقاضای بازارهای ارزی 
داخلی متوازن بوده و عملکرد این بازارها با آرامش 
ادامه داشته است.ون بین، رئیس بانک مینشنگ 

چین، می گوید: ذخایر ارزی چین تقریباً پایدار است 
و برای چهارمین ماه متوالی باالی ۳.۲ تریلیون دالر 

باقی مانده است.
او در ادامــه کاهــش ذخایر در ماه آگوســت را به 
ترکیبــی از عوامــل ماننــد نــرخ تبــادل ارزها 
 و تغییــرات در قیمــت دارایی هایــی ماننــد 

طال نسبت داد.

رشد اقتصادی کشورهای اروپایی چه قدر بود؟تسهیالت پرداختی بانک ها ۵۱ درصد افزایش یافت

صف عجیب و غریب لندکروز!همکاری بزرگترین فوالدساز چین با بزرگترین تولیدکننده نفت عربستان

آمریکا برای کنترل قیمت گوشت دست بکار شد

ذخایر ارزی چین کاهش یافت
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طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن

آغاز قریب الوقوع 
تشریفات عضویت ایران 

در سازمان همکاری 
شانگ های

دستگاه های دولتی 
زمین های مازاد را ندهند 

مصادره می شود

سرمقاله

ضرورت توقف
 تخصیص ارز دولتی 

یکــی از دالیــل عــدم 
تاثیرگذاری تخصیص ارز 
دولتی، به بینش و تفکر غیر 
اقتصادی مربوط می شود. 
این بینش اقتصاد را یک مجموعــه در احاطه 
متغیرهای مختلف نمی داند. چنین برداشــت 
می شــود که با دخالت و کنترل یک متغیر می 
توان در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد کرد. 
بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین 
و تهیه کاالهای اساســی مورد نیاز تحریم ها را 

خنثی کنند...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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3

خسارت  تجار از خواب 
کاالها   در گمرکات

تورم کاالهای مشمول ارز 4200 تومانی، بیش از تورم سایر کاالهاست

بهای تورمی ارزهای دولتی
صفحه3
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گرانی  و کمبود مصالح ساختمانی
کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان و انبوه سازان کارگشاست؟

میلیون ها تن کاالی اساسی در گمرک و بنادر مانده 
و با وجود نیاز بازار و گرانی آن، علت و مقصر مشخص 
نیست. در حالی در بازار کاالهای اساسی شاهد گرانی 
و رشد بی رویه قیمت ها هستیم که گمرک از وجود ۷ 
میلیون تن کاالی اساسی ترخیص نشده در گمرکات 
کشور خبر داده است. این تعلل و اهمال در ترخیص 
کاالهای مانده در گمرک موجب شده تا آشفته بازار 
قیمت ها در تمام بازارها ایجاد شود و نتیجه آن چیزی 
جز نارضایتی مردم و مصرف کنندگان نیست. قدرت 
خرید مردم با توجه به تورم بیــش از ۶۰ درصدی در 
بازار کاالهای اساســی افت زیادی داشته و اگر این ۷ 
میلیون تن کاالی اساسی به موقع ترخیص می شد 
شاید تا حدودی بر تعادل قیمت ها تاثیرگذار بود.یک 
اقتصاددان در این رابطه می گوید: ضعف در نظارت بر 
روند ترخیص کاالها از گمرکات مهم ترین دلیل عدم 
ترخیص به موقع کاالهاست. مسعود دانشمند اضافه 
کرد: با توجه به آشفته بازاری که رابطه با قیمت ها در 
بسیاری از بازارها شاهد هســتیم انتظار این بود که 
روند ترخیص سرعت بگیرد. به گفته وی، دستورات 
بسیاری نیز از سوی دولت و مسووالن برای ترخیص 
فوری کاالهای اساســی مانده در گمرک وجود دارد 
اما دلیل این تعلل مشخص نیست. رهبر انقالب سال 
گذشته پس از گرانی ها، به لزوم هماهنگی دستگاه های 
مربوطه برای ترخیص کاالهای اساسی تاکید کردند و 
پس از آن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی 
را برای ترخیص کاالها اتخاذ کرد که اهم آن رفع موانع 
ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی و مجوز ترخیص ۹۰ 
درصدی کاالهای اساسی بود. البته در اردیبهشت ماه 
امسال هم رئیس جمهور دستور فوری ترخیص کاالها 
صادر کردند اما با گذشته حدود دو ماه از این دستور 
همچنان بیش از ۷ میلیون تن کاال در گمرکات مانده 
و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است اما ظاهرا دستگاه 
توجهی به این دستور و تصمیات دولت ندارند.در همین 

زمینه اتحادیه واردکنندگان ...

واردات
 واکسن 
سرعت
 پیدا کرده است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 
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آغاز قریب الوقوع تشریفات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ های



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم ۴ پیش شرط رسیدن به تولید 
سه میلیون دستگاه خودرو در سال 

یک فعال صنعت خودرو گفت: رسیدن به ظرفیت 
تولید سه میلیون دســتگاه خودرو در گرو حل 
مشکالت بین  المللی و تولید رقابتی قطعه  سازان 

است.
به گزارش خبرآنالین، حســن کریمی سنجری، 
فعال صنعت خودرو در کالب هاوس خبرآنالین، با 
موضوع رسیدن به تولید سه میلیون دستگاه خودرو 
شدنی است؟ با اعالم این مطلب افزود: ممکن است 
تولید ۳ میلیون دستگاه کمی دور از دسترس باشد 
ولی این هدف می تواند بخش زیادی از ظرفیتهای 

کشور را به خود مشغول کند.
وی تاکید کرد: واقعا اگر بتوانیم روزی ۳میلیون 
دستگاه در سال تولید کنیم، باید حداقل نیمی از 
آن صادر شود و در این صورت ما صنعتی با ارزش 

افزوده باال و شرایط رقابتی خواهیم داشت.
با اشاره به اینکه وزیر جدید صمت گفته است اگر 
می خواهیم خودروســازی مان رقابتی باشد باید 
مقیاس تولید را افزایش دهیم، افزود: اولین مزیت 
تولید باال این اســت که قیمت تمام شده خودرو 
کاهش می یابد. از ســوی دیگر زمانی که یک و 
نیم میلیون دستگاه خودرو صادر شود، ۱۵ تا ۲۰ 

میلیارد دالر ارزآوری به همراه دارد.
وی تاکید کرد: در قالب این برنامه نه تنها ســهم 
اشتغال خودرو دو برابر می شود بلکه ۶۰ صنعت 
مانند فوالد و قطعه سازی که به دنبال خودروسازی 
توسعه می یابد، می توانند به رشد باال برسند.به 
گفته وی برای تولید سه  میلیون دستگاه خودرو به 
۱.۸ میلیون تن فوالد نیاز است که سهم ارزبری آن 

۷ میلیارد دالر در سال میشود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: سرمایه 
عظیمی در بخش ارزی نیاز اســت  تا ظرفیت ۳ 
میلیون دستگاه ایجاد شود اما در نهایت ایجاد این 

ظرفیت درآمد ارزی باالیی هم نیاز است.

سند ۱۴۰۴ خودرو قابل دفاع نیست
وی با اشاره به صحبت های مطرح شده در خصوص 
اینکه تولید سه میلیون دستگاه خودرو پیش بینی 
صورت گرفته در ســند خودرو است، گفت: این 
ســند مجموعه ای از آمال و آرزوهای افراد در آن 
روزگار بوده است. آقای وزیر اشــاره کرده اند که 
ســالی دو پلت فرم جدید طراحی می شود این 
در حالی است که پلتفرم با خودروی جدید فرق 
دارد و عرضه یک خودرو جدیــد لزوما یک پلت 
فرم نیست. در یک پلت فرم می شود ده ها خودرو 
را طراحی کــرد. به عنوان مثال یــک خودروی 
 شاسی بلند سانتافه یا اپتیما پلت فرم مشترک و

 مشابهی دارند.
وی در توضیح این مطالب با اشــاره به اینکه باید 
اشتباه مذکور اصالح شود، ادامه داد: حتی آقای 
نجفی منش که در تدوین سند خودرو دست اندرکار 
بودند می گویند تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو به 
شرط رفع تحریم و پیوستن به FATF امکان پذیر 

است اما در بحث آقای وزیر این نکته نبوده است.
کریمی سنجری اضافه کرد: به نظر من هم اگر سه 
تا چهار اتفاق در مملکت بیفتد می توان امیدوار بود 

این میزان تولید محقق شود.
وی ادامه داد: باید با دنیا ارتباط داشــته باشیم و 
بتوانیم به دنیا خودرو صادر کنیم. باید قطعه سازان 
ما رقابتی تولید کنند و فضای کسب و کار مناسب 

تولید اقتصادی شود.

ارزش افزوده در زنجیره تولید خودرو 
کجاست؟

وی با اشاره به مبحث مهم  راهبرد توسعه تولید 
خودرو گفت: متاسفانه هنوز نمی دانیم چه کاره 
ایم. مفهوم مونتاژ مانند گذشته دیگر مذموم نیست 
کما اینکه ترکیه و مکزیک مونتاژ کننده هستند 

ولی درآمد سرشاری دارند.
او افزود: باید تکلیفمان را روشــن کنیم که می 
خواهیم مونتاژ کنیم یا تولیــد؟ باالترین ارزش 
افزوده در خودرو در تحقیق و توســعه و خدمات 
پس از فروش اســت و کمترین ارزش افزوده در 
تولید قرار دارد. کشوری که می خواهد در صنعت 
پیچیده و ثروت سازی مانند خودروسازی توسعه 
را دنبال کند بایــد در این دو حــوزه حرف برای 
گفتن داشــته باشد. شــما باید بتوانید درآمدی 
را بعد از فروش ایجاد کنید و ســومین نکته این 
اســت که باید راهبرد توســعه خودرو داشــته 
 باشــیم که در دل آن نحوه خودروســاز شــدن 

مشخص شود.
کریمی سنجری در توضیح این مطلب ادامه داد: 
باید مشخص شــود ما می خواهیم پلت فرم ملی 
داشته باشــیم یا نه؟ باید توجه داشت ایجاد دو 
پلت فرم سرمایه ای بین یک تا یک و نیم میلیارد 

دالر نیاز دارد .

خبر

بســیاری از کارشناســان و 
فعاالن حوزه مسکن معتقدند 
قیمت مصالح ساختمانی در 
رقابت با قیمت مســکن قرار 
گرفته و ســاختمان سازی 
نیازمند برنامه ریزی جدی اســت. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با توجه به افزایش چشم گیر قیمت 
مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فوالد و آهن آالت 
بسیاری از سازندگان با مشکل گرانی و همچنین کمبود 
مصالح ساختمانی روبرو شده اند که همین خود باعث 
کاهش چشــم گیر صدور پروانه ســاختمانی و میزان 
ساخت وساز در کشور شده است که این خود زمینه ساز 
نگرانی بسیاری از ســازندگان و انبوه سازان شده است. 
همین افزایش قیمت مسکن باعث شده است که دوباره 
بانک مسکن به فکر ارائه کارت مصالح ساختمانی برای 
سازندگان و انبوه سازان بی افتد کارتی که در سال های 
گذشته همچنان با ابهامات بسیار زیادی باقی مانده است.
کارت مصالح ساختمانی یک پروژه شسکت خورده است  
در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن 
استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مشخص نیست بانک ها 
با چه معیاری اقدام به ارائه کارت مصالح ســاختمانی 
می کنند، گفــت: ارائه کارت مصالح ســاختمانی یک 
سیاست شکست خورده ای اســت که نباید اجرا شود 
و هنوز اجرای ایــن طرح ابهامات بســیار زیادی برای 

متقاضیان دارد.
او ادامه داد: زمانی که می توان با تخفیف مصالح ساختمانی 
از تولید کننده خریداری کرد و یا دولت در قالب پیش 
خرید برخی از مصالح ساختمانی از جمله فوالد وسیمان 

همکاری کرده پ آن را در اختیار سازندگان قرار داد چه 
معنایی دارد که این مصالح در قالب کارت ارائه شود.

کارت اعتباری مصالح ساختمانی سود برای 
عده ای دالل؟

رهبر با بیان اینکه کارت مصالح ساختمانی خود برای 
بسیاری از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار 
است تسهیالتی برای خرید مصالح به متقاضیان دهد چرا 
این طرح را در قالــب کارت اجرایی می کند؟ افزود: این 
طرح در حال حاضر دارای ابهامات بسیار زیادی است و در 
صورتی که اجرا شود دوباره با شکست مواجه خواهد شد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه 
عدم ثبات در بازار ساخت و ساز و همچنین بازار مصالح 

ساختمانی خود باعث شده بسیاری از سازندگان و بخش 
خصوصی به این بازار ورود پیدا نکند، افزود: افزایش چشم 
گیر قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته باعث 
شده که بسیاری از سازندگان ریسک کمتری برای ورود 

به بازار ساخت وساز کند.
او با تاکید بر اینکه قیمت فوالد در چند ماه گذشته ۴ برابر 
گران تر شده است، گفت: با این میزان افزایش قیمت برای 
سازنده ساخت مســکن به صرفه نیست و همین اموال 
باعث می شود که میزان مشارکت سازندگان در ساخت 

مسکن کاهش یابد.
براســاس این گزارش چندی پیــش مدیرعامل بانک 
مسکن از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی 
خبر داد. کارتی با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان که به 

گفته رئیس این بانک برای پیشبرد برنامه ساخت یک 
میلیون مسکن رئیس جمهور دنبال می شود.

مدیر عامل بانک مســکن اعالم کرد کــه وعده دولت 
برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی شدنی 
است و در این راستا بایستی تمام نهاد ها و سازمان های 
 ذی ربط با اتفــاق نظر کنار هم باشــند تــا این هدف 

محقق شود.
محمود شایان بیان کرد: صدور کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی در حال پیگیری اســت تا بتوانیم بخشی از 

تسهیالت ُخرد مسکن را در این قالب ارائه دهیم.

امکان خرید کاالی دیگــر با کارت مصالح 
ساختمانی وجود ندارد

او همچنین تاکید کرده اســت: وقتی این کارت شارژ 
می شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است و سازنده 

نمی تواند آن  را جای دیگری خرج کند.
طرح صدور کارت اعتباری خرید مصالح برای انبوه سازان 
از سال ۹۷ در دست بررسی بود و به نظر می رسد که در 
حال حاضر به مرحله نهایی رسیده و قرار است در تمام 

شهر های کشور اجرا شود.
براساس این گزارش به نظر می رســد که صدور کارت 
اعتباری خرید مصالح برای انبوه سازان قرار است شامل 
مصالح اصلی همچون سیمان و فرآورده هایی مانند فوالد 
باشد که کاربرد بیشتری در ساخت و ساز دارند و از طرفی 
در بین انواع مصالح، بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام شده 
مسکن می گذارند؛ و مقرر شده است در قالب این طرح 
به عنوان نهاد واسط بین تولیدکننده مصالح و سازندگان 
مسکن قرار گیرد و به عنوان واسطه ارائه برخی ضمانت ها 
و تضمین تعهــدات دو طرف، امــکان خرید وفروش 
غیرنقدی مصالح ساختمانی را برای هر دو سمت معامله 

فراهم کند.

کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان و انبوه سازان کارگشاست؟

گرانی و کمبود مصالح ساختمانی

رئیسی در جلسه روسای کمیته های تخصصی 
ستاد مقابله با کرونا:

واردات واکســن سرعت پیدا 
کرده است

رئیس جمهور گفت: مقدمات الزم برای بازگشایی 
مدارس و مراکز علمی آموزشی و کاهش محدودیت 
فعالیت مراکز اقتصادی فراهم شــده است. جلسه 
روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
روز پنج شنبه با حضور حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور برگزار شــد و در این جلسه 
موضوعاتی از جمله روند واردات واکسن، تسریع در 
واکسیناسیون و از سرگیری فعالیت ها و همچنین 
اعمال محدودیت های هوشمند مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. حجت االسالم رئیسی در این جلسه با 
قدردانی از اقدامات و تالش های انجام شــده برای 
مقابله و مهار موج پنجم کرونا، از محقق شدن ۴ گام 
تحولی در مقابله با این بیماری و فراهم شدن بستر 
الزم برای تحقق گام های بعدی خبر داد. وی تحول 
در تولید واکسن داخلی را به عنوان اولین گام دانست 
و گفت: تولید واکسن داخلی از جمله واکسن فخرا، 
رازی و توسعه خطوط تولید واکسن برکت با تسریع 
در صدور مجوزهای قانونی از طرف وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی شتاب گرفته است.
رئیس جمهور با اشاره به تحول در واردات واکسن 
به عنوان گام دوم، اظهار داشت: واردات واکسن در 
روزهای گذشته ســرعت قابل توجهی پیدا کرده 
اســت و در این زمینه به حــدود ۵۰ میلیون ُدز 
واکسن رسیده ایم. رئیسی خاطرنشان کرد: تسریع 
در واکسیناسیون به گونه ای که روز گذشته بیش 
از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده 
است، گام تحولی سوم است و این واکسیناسیون 

قابلیت افزایش تا دو میلیون دوز را نیز دارد.
وی اقدامات انجام شده در حوزه غربالگری و اجرای 
طرح شهید سلیمانی را گام تحولی چهارم دانست و 
اظهار داشت: در این زمینه سپاه، بسیج، هالل احمر 
و سایر دستگاه ها اقدامات ارزشمندی انجام دادند 

و این اقدامات همچنان باید تداوم داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه با تحقق ۴ گام تحولی، 
مقدمات الزم برای برداشته شدن گام های بعدی 
فراهم شده است، گفت: امروز مقدمات الزم برای 
بازگشــایی مراکز علمی، آموزشــی و مدارس به 
عنوان گام پنجم و نیز کاهــش محدودیت برای 
فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها با جایگزینی 
محدودیت های هوشمند به عنوان گام ششم مهیا 
شده است که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

بررسی علت تأخیر ترخیص کاالهای 
اساسی در دستور کار مجلس

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، 
اســتعفای امیرحســین قاضی زاده هاشمی از 
نمایندگی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
چرایی تأخیــر چندماهــه در ترخیص کاالهای 
اساسی مورد نیاز کشور در دستور کار هفته آینده 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد. به گزارش ایسنا، 
جلســات علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه 

شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل می شود.
بررســی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشــاورزی، طرح تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کســب وکار  و بررسی ایرادات 
شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو 
و طرح استفساریه بند )ز( تبصره )۱( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور مجلس قرار دارد.

الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیســتی الحاقی به 
کنوانســیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست 
دریایی دریای خزر ، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار، الیحه 
اصالح ماده )۸( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده 
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، 
طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس 
بر رفتار نمایندگان، الیحه تأســیس نهاد مستقل 
تنظیم گر بخــش برق، الیحه مقاوله نامه بازرســی 
کار)۱۹۴۷()۱۳۲۶( و الیحــه تصویب مقاوله نامه 
ایمنی و بهداشت شغلی )۱۹۸۱( )۱۳۶۰( )شماره 
۱۵۵( و پروتکل ۲۰۰۲ )۱۳۸۱( مقاوله نامه ایمنی 
و بهداشت شغلی نیز در دستور مجلس است. الیحه 
موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای 
ســاحلی خزر، طرح اصالح مــواد )۷۰۵( تا )۷۱۱( 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، طرح حمایت از 
مالکیت صنعتی، طرح اصالح قانون تشکیالت وآیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری ، الیحه پروتکل اصالحی 
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 
کرواسی و الیحه پروتکل اصالحی بند)۱۰-۱-۴-۵( 
اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی 
انطباق، تأیید صالحیت و اندازه شناســی سازمان 
همکاری اقتصادی )ریســکام( از دیگر موارد کاری 

مجلس است.

اخبار
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معاون وزیر صمت گفت: اولین جلســه استقرار سامانه 
جامع تجارت برای کاالهای پتروشــیمی، روغن موتور 
تصفیه اول، لوازم خانگی، پودرشوینده، پوشک خردسال 
و شیرخشک صنعتی در محل سازمان حمایت برگزار 
شد. به گزارش وزارت صمت، عباس تابش با بیان اینکه 
اولین جلسه استقرار سامانه جامع تجارت برای کاالهای 
پتروشــیمی، روغن موتور تصفیه اول، لــوازم خانگی، 
پودرشوینده، پوشک خردسال و شیرخشک صنعتی در 
محل سازمان حمایت برگزار شد، اظهار داشت: با توجه 
به برنامه های ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
مجلس در خصوص ساماندهی سامانه های تولید، توزیع 
و عرضه کاال و خدمات به مردم استفاده از این سامانه ها به 
خصوص سامانه جامع تجارت و شفاف سازی نظام تولید 
و توزیع کشور در برنامه ها منظور شده است. وی ادامه 
داد: اســتقرار برخی از اقالم کاالیی در سامانه بر اساس 
پیگیری ها و اقدامات مورد تاکید در جلساتی که با حضور 
وزیر صمت برگزارشد در دستور کار سازمان حمایت قرار 
گرفت به طوری که برای جلوگیری از قاچاق و عرضه غیر 
شفاف کاالهای مذکور، مقررشد کلیه فعالیت های آنها 
اعم از تولید، واردات، صادرات و عرضه داخلی و چرخه این 

فعالیت ها از طریق سامانه جامع تجارت ساماندهی شد.
تابش ادامــه داد: همچنین مقرر شــد نظام تولید، 
توزیع، ورود اطالعات کاالیی، انبارها و چرخش کاال 
های مذکور از طریق این سامانه پیگیری گردد و در 
همین راستا سازمان حمایت از متولیان این کاالها 
به خصوص انجمن هایی که نظام تولید یا توزیع این 

کاالها را تحت پوشش دارند، دعوت به عمل آورد.

وی اضافه کرد: در همین راستا اولین جلسه هماهنگی 
روز چهار شنبه مورخ ۱۷ شهریور با حضور نمایندگان 
معاونت های تخصصی وزارت متبوع، ســتاد مرکز ی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، انجمــن های تولید، توزیع و 
پخش کاالهای مذکور در محل سازمان برگزار شد. معاون 
وزیر صمت در خصوص سامانه جامع تجارت افزود: سامانه 
یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف ایجاد 
سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه ی تجارت خارجی 
و فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده 
است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین 
شده در این سازمان است. تابش گفت: با استفاده از این 
سامانه، انجام مبادالت تجاری به سمت مبادی قانونی 
هدایت خواهد شد و پدیده ی قاچاق کاهش خواهد یافت 
همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان 
بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و 
بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد. گفتنی است، 
در این جلسه اعضا در خصوص نحوه فعالیت، چگونگی 
ورود اطالعات کاال و دریافت شناسه کاالیی، مشخصات 
واحدهای تولیدی و وارداتی و در نهایت مدیریت فعالیت 
در این سامانه بحث وتبادل نظر کردند. در این جلسه که 
با توجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوعات به تفکیک 
با هر یک از گروه های کاالیی مذکور برگزار شد، اعضا 
ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص موارد مد نظر 
بحث و گفتگو کردند و مقرر شد ظرف هفته آینده نسبت 
به شناسایی، ثبت نام فعالین تجاری کاالهای مورد نظر، 
ثبت محل نگهداری کاال و اخذ شناسه برای کاال های 

تولیدی یا وارداتی اقدام کنند.

معاون گمرک ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تا اول شهریور ماه بیش از ۱۰ میلیون تن کاالی 
اساسی ترخیص شــده، اظهار داشت: با دستور 
رییس جمهوری مقرر شده به قید فوریت وضعیت 
کاالهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات کشور 
توسط وزارت جهاد کشــاورزی احصاء و بانک 
مرکزی، پس از اعالم وزیر جهاد کشــاورزی، به 
قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کاالهای 

اساسی اقدام کند.
مهــرداد ارونقی در گفت وگــو با ایلنــا درباره 
میزان دپوی کاالهای اساســی اظهار داشت:  از 
ابتدای ســال جاری تا اول شــهریورماه، بیش 
از ۱۰ میلیون تن کاالهای اساســی مشــمول 
ارز ترجیحی بــه ارزش بیــش از ۵/۵ میلیارد 
دالر از گمرکات کشــور ترخیص شــده که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، از نظر وزن، 
 ۱۷ درصــد و از نظــر ارزش ۶۸ درصد افزایش 

داشته است.
وی گفت: ترخیص و خروج کاالهای اساســی 
از گمــرکات و بنــادر کشــور در حــال حاضر 
ســرعت گرفته و میزان حمل کاالهای اساسی 
 از بنــادر و گمرکات کشــور بــه ۱۰۰ هزار تن 

می رسد.
معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: در حال حاضر 
حدود ۴ میلیون تن کاالی اساسی مشمول ارز 
ترجیحی اعم از گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، 
روغن خــام و دانه های روغنی در بنادر کشــور 

تخلیه شده و عالوه بر این میزان کاالی اساسی، 
۱۶ فروند کشــتی حاوی ۲۵۴ هزار تن کاالی 
اساســی در حال تخلیه کاالهای اساسی خود 
در بنادر بوده و ۳۰ فروند کشتی حاوی بیش از 
یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی، منتظر در 
لنگرگاه هستند تا اجازه پهلوگیری و تخلیه کاال 

صادر شود.
وی افزود: براساس دســتور اکید رییس جمهور 
و پیگیری های بــه عمل آمده توســط معاون 
اول ریاست جمهوری مقرر شــده بقید فوریت 
وضعیت کاالهای اساســی رســوبی در بنادر و 
گمرکات کشور توســط وزارت جهاد کشاورزی 
احصاء و بانک مرکزی، پــس از اعالم وزیر جهاد 
کشاورزی، به قید فوریت نســبت به تامین ارز 
ترجیحی کاالهای اساســی از جمله نهاده های 
دامی اقــدام کنــد که بــا اجرای دســتورات 
صــادره، ترخیص و خــروج کاالهای اساســی 
 از بنادر و گمرکات کشــور، ســرعت بیشتری 

خواهد گرفت.
ارونقی تاکید کرد: گمرکات اجرایی کشــور به 
ویژه  گمرک بندر امام خمینی )ره( که بیشترین 
کاالهای اساســی در آن بندر دپو شــده است 
آمادگی کامل خــود را برای انجام تشــریفات 
گمرکی کاالهای اساسی به صورت حمل یکسره 
و شــبانه روزی اعالم و در حال حاضر تشریفات 
گمرکی کاالهای اساسی در حداقل زمان ممکن 

انجام می شود.

تسنیم: به گفته منابع خبری روزنامه "کامرسانت"، در نتیجه اصرار روسیه 
در نشست اخیر وزیران سازمان همکاری شانگهای، قرار است آغاز تشریفات 
رسمی عضویت ایران در نشست سران آتی این سازمان در شهر دوشنبه اعالم 
شود. منابع خبری روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو اعالم کرده اند که در 
جریان نشست آتی رهبران کشور های عضو سازمان همکاری شانگ های در 
دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، آغاز تشریفات پذیرش جمهوری 

اسالمی ایران بعنوان عضو جدید این سازمان اعالم خواهد شد.
روزنامه روس نوشته است که این نشست سران با حضور "ابراهیم رئیسی" 
رئیس جمهوری جدید ایران برگزار می شود که نخستین سفر خارجی خود را 
به تاجیکستان انجام خواهد داد. پیش از این، تحریم های بین المللی و بعد از آن 
هم مخالفت یکی از کشور های عضو، مانع پیوستن ایران به سازمان همکاری 
شانگ های شده بود. برگزاری نشست سران سازمان همکاری شانگ های در 
شهر دوشنبه در بیستمین سالگرد تأسیس آن برای تاریخ ۱۷-۱۶ سپتامبر 
)۲۵ و ۲۶ شهریور ماه( برنامه ریزی شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ و با 
عضویت شش کشور – ۵ عضو موسس اولیه آن در سال ۱۹۹۶: روسیه، چین، 
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، و با پیوستن ازبکستان به جمع آن ها 
بطور رسمی شروع به فعالیت کرد. امروزه ۸ کشور در آن عضویت دارند: در 
سال ۲۰۱۷ هند و پاکستان نیز به این سازمان منطقه ای فعال در عرصه های 

امنیتی، اقتصادی و همکاری های انسانی پیوستند.

ایران از سال ها قبل عالقه مندی خود برای پیوستن به سازمان 
همکاری شانگ های را اعالم کرده است

طبق اطالعات منابع خبری کامرسانت، اعضای سازمان همکاری شانگ های 
بزودی به ۹ کشور خواهد رسید و در جریان نشست سران دوشنبه قرار است 
آغاز تشریفات رسمی پیوستن جمهوری اسالمی ایران به این سازمان اعالم 
شود. البته روند عضویت تهران در این ســازمان هم می تواند زمان بر باشد. 

پیوستن رسمی دهلی و اسالم آباد به شانگ های دو سال طول کشید.
ولی همین واقعیت که این تشریفات بطور رســمی آغاز می شود، خود یک 
موفقیت محسوب می شــود، برای اینکه ایران بیش از ۱۰ سال است تمایل 
خود برای عضویت در سازمان همکاری شانگ های را اعالم کرده است. تهران 
در ســال ۲۰۰۵ بعنوان عضو ناظر در این سازمان منطقه ای پذیرفته شده و 
در سال ۲۰۰۸ نیز رسماً خواستار عضویت تمام و کمال در سازمان همکاری 
شانگ های شد. آنچه مانع از پیوستن جمهوری اسالمی طی این سال ها شده 
بود، تحریم های بین المللی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل 
بود. بر اساس قوانین داخلی سازمان همکاری شانگهای، اعضای آن نباید مورد 
تحریم های بین المللی قرار داشته باشند. تحریم ها علیه ایران در سال ۲۰۱۵ 
و زمانی که مقامات تهران با محدود سازی فعالیت های هسته ای خود موافقت 
کردند، لغو شدند. البته این مسئله نیز درب های سازمان همکاری شانگ های 
را به روی این کشور باز نکرد. بطور ناگهانی تاجیکستان که در آن زمان روابط 
چندان گرمی با تهران نداشت، با عضویت ایران مخالفت کرد. مقامات دوشنبه 
تهران را به حمایت از حزب "احیای اسالم تاجیکستان" که فعالیتش در این 
کشور ممنوع بود، متهم کردند. ولی چندی پیش تاجیکستان و جمهوری 
اسالمی توانســتند اختالفات خود را حل و فصل کنند. اکنون هم ابراهیم 
رئیسی قصد دارد شخصاً به دوشنبه عزیمت کند. ضمن اینکه این نخستین 

سفر خارجی وی بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران خواهد بود.

روسیه از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگ های حمایت 
می کند

روسیه بطور واضح همواره از عضویت جمهوری اســالمی ایران به سازمان 
همکاری شانگ های حمایت کرده و امیدوار است که این کشور، بعنوان یک 
کشور مطرح منطقه ای، وزنه ای برای این سازمان در عرصه بین المللی باشد. 
کشور های عضو سازمان همکاری شانگ های بطور مرتب بیانیه های مشترکی 

را منتشــر می کنند که تنظیم کننده اکثر آن ها مقامات مسکو هستند. در 
همین راستا، این طرف روسی بود که در جریان نشست ماه جوالی )خرداد 
ماه( شورای وزرای امور خارجه کشور های عضو در دوشنبه بر ضرورت بررسی 
درخواست ایران برای عضویت در سازمان همکاری شانگ های اصرار و از این 

مسئله دفاع کرد.

ایران یک کشور مهم و تأثیرگذار بر مسائل منطقه ای است
"عدالن مارگویف" کارشناس موسســه تحقیقات بین المللی در دانشگاه 
روابط بین الملل مسکو به این روزنامه توضیح داده است: »سازمان همکاری 
شانگهای، عرصه ای بسیار مهم برای بررسی مسائل مختلف منطقه ای است 
و ایران یک قدرت منطقه ای است که بررسی موضوعات و مشکالت و یافتن 
راه حل آن ها با این کشور اهمیت زیادی دارد و روسیه نیز بر این مسئله واقف 
است. به همین دلیل، نشستن جمهوری اسالمی بر کرسی سازمان همکاری 
شانگ های و این کشور را مهمان خطاب نکردن، مهم خواهد بود.« این تحلیلگر 
روس یادآور شد: »و در حال حاضر هم برای ایران و هم دیگر اعضای شانگ های 
بسیار مهم است که مشکالت امنیتی در افغانستان و مسائل پیرامون آن مورد 
بررسی قرار بگیرد. عضویت تمام و کمال تهران در سازمان همکاری شانگ های 
این مسئله را مورد تأکید قرار خواهد دارد که ایران بخشی از مباحثات مربوط 
به امنیت منطقه است و سازمان همکاری شانگهای، عرصه اساسی و مهم برای 
این مباحثات است. بدین ترتیب، گسترش این سازمان با عضویت ایران در آن 
به نفع همه خواهد بود.« این روزنامه در آخر یادآور شده که عالوه بر ایران، سه 
کشور دیگر: افغانستان، بالروس و مغولستان نیز خواستار پیوستن به سازمان 
همکاری شانگ های هستند. ضمن اینکه این ســازمان دارای ۶ شریک در 
زمینه گفتگو است: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کلمبیا، نپال، ترکیه و 
سری النکا؛ و ۱۲ کشور، از جمله عراق، بحرین، قطر و امارات متحده عربی هم 

ادعای عضویت ناظری در سازمان همکاری شانگ های دارند.

معاون وزیر صمت:

نظارت بر بازار تامین و توزیع کاال در سایه سامانه جامع تجارت
پافزایش ۶۸ درصدی ارزش کاالهای اساسی ترخیصی

۳۰ فروند کشتی حامل کاالی اساسی منتظر لنگرگاه هستند   

آغاز قریب الوقوع تشریفات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ های

گروه اقتصاد ایران وجهان
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ضرورت توقف  تخصیص ارز دولتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

یکی از دالیل عدم تاثیرگذاری تخصیص ارز دولتی، به بینش و تفکر غیر اقتصادی مربوط می شود. این بینش اقتصاد را یک مجموعه در احاطه متغیرهای مختلف نمی داند. چنین برداشت می شود که با دخالت و کنترل یک متغیر می توان 
در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد کرد. بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین و تهیه کاالهای اساسی مورد نیاز تحریم ها را خنثی کنند. در این بین بینش درست اقتصادی و سیاسی بایستی جامع تر و عمیق تر به مسائل بنگرد.

زمان اعالم تخصیص ارز 4200 تومانی، بنده در اظهارنظری به این تصمیم اشتباه معترض شده و تصمیم گیری یک شبه برای یک مشکل چند ساله را عملی ندانستم. زمانی که اقتصاد یک زنجیره و قیمت گذاری یک سیستم نسبی در مقایسه 
کاالها با یکدیگر است، نمی توان قیمت چند کاالی خاص را به بهانه دادن ارز 4200 تومانی کنترل کرد. چراکه دو قیمتی بودن یک کاال و داشتن قیمت یارانه ای موجب مازاد تقاضا و ایجاد انگیزه های سوداگری می شود.

حتی در موضوع ارز 4200 تومانی از یک سیستم کوپنی الکترونیکی استفاده می شد شاید نتایج بهتری داشت. اما یک تصور اشتباه و پرادعا چنین شرایطی را ایجاد کرد که دالالن، رانت خواران و سوداگران در یک مدت زمان کوتاه صدها 
هزار میلیارد تومان را به جیب بزنند. همچنین بر فاصله طبقاتی به طرز وحشتناکی افزوده شد. بخشی از کاالهای یارانه ای احتکار و دست به دست شد. همچنین بخشی دیگر نیز که گاها به یک پنجم قیمت جهانی و شاید کمتر عرضه می 
شد، به طرز وحشتناکی مستقیم و یا با تبدیل به یک کاالی دیگر به خارج از کشور قاچاق شد. به صورتی که که برخی از ساکنان کشورهای منطقه خریدهای روزانه خود را با قیمت های بسیار ارزان ایران از داخل ایران انجام می دادند. به نظر 
می رسد در شرایط فشار اقتصادی و تحریم اتفاقا بایستی به سمت یک ارز تک نرخی بدون ایجاد رانت حرکت کرد. اما نبود بینش اقتصادی مناسب و تصمیمات غیرکارشناسی و سنتی در رده های باالی مدیریتی، بهشت سوداگران و رانت 
خواران رقم خورده است. به جای اینکه با ارز تک نرخی رانت و فساد به حداقل می رسید، التهاب، نابودی قشر متوسط و افزایش مردمان زیر خط فقر رقم خورد. رانت خواران قوی تر و قوی تر شدند و سکان اقتصاد را به دست گرفتند. این افراد 

نه تنها در تصمیمات اقتصادی و حتی در رویکردهای سیاسی در همه بخش ها نفوذ کردند. وزنه خود را سنگین تر کرده و به رشد قیمت ها دامن زدند. 
تجربه بورس کاال که از سالها قبل بر عرضه کاالهای مختلف تاکید داشت، در بخش فوالد و پتروشیمی موجبات حذف حداکثری دالالن و رشد تولید و صادرات گردید اما در بخش خودرو و بخش هایی که در محور قیمت گذاری قرار داشتند، 
تولید نحیف تر و دالالن فربه تر شدند. آخرین تجربه بورس کاال، ورود سیمان به این بازار شفاف و رقابتی بود. به رغم فشارها و تحرکات دالالن، ثبات قدم تصمیم گیران موجب شد این بازار متعادل شده و قیمت ها، حتی با وجود رشد 
 قیمت ارز و تورم پایین تر از گذشته شود.  این تجربیات سنگین و کمرشکن نشان می دهد محضر ملت، عرصه تصمیمات غیرکارشناسی، آزمون و خطا، انتصاب مدیران سیاسی نیست. باید عقالنیت تصمیمات در حوزه اقتصاد و همچنین 

حوزه های سیاسی مرتبط با اقتصاد افزایش پیدا کند. اقتصاد نمی بایست فدای رویکردهای صرفا سیاسی و سیاسی کاری گردد.

از پیامدهای منفی ناشــی 
از سیاســت غلط ارز 4200 
تومانی می توان به توزیع رانت 
گسترده، اختالف زیاد میان 
قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد 
اشاره کرد. توزیع نامناسب ارز دولتی نه تنها از افزایش 
قیمت کاالها بخصوص کاالهای اساسی جلوگیری نکرد 
بلکه موجب تورم گسترده در این بازارها شد. این سیاست 
با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور 

داشت دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است. 
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: یکی از 
دالیل عدم تاثیرگذاری تخصیص ارز دولتی، به بینش و 
تفکر غیر اقتصادی مربوط می شود. این بینش اقتصاد را 
یک مجموعه در احاطه متغییرهای مختلف نمی داند. 
چنین برداشــت می شــود که با دخالت و کنترل یک 
متغییر می توان در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد 
کرد. بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین و 
تهیه کاالهای اساسی مورد نیاز تحریم ها را خنثی کنند. 
در این بین بینش درست اقتصادی و سیاسی بایستی 

جامع تر و عمیق تر به مسائل بنگرد.
حسین محمودی اصل اضافه کرد: زمان اعالم تخصیص 
ارز 4200 تومانی، بنــده در اظهارنظری به این تصمیم 
اشتباه معترض شده و تصمیم گیری یک شبه برای یک 
مشکل چند ساله را عملی ندانستم. زمانی که اقتصاد یک 
زنجیره و قیمت گذاری یک سیستم نسبی در مقایسه 
کاالها با یکدیگر است، نمی توان قیمت چند کاالی خاص 
را به بهانه دادن ارز 4200 تومانی کنترل کرد. چراکه دو 

قیمتی بودن یک کاال و داشتن قیمت یارانه ای موجب 
مازاد تقاضا وایجاد انگیزه های سوداگری می شود.

در همین زمینه عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه 
مجلس گفت: متاســفانه تجربه اعمال سیاســت ارز 
ترجیحی در ۳ سال گذشته نشــان می دهد نرخ تورم 
کاالهایی که مشمول این ارز شــدند، بیش از نرخ تورم 
سایر کاالها اســت. از دیدگاه بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی سیاست ارز ترجیحی با ایجاد اختالف میان 
قیمت ارز آزاد و دولتی به جای ایفای نقش حمایتی برای 
عامه مردم و برای مفسدان و رانت جویان جذابیت باالیی 
داشته که آن ها را به سمت سوءاستفاده هر چه بیشتر از 

فضای موجود سوق می دهد.
در همین ارتباط محسن زنگنه، عضو کمیسیون طرح، 
برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به هدف دولت دوازدهم 

از تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالهای اساسی و از 
جمله دارو، اظهار داشت: هدف از اختصاص این ارز به 2۵ 
گروه کاالیی مورد استفاده عموم مردم این بوده که بتوان 
بار مالی حاصل از افزایش قیمت دالر در سال ۹۷ را برای 

این کاالها کاهش داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به دنبال 
افزایش قیمــت دالر، افزایش قیمــت برخی کاالهای 
وارداتی به خصوص خوراک دام و دارو فشار زیادی روی 
مردم تحمیل کرد و دولت برای کاهش این فشار سیاست 
ارز ترجیحی را اتخاذ کرد. باید توجه داشت که در مورد 
کاالهایی مانند خوراک دام افزایش قیمت این محصول 
روی افزایش قیمت کاالهایی مثل گوشت مرغ، گوشت 
قرمز و … تأثیرگذار است. زنگنه در مورد میزان موفقیت 
این سیاست تصریح کرد: متأسفانه تجربه ۳ سال گذشته 

نشان می دهد که این سیاست نتوانســته تأثیر الزم را 
داشته باشد و عماًل شاهد هســتیم نرخ تورم کاالهایی 
که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر 

کاالها است.
وی در مورد بستری که این سیاست برای رانت خواری 
و قاچاق در حوزه دارو فراهم کرده است، توضیح داد: با 
توجه به اینکه ارز 4200 تومانی به حوزه دارو تخصیص 
پیدا می کند این کاال با قیمت نســبتاً پایینی در داخل 
قیمت گذاری می شود، اما به این دلیل که قیمت دالر در 
کشور از مرز 2۶ هزار تومان فراتر رفته، در نتیجه قاچاق 
دارو از این مسیر بسیار سودآور بوده و متأسفانه شاهد 
هســتیم که دارو با ارز ترجیحی وارد کشور شده اما به 
جهت عدم مدیریت در نظام توزیع به صورت قاچاق از 

کشور خارج می شود.

تورم كاالهای مشمول ارز 4200 تومانی، بیش از تورم سایر كاالهاست

بهای تورمی ارزهای دولتی
شایلی قرائی
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میلیون ها تن کاالی اساسی در 
گمرک و بنادر مانده و با وجود 
نیاز بازار و گرانــی آن، علت و 
مقصر مشخص نیســت. در 
حالی در بازار کاالهای اساسی 
شاهد گرانی و رشد بی رویه قیمت ها هستیم که گمرک 
از وجود ۷ میلیون تن کاالی اساســی ترخیص نشده در 
گمرکات کشــور خبر داده اســت. این تعلل و اهمال در 
ترخیص کاالهای مانده در گمرک موجب شده تا آشفته 
بازار قیمت ها در تمام بازارها ایجاد شود و نتیجه آن چیزی 
جز نارضایتی مردم و مصرف کنندگان نیست. قدرت خرید 
مردم با توجه به تورم بیش از ۶0 درصدی در بازار کاالهای 
اساسی افت زیادی داشته و اگر این ۷ میلیون تن کاالی 
اساسی به موقع ترخیص می شد شاید تا حدودی بر تعادل 

قیمت ها تاثیرگذار بود.
یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: ضعف در نظارت 
بر روند ترخیص کاالها از گمرکات مهم ترین دلیل عدم 
ترخیص به موقع کاالهاست. مسعود دانشمند اضافه کرد: 
با توجه به آشفته بازاری که رابطه با قیمت ها در بسیاری 
از بازارها شاهد هســتیم انتظار این بود که روند ترخیص 
سرعت بگیرد. به گفته وی، دستورات بسیاری نیز از سوی 
دولت و مســووالن برای ترخیص فوری کاالهای اساسی 
مانده در گمرک وجود دارد اما دلیل این تعلل مشــخص 

نیست. 
رهبر انقالب سال گذشته پس از گرانی ها، به لزوم هماهنگی 
دســتگاه های مربوطه برای ترخیص کاالهای اساســی 
تاکید کردند و پس از آن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تصمیماتی را بــرای ترخیص کاالها اتخــاذ کرد که اهم 
آن رفع موانع ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی و مجوز 
ترخیص ۹0 درصدی کاالهای اساســی بــود. البته در 
اردیبهشت ماه امســال هم رئیس جمهور دستور فوری 
ترخیص کاالها صادر کردند اما با گذشته حدود دو ماه از 

این دستور همچنان بیش از ۷ میلیون تن کاال در گمرکات 
مانده و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است اما ظاهرا دستگاه 

توجهی به این دستور و تصمیات دولت ندارند.
در همین زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران اعالم کرد بهتر است به جای تحمیل هزینه اضافی 
به کاالهای اساســی موانع ترخیص برداشته شود. فرهاد 
منتصر_ معاون امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کرد که افزایش هزینه های انبارداری باعث کاهش 

ماندگاری کاال در گمرک می شود.
 در واکنش بــه این موضــوع روابط عمومــی اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران طی نامه ای عنوان 
کرد که متاسفانه بعضی از مسئوالن به جای تالش برای 
رفع موانع تجاری و تسریع در ترخیص کاال در پی افزایش 
منافع و درآمدهای سازمانی هستند.در ادامه این نامه آمده 
است: در شرایطی که محدودیت کامیون های حمل و نقل 
جهت تخلیه سریع کاالهای اساسی عرضه شده از عوامل 
اصلی کندی کاال رسانی است متاسفانه شاهد حاکمیت 
نگاه درآمدزایی در بخشی از دستگاههای دولتی هستیم.  
امروزه بــه دالیل مختلف ناشــی از تحریم های خارجی 

واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کاالهای اساسی برای 
ترخیص و عرضه نهاده های تولید با محدودیتهای زیاد و 

خارج از اختیار صاحبان کاال مواجه هستند.
با توجه به شرایط موجود حداقل انتظار از  دستگاه های 
دولتی این است که به دلیل شــرایط ویژه کشور موضوع 
هزینه انبارداری را به عنوان فرصــت خدمت به مردم و 
کاهش هزینه های تحریم ببینند نه امکانی برای درآمدزایی 
و سود جویی. اینکه بخشی از درآمد انبارداری متعلق به 
دولت است و به هیچ عنوان توجیه مناسبی برای سودجویی 
از شرایط تحریم و اتهام زنی به بخش خصوصی محسوب 
نمی شود. بدیهی اســت؛ صاحبان کاال عالقه ای به انبار 
اجناس در محوطه های گمرکــی با توجه به هزینه های 
سرسام آور انبارداری ندارند.عوامل کندی تخلیه نهاده های 
اساسی تولید و انباشت کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات 
ناشی از مقررات و بروکراسی نامناسب، تاخیر بعضا چند 
ماهه در تامین و انتقال ارز در کنار کمبود ناوگان حمل و نقل 
داخلی است اما هیچ کدام از این مشکالت نباید توجیهی 
برای سودجویی از وضعیت سخت تجاری کشور آن هم از 
طریق مقامات مسئول دولتی باشد. بدون تردید انباشت 

سرمایه و کاال برای فعاالن اقتصادی هیچگونه منافع مالی 
در پی ندارد زیرا از یک سو واردکنندگان ملزم به فروش کاال 
با نرخ مصوب هستند و از سوی دیگر انباشت طوالنی مدت 
کاال در انبارها منجر به از میان رفتن اجناس و افت کیفی 
و کمی کاال می شود. با توجه به جمیع ادله؛ حداقل انتظار 
از  دولت جدید این است که با این گونه رویکردها برخورد 
مناسبی صورت دهد و از هرگونه سودجویی ناشی از شرایط 

تحریمی توسط هر نهادی جلوگیری کند. 
مسعود دانشمند، اقتصاددان در این رابطه می گوید: ضعف 
در نظارت بر روند ترخیص کاالها از گمرکات مهم ترین 
دلیل عدم ترخیص به موقع کاالهاست. دانشمند اضافه کرد: 
با توجه به آشفته بازاری که رابطه با قیمت ها در بسیاری از 
بازارها شاهد هستیم انتظار این بود که روند ترخیص سرعت 
بگیرد. به گفته وی، دستورات بسیاری نیز از سوی دولت 
و مســووالن برای ترخیص فوری کاالهای اساسی مانده 

در گمرک وجود دارد اما دلیل این تعلل مشخص نیست.
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: نزدیک به سه سال 
است که واردات در کشور به یک چالش اساسی تبدیل شده 
است. تمام پروسه انجام واردات تا رسیدن به گمرکات در 
یک سو و معطلی و تعلل برای ترخیص کاالها در یک کشور 
از سوی دیگر موجب شده تا خسارات بسیاری به فعاالن 
اقتصادی و تجار وارد شود. در بسیاری از این محموله ها 
مواد غذایی ، دارو و مواد اولیه ای وجود دارد که قابلیت فساد 
دارند و ممکن است با گذشت موعد، تاریخ مصرف شان 
باطل شود. خساراتی که از این بابت متوجه تجار می شود 

در سالهای اخیر عیرقابل جبران بوده است.
دانشمند افزود: در بسیاری از مواقع این ضرر متوجه بخش 
خصوصی شــده اســت. آن هم به این دلیل که بسیاری از 
محصــوالت وارداتی که در گمرگ می ماننــد مواد غذایی 
است. مواد غذایی که خوراک دام و طیور هم شامل می شود. 
به همین دلیل هم نوساناتی را در بازار مرغ و گوشت شاهد 
هستیم. باتوجه به اینکه این محصوالت می تواند در داخل 
کشور بسیاری از مشکالت را برطرف کند ولی بازهم دولت ها 

نتوانسته اند با مصوبات خود مشکلی را برطرف کنند.

مقصر دپو شدن ۷ میلیون تن كاال در گمرک كیست؟

خسارت تجار از خواب کاالها در گمرکات
۷ میلیون تن كاالی اساسی در گمركات وجود دارد

شایلی قرائی
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بر اســاس قانون جهش تولید و تامین مســکن، 
چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن 
از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها 
معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و امالک کشور 
 می تواند یک طرفه ســند را به نام راه و شهرسازی 

صادر کند.
قانون جهش تولید و تامین مســکن که به تائید 
شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای 
تهیه و تامین زمین به منظور ساخت مسکن اقدامات 
جدی انجام دهد. زمین یکی از مهمترین نهاده های 
احداث مسکن محسوب می شود که طبق این قانون 
باید به صورت ارزان قیمت یا اجاره ۹۹ ساله برای 
احداث مسکن دهکهای متوسط و پایین اختصاص 
پیدا کند. از سوی دیگر، دستگاههای دولتی موظف 
شده اند زمینهای خود در محدوده حریم شهرها را 
در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت 

مسکن قرار دهند.
چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از 
سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها 
معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و امالک کشور 
می تواند یک طرفه ســند را به نام راه و شهرسازی 

صادر کند.
همچنین به کارگیری حداکثر توان بخش مسکن 
برای خانه دار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر 
کردن ظرفیت بنیاد مســکن همراه شده است. از 
سوی دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروههای 
کم درآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسی ها 
نشان می دهد بخش عمده ای از دهکهای ۸ تا ۱0 
در شــهرهای کوچک زندگی می کنند که به نظر 

می رسد دولت با شــناخت جامعه هدف، حدود 
نیمی از تمرکز خود را بر ساخت و ساز در این شهرها 

قرار داده است.
امروز رییس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت 
بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و گفت که بنیاد 
در راستای تامین یک میلیون واحد مسکونی در 
سال، عالوه بر ساخت 200 هزار خانه در روستاها 
200 هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱00 هزار نفر 

احداث می کند.
برای تامین منابع مورد نیــاز طرح جهش تولید و 
تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف 
پرداخت تسهیالت ۱0 تا ۱2 درصد تشکیل شده 
است. بانکها موظفند طبق قانون، سالیانه 20 درصد 
از تســهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص 
دهند. در قانون جهش تولید و تامین مســکن بر 
پرداخت ساالنه ۳۶0 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

از سوی بانکها تاکید شده است.
درخصوص نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱4 
از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور 
پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید 
و ســایر ابزارهای پوشش ریســک خرید مصالح 
ســاختمانی)صرفا فوالد و ســیمان( را در بورس 
کاال فراهم کند. وزارت صمت مکلف است بر بازار 
مصالح ساختمانی )به ویژه فوالد و سیمان( و تامین 
آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این 
خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی 
مثل فوالد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و 

مازاد آن می تواند صادر شود.

نرخ های متفاوت بلیت هواپیما برای ســفر به کشور 
عراق بعد ازاعالم نرخ بلیت سفر به این کشور درایام 
اربعین ســواالتی را برای متقاضیان این سفر ایجاد 

کرده است.
از روز گذشته که نرخ بلیت هواپیما برای سفر به کربال 
در ایام اربعین حسینی اعالم شده است، فروش بلیت 
در سایت های فروش بلیت با رقم های مختلفی درج 
شده است.  بررسی های خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان نشان می دهد بسیاری از نرخ های سفر به کشور 
عراق و فرودگاه نجف نشان برای ایرالین های خارجی 
اســت. هرچند ســایر ایرالین ها نیز در این خرید و 
فروش حضور دارند اما نرخ ثبت شده با اعالمی سازمان 

هواپیمایی کشور فاصله قابل تاملی دارد. 
محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی 
با بیان اینکه طی جلساتی که با انجمن شرکت های 
هواپیمایی برگزار شد، مقرر شد سقف قیمتی پرواز های 

اربعین در مسیر رفت و برگشــت بیش از ۵ میلیون 
تومان نباشد گفت: البته شرکت های هواپیمایی این 
را هم اعالم کردند که ممکن است بسته به ساعات و 
میزان تقاضا قیمت بلیت پرواز های اربعین برای بازه 
زمانی 2۸ شهریور تا ۱0 مهر کمتر از این رقم هم باشد.

ذیبخش تأکید کرد: رقم مصوب شــده فقط مربوط 
به بازه زمانی 2۸ شهریور تا ۱0 مهر ۱400 است که 
پرواز های اربعین انجام می شود.بررسی ها نشان می 
دهد این نرخ برای ســفرهای عادی مسافرانی است 
که به صورت رسمی از سفارت عراق برای سفر به این 
کشور ویزا دریافت کرده باشــند. قابل ذکر است که 
چندروزی است که صدور ویزا درفرودگاه های عراق 
به صورت انفرادی نیز حذف شده است. در نتیجه این 
میزان قیمت های درج شده در سایت های فروش بلیت 
هواپیما مربوط به روزهای عادی سال بوده و ربطی به 

نرخ مصوب برای سفر اربعینی به کشور عراق ندارد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهــران گفت: با توجه 
به شرایط مساعد باغ های گردو، امسال تولید نسبت 
به ســال قبل بیش از ۳0 درصد رشد خواهد داشت.

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با 
اشاره به شرایط مســاعد تولید گردو در کشور اظهار 
کرد: امسال تولید گردو نسبت به سال های قبل که 
دچار سرمازدگی و گرمازدگی شدیم یا حتی نسبت به 

سال های پربار هم رشد قابل توجهی دارد.
او با اشاره به اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان گردو 
در دنیا محسوب می شود، افزود: گردو در اقلیم سرد 
و گرم کشور تولید می شــود که خوشبختانه امسال 
تولید نسبت به ســال قبل باالی ۳0 درصد افزایش 

خواهد داشت.
شادلو ادامه داد: سال گذشته از پاییز تا اواسط زمستان 
تقاضای کاذب برای محصول گردو داشتیم که بعد از 
آن تقاضا ۳0 تا ۳۵ درصد کاهــش یافت؛ چرا که در 

شرایط کنونی از لحاظ اقتصادی، امکان خرید برای 
آحاد جامعه به ویژه اقشــار ضعیف و متوسط وجود 

ندارد.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه برداشت گردو در 
مناطق سردسیر طی یک ماه آینده به پایان می رسد، 
بیان کرد: با توجه به برآورد باغــات گردو از مناطق 
مختلف امیدواریم که تولید به سرانجام برسد و مشکل 

خاصی اتفاق نیفتد.
او با اشاره به اینکه نیازی به واردات گردو نداریم، گفت: 
گرچه اندازه گردوی ایرانی یکنواخت نیست، اما از نظر 

طعم و مزه قابل قیاس با مشابه خارجی آن نیست.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در پایان با اشاره 
به اینکه قاچاق گردو آسیب جدی به تولید داخل وارد 
می کند، تصریح کرد: دستگاه های مسئول باید جلوی 
قاچاق گردو را بگیرند تا شاهد افزایش تولید و کیفیت 

در داخل باشیم.

رئیــس اتحادیه سمســاران و امانت فروشــان 
از رونــق بــازار لــوازم خانگی دســت دوم به 
دلیل گرانی کاالهــای نو خبــر داد و گفت که 
بیشــترین کاالهای دســت دوم که خریداری 
می شــوند، اول لوازم صوتی تصویری و یخچال 
و فریزر هســتند و وســایل چوبی مثل مبلمان 
 و ســرویس خــواب در اولویت هــای بعــدی 

هستند.  
داود عبدالهی فرد اظهار کرد: به دلیل گرانی لوازم 
خانگی ایرانی و خارجی، گرایش مردم به خرید 
اثاثیه دست دوم از سمساری ها بیشتر شده است.  
وی با بیان اینکه ۶0 تا ۷0 درصد مردم به خرید 
محصوالت دست دوم روی آورده اند، گفت: البته 
اثاثیه دست دوم هم به دنبال گرانی لوازم خانگی 
نو دســتخوش تغییراتی شــده و اقشار ضعیف 
جامعه نمی توانند، لوازم خانگی دســت دوم را 

ارزان تهیه کنند.  
به گفتــه رئیس اتحادیــه سمســاران و امانت 
فروشــان بیشــترین کاالهای دســت دوم که 
خریداری می شــود، اول لوازم صوتی تصویری 

و یخچال و فریزر هســتند و وسایل چوبی مثل 
 مبلمان و سرویس خواب در اولویت های بعدی 

هستند.  
عبداللهی فرد درباره آسیب های ناشی از کرونا به 
این صنف نیز اظهار کرد: با شیوع کرونا و اعمال 
محدودیت ها، صنف سمســاران نیــز متحمل 
آسیب های جدی شــد، چرا که با شــیوع این 
ویروس، خانواده ها به دلیل ترس از ابتال به کرونا 
به ندرت اجازه ورود افــراد غریبه به خانه خود را 

می دهند.  
البته به گفته وی آســیب اصلی بــه این صنف 
به دلیــل کرونا نبــوده، بلکه به خاطــر فعالیت 
اپلیکیشــین های مجــازی بــوده کــه محور 
فعالیت شان در راســتای خرید و فروش اجناس 
دســته دوم تعریف شــده و فعالیت آن ها باعث 
ریزش چشــمگیر اعضــای صنف سمســاران 
شــده اســت. امــا افزایــش تمایل مــردم به 
کاالهای دســت دوم به دلیل گرانی، نتوانسته 
 آسیب های ناشی از کســب و کارهای مجازی را 

جبران کند.

رونقبازارلوازمخانگیدستدومزیرسایهگرانیها

ماجرایگرانفروشیبلیتاربعینچیست؟

زخم كاری قاچاق گردو به بازار

نیازیبهوارداتگردونداریم

طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن

دستگاههایدولتیزمینهایمازادراندهندمصادرهمیشود
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ارتقای قابليت صادراتی محصوالت كشاورزی با نانو 
اكسيژن

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان با تجهیز گلخانه هیدروپونیک به نانو اکسیژن 
ساز موفق به ارتقای ارزش غذایی گوجه فرنگی شــدند و به گفته آنها این روش برای 
گلخانه پنج محصول دیگر نیز کاربرد دارد.به گزارش ایســنا، کشت هیدروپونیک یا 
آب کشت شیوه کشــت گیاه بدون خاک اســت و در آن متخصصان نیازهای غذایی 
گیاه را اندازه گیری کرده و به جای خاک با اســتفاده از آبی که به گیاه داده می شود با 
افزودن عناصر ریزمغذی و درشت مغذی و نگهداشــتن گیاه توسط مواد نگهدارنده 
بی اثر مانند پرلیت عمالً نیاز به خاک منتفی می شود.در این روش کیفیت آب مصرفی 
فاکتور اساسی در پرورش محصوالت با ارزش افزوده باال است، از این رو محققان یکی 
از شرکت های دانش بنیان با طراحی دستگاه نانو حباب ساز، روشی را برای بهبود آب 
این گلخانه ها ارائه کردند.عارف دادگستر، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به 
تولید نانو حباب ها، با بیان اینکه ما برای تولید نانو حباب ، دستگاهی را طراحی کردیم 
که قادر است حباب های کمتر از ۲۰۰ نانومتر را تولید کند، گفت: خروجی این دستگاه 
محلول حاوی میلیاردها میلیارد حباب های نانو اکسیژن کمتر از ۲۰۰ نانومتر است.وی 
با بیان این دستگاه برای ارتقای ارزش غذایی محصوالت غذایی کاربردی شد، در این 
باره توضیح داد: در گلخانه های هیدروپونیک کیفیت آب و اکسیژن موجود در آب که از 
نیازهای اساسی پرورش و رشد گیاهان است، بسیار با اهمیت است؛ از این رو پروژه ای در 
گلخانه های هیدروپونیک گوجه فرنگی منطقه ارس اجرایی کردیم که نتایج مطلوبی را 
کسب کردیم.دادگستر با بیان اینکه در این پروژه از فناوری "نانو اکسیژن" بهره بردیم، 
اضافه کرد: در این طرح توانستیم میزان تناژ تولیدی را ۲۰ درصد افزایش دهیم که این 
امر می تواند صرفه اقتصادی را به لحاظ مسایل اقتصادی و هم سودآوری برای پرورش 
دهنده به همراه داشته باشد.این محقق ارتقای ارزش غذایی محصوالت کشاورزی را از 
دیگر مزایای این فناوری نام برد و یادآور شد: ارزش غذایی محصوالت کشاورزی ما به حد 
استاندارد نمی رسد و پایین تر از آن است و این امر معضلی در حوزه صادرات ایجاد خواهد 
کرد، ولی خوشبختانه با به کارگیری این فناوری ارزش غذایی گوجه فرنگی را ۲۵ تا ۳۰ 
درصد افزایش دادیم.به گفته وی منظور از ارزش غذایی وجود عناصری از قبیل منیزیم، 
مس، روی و پتاسیم در محصوالت کشاورزی است که با این روش این عناصر به عدد قابل 
توجهی رسیده است.دادگستر با تاکید بر اینکه ما این آمادگی را داریم که گلخانه های 
هیدروپونیک را با این فناوری تجهیز کنیم، اضافه کرد: در گلخانه های هیدروپونیک، 
کیفیت آب در میزان رشد گیاهان مؤثر است و از این جهت ما در این پایلوت محصول 
گوجه فرنگی را انتخاب کردیم که میزان تولید آن در کشــور به میزان کافی صورت 
می گیرد، ولی متاسفانه کیفیت و ارزش غذایی باالیی را ندارند.به گفته وی از این روش 
می توان در گلخانه هایی که به کشت محصوالتی چون "توت فرنگی"، "خیار"، "فلفل"، 
"بادمجان" و "کاهو" پرداخته می شود نیز بهره برد، چرا که تاثیر کمی و کیفی مثبت 
و قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.وی به بیان مکانیزم نانو حباب ها برای افزایش 
ارزش غذایی محصوالت کشاورزی پرداخت و گفت: کیفیت آب در ساختمان ریشه و 
جذب مواد مغذی تاثیر دارد، از این رو هر چه کیفیت آب ورودی به این گلخانه ها بهتر 
باشد و میزان اکسیژن محلول در آب بهبود یابد، باکتری مفیدی که در ناحیه ریزوسفر 
)محیط اطراف ریشه گیاهان( قرار دارند، کیفیت آنها بهتر و باعث خواهد شد که جذب 
مواد مغذی و اکسیژن از طریق ریشه گیاهان بهتر صورت گیرد.دادگستر، ارتقای کیفیت 
محصوالت کشاورزی و افزایش میزان اکسیژن محلول در آب را از مزایای کاربرد این 
فناوری دانست و یادآور شد: با این نانوحباب ها توانستیم جذب مواد مغذی را از طریق 

ریشه افزایش دهیم، ضمن آنکه عوامل بیماری زا با این فناوری کنترل شد.

دوراهی حساس در بازار رمزارزها
پس از ریزش شــدید بازار، قیت ها در حال احیای آهســته است.جدال بین 
دیدگاه های صعودی و نزولی در بازاررمزارز به شدت باال گرفته و فشار فروش 
نیرومند باعث شده است تا حتی اخبار بســیار مثبت بازار نظیر آغاز بررسی 
الیحه قانونی اعالم شدن بیتکوین و ارزهای دیجیتالی دیگر در پاناما نیز نتوانند 
منجر به یک صعود نیرومند شوند.  برخی از تحلیلگران معتقدند بازار در ماه 
سپتامبر وارد فاز اســتراحت و حتی اصالح خواهد شد پیش ا آن که حرکت 
صعودی اش را از ســر گیرد.  بیتکوین به عنوان ارز رسمی السالوادور قابلیت 
معامله پیدا کرد. مک دونالد اعالم کرد در شعبات این برند در السالوادور امکان 
پرداخت با بیتکوین وجود خواهد داشت. از سوی دیگر هنوز بسیاری از کشورها 
از جمله روسیه با تردید به رمزارزها نگاه می کنند. کرملین با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد به دلیل آسیب های احتمالی به نظام مالی روسیه، این کشور هنوز 
آمادگی پذیرش بیتکوین یا هیچ ارز دیجیتالی دیگری را ندارد.  کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا با صدور بیانیه تازه ای نسبت به کالهبرداری های 
موجود در بازار ارزهای دیجیتالی هشدار داده است. این کمیسیون به سرمایه 
گذاران هشدار داده است که وارد شــدن در پروژه ها و فعالیت های مشکوک 
در بازار رمزارزها به طمع کسب سود هنگفت می تواند خسارت های جبران 
ناپذیری را به سرمایه آن ها وارد کند. این هشــدار به ویژه خطاب به کسانی 
بوده است که در ارزهای مشکوک تازه عرضه شده سرمایه گذاری می کنند.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال حاضر ۲۰۹۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۹۸ درصد بیشتر شده 
است.در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

صندوق حمایت از پژوهشگران از 10 پروژه در 6 
حوزه حمایت می كند

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از ۱۰ پروژه حوزه انرژی، تغییرات 
اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی 
و تحلیل سیســتم ها حمایت می کند.صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران معاونت علمی از ۱۰ طرح پژوهشــی محققان پیرو عضویتش در 
موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی حمایت می کند.این اقدام با 
هدف ارتقا پژوهش های مرتبط با موضوعات فعالیت یاسا و افزایش مشارکت 
پژوهشگران ایرانی در فعالیت های این موسســه انجام می شود.صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در قالب این فراخوان از ۱۰ 
طرح پژوهشی تا سقف ۵ میلیارد ریال حمایت می کند. انرژی، تغییرات 
اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و 
تحلیل سیستم ها حوزه های اولویت در این فراخوان است.یاسا موسسه ای 
پژوهشی و مستقل است که ۲۴ کشور از سراسر جهان در آن عضویت دارند. 
این موسسه در خصوص مسائلی پژوهش می کند که کالن تر و پیچیده تر 
از آن است که توسط یک کشور یا یک حوزه علمی قابل حل باشند. هدف 
از انجام پژوهش های یاسا رســیدن به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در 
خصوص این گونه مسایل پیچیده و کالن است.فعالیت های علمی یاسا در 
چارچوب ۷ گروه پژوهشی انجام می شود که هر یک بر اولویتی خاص تمرکز 
دارند و توسط تیمی از دانشمندان برتر کشورهای عضو هدایت می شود. در 
طول پنجاه سال گذشته، این گروه ها عالوه بر انجام پژوهش های پیشرو؛ با 
هدف رویارویی با چالش های جهانی، منطقه ای و ملی؛ اقدام به ایجاد پایگاه 
های داده، مدل ها و ابزارهای پژوهشی کرده اند که در دسترس پژوهشگران 

کشورهای عضو قرار داد.

اخبار

اطالعات کاربران خدمات کلود مایکروسافت به سرقت رفت
مایکروسافت هشدار داد که وجود یک نقص امنیتی در خدمات کلود آزور این شرکت موجب شده تا هکرها به برخی داده های تعدادی از مشتریان دسترسی یابند.اولین بار شرکت امنیتی پالوآلتو 

نتورکس وجود این حفره امنیتی را شناسایی کرد و موضوع را به مایکروسافت گزارش کرد. هنوز مشخص نیست آیا هکرها از اطالعات به دست آمده سوءاستفاده کرده اند یا خیر.
مایکروسافت به برخی کاربران خدمات کلود توصیه کرده که کلمات عبور خود را تغییر دهند تا از مشکالت و خطرات احتمالی در امان باشند. این شرکت جزئیات فنی بیشتری در مورد حمالت مذکور 

منتشر نکرده است. پالوآلتو این موضوع را در ماه جوالی گذشته به مایکروسافت اطالع داده بود. این دومین بار در هفته های اخیر است که حفره امنیتی خطرناکی در آزور شناسایی می شود.

گــوگل، اپلیکیشــن های 
فیلیمو و آپارات را از بستر 
گوگل پلی حذف کرد. روابط 
عمومی شــرکت صبا ایده 
خبر می دهد که این موضوع 
از طریق مراجع حقوقی در حال پیگیری اســت. به 
گفته صبا ایده، اپ های آپارات و فیلیمو ۱۰ روز پیش 
ایمیلی مبنی  بر عدم امکان استفاده از گوگل پلی به 
دلیل بند ۱۶.۵ )قوانین مربوط بــه تحریم( قوانین 
توسعه دهندگان مواجه شــدند که در آن اعالم شد 
گوگل مجبور است اپ های آپارات و فیلیمو را به دلیل 

شرایط تحریم از گوگل پلی حذف نماید.
ماجرای حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپل و گوگل 
از سال ۹۶ آغاز شد. از همان زمان کاربران سیستم 
عامل اپل تا امروز با چالش جدی برای نصب اپ های 
ایرانی مواجه هستند اما گوگل برای دوره ای در همان 
ســال اقدام به حذف اپ های ایرانی کرد ولی پس از 
دوره ای نسبتا کوتاه، شرایط به حالت عادی برگشت. 
با این حال، به نظر می رسد سخت گیری های گوگل 
برای کسب وکارها و کاربران ایرانی از سر گرفته شده 
و مشخص نیست دامنه حذف اپلیکیشن های ایرانی 

تا کجا ادامه خواهد داشت.
این موضوع در حالی است که سال گذشت فیلیمو با 
ارائه تلویکا شعبه اروپایی خود را تاسیس کرد و تلویکا 
به دلیل ارائه بین المللی به قوانین کپی رایت و دیگر 
قوانین گوگل پلی پایبندتر بود. تلویکا، اپلیکیشــن 
بین المللی فیلیمو هم که پیش از این با ارائه درگاه 
پرداخت های بین المللی کار خود را آغاز کرده بود، 

همچنان در گوگل پلی در دسترس است.
البته چندی پیش هم اعالم شد که گوگل پلی قصد 
دارد به زودی تغییراتی در رتبه بندی اپلیکیشن های 
اندرویدی در فروشگاه خود ایجاد کند. با این تغییر، 

تعداد ستاره ها براساس کشور، نوع دستگاه و سیستم 
عامل آن مشــخص می شــود تا اطالعــات بهتر و 
دقیق تری در اختیار کاربران قرار بگیرد. حاال باید دید 
آیا این موضوع هم نقشی در حذف فیلیمو و آپارات 

داشته یا خیر.
بررسی ها نشــان می دهد که گوگل در کنار فیلیمو 
و آپارات، مسیریاب بلد را نیز حذف کرده است. آن 
طور که بلد به دیجیاتو اعالم کرده این اتفاق در پی 
تحریم های آمریکا صورت گرفته است. اکوسیستم 
اســتارتاپی و تجارت الکترونیک ایران که طی یکی 
دو ماه گذشــته درگیر چالشــی بزرگ به نام طرح 
صیانت اســت با چالشی جدید دســت به گریبان 
شده است. حذف اپلیکیشــن های فیلیمو، آپارات و 
بلد از بســتر گوگل پلی حاکی از دردسر جدید برای 
فعالین حوزه تکنولوژی در ایران اســت. آن طور که 
پیگیری های دیجیاتو نشان می دهد، بلد نیز همانند 
فیلیمو و آپارات، ایمیل مشابهی را از گوگل مبنی  بر 
عدم امکان استفاده از گوگل پلی به دلیل بند ۱۶.۵ 
)قوانین مربوط به تحریم( قوانین توسعه دهندگان 
دریافت کرده است که در آن اعالم شده گوگل مجبور 
اســت اپلیکیشن مســیریاب بلد را به دلیل شرایط 

تحریم از گوگل پلی حذف نماید.
البته ماجرای حذف اپ های ایرانــی از اپل و گوگل 
اســتور موضوع تازه ای نیســت و به ســال ۹۶ باز 
می گردد. اگرچه کاربران دیوایس های اپل همچنان 
با چالش جدی بــرای نصب اپ هــای ایرانی رو به 
رو هســتند، اما گوگل تنها برای زمانی خاص و در 
همان ســال اقدام به حذف اپ های ایرانی کرد ولی 
پس از دوره ای نسبتا کوتاه، شرایط به حالت عادی 
بازگشت. به نظر می رســد سخت گیری های گوگل 
برای کسب وکارها و کاربران ایرانی از سر گرفته شده 
و مشخص نیست دامنه حذف اپلیکیشن های ایرانی 

تا کجا ادامه خواهد داشت.
»آذری جهرمــی«، وزیــر ســابق ارتباطــات در 
گفت و گویی به موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی 

از گوگل اشاره کرده بود و انتشــار خبر رونمایی از 
اندروید کاستومایز شــده ایرانی را عاملی بازدارنده 
در این زمینه دانسته بود که باعث شد تا گوگل عقب 
نشــینی کند. او این موضوع را از فواید شبکه ملی 
اطالعات می دانســت که تاثیرات تحریم های حوزه 

تکنولوژی علیه ایران را کاهش می دهد.
طاقچه، پلتفرم دانلود و خرید کتــاب یکی دیگر از 
اپلیکیشن های ایرانی است که از گوگل پلی حذف 
شده است. اگرچه طاقچه می گوید گوگل دلیل این 
اقدام را بیان نکرده و پیگیری های این شــرکت در 
روزهای اخیر به جایی نرسیده است. آپارات، فیلیمو و 
بلد از جمله اپلیکیشن های ایرانی حذف شده توسط 
گوگل هســتند که علت آن ها، تحریم های آمریکا 
عنوان شده است. در حالی که طاقچه مدتی است از 
استور اندرویدی گوگل حذف شده و دلیل آن هنوز 
مشخص نیست اما با توجه به اتفاقات اخیر، حذف به 
علت تحریم های آمریکا دور از ذهن به نظر نمی رسد.

هنوز هیچ اطالعات جدیدی دربــاره تصمیم اخیر 
گوگل برای حذف اپلیکیشن های ایرانی از پلی استور 
منتشر نشده اما مسئوالن اپ های ایرانی در گفتگو با 

دیجیاتو اعالم کردند در تالش هستند تا با مکاتبه از 
طریق وکالی حقوقی خود در خارج و داخل کشور 
بتوانند به زودی این مشکل را حل کنند و برنامه های 

آن ها به فروشگاه اندرویدی گوگل بازگردند.
داســتان حذف برنامه هــای ایرانی از اپ اســتور و 
گــوگل پلی موضوع تازه ای نیســت. شــهریور ماه 
۹۶ نیز گــوگل همانند اپل با ارســال ایمیلی اقدام 
به حــذف برخی اپلیکیشــن های ایرانــی کردند. 
البته حذف اپلیکیشــن های اندروید از پلی اســتور 
مشکالت عدیده ای مشابه اقدام اپل ایجاد نمی کند. 
زیرا سیســتم عامل اندروید امــکان دانلود و نصب 
اپلیکیشن ها را از فروشــگاه های متفرقه می دهد و 
در حال حاضر این اپ های حذف شده، قابل دانلود 
از اســتورهای اندرویدی ایرانی هستند. باید منتظر 
ماند و دید قطار حذف اپ های ایرانی باز هم قربانی 
بیشــتری گرفته یا تنها به چند اپلیکیشــن خاص 
محدود خواهد شد. به نظر می رسد تحریم های گوگل 
در کنار فشارهای در داخل برای اجرای طرح صیانت، 
روزهای سختی را برای اکوسیستم استارتاپی کشور 

رقم زند.

" فيليمو" ، " آپارات" ، " بلد"  و " طاقچه" از گوگل پلی حذف شدند 

دومینوی حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی
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دبیر شورای عالی فضای مجازی کشــور در دیدار با وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اهمیت نقش این وزارتخانه بر 
ساماندهی حوزه تولید و توزیع محتوا در کشور و شناسایی 
اخبار جعلی تاکید کرد. به گــزارش روابط عمومی مرکز 
ملی فضای مجازی، ســید ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر 
شــورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به 
همراه جمعی از معاونان و مدیران این مرکز با محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی دیدار کرده 
و درخصوص تحــوالت فضای مجازی و تاثیــر آن بر این 
حوزه تاکیــد کرد.بنابراین گــزارش، فیروزآبادی در این 
دیدار با اشــاره به ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت 
فرهنگ وارشــاد اســالمی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی باید متناسب با تحوالت فضای مجازی در دنیا و 
براساس ماموریت های خود نسبت به اجرای طرح تحول 
در این وزارتخانه اقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه ها 
برای پیشبرد برنامه تحول آن به خصوص سازمان اداری 
و استخدامی کشور و ســازمان برنامه و بودجه حمایت و 
همراهی الزم را انجام دهند.وی درخصوص تولید و توزیع 
محتوا در فضای مجازی افزود: براســاس مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی کشور مســئولیت بررسی و پیگیری 
اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی است. 
همچنین این وزارتخانه می تواند برای ساماندهی تولید 
 )UGC( و توزیع محتوا از ســوی کاربران غیر حرفه ای
و افزایش کاربر محور شــدن این فضا نقــش موثری ایفا 

کند.دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر 
ضرورت تقســیم کار حاکمیتی و شفاف سازی ماموریت 
های حوزه های فرهنگی و محتوایــی باتوجه به تعارض 
و تداخل ماموریت دستگاههای مشــمول در این حوزه 
تصریح کرد: باید در روش های ممیزی با توجه به گسترش 
عرضه محصوالت در فضای مجازی بازنگری شود.در ادامه 
این دیدار، دکتر اسماعیلی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اهتمام جدی برای رفع چالش های فرهنگی ناشی 
از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی 
متناسب با تحوالت فضای مجازی دارد، اما در حوزه تحول 
ســاختاری در این وزارتخانه، نیاز به پشــتیبانی شورای 
عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشــور است.وی افزود: 

این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی 
فضای مجازی کشور در حوزه های ماموریتی و در جهت 
منافع نظام مقدس جمهوری اســالمی بــرای حمایت و 
دفاع از حقوق کاربران و تولید کنندگان محتوا همکاری و 
هماهنگی بیشتر داشته باشد.وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی 
با اشاره به این که شــورای عالی فضای مجازی می تواند 
نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه ای بین 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا 
در فضای مجازی ایفا کند، تصریح کرد: با توجه به طراحی 
و ارایه طرح جامع نظام رسانه ای کشور به مجلس شورای 
اســالمی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی 

فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.

کمیسیونر اطالعات انگلیس طرحی پیشنهاد کرده 
تا تعداد پیام های پاپ آپ مربوط به کوکی هایی 
که در وب سایت ها و اپ ها برای کاربران نشان داده 
می شود، کاهش یابد.کمیسیونر اطالعات انگلیس 
معتقد اســت کاربران اینترنت باید بتوانند با یک 
کلیک تمام کوکی ها را قبول کنند تا از نمایش بی 

پایان پیام های پاپ آپ اجتناب شود.
طی یک جلسه مجازی سران G۷، الیزابت دنهام 
کمیسیونر اطالعات انگلیس پیشنهادی برای تغییر 
قوانین حریم خصوصی این کشــور به اعضا ارائه 
کرده که موارد مختلفی را شامل می شود از جمله 
آنکه یک وب سایت برای ذخیره کوکی ها چند بار 
پیام درخواست نشان دهد. این کوکی ها اطالعات 
کاربران را جمع آوری و فراوری می کنند. بنابراین 

باید پیام پاپ آپی نشان داده می شود تا در این باره 
از کاربران اجازه بگیرد.

دنهام معتقد است این ایده به افراد اجازه می دهد 
ترجیحات حریم خصوصــی خود در مرورگرهای 
وب، نرم افزارها دستگاه ها را برای بلند مدت تنظیم 
کنند. به این ترتیب نیازی نیست هربار که کاربر 
وارد وب سایتی می شــود روی یک پیام پاپ آپ 

کلیک کند.
قوانین مربوط بــه کوکی ها بخشــی کلیدی از 
مقررات عمومــی حفاظت از اطالعــات اتحادیه 
اروپا )GDPR( است که در ۲۰۱۸ میالدی وارد 
مرحله اجرایی شد.این قوانین بر شیوه جمع آوری 
اطالعات خصوصی افراد نظــارت می کند. در این 
میان دولت انگلیس مشغول بررسی قانون حفاظت 

از اطالعات پس از خروج از اتحادیه اروپاســت تا 
بتواند قوانین ارائه کند که به همکاری نزدیک تری 
با آمریکا در خصوص اشــتراک گذاری اطالعات 

دست یابد.
در حال حاضر طبق قوانینGDPR سایت ها باید 
به کاربران اجازه دهند درباره فعالیت کوکی هایی 
تصمیم بگیرند که اطالعات کاربــران را فراوری 
می کنند و به اشــتراک می گذارند.بــا این وجود 
کمیسیونر اطالعات انگلیس معتقد است کاربران 
از فرایندهای تکراری خســته هستند و نیاز است 

مکانیسم ساده تری ایجاد شود.
او در این باره می گوید: خســتگی سبب می شود 
مردم بیشتر از آنچه تمایل دارند اطالعات شخصی 
شأن را فاش کنند. از ســوی دیگر تغییر این روند 

برای کسب وکارها و دیگر ســازمان هایی که وب 
سایتی اداره می کنند، مفید تر است زیر از هزینه ها 
می کاهد.اجالس های گروه G۷ در کنار جلسات 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و 

مجمع جهانی اقتصاد )WEF( برگزار می شود.
ســازمان های ناظر هرکدام از کشــورها فناوری 
یا مورد خاصی را بررســی می کننــد که نیازمند 
همکاری بیشتر است.پیشنهاد انگلیس نیز آن است 
که به جای تاکید حریم خصوصــی از طریق وب 
سایت ها یا سرویس های جداگانه، روی تنظیمات 
گســترده دســتگاه ها تمرکز شــود. کمیسیونر 
اطالعات انگلیس معتقد اســت این امر از لحاظ 
فناوری ممکن است و در راستای قوانین حفاظت 

از اطالعات است.

یک فعال فضای مجازی با اشاره به نقش غیرحمایتی 
صندوق هــای دولتی در توســعه کســب و کارهای 
حوزه فناوری اطالعــات، از فعالیت صندوق نوآوری و 
شکوفایی و فرآیند اعطای تســهیالت آن انتقاد کرد.

محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی 
و اقتصاد دیجیتال یکی از چالش ها و مســائل کسب و 
کارهای حوزه فناوری اطالعات در کشور را عدم حمایت 
صندوق های دولتی عنوان کرد که با نقش حمایت در 
این عرصه حضور دارند.وی با اشاره به نقش صندوق های 
دولتی که با هدف حمایت از توســعه کسب و کارهای 
حوزه فناوری اطالعات شــکل گرفته انــد از فعالیت 
صندوق نوآوری و شکوفایی و فرآیند اعطای تسهیالت 
آن به دلیل طوالنی بودن پروســه دریافت تسهیالت، 

کارمزد و تضامین سنگین، انتقاد کرد.
این فعال فضای مجازی خاطرنشان کرد: صندوق های 
سرمایه گذاری ریسک پذیر که در کشور با هدف نقش 
حمایتی ایجاد شده اند در حوزه کسب و کارهای فناوری 
اطالعات و فضای مجازی، فرآیندهای دشواری دارند. به 
نحوی که یک کسب و کار برای دریافت وام و تسهیالت 
از این صندوق ها با فرآیندهای سخت و پیچیده ای روبرو 
می شود.کاشی گفت: کسانی در فرآیندهای حمایتی 

صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق نوآوری 
و شکوفایی حضور دارند که با فضای کسب و کار واقعی 
فاصله دارند و گاهاً شاید درک درستی از شرایط دشوار 
تاب آوری کســب و کارها در شرایط سخت اقتصادی 
ندارند و از آن مطلع نیســتند.وی ادامــه داد: در این 
مجموعه ها شاهد حضور مدیرانی هستیم که در برخی 
موارد متأسفانه درک درستی از فضای کسب و کارهای 
نوپا ندارند و برای دریافت تســهیالت از آنها، کسب و 
کار باید از هفت خوانی گذر کند که در بسیاری موارد 
شدنی نیست و به همین دلیل خیلی ها در همان مراحل 
اولیه از ادامه کار باز می مانند و خیلی از افراد و کسب 
و کارهای متقاضی نیز دچار ســرخوردگی می شوند.

این کارشــناس با تاکید بر اینکه برنامه و جهت دهی 
مناسبی برای ارائه تسهیالت به کسب و کارهای حوزه 
فناوری اطالعات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی 
دیده نمی شود، خاطرنشــان کرد: ارائه تسهیالت باید 
در مسیری باشد که به الیه های نیاز کشور از سوی آن 
کسب و کار، پاسخ داده شود.وی افزود: برای مثال هم 

اکنون حوزه نرم افزارهای پایه کاربردی شــبکه ملی 
اطالعات، کالد و هوش مصنوعی نیازمند حمایت و ارائه 
تسهیالت کالن است. اما شاهد هستیم که یک سری 
شــرکت های تجاری که محصوالت خیلی عادی تری 
تولید می کنند و حتی استارت آپ هم نیستند به راحتی 
از این تسهیالت استفاده می کنند اما کسب و کارهای 
نیازمند در مسیر دریافت، دچار مشکل می شوند.کاشی 
با بیان اینکه فرآیند حمایت از کسب و کارهای حوزه 
فناوری اطالعات دارای مشــکل است و در این فرآیند 
جنبه های تسهیل گری دیده نمی شود، گفت: در این 
فرآیند تنها مباحث مالی دیده شده است؛ در صورتی 
که برخی نیازها با ارائه یک مدل هدفمند حمایتی مانند 
واگذاری فضا و امکانات و همین طور بستر سازی برای 
ورود به بازار و تبلیغات قابل رفع است.این فعال فضای 
مجازی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه نباید یک 
کسب و کار نوپا را به راحتی مقروض کرد، افزود: مشکل 
دیگر در دریافت این تسهیالت به مدت زمان تنفس در 
بازپرداخت مربوط می شــود که برای کسب و کارهای 

نوپا معقول نیست و همه کســب و کارها نمی توانند با 
یک مدت زمان معین تنفس، تسهیالت را بازگردانند.

وی با تاکید بر اینکه صندوق های ریســک پذیر نباید 
با نگاه بانکی اداره شــوند و با این مدل هــا تأثیرگذار 
نیســتند، گفت: برای مثال از کسب و کار می خواهند 
که اگر a ریال دریافت کــرده باید a+۲ پرداخت کند. 
یعنی نگاهشان بانکی است. اگر قرار بود این طور باشد 
کسب و کار می تواند با این شرایط از بانک هم وام بگیرد.

این کارشــناس فناوری اطالعات با بیان اینکه شاید 
طی سال های اخیر برخی فرآیندها در این صندوق ها 
بهتر شده باشد، ادامه داد: اما نسبت به فرآیندهایی که 
در خیلی از کشــورها و مجموعه های سرمایه گذاری 
و صندوق های حمایتی دیده می شــود، این روند در 
کشور ما همچنان با نقاط ضعف زیادی روبرو است.به 
گفته کاشی، این صندوق های حمایتی کاری با سود و 
زیان کسب و کارها ندارند و در هر صورت سودشان را از 
تسهیالت می گیرند و صرفاً تفاوت این صندوق ها نسبت 
به بانک، در میزان بهره ارائه تسهیالت عمده است که 
پروسه طوالنی اعطا و مراحل ســخت کارشناسی در 
بسیاری از موارد مشکالت خاص خود را دارد و پروسه 
سرمایه گذاری یا دریافت تسهیالت را مشکل می کند.

وزارت ارشاد مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا و اخبار جعلی است

انگلیس نحوه نمایش کوکی های وب سایت ها و اپ ها را تغییر می دهد

ICT نقش غیرحمایتی صندوق های دولتی در توسعه کسب وکارهای


