
گزارش مرکز آمار ایران می گوید شغل ۱۱ میلیون نفر ایرانی 
به شــبکه های اجتماعی وابسته اســت و ۸۳ درصد درآمد 
کســب وکارهای تجارت  الکترونیک از اینســتاگرام است. با 
این همه در چند روز گذشته گزارش های متعددی از کندی 
اینترنت و مسدودشــدن موقت برخی از شبکه های مجازی 
منتشر شده است.گزارش مرکز آمار ایران می گوید شغل ۱۱ 
میلیون نفر ایرانی به شبکه های اجتماعی وابسته است و ۸۳ 
درصد درآمد کسب وکارهای تجارت  الکترونیک از اینستاگرام 
اســت. با این همه در چند روز گذشته گزارش های متعددی 

از کندی اینترنت و مسدودشــدن موقت برخی از شبکه های 
مجازی منتشر شده اســت.مرکز آمار چندی پیش گزارشی 
منتشر کرد که نشان می داد ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه های 
مجازی و پیام رسان های استفاده می کنند. نکته جالب اینکه 
۲۰ درصد کاربران )معادل ۱۱ میلیون نفر( از ظریق شبکه های 
مجازی کســب درآمد می کنند. یعنی درآمد و اشــتغال ۱۱ 

میلیون ایرانی وابســته به اینترنت است.اما چند روزی است 
فیلترشکن ها مسدود شــده اند و دسترســی به شبکه های 
اجتماعی سخت شــده اســت. پیش از این با تصویب طرح 
صیانت از کاربران اینترنت در مجلس این وضعیت پیش بینی 
می شد. عادل طالبی کارشــناس حوزه فناوری و اطالعات به 
تجارت نیوز، گفته است: مسدود شــدن سرور فیلترشکن ها 

بنا بر سخت گیری های طرح صیانت از فضای مجازی در حال 
حاضر اقدامی قانونی شمرده می شود.نکته قابل توجه این است 
که فعال دسترسی به شبکه های فیلترشده ای مانند تلگرام و 
توییتر سخت شده است و هنوز وضعیت استفاده از اینستاگرام 
و واتس آپ سخت نشده اســت. اما نکته قابل توجه این است 
که گزارش مرکز آمار ایران می گوید ۸۳ درصد کسب وکارهای 

آنالین، عالوه بر ارائه خدمات و کاالهای خود بر بستر وب، از 
اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام و … هم برای فروش استفاده 
می کنند.نکته مهم تر اینکه استفاده از پیام رسان های داخلی 
برای کسب درآمد کمتر از ۵ درصد اســت. اما اینستاگرام با 
۸۳ درصد و واتس آپ با ســهم ۵۳ درصدی در صدر استفاده 
کســب وکارها قرار دارد.حاال به نظر می رســد طرح صیانت 
از فضای کسب وکار اشــتغال و درآمدزایی ۱۱ میلیون نفر را 
مستقیما نشانه گرفته اســت. اطالعات دیگر درباره زندگی 

ایرانیان در فضای مجازی را در تصویر زیر می ببینید.

طبق اعالم سازمان اداری و اســتخدامی، با تغییر 
رنگ بندی مناطق در روزهای اخیر، حضور کارکنان 
در دستگاه ها طبق دستورالعمل قبلی و با تشخیص 
مسئوالن مربوطه خواهد بود و تصمیم جدیدی در 

رابطه با تغییر شرایط دورکاری اتخاذ نشده است.
به گزارش ایسنا، از اسفند ۱۳۹۸ و با شدت گرفتن 
شــیوع کرونا و اعمال تدریجــی محدودیت ها، با 
مصوبات ستاد ملی کرونا حضور کارکنان در دستگاه 
های اجرایی نیز دســتخوش تغییر شــد، این در 
حالی بود که در آبان ماه ســال گذشــته، سازمان 
اداری و استخدامی طی بخشنامه ای تکلیف حضور 
کارکنان  در دوران کرونا را مشخص کرد و تا کنون 
نیز در دستور کار قرار داشته است.اما در مدت اخیر 
با افزایش واکسیناسیون و البته روند کاهشی ابتال 
به کرونا و تغییر رنگ مناطق از قرمز به نارنجی و یا 
زرد، این مطرح می شود که آیا ممکن است وضعیت 

دورکاری تغییر کند یا برداشــته شــود؟پیگیری 
موضوع از سازمان اداری و استخدامی با این توضیح 
همراه بود که همچنان بخشــنامه آبان ۱۳۹۹، در 
رابطه بــا دورکاری کارکنان پابرجاســت و تغییر 
تازه ای اعمال نشــده و دســتگاه هــا طبق همان 
دستورالعمل باید در دوران کرونا ادامه دهند.این در 
حالی است که جریان دورکاری، محدود به دوران 
کرونا نبوده و مصوبه مربوطه در سال ۱۳۸۹ از سوی 
هیات دولت صادر شده و این امکان را به دستگاه های 
اجرایی می دهد که براســاس شــرایط دستگاه و 
تشخیص باالترین مقام مســئول بتواند با توجه به 
امکان ارائه خدمات به صــورت الکترونیک و ایجاد 
بســتر برای دورکاری در این رابطه تصمیم گیری 
کنند.بر این اســاس، در حال حاضر با تغییر رنگ 
بندی، در مناطق قرمز در دستگاه های با خدمات 
ضــروری کاهش ۵۰ درصدی نیروها مشــروط به 

این که خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود، در سایر 
دســتگاه های این مناطق هم حضور یک سومی 
و دورکاری به صورت دو ســوم اعمال می شود.در 
مناطق  نارنجی در دستگاه های ارائه دهنده خدمات 
ضروری، حضور کارکنان به صورت دو ســوم و یک 
سوم دورکار هستند و در سایر دستگاه ها حضور ۵۰ 
درصدی بوده و ۵۰ درصد دیگــر امکان دورکاری 
دارند.در مناطق زرد نیز کارکنان دســتگاه های با 
خدمات ضروری باید به طــور کامل و ۱۰۰ درصد 
حضور پیدا کنند، اما در سایر دستگاه ها یک سوم 
به صورت دورکار و دو ســوم خواهند بود.در حالی 
دستگاه ها ملزم به رعایت دســتورالعمل سازمان 
اداری و استخدامی خواهند بود که بعید نیست در 
ماه های آینده و با تکمیل فرایند واکسیناسیون و 
تغییر وضعیت، در رابطه با دستورالعمل فعلی نیز 

تجدید نظر شود.

بانــک مرکــزی چیــن ضمــن ممنوعیــت 
هرگونــه فعالیت مرتبط بــا ارزهــای دیجیتالی 
 در ایــن کشــور، نهادهایــی را  مامــور نظــارت

 بر این قانون کرده اســت.  به گزارش ایسنا به نقل 
از کوین تلگراف، شــرایط برای فعاالن رمزارزها در 
چین روز به روز در حال بدتر شــدن اســت و حاال 
خبر می رسد که بانک مرکزی چین به طور کامل 
هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارزها را ممنوع اعالم 

کرده است.
 این نهاد چینی به ارایه دهنــدگان خدمات مالی 
در چین هشــدار داده که به هیچ وجه نباید امکان 
خرید و فروش ارزهای دیجیتالی را برای مشتریان 
خود فراهم کنند.  طبق بخشــنامه صــادره بانک 
مرکــزی چین، هیــچ درگاه پرداخت و شــرکتی 
اجازه ندارد نســبت بــه تبدیــل ارز دیجیتالی به 
پول فیات یــا برعکس برای مشــتریان خود اقدام 

کند. پیش از این نیز بانــک مرکزی چین چندین 
اقدام علیه رمزارزهــا انجام داده بــود اما برخی از 
 تحلیلگران معتقدند که چین در مقابله با رمزارزها

 جدی تر شده است.
بیل بیشاپ- نویسنده در پایگاه خبری سینوسیزم 
گفت: ممنوعیت جدید نشان می دهد که تالش های 
چندجانبه ای در داخل چین برای مقابله با ارزهای 
دیجیتالی در حال شــکل گیری اســت. به عقیده 
بیشاپ، این دستورالعمل مخرب تر از دستورالعمل 
قبلی در مقابله با اســتخراج کنندگان رمزارزها در 

چین است.
با دستور جدید، ســازمان مدیریت فضای سایبری 
چین، دادگاه عالی خلق چین، اداره امنیت عمومی 
و کلیه بانک ها و نهادهای مالی چین موظف شده 
اند بر اجرای این دستور العمل نظارت کنند.  پیش 
از این نیز یکی از دادگاه های چینی در حکمی اعالم 

کرده بود فعاالن ارزهای دیجیتالــی نباید انتظار 
حمایت قضایی از خود را در صورت بروز مشــکل 
داشته باشــند چرا که از نظر قانونی انجام فعایلت 
های مرتبط با رمزارزها در چین قانونی شــناخته 
نمی شود.   در سال ۲۰۱۷ نیز چین هرگونه عرضه 
اولیه مبتنی بر ارزهــای دیجیتالی را ممنوع اعالم 

کرده بود. 
 یک شــرکت فعال در حوزه ارزهــای دیجیتالی 
که خواســت نامــش فاش نشــود گفــت: قانون 
جدیــد به این معنا اســت کــه اگر کســی اصرار 
به خرید و فــروش ارزهای دیجیتالــی دارد باید 
کامال ریســک آن را قبول کند چرا کــه حتی اگر 
از وی کالهبرداری شــود، قانــون از وی حمایتی 
نخواهد کرد این به ویژه باعث خواهد شــد معامله 
 گران محتاط و یا کسانی که ســرمایه کمی دارند

 قید بازار را بزنند.

نتایج بررسی ها نشــان می دهد که بیشترین سهم 
منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در سال 
گذشته از محل یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره 
مسکن شخصی بوده است.به گزارش ایسنا، تعیین 
حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالشهای 
حوزه روابط کار و دغدغه شورای عالی کار در ماههای 
پایانی هر سال اســت. به اعتقاد کارشناسان موضوع 
سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد تا حداقل 
دســتمزد مصوب بتواند هزینه های زندگی خانوار 
کارگری برای تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد.

قانون کار در ماده ۴۱ صراحتا اعــالم کرده حداقل 
دستمزد کارگران بر اســاس نرخ تورم و به گونه ای 
تعیین شود تا معیشت یک خانوار کارگری که متوسط 
تعداد افراد آن توســط مراجع رسمی اعالم می شود 
را تامین کند.مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به 
متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط 
شهری و روستایی را مورد بررســی قرار داده است.

مبنای متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای 
نقاط شهری و روستایی بر اســاس طرح آمارگیری 
هزینــه و درآمد خانــوار بوده اســت.به موجب این 

گزارش در ســال ۱۳۹۹، متوسط درآمد ساالنه یک 
خانوار شهری ۷۴ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
و متوســط درآمد یک خانوار روســتایی حدود ۴۲ 
میلیون تومان بوده که این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۸ 
در خانوارهای شــهری ۳۸ درصــد و درخانوارهای 
روســتایی ۴۱.۶ درصد رشد داشــته است.در سال 
۱۳۹۹ بیشترین ســهم منابع درآمدی یک خانوار 
شهری معادل ۵۲.۹ درصد و خانوار روستایی معادل 
۳۷.۵ درصد مربوط به ســایر درآمدهای یک خانوار 
بوده اســت.۵۲.۹ درصد منابع درآمدی خانوارهای 
شهری مربوط به ســایر درآمدها بوده که منظور از 
سایر شامل یارانه، اجاره بهای مسکن شخصی، حقوق 
بازنشســتگی و دیگر درآمدهای متفرقه است.۳۱.۴ 
درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری از محل مزد 
و حقوق بگیری، ۱۴.۲ درصد از محل مشاغل آزاد غیر 
کشاورزی و ۱.۵ درصد از محل مشاغل آزاد کشاورزی 

تامین شده است.
در بخش منابع درآمدی خانوارهای روســتایی نیز 
عمده درآمد خانوارها مربوط به مزد و حقوق بگیری 
و سایر درآمدها بوده به نحوی که ۳۷.۵ درصد منابع 
درآمدی خانوارها از اجاره بهای مســکن شخصی، 

یارانه و حقوق بازنشســتگی و ۳۲.۷ درصد از محل 
مزد و حقوق بگیری تامین شده و مابقی به درآمدهای 
حاصل از مشاغل آزاد کشــاورزی و غیر کشاورزی 
اختصاص دارد.همچنین متوســط هزینه ســاالنه 
یک خانوار شــهری در سال گذشــته ۶۳ میلیون و 
۴۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط هزینه یک خانوار 
روستایی ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان بوده که در 
مقایسه با ســال ۱۳۹۸ از رشــد ۳۰.۵ درصدی در 
بخش خانوارهای شهری و رشــد ۳۱.۲ درصدی در 
بخش خانوارهای روســتایی حکایت دارد.نتایج این 
گزارش نشــان می دهد که در ســال ۱۳۹۹ هزینه 
های ساالنه خانوارهای شهری و روستایی به تناسب 
درآمدهای ســاالنه آنها افزایش داشته و تفاوت بین 
درآمد و هزینه ساالنه خانوارهای شهری حدود ۱۱ 
میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸ میلیون 
تومان بوده است.به گزارش ایسنا، بررسی مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت کار از متوسط درآمد پولی 
ساالنه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ نشان داد که 
بیشترین درآمد خانوارها از محل درآمدهای متفرقه 
ای مثل بورس و ســود بانکی و پــس از آن از حقوق 

بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.

ارزش پول ملی ترکیه در کمترین ســطح تاریخی 
خود قرار گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، 
تصمیم غیرمنتظره بانک مرکــزی در کاهش نرخ 
بهره باعث ریزش مجدد ارزش لیر شد. بانک مرکزی 
ترکیه تصمیم گرفت تا نرخ بهــره را با یک درصد 
کاهش به ۱۸ درصد برســاند تا نرخ بهره مجددا به 
سطح خود در ماه آگوست برســد. این نگرانی در 
بین معامله گران وجــود دارد که با روی کار آمدن 
تیم مدیریتی جدید در بانک مرکزی ترکیه، رجب 

طیب اردوغــان مداخالت بیشــتری را در کار این 
نهاد انجام دهد.رییس جمهــور ترکیه که یکی از 
منتقدان سرسخت نرخ بهره باال محسوب می شود 
اخیرا در مصاحبه با یکی از شــبکه های تلویزیونی 
این کشــور گفته بود نرخ بهره باید از مقادیر فعلی 
کمتر شود. وی با بیان اینکه رسیدن به یک محیط 
سرمایه گذاری آرام نیازمند خالص شدن از شر نرخ 
بهره باال است، افزود: نرخ تورم باالی ترکیه در حال 
حاضر بیش از هر چیز دیگری به خاطر باال بودن نرخ 

بهره است.  نگرانی از وضعیت روابط ترکیه و آمریکا، 
کماکان یکــی از اصلی ترین نگرانــی های معامله 
گران بازارهای ارز در این کشور است. رجب طیب 
اردوغان- رییس جمهور ترکیه- با وجود دیدار با جو 
بایدن گفته ترکیه کماکان مصمم به تکمیل خرید 
سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ از روسیه است که به 
یکی از مهم ترین مناقشات واشنگتن- آنکارا تبدیل 
شده و آمریکا نیز به همین دلیل تحریم هایی علیه 

ترکیه اعمال کرده است.  

شغل ۱۱ میلیون ایرانی به شبکه های اجتماعی وابسته است

چین برای مقابله با رمزارزها جدی است؟شرایط حضور کارکنان در زمان واکسیناسیون و تغییر رنگ مناطق

لیر ترکیه در قعر تاریخییارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره، بیشترین منبع درآمد خانوارها
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سرمقاله

شرایط کنترل بلندمدت 
نرخ تورم

انتشــار اوراق با جذاب 
کردن بازار آن ها از طریق 
افزایش نرخ بهره، بدون 
تردید راه موفق و درستی 
نخواهد بود. اخبار منتشر 

شده در رابطه با...

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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 راهکار دولت
 برای مهار تورم

 گرانی و عرضه 
چند نرخی میوه

روز گذشته شاخص کل بیشترین رشد سال 1400 را ثبت کرد

بازگشت پرقدرت  شاخص بورس
صفحه2

صفحه3

 توقف  رشد  مثبت  تولید  صنعتی
موجودی انبار خودروسازان حاکی از 

کاهش ۹.۴ درصدی موجودی این صنعت دارد

رشــد فزاینده نــرخ تــورم سالهاســت در اقتصاد 
 ایــران جا خوش کرده اســت. در حالی کــه به نظر 
می رســد دولتهای پیشــین در مهار نــرخ تورم و 
کاهش کســری بودجه، چندان موفق نبــوده اند، 
دولت ســیزدهم با رونمایی از طرح هــای غیر تورم 
زا تالش برای کاهش نرخ تــورم و افت قیمت کاالها 
دارد. احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز بر تامین 
کســری بودجه بدون روش های تورم زا تاکید کرده 
اســت. در همین بین کارشناســان اقتصادی نیز بر 
این باورند که افزایش انتشــار اوراق با جذاب کردن 
بازار آن ها از طریق افزایش نــرخ بهره، کاهش زمان 
سررســید اوراق و تداوم اعمال ایــن دو موضوع تا 
 پایان ســال، تنهــا برگ برنــده دولت بــرای مهار

 تورم خواهد بود.یک کارشــناس اقتصادی در این 
رابطه می گوید...

افزایش شــدید قیمت میوه که به گــواه آمار بعضی 
مواقع ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد از مزرعــه تا بازار افزایش 
داشت نارضایتی بین مردم و عمدتا طبقه متوسط به 
پایین جامعه که توان خرید نداشتند ایجاد می کرد. 
قیمت ها حتی در میوه فروشی هایی که در مجاورت 
یکدیگر قرار دارند یکسان نبوده و بسیاری از میوه های 
با یک کیفیت نیز با اختالف قیمت فراوان به دســت 
مصرف کنندگان می رســد ومردم از کیفیت پایین 
میوه ها هم گالیه های بسیاری دارند. رئیس اتحادیه 
میوه و سبزی تهران در رابطه با مشکالت بازار میوه 
می گوید: تاثیر گرانی در بازار میوه تنها متوجه مردم 
نیست و میوه فروشان نیز با کاهش درآمد روبرو شده 
اند. در مدت اخیر تقاضا برای لغو مجوز افزایش پیدا 

کرده و بسیاری از اعضای...



اقتصاد2
ایران وجهان

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
نزدیک شدن به توافق هسته ای 

قیمت نفت را متاثر کرد
پیش بینی نزدیک شدن به توافق هسته ای و تقویت 
دالر در کنار دیگر دالیل بیــن المللی از جمله تداوم 
افزایش تولید نفت اوپک پالس قیمت نفت را در هفته 
گذشته متاثر کرد.بر اســاس گزارش بانک مرکزی، 
تداوم افزایش تولید نفت اوپــک پالس طبق برنامه 
پیشــین با وجود پیش بینی به تعویق افتادن بهبود 
اساسی تقاضا به سطوح پیش از شیوع ویروس کرونا 
تا سال آینده، پیش بینی باال رفتن تولید نفت شیل 
آمریکا و آغاز به کار دوباره برخی شرکت های انرژی 
در خلیج مکزیک پس از 2 طوفــان متوالی، افزایش 
احتمالی عرضه نفت با آزادسازی ذخایر استراتژیک 
آمریکا و چین و پیش بینی نزیدک شــدن به توافق 
هســته ای با ایران و تقویت دالر، از شــدت تقویت 
بهای نفت کاست.بهای نفت خام پایه آمریکا در روز 
جمعه نسبت به جمعه هفته قبل آن، به دالر و یورور 
به ترتیب 3.23 و 3.98 درصد افزایش یافت. به نرخ 
های پایان وقت بازار نیویورک، بهای هر بشکه نفت 
خام پایه آمریکا در محــدوده 70.45-72.61 دالر و 

59.65-61.72 یورو معامله شد. 

بانکی که سود نمی گیرد، سودساز 
شد

بانک مهر ایران که همه تســهیالت خــود را به صورت 
قرض الحســنه و بدون دریافت سود پرداخت می کند، 
به علت مدیریت مالی صحیح، تا پایان سال 1399 بیش از 
9363 میلیارد ریال سود انباشته ساخته است.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، بررسی  
صورت های مالی بانک مهر ایران نشــان می دهد سود 
انباشته این بانک از 3951 میلیارد ریال در سال 1398 
به بیش از 9363 میلیارد ریال در سال 1399 رسیده و 
نزدیک به 137 درصد رشــد داشته است.همچنین در 
صورت سود و زیان این بانک مشخص است سود خالص 
سال 1399 بانک مهر ایران 7067 میلیارد ریال بوده که 
نسبت به سال پیش از خود تقریباً رشدی 19 درصدی را 
تجربه کرده است.تحقق سود انباشته نزدیک به 10هزار 
میلیارد ریال تا پایان سال 1399 در حالی است که بانک 
مهر ایران سودی از مشتریان خود دریافت نمی کند و 
حداکثر کارمزد دریافتی از مشــتریان بابت تسهیالت 

قرض الحسنه 4 درصد است.

ضرورت حفظ حلقــه اتصال 
بانک و مشتریان

  مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران بر ضرورت 
حفظ ارتباط بانک و مشتریان تاکید کرد و گفت: ارتباط 
مستمر بانک با مشتریان با ارائه بسته کاملی از تسهیالت 
و خدمات میسر اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در بازدید 
مجازی از شعبه اصفهان با اشاره به ظرفیت های بالقوه این 
استان در تولید صادراتی، اظهار داشت: شعبه اصفهان از 
شعب فعال و موثر بانک توسعه صادرات ایران بوده که از 
بدو تاسیس تا کنون عملکرد مطلوبی را در راستای اهداف 
بانک داشته است.وی ضمن امیدواری برای بهبود هرچه 
بیشترعملکرد شعبه اصفهان، تصریح کرد: بانک توسعه 
صادرات به دلیل وجود صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
مطرح و فعال در این اســتان نگاه ویژه ای به این شعبه 
دارد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه 
به عنوان یک بانک حمایتی و توسعه ای، نقش خود را 
فراتر از دایره اعطای تسهیالت تعریف کرده ایم، گفت: 
این بانک آمادگی دارد در حوزه های مختلف، خدمات 
تخصصی و آموزشــی خود را در اختیار صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان صادرات محور و نیز شرکت های دانش 

بنیان قرار دهد.

تسهیالت اشتغالزایی بانک توسعه 
تعاون به کمیته امداد امام خمینی 

۷۰۰ درصد افزایش یافته است 
تسهیالت اشتغالزایی بانک توسعه تعاون به مدد جویان 
کمیته امداد امام خمینی 700 درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با حضور در برنامه »موکب 
اشتغال محرومان« که در آستانه اربعین حسینی برگزار 
شد،گفت:در موضوع اشتغال از سال 1395 به صورت فعال 
حضور پیدا کردیم و نهادهای حمایتی همچون کمیته 
امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در اولویت پرداخت 
تسهیالت اشــتغالزایی قرار گرفتند.حجت اله مهدیان 
افزود:از ســال 95 تا 98 میزان تسهیالت اشتغالزایی به 
مددجویان کمیته امداد به 100میلیارد تومان رسید .وی 
ادامه داد: از ســال 96 به بعد جهش اساسی در پرداخت 
تسهیالت اشتغالزایی از سوی بانک توسعه تعاون را شاهد 
بودیم و میزان تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی با یک رشد چشمگیر به 800 میلیارد 

تومان رسید.

اخبار

بانک ها

اخبار ضد و نقیض و پاس 
کاری ایران و آمریکا درباره 
زمان دقیق مذاکرات برجام 
، باور معامله گران بازار ارز 
را به این رســانده است که 
زمان مذاکرات در هاله ای از ابهام است و فعال خبر 
دقیقی به گوش نمی رســد و یکی از دالیل صعود 
قیمت دالر و قیمت سکه هم همین است.به گزارش 
اقتصاد نیوزبدون شــک این روز ها  برجام  و زمان 
شــروع مذاکرات وین یکی از موضوعــات داغ در 
اخبار سیاسی ایران و جهان است. بازار ارز و طالی 
تهران هفته گذشته تحت تاثیر این موضوع به حالت 
دفاعی در آمد. معامله گران دالر با احتیاط بیشتری 
در بازار قدم برداشــتند.قیمت دالر و قیمت سکه 
در شروع معامالت بازار امروز روند صعود را دنبال 
کرد .امروز شــنبه 3 مهر ماه  قیمت دالر با افزایش 
0.54 درصدی، از 27.450 )بیســت و هفت هزار 
و چهارصد و پنجاه ( تومان به 27.600 )بیســت و 
هفت هزار و ششــصد ( تومان رسید. این اسکناس 
آمریکایی در روز پنجشنبه گذشته با قیمت 27 هزار 
و 450 تومان به کار خود پایان داده بود.قیمت سکه 
هم در بازار امروز هم گام با دالر آمریکا گران شــد. 
قیمت سکه در معامالت روز پنجشنبه مرز حساس 
11 میلیون و 800 هزار تومان را حفظ کرد. این فلز 
گران بها در انتهای معامالت روز پنجشنبه با قیمت 

11 میلیون و 865 هزار تومان بســته شد.  در بازار 
امروز قیمت سکه 2000هزار تومان دیگر پیشروی 

کرد و با 11 میلیون و 867 هزار تومان مبادله شد.
اخبار ضد و نقیــض و پــاس کاری دو طرف مذاکره 
کننده درباره زمان دقیق  شروع مذاکرات برجام ، باور 
معامله گران بازار ارز را به این رسانده است  که زمان 
مذاکرات در هاله ای از ابهام است و  فعال خبر دقیقی 
به گوش نمی رسد و یکی از دالیل صعود قیمت دالر  و 

قیمت سکه هم همین است.جوئی هود، دستیار وزیر 
خارجه آمریکا روز جمعــه به  »العربیه« گفت که اگر 
ایران قصد دارد مذاکرات هسته ای جهت احیای برجام 
را ازسربگیرد باید »فورا اقدام« کند. وی گفت: تعهد 
ما برای این کار )بازگشت به برجام( نامحدود نیست 
چراکه برجام دیگر منافع عدم اشــاعه ای که زمانی 
داشــت را دیگر برآورده نمی کند. پس ما از ایرانیان 
می خواهیم که فورا اقدام و با ما در وین مالقات کنند.

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه آفریقای 
جنوبی سیاست خارجی دولت جمهوری اسالمی را 
سیاستی عمل گرایانه خواند و گفت: ایران به مذاکرات 
برجام بازمی گردد، اما اقتصاد خود را به این مذاکرات 
گره نمی زنــد و در صورتی که طرف هــای مقابل به 
اجرای تعهدات خود بازگردند، ایران نیز چنین خواهد 
کرد. امیرعبداللهیان در گفتگویی با شبکه ان بی سی 
نیز  تاکید کرد : آن ها می گویند »ما آماده بازگشت به 
تکمیل تعهدات مان هســتیم«، اما هیچ اقدام عملی 
برای نشان دادن و ثابت کردن عزم شان به ملت و دولت 
جدید ایران نشــان نداده اند و بدتر از همه این است 
که همزمان تحریم های جدیــدی را اعمال کرده اند.

وزیر خارجه کشــورمان تصریح کرد که این به عهده 
آمریکا است که نشان دهد پس از خروج سه سال پیش 
دونالد ترامپ از برجام، واشنگتن برای بازگشت به این 
توافق جدی است. وی در این زمینه گفت: به عبارت 
دیگر، رئیس جمهور بایدن به رفتــار رئیس جمهور 
پیشین خود اعتراض کرده و همچنان نیز می کند، اما 
تحریم هایی که آقای ترامــپ علیه ایران اعمال کرده 
بود توســط آقای بایدن به دقت ادامه پیدا می کنند.

سعید خطیب زاده ، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روز گذشته در توئیتی  نوشت : مذاکره برای مذاکره 
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. همینطور این تصور 
غلط که "تروریسم اقتصادی" نتیجه بخش است.زمان 
آن فرارسیده است که آن طرفی که یکجانبه برجام را 
ترک کرد، از خواب برخاسته و چشمان خود را به روی 

واقعیت بگشاید.

مذاکرات برجام در هاله ای از ابهام

 سیگنال منفی به دالر و سکه

رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح کرد؛

 در واکسیناســیون بــه مــرز
 ۵۰ میلیون رسیده ایم

رییس جمهور با اشــاره به نزدیک شدن آمار 
واکسیناســیون به حدنصــاب 70 درصدی 
جمعیت هــدف در جامعــه، گفــت: امروز 
به نقطه ای رســیده ایم که به جــای اعمال 
محدودیت هــای جدیــد باید دربــاره رفع 
محدودیت ها برنامه  ریــزی و تصمیم گیری 
کنیم، اما باید مراقب باشیم که در اجرای دقیق 
شیوه نامه های بهداشتی سستی ایجاد نشود.

سید ابراهیم رییســی روز شنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با اشاره به هفته دفاع مقدس 
و همچنین تسلیت اربعین حسینی، گفت: رمز 
عبور از مشکالت کشــور برخورداری از روحیه 
بســیجی و جهادی و همان روحیه ای است که 
دفاع مقــدس را اداره و آن روزهای ســخت را 
به روزهای روشــن پیروزی تبدیل کرد.رییس 
جمهور با بیــان اینکه اگر روحیــه جهادی به 
میدان بیاید نه تنها کرونا که همه ســختی ها و 
مشکالت پشت سرگذاشــته خواهد شد، گفت: 
با تالش های ارزشمند انجام شده برای واکسینه 
کردن سراسری به 50 میلیون رسیده ایم و الزم 
است برای کســب و کارها مطابق شرایط جدید 
برنامه ریزی شــود.آیت اهلل رییسی همچنین با 
قدردانی از دست اندرکاران طرح شهید سلیمانی 
اظهار داشت: این طرح باید با سرعت ادامه یابد 
چرا که نظام بهداشتی کشور را از جایگاه واکنشی 
و انفعالی بــه موضع فعال در مقابل گســترش 
بیماری ارتقا داده است.رییســی تصریح کرد: 
نکته مهم در کنار گسترش واکسیناسیون این 
است که رعایت شیوه نامه های بهداشتی کاهش 
پیدا نکند. اعمال قانون و نظارت بر اجرای شیوه 
نامه ها همزمان با گسترش واکسیناسیون باید 
تشدید شــود تا واکسیناسیون سراسری به نحو 
احسن اثربخش باشد.رییس جمهور با تاکید بر 
ضرورت کنترل دقیق ورود و خروج افراد از کشور، 
گفت: افرادی که در این کنترل ها مشــکوک به 
ابتال باشــند حتما باید قرنطینه شوند.آیت اهلل 
رییســی با بیان اینکه محدودیت های هوشمند 
باید جای محدودیت ها و تعطیلی کسب و کارها 
را بگیرد و این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق 
است،گفت: سامانه هوشمند طراحی شده برای 
کنترل کرونا باید به شــکل آزمایشی اجرا شود 
و همه دســتگاه ها با هماهنگی کامل اطالعات 
الزم برای تکمیل این سامانه  را در اختیار وزارت 
بهداشت قرار دهند.رییس جمهور با استقبال از 
پیشنهاد استفاده از کارشناسان هوش مصنوعی 
در تکمیل این ســامانه اظهار داشت: نکته مهم 
دیگر، تهیه پیوست اطالع رسانی درباره کارآمدی 
این سامانه اســت تا همزمان با اجرای آزمایشی 
سامانه از عملکرد آن اطمینان حاصل شود و به 
نگرانی ها درباره عملکرد آن نیز پاسخ داده شود.

ایجاد کارگروه به منظور بررسی 
راهکارهای گسترش همکاری های 

تجاری
رییس کل بانک مرکزی گفت: گسترش روابط 
تجاری و بانکی بین ایران و سریالنکا بر اساس 
تامین مالی صادرات و واردات بین دو کشور و 
ارائه مکانیزمهــای پرداخت و دریافت به طور 
مســتقیم و غیر مســتقیم امکان پذیر است.

کمیجانی ر دیدار با وزیر انرژی کشور سریالنکا 
ضمن اســتقبال از گسترش مبادالت تجاری 
بین دو کشور و با اشاره به سابقه روابط تجاری 
میان ایران و ســریالنکا گفت: انتظار می رود 
سریالنکا از منافع کشور ایران در محافل بین 
المللی به عنوان کشوری مستقل حمایت کند.

کمیجانی با تاکید بر پشتیبانی بانک مرکزی 
و نظــام بانکی ایران از تامیــن مالی صادرات 
و واردات بین دو کشــور و ارائه مکانیزم های 
پرداخــت و دریافت به طور مســتقیم و غیر 
مســتقیم افزود: گســترش روابط تجاری و 
صادرات و واردات متقابــل و نیز حل و فصل 
مسائل مالی بین دو کشور بر اساس تفاهمات 
و مذاکرات صورت گرفته در دستور کار است و 
این دیدار می تواند سرآغازی برای بسط روابط 
تجاری و بانکی بین دو کشور باشد.رییس کل 
بانک مرکزی به منظور انعطاف هرچه بیشتر و 
یافتن راه هایی برای گسترش همکاری ها میان 
دو کشور، پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل 
از متخصصین کشور ســریالنکا، کارشناسان 
بانک مرکزی، تجار و ســایر فعاالن اقتصادی 
را به منظور بررســی راهکارهای گســترش 
همکاری های تجاری و نیز راهکارهای تسویه 

بدهی ارائه کرد.
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رئیس شورای رقابت از مصوبه واردات خودرو حمایت کرد 
و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید 
داخلی دانست، در عین حال معتقد است که اگر جریان ارز 
واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران خودرو 
هم بی حســاب و کتاب ارز برای واردات قطعات مصرف 
می کنند.به گزارش ایسنا،مصوبه اخیر مجلس  در رابطه 
با واردات خودرو که به منظور ساماندهی صنعت خودرو 
مصوب شده بود، واکنش های متفاوتی به همراه داشت.

در این مصوبه در کنار شــرایط تعیین شده، مقرر شد که 
سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماه یکبار 
توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت 
به تقاضای موثر خودروهای ســواری طی یکســال قبل 
مشخص شود، این در حالی بود که پیش از این مسئوالن 
شورای رقابت به نوعی موافقت خود برای واردات خودرو را 

اعالم کرده بودند.این که در حال حاضر شــورا چه نظری 
در رابطه با مصوبه مجلس داشته و آیا می تواند بر تغییر 
وضعیت بازار خودرو موثر باشد، موضوعی است که از رضا 
شیوا -رئیس شــورای رقابت- مورد پیگیری قرار گرفت 
و وی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.رئیس شــورای 
رقابت با اشــاره به این که واردات خودرو و رایزنی در این 
رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمی گردد، 
افزود: در دولت گذشته نیز شورای رقابت چندین بار طی 
مکاتبه ای خواستار برنامه ریزی برای واردات خودروهای 
پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود، اما به هر صورت دولت 
به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی 
صورت نگرفت.وی با بیان این کــه ما بحثی برای واردات 
خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شد: همواره 
براین تاکید داشته ایم خودروهای پرتیراز که عامه مردم 

بتوانند از آن استفاده کنند،  در چارچوب تعیین شده وارد 
کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار داده 

و رقابت ایجاد کند.

۱۵ خودرو ساز نداریم، بقیه مونتاژکارند
شیوا با بیان اینکه در حال حاضربازار خودروی ایران اتحصاری 
است و در این سالها هراندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان گسترش تالش کردند نتوانستند خودروسازهای 
جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشــایندی 
نیســت گفت: برخی می گویند در حال حاضر بیش از 15 
خودروســاز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می 
کنند،در حالی که این طور نیســت و مــا در عمل فقط دو 
خودروساز اصلی داریم و مابقی این، مونتاژکارهای خودرو 
هستند که مانند قارچ در حال رشداند.وی با اشاره به مخالفت 

ها به دلیل ارزبری واردات خودرو در شرایط فعلی نیز گفت:باید 
توجه داشت که همین شــرکت های مونتاژکار خودرو هم 
ارزبری دارند و وضعیت ارزی آنها حساب و کتابی ندارد، به هر 
صورت آنها برای تامین قطعات جهت مونتاژ خودرو واردات 
انجام داده و به نوعی همان ارز را مصرف می کنند ،بنابراین 
باید این وضعیت ســر و سامان داده شــود و واردات خودرو 
در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آیین نامه صورت بگیرد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که برخی واردات خودرو را 
متعارض با اقتصاد مقاومتی می دانند ادامه داد: اتفاقا اینگونه 
نیست، اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح باال در بازار 
رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می تواند بازار 
فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت 
کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار 
نباشد به طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.

بررسی ها بیانگر این اســت که برای دومین بار متوالی 
رشــد تولید صنعتی تحت تاثیر محدودیت های تامین 
برق صنایع فوالد و سیمان قرار گرفته است و موجودی 
انبار خودروســازان نیز حاکی از کاهش 9.4 درصدی 
موجودی این صنعت دارد که به معنای تداوم پیشــی 
گرفتن فروش خودروسازان نسبت به تولید آن هاست.

به گزارش ایسنا، پژوهشــکده پولی و بانکی کشور در 
گزارش ماهانه خود اعالم کرد که رشد مثبت شاخص 
تولید صنعتی در مردادماه بعد از 14 ماه متوقف شــد و 
رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به محدوده صفر درصد رسید.نگاهی به رشد این شاخص 
در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی رشد شاخص تولید 
صنعتی در ماه های اخیر دارد و برای دومین ماه متوالی 
رشــد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت های تامین 
برق صنایع فوالد و ســیمان قرار گرفت و رشد شاخص 
تولید صنایع فلزات اساسی و کانی های غیر فلزی تحت 
تاثیر ایــن محدودیت ها در مرداد ماه نســبت به مدت 
مشابه به ترتیب به 8٫6 - و 4٫2 - درصد رسید.  عالوه 
براین، شاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مرداد 
ماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می دهد که 
افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به 
همراه روند کاهشی رشد تولید می تواند نشانه هایی از 

کاهش بیشتر رشد تولید در ماه های آتی باشد.

 اوضاع سودآوری شرکت های صنعتی 
بررسی وضعیت ســودآوری شرکت های صنعتی 
نشان می دهد که تعداد شــرکت های زیان ده در 
صنایــع تولیدکننده محصوالت ضــروری یعنی 
صنایع غذایی و صنایــع دارویی که درگیر قیمت 
گذاری های دستوری هســتند، افزایش داشته و 
رشد سود اسمی شرکت های این دو صنعت در سه 
ماهه اول 1400 نسبت به مدت مشابه به ترتیب 

16 - و 22 درصد بوده است.
از سوی دیگر، سود اسمی شــرکت ها در صنایع 
صادراتی ماننــد محصوالت شــیمیایی و فلزات 
اساسی در ســه ماهه نخست ســالجاری نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل بیش از 200 درصد 
رشد کرده اســت.طبق این گزارش، در فروردین 
و اردیبهشت ماه ســالجاری تغییر در موجودی 
انبار شــرکت های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل 
توجه استراتژی فروش شــرکت های خودروساز 
قرار گرفت و شــاخص کل موجودی انبار صنعت 
کاهــش در موجودی انبــار را نشــان داد اما در 

ســه ماهه اخیر از خــرداد تا مــرداد، موجودی 
 انبار در بخــش صنعت به طور متوســط افزایش

 را نشان می دهد. 

رشــد منفی فــروش کل صنعت در 
مردادماه 

به عبارت دیگر رشــد فروش در ماه هــای اخیر کمتر 
از رشــد تولید بوده اســت و حتی در مرداد ماه رشــد 
فروش کل صنعت نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
منفی نیز بوده اســت.جزئیات تغییرات موجودی انبار 
محصوالت شرکت های صنعتی نشان می دهد، صنعت 
محصوالت شیمیایی که در ماه های اخیر همواره کاهش 
در موجودی انبار را تجربه کــرده بود در تیر ومردادماه 
با افزایش در موجودی انبار مواجه شــده است.با توجه 
به رشــد نزدیک صفر این صنعت در تیــر و مردادماه 
می تــوان گفت که فــروش شــرکت های این صنعت 
در دو ماه اخیر نســبت به مدت مشــابه کاهش داشته 
 اســت که می تواند به رشــد منفی تولید این صنعت

در ماه های آتی منجر شود. 

وضعیت موجودی انبار خودروسازان   
یکی از صنایعی که در دوره های اخیر بیشــترین 
تغییــر را در موجــودی انبــار دارد صنعــت 

خودروسازی است.
 ایــن صنعت  از مــرداد مــاه 1399 تا اســفند 
1399 بــه طــور متوســط در هر مــاه 12٫8 
درصد بــه موجودی انبــار خود اضافــه کرد اما 
در اردیبهشــت ماه ســال جاری رشــد فروش 
حدود 27 درصد بیشــتر از تولید بوده اســت که 
 به معنی کاهش موجودی انبار انباشــته شــده 

در ماه های قبلی است.
در تیر ماه نیز رشــد فروش ایــن صنعت حدود 
15٫1 درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده 
که نشــان دهنده کاهش در موجــودی انبار این 
صنعت شده اســت و در ادامه این روند، مردادماه 
نیز موجودی انبار این صنعت 9٫4 درصد کاهش 
یافت. در صنعــت فلزات اساســی کاهش تولید 
در مردادمــاه با کاهــش موجودی انبــار در این 
ماه همراه بــوده که محدودیت از ســمت عرضه 
رشــد تولید این صنعت را منفی کرده اســت و 
همانطور که در بخش قبل اشاره شد محدودیت 
 در تامین برق در صنعت فوالد محدودیت بخش 

عرضه در این صنعت بوده است.

در اولین روز کاری هفته شــاخص جهش مهمی 
داشت. بیشترین رشد در سال جاری را ثبت کرد و 

به کانال میلیونی بازگشت.
در معامالت امروز بورس تهران شاخص کل بورس 
با رشــد 35 هــزار و 653 واحدی نســبت به روز 
چهارشــنبه به رقم یک میلیون و 422 هزار واحد  
صعود کرد. بدین ترتیب شــاخص پس از 2 روز به 
کانال 1.4 میلیونی بازگشت. صعود 35 هزار واحدی 
شاخص کل بیشترین میزان رشد شاخص در سال 

1400 است.
شاخص هم وزن نیز با رشد 7 هزار و 442 واحدی در 
سطح 422 هزار و 941 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس 293 واحد باال آمد و در سطح 

20 هزار و 857 واحد قرار گرفت. 

ورود پول حقیقی پس از 6 روز
روز شــنبه پس از شــش روز ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 276 
میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شــد. در 
معامالت امروز بیشترین ورود پول حقیقی به سهام 

شپنا )پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 102 میلیارد 
تومان بود. پس از شپنا، شتران )شرکت پاالیش نفت 
تهران( و شپدیس )پتروشیمی پردیس( بیشترین 

ورود پول حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز شنبه نمادهای »فوالد«، »فملی« و »فارس« 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین ســه نماد »کاال«، »فســبزوار« و »آپ« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»هرمز« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شــاخص کل 

فرابورس داشتند و »بپاس«، »فرابورس« و »فجهان« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس فسبزوار 
صدرنشین است و شستا و برکت در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز فجهان، مدیریت و توسن 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد 
امــروز ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 24 
هزار و 859 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز 
  چهارشــنبه 73 درصد افزایش یافته است. ارزش 
معامالت خــرد نیز با افت 19 درصدی نســبت به 
روز کاری قبل به رقم 7 هزار و 202 میلیارد تومان 

رسید.

افزایش ارزش صف های پایانی بازار
در پایــان معامــالت امــروز ارزش صف هــای 
خریــد نســبت بــه پایــان روز کاری گذشــته 
27  درصد رشــد کــرد و در رقــم 445 میلیارد 
تومان ایســتاد. ارزش صف های فــروش نیز 126 
 درصــد افزایــش یافــت و 532 میلیــارد تومان

 شد.
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز )شکام( 
با صف  خرید 71 میلیارد تومانــی در صدر جدول 

تقاضای بازار قرار گرفت. 
پــس از شــکام، نمادهــای توســن )توســعه 
ســامانه نرم افزاری نگیــن( و شــبندر )پاالیش 
 نفــت بندرعبــاس( بیشــترین صــف خرید را 

داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به کدما )شرکت معدنی 
دماوند( تعلق داشــت که در پایان معامالت صف 

فروش 157 میلیارد تومانی داشت.
 پس از کدما، کاال )شــرکت بــورس کاالی ایران( 
 و فرابورس )شــرکت فرابورس ایران( بیشــترین

 صف فروش داشتند.

روز گذشته شاخص کل بیشترین رشد سال 14۰۰ را ثبت کرد

بازگشت پرقدرت  بورس

رئیس شورای رقابت اعالم کرد

 ارزبری  بی حساب و کتاب مونتاژکاران

موجودی انبار خودروسازان حاکی از کاهش ۹.4 درصدی موجودی این صنعت دارد

 توقف  رشد  مثبت  تولید  صنعتی
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شرایط کنترل بلندمدت نرخ تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان

انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آن ها از طریق افزایش نرخ بهره، بدون تردید راه موفق و درستی نخواهد بود. اخبار منتشر شــده در رابطه با رشد تورم در روزهای گذشته نشان می دهد اقتصاد ایران درگیر تورم 46 
درصدی شده است. تورم 46 درصدی یک درصد هم از تورم ماه گذشته بیشتر شده است. بنابراین فاصله نرخ تورم با نرخ سودی که به اوراق می دهند بسیار زیاد شده و این شکاف جذابیتی برای خریداران اوراق نخواهد 
داشت. این بدان معناست که برآیند آن برای خریداران اوراق زیان است. نرخ سود را نمی توان به این نرخ تورم رساند. همچنین دست سیاست گذار هم برای افزایش نرخ بهره باز نیست. نرخ سود می بایست با متغیرهای 

دیگر اقتصادی نیز هماهنگ باشد. 
سیاست گذار در بهترین شرایط تنها می تواند 2 تا 3 درصد نرخ سود را افزایش دهد. این مقدار نیز اصال جذابیتی برای خرید این اوراق نخواهد داشت. دولت باید به دنبال راهکارهایی برای رشد تولید و رونق آن باشد. 
متاسفانه سیاست گذار اقتصادی راه کوتاه مدت را انتخاب می کند و بازی کردن با متغیرهای اقتصادی را در پیش می گیرد. دولت سعی می کند تقاضا را کاهش دهد. در دو سه سل اخیر دولت ها آنقدر با این مقدارها 
بازی کرده اند که تقاضا به کف خود رسیده است. سیاست گذار این روش را انتخاب می کند تا نظام اقتصادی بتواند در بخش عرضه خود را آماده کند. پس در بخش عرضه هنوز موفق به افزایش نشده اند. این در حالی 

است که با ادامه تحریم ها هم نمی شود راههای سمت تقاضا را تحریک کرد. 
از سوی دیگر همتی هم برای کنترل بلندمدت نرخ تورم وجود ندارد. کنترل نرخ تورم برای همیشــه و تعادل رسیدن آن نیازمند راهکارهایی است که با هماهنگی تمام اجزای نظام باید تحقق پیدا کند. باید سیاست 
گذار برخی از این موانع و بروکراسیها را حذف کند. بنابراین شاید بهترین راه، برداشتن تحریم ها باشد. لغو تحریم ها چه با به نتیجه رسیدن برجام و یا هر راه دیگری می تواند برای کنترل تورم بیشتر از هر راه حلی که 

موجود است، راه گشا باشد. 
دولت ها، در مورد جراحی های عمیق اقتصادی به صورت ریشه ای عمل نکردند و سی سال است که حرفهای تکراری می زنیم و می شنویم بدون اینکه مشکلی حل شود و دلیلش هم ریشه ای نپرداختن به موضوعات 
است. اگر مشکل تحریم ها رفع نشود بعید است که دولت سیزدهم تا پایان امسال بتواند تورم را کاهش دهد. در خیلی کشورهای پیشرفته دنیا، دیکتاتوری تولید حاکم است، این بدین معنا است که این کشورها با هر 

عامل اعم از فرد و سازمانی که باعث کاهش تولید داخل و اشتغال شوند بی رحمانه برخورد می کنند و در مقابل از تولیدکنندگان حمایت و آنها را تشویق می کنند. 

با گذشت یک هفته از ارسال طرح ساماندهی بازار خودرو 
در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو 
مغایر با قانون شناخته شد.24 شهریورماه امسال طرح 
ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده 
بود در نهایت با اعمال اصالحاتی در مجلس یازدهم به 
تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ماده 4 این طرح 
که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی 
می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر 
کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از 
طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی 
تمام برقی یا دونیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی 
بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و باالتر و یا دارای 
شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر برحسب گواهی های 
استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".

عالوه بر این  در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ 
تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شــود همچنین 
سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک 
بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه 
نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال 
گذشته تعیین می شــود.همچنین در تبصره سه آمده 
است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات 

پس از فروش، صرفاً از خودروســازان خارجی ممنوع 
است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین 
می شود همچنین واردات مجدد اقالم ممنوع و در حکم 
کاالی قاچاق است.با گذشت یک هفته از ارسال این طرح 
در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو 

مغایر با قانون شناخته شد. 
طبق اعالم هادی طحان نظیف ســخنگوی شــورای 
نگهبان"  ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این 
مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت 
این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز اســت که از 
مجلس خواستیم که این موضوع دقیق تر و شفاف تر بیان 
شود".وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب 
ســایر مقررات توسط وزارت صمت اســت که ابهامی 
درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق تر مطرح 
شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق تر است.طحان 
نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مستقر است طی نامه ای مواردی از این مصوبه را به 
عنوان مغایر با سیاست ها اعالم کرده بود که ما در شورای 
نگهبان بر اساس مقررات موظف هســتیم آن ها را به 

مجلس منعکس کنیم.

آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر کشور، از 
تولید بالغ بر ١٠6 هزار تن از انواع تایر خودروها حکایت دارد 
که تولید این کاال در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد ٠.4  درصدی به لحاظ وزنی 
و افت ١.۵ درصدی به لحاظ تعدادی را ثبت کرده است.بر 
اساس آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور از ابتدای سال 
جاری تا پایان مرداد ماه، در مجموع ١٠6 هزار و 2۸۹ تن 
تایر خودرو تولید شده است که این وزن از تایرها معادل ۹ 
میلیون و ۸١٠ هزار و ١3٠ حلقه تایر اســت. بررسی آمار 
نشان می دهد که تولید تایر در مدت مذکور امسال نسبت 
به ١٠۵ هزار و ۸63 تن تولید شده معادل ۹ میلیون و ۹۵۷ 
هزار و 2۸١ حلقه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته 
به لحاظ وزنی ٠.4 درصد افزایش و از منظر تعداد حلقه ها 
با ١.۵ درصد کاهش تولید روبرو شــده است.طبق آمار در 
پنج ماه نخست سال جاری، بیشترین رشد تولید، مختص 
تولید تایر دوچرخه و موتور و تایرهای وانتی است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته هر یک ١۹ درصد به لحاظ 
وزنی افزایش تولید داشته اند. همچنین بیشترین سهم از 
میزان کل تولید تایرها در پنج ماهه  امسال متعلق به تایر 
سواری هاســت. از میزان تولید تایرهای تولیدی در پنج 
ماهه امســال، 6١ هزار و 2۹2 تن، معادل هشت میلیون 
و ۵٠۹ هزار و 6۸۵ حلقه متعلق به تایرهای سواری است 
که هم به لحاظ وزنی و هم تعدادی کاهش ســه درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.  از 

ابتدای سال ١4٠٠ تا پایان مردادماه، ١١ هزار و شش تن 
تایر وانتی و ۷3۵3 تن تایر دوچرخه وموتور و در کشور تولید 
شده است که رشد ١۹ درصدی را نسبت به پنج ماهه اول 
سال گذشته، را هر یک ثبت کرده اند.  در مدت مذکور سال 
جاری همچنین با رشد هفت درصدی نسبت به مجموع پنج 
ماهه ابتدایی سال گذشته، 22 هزار و ۷۵3 تن تایر باری و 
اتوبوسی در داخل کشور تولید شده است.  در مقابل اما تولید 
تایرهای کشاورزی ســبک با افت 3٠ درصدی، تایرهای 
راه سازی و صنعتی با افت ١6 درصدی و تایرهای سنگین با 
افت دو درصدی نسبت به پنج  ماهه ابتدایی سال ١3۹۹، 
به ترتیب ١۵6١ تن تایر کشاورزی سبک، 2٠٠۷ تن تایر 
راه ســازی و صنعتی و ۷6۷٠ تن تایر کشاورزی سنگین 
توسط تایرسازان داخلی تولید شــده است.  در نهایت نیز 
طبق آمار در مدت پنج ماهه امســال با افت پنج درصدی  
3۵6۷ تن انواع تیوب تولید شده  است.  این کاهش تولید 
تایر توسط تولیدکنندگان و انجمن تایر به سبب تولید مازاد 
نیاز بازار و نبود تقاضای متناسب با حجم تولید  که منجر به 
انباشت برخی سایز تایرها شده بود؛ پیش بینی شده بود.

عالوه  بر این پس از مخالفت سازمان حمایت با درخواست 
تولیدکنندگان برای افزایش ١۵ درصدی قیمت انواع تایرها،  
شنیده می شود که کارخانه های تولیدکننده به شیوه خود 
دست به کار شده تا با کمبود عرضه الستیک در بازار باعث 
افزایش غیرمستقیم الستیک شوند تا در نهایت دولتی ها به 

افزایش قیمت های رسمی رضایت دهند.

طبق گفته عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران قیمت لباس فرم مدرسه در مقطع 
ابتدایی پسرانه و دخترانه حدود 2٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان 
است و لباس های دوره متوســطه دخترانه نیز از جنس 
داکرون بروجرد است که 2۵٠ تا 2۸٠ هزار تومان قیمت 
دارد.اکرم عیوض خانی اظهار کرد: شــرایط تولید لباس 
مدرسه امسال نسبت به سال گذشته بهتر بود. سال گذشته 
سفارش ها کاهش چشمگیری داشت و تعداد مدارسی که 
برای کل دانش آموزان لباس فرم تهیه کردند ناچیز و عموم 
سفارش ها برای مقاطع پیش دبستانی و کالس اولی ها بود. 
اما امسال مدارسی که برای کل دانش آموزان سفارش لباس 
دادند خیلی بیشتر از سال گذشته بود. وی با اشاره به تسریع 
روند واکسیناسیون گفت: بسیاری از مدارس امید دارند از 
آبان ماه کالس ها حضوری تشکیل شود و به دنبال لباس 
فرم هســتند. حتی برخی مدارس االن برای لباس اقدام 

کردند و پیش بینی می کنیم در ماه های اول سال تحصیلی 
جاری و حداقل تا پایان آبان نیز این روند ادامه داشته باشد. 
این در حالی است که در گذشته پایان کار تولید لباس فرم 
مدرسه عموماً آخر شــهریور ماه بود. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه از 
ریزش تولیدکنندگان لباس فرم مدرسه خبر داد و گفت: 
واحدهای باقی مانده با مشتریان جدید مواجه هستند که 
خود این موضوع نشان دهنده ریزش واحدهای دیگر است. 
پدیده ای دیگری که با آن مواجه شــدیم راه اندازی پیج 
اینستاگرام برای مدارس حتی در شهرستان های کوچک 
اســت. به گفته وی قیمت لباس فرم مدرســه در مقطع 
ابتدایی پسرانه و دخترانه حدود 2٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان 
است که سقف قیمت مربوط به کارهای سه تیکه شامل 
ژیله، شلوار و پیراهن یا سارافون، شلوار و پیراهن از جنس 

جین، کتان و سایر کاالهای لوکس است. 

رئیس اتحادیه ســراجان تهران از کاهش بیش از ۹٠ 
درصدي تقاضا در این صنف خبر داد و گفت که صادرات 
کیف نیاز به حمایت دارد.سید محمود موسوي با بیان 
اینکه طي دو سال گذشــته با توقف سفرهاي زیارتي، 
عروسیها و مهمانیها و همچنین رواج آموزش مجازي، 
آسیب ســختي به این صنف وارد شــد، اظهار کرد: در 
چنین شرایطي تقاضا نه تنها براي کیف مدرسه بلکه براي 
کیفهاي زنانه، چمدان و امثال آن نیز کاهش یافته است.

وي همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز گفت: 
در نتیجه مجموع این شرایط خیلي از افراد صنف سراجان 
ورشکست شدند و دولت هم هیچ حمایتي از ما نکرد. براي 
مثال در بخش مالیات نه تنها صنوف آسیبدیده معاف 
نشــدند بلکه مالیات افزایش هم یافت.رئیس اتحادیه 
سراجان در مورد میزان افزایش قیمت کیفهاي مدرسه در 
سال جاري گفت: با توجه به اینکه تولید کم شده، افزایش 
قیمت جزئي نسبت به دو سال پیش داشتیم.وي در ادامه 
از تصمیمات ستاد ملي کرونا انتقاد کرد و گفت: حاال که 
واکسن به تعداد زیاد وارد شده، ستاد کرونا زمان حدودي 
بازگشایي مدارس را اعالم کند تا مغازه داران و خریداران 
از بالتکلیفي خارج شوند، اما این تصمیمات تا لحظه آخر 

اعالم نمیشود. این در حالي است که همه شوق و ذوق 
بچه ها براي روزهاي اول سال تحصیلي است و اگر این 
روزها بگذرد ممکن است خانوادهها هم دیگر براي خرید 
اقالم مدرسه مراجعه نکنند.موسوي با اشاره به آسیب 
بالتکلیفي به واحدهاي صنفي اظهار کرد: سال گذشته 
وزیر آموزش و پرورش ضربه سنگیني به صنف سراجان 
وارد کرد؛ چرا که اعالم شد مدرسهها از ١۵ شهریورماه 
باز میشوند، اما این بازگشایي منتفي شد و کاالهاي تولید 
شده روي دســت تولیدکنندگان ماند.وي همچنین از 
کاهش بیش از ۹٠ درصدي تقاضــا در این صنف خبر 
داد و گفت: اگر ١٠ تا 2٠ درصد هم تقاضا وجود داشت 
با تصمیمات نادرست ستاد ملي کرونا از بین رفت.رئیس 
اتحادیه سراجان تهران در پاسخ به سوالي درباره میزان 
صادرات و وضعیت قاچاق در این صنف نیز گفت: مقدار 
کمي کیف زنانه به عراق صادر میشود، اما براي افزایش آن 
نیاز به حمایت دولت است. در مورد قاچاق، افزایشنرخ ارز 
باعث شده قاچاق صرفه اقتصادي نداشته باشد. از طرف 
دیگر کیفیت کیف هاي ایراني به ویژه در بخش کیفهاي 
چرمي با کاالهاي خارجي از جملــه ایتالیایي برابري 

میکند و از کاالهاي چیني بهتر است.

نگاهی به تولید الستیک خودرو در ۵ ماه نخست سال

لباس مدرسه چند؟

افزایش شدید قیمت میوه که 
به گواه آمار بعضی مواقع 3٠٠ 
تا ۵٠٠ درصد از مزرعه تا بازار 
افزایش داشت نارضایتی بین 
مردم و عمدتا طبقه متوسط 
به پایین جامعه که توان خرید نداشــتند ایجاد می کرد. 
قیمت ها حتی در میوه فروشــی هایی کــه در مجاورت 
یکدیگر قرار دارند یکسان نبوده و بسیاری از میوه های با 
یک کیفیت نیز با اختالف قیمت فراوان به دست مصرف 
کنندگان می رســد ومردم از کیفیت پایین میوه ها هم 
گالیه های بســیاری دارند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
تهران در رابطه با مشکالت بازار میوه می گوید: تاثیر گرانی 
در بازار میوه تنها متوجه مردم نیست و میوه فروشان نیز 
با کاهش درآمد روبرو شده اند. در مدت اخیر تقاضا برای 
لغو مجوز افزایش پیدا کرده و بسیاری از اعضای این صنف 
خواستار تغییر شغل هستند. اسداهلل کارگر ادامه داد: از 
زمان شیوع بیماری کرونا تا به امروزاین صنف با مشکالت 
بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. میوه فروشان اصال 
تمایلی برای ماندن میوه در فروشگاه ها ندارند چراکه بر 
خالف دیگر اصناف شاغل در بحران کرونا، میوه ها اقالمی 
هستند که در صورت عدم فروش روزانه خراب و فاسد می 
شوند و ضرر بسیاری متوجه میوه فروشان خواهد شد. به 
گفته اســداهلل کارگر، باال رفتن قیمت محصوالت باغی 
پیش از رســیدن به میدان مرکزی تره بار اتفاق می افتد 
و فروشندگان میوه، نقش چندانی در این افزایش قیمتها 
ندارند.امید مردم برای خرید میوه بــه بازارهای میوه و 
تره بار به جهت ارزان تر بوده میوه هاســت که در مدت 
اخیر شاهد گرانی این اقالم در این بازارها نیز هستیم. به 
طوریکه به گفته مسئوالن بازارهای میوه و تره بار گران 
شدن میوه موجب کاهش تقاضا در این بازارها شده است. 
داستان تکراری گرانی در بازار میوه و بی توجهی به رفع 
مشکالت این بازار موجب شده تا مردم برای خرید میوه 
دچار سختی بسیاری شوند.به گفته فعاالن بازار، جریان 

اصلی افزایش قیمت در میدان مرکزی میوه و تره بار اعمال 
می شود. مشکل اصلی اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران، 4٠ درصد از دالالن و واسطه های کالن میوه است 
که محصول را بدون فاکتور و به صورت گران تر از میزان 
واقعی به فروشنده های سطح شهر می فروشند. مغازه دار 
سطح شــهر نیز مجبور اســت میوه را به قیمت باالیی 
بفروشد تا به سود منطقی برســد.گرانی میوه و تره بار و 
اختالف بسیار زیاد قیمت آن ها و چند نرخی بودن میوه ها 
در میوه فروشی ها یک معضل قدیمی است. این در حالی 
اســت که به گفته غرفه داران در میادین، میوه به دالیل 
مختلف از جمله تعدد واسطه ها و دالالن افزایش قیمت 
یافته است. فروشندگان میوه و تره بار هم مانند خریداران 
از این قیمت ها متضرر می شوند. عده ای از دالالن که به 
سلف خر معروفند، میوه را پیش از رسیدن آن، از باغدار 
پیش خرید و بین خود خرید و فروش می کنند و با چند 

دست واسطه کاال به دست مردم می رسد، اما این مطلب 
قابل اثبات و پیگیری نیست. البته بخشی از میوه خریداری 
شده هم جز ضایعات محسوب می شود و خریدار روی آن 
ممکن است ضرر کند و در مواردی، نصف محصول یک باغ 
جز محصوالت درجه یک نیست و به قیمت پایینی خرید 
و فروش می شود.رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در 
رابطه با مشکالت بازار میوه در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: تاثیر گرانی در بازار میوه تنها متوجه مردم نیست و 
میوه فروشان نیز با کاهش درآمد روبرو شده اند. در مدت 
اخیر تقاضا برای لغو مجوز افزایش پیدا کرده و بسیاری 
از اعضای این صنف خواستار تغییر شغل هستند.اسداهلل 
کارگر ادامه داد: از زمان شیوع بیماری کرونا تا به امروزاین 
صنف با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. 
میوه فروشان اصال تمایلی برای ماندن میوه در فروشگاه 
ها ندارند چراکه بر خالف دیگر اصناف شاغل در بحران 

کرونا، میوه ها اقالمی هستند که در صورت عدم فروش 
روزانه خراب و فاسد می شوند و ضرر بسیاری متوجه میوه 
فروشان خواهد شد. به گفته اســداهلل کارگر، باال رفتن 
قیمت محصوالت باغی پیش از رسیدن به میدان مرکزی 
تره بار اتفاق می افتد و فروشندگان میوه، نقش چندانی 
در این افزایش قیمتها ندارند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و تره بار همچنین با اشاره به نظارت بازرسان اتحادیه 
بر قیمت های فروشگاه های محصوالت باغی و تره بار گفت: 
عالوه بر بازرسان اتحادیه، دستگاه های نظارتی هم روی 
قیمت محصوالت باغی نظارت جــدی می کنند و ما نیز 
بارها از طریق پیامک و روش های دیگر تاکید کرده و مکررا 
به فروشندگان تذکر می دهیم که نباید کاالی خریداری 
شــده خود را بجز مبلغی به عنوان حاشیه سود، باالتر از 
قیمت خرید عرضه کنند و برگــه میادین میوه و تره بار، 

سند خرید میوه محسوب می شود.

گران شدن ميوه موجب كاهش تقاضا شد

گرانی و عرضه چند نرخی میوه
قيمت ها در ميوه فروشی های مجاور یکدیگر هم یکسان نيست

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

رشــد فزاینده نــرخ تورم 
سالهاست در اقتصاد ایران 
جا خوش کرده اســت. در 
حالی که به نظر می رســد 
دولتهای پیشین در مهار نرخ 
تورم و کاهش کسری بودجه، چندان موفق نبوده اند، 
دولت ســیزدهم با رونمایی از طرح های غیر تورم زا 
تالش برای کاهش نرخ تورم و افت قیمت کاالها دارد. 
احســان خانــدوزی، وزیر اقتصــاد نیز بــر تامین 
کســری بودجه بدون روش های تورم زا تاکید کرده 
اســت. در همین بین کارشناســان اقتصادی نیز بر 
این باورند که افزایش انتشــار اوراق با جذاب کردن 
بازار آن ها از طریق افزایش نــرخ بهره، کاهش زمان 
سررســید اوراق و تــداوم اعمال ایــن دو موضوع 
 تا پایان ســال، تنها بــرگ برنده دولت بــرای مهار

 تورم خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: انتشار 
اوراق با جذاب کردن بازار آن ها از طریق افزایش نرخ 
بهره، بدون تردید راه موفق و درستی نخواهد بود. اخبار 
منتشر شده در رابطه با رشد تورم در روزهای گذشته 
نشان می دهد اقتصاد ایران درگیر تورم 46 درصدی 

شده است. 
تورم 46 درصدی یک درصد هم از تورم ماه گذشته 
بیشتر شده اســت. بنابراین فاصله نرخ تورم با نرخ 
ســودی که به اوراق می دهند بســیار زیاد شده و 
این شــکاف جذابیتی برای خریداران اوراق نخواهد 
داشــت. این بدان معناســت که برآینــد آن برای 

خریداران اوراق زیان اســت. نرخ ســود را نمی توان 
به این نرخ تورم رســاند. همچنین دســت سیاست 
گذار هــم برای افزایــش نرخ بهره باز نیســت. نرخ 
 ســود می بایســت با متغیرهای دیگر اقتصادی نیز

 هماهنگ باشد. 
مرتضی افقه اضافه کرد: سیاســت گذار در بهترین 
شرایط تنها می تواند 2 تا 3 درصد نرخ سود را افزایش 
دهد. این مقدار نیز اصال جذابیتی برای خرید این اوراق 

نخواهد داشت. 
دولت بایــد بــه دنبــال راهکارهایی برای رشــد 

تولید و رونق آن باشــد. متاســفانه سیاســت گذار 
اقتصــادی راه کوتاه مــدت را انتخاب مــی کند و 
بازی کردن با متغیرهای اقتصــادی را در پیش می 
گیرد. دولت ســعی می کند تقاضــا را کاهش دهد. 
در دو سه ســل اخیر دولت ها آنقدر با این مقدارها 
 بازی کــرده اند کــه تقاضا بــه کف خود رســیده 

است.
 سیاســت گــذار ایــن روش را انتخــاب می کند 
تا نظام اقتصــادی بتوانــد در بخــش عرضه خود 
را آماده کنــد. پس در بخش عرضــه هنوز موفق به 

افزایش نشــده اند. این در حالی اســت که با ادامه 
 تحریم ها هــم نمی شــود راههای ســمت تقاضا 

را تحریک کرد. 
این اظهارات درحالی اســت کــه آخرین وضعیت 
نرخ تورم و نقدینگــی به عنــوان مولفه های متاثر 
از برداشــت از بانک مرکزی و خلق پــول در پی آن 
اینگونه اســت که نرخ تورم ســاالنه مردادماه برای 
خانوارها به 4۵.۸ درصد رسیده و نقدینگی در پایان 
 شهریور ســال جاری به بیش از 3۹٠٠ هزار میلیارد

 تومان رسیده است.

دولت سيزدهم چگونه می  تواند تورم را كنترل كند؟

راهکار دولت  برای مهار تورم
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟

سال گذشته توليد روي دستمان ماند

کاهش ۹۰ درصدي تقاضاي کيف مدارس
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كميسيون حقوقی و قضایی به موضوع استخراج رمز 
ارزها ورود می كند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح نقاط قوت و 
ضعف استفاده از رمزارز در تبادالت اقتصادی کشور گفت: با توجه به ابعاد 
حقوقی حوزه رمزارز ما درخواست کردیم که این موضوع برای بررسی به 

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.
سیدکاظم  دلخوش درخصوص ورود مجلس به موضوع تبادل رمز ارزها در 
کشور عنوان کرد: اعتقاد دارم استفاده از ظرفیت رمز ارزها در کشور می تواند 
خوب باشد و ما می توانیم مانند کشورهای دیگر با استفاده از این حوزه در 
بخش های مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشیم، البته این حوزه خطراتی 
دارد که باید به آن توجه کنیم، کنترل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نهادها و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که بتوانیم از 

این رمز ارزها استفاده خوبی داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در همین تابستانی 
که گذشت شــاهد بودیم که اســتفاده و استخراج نادرســت از رمزارزها 
مشکالتی را در حوزه قطعی برق برای مردم ایجاد کرد، مزارع بی در و پیکر 
استخراج فاقد برنامه ریزی بودند و مردم را دچار قطعی برق کردند و برای 

صنایع ما هم مشکل ایجاد کردند.
دلخوش اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی به صورت جامع به حوزه رمز ارز 
اشراف ندارد، این موضوع فعال در اختیار یک گروه تحقیقاتی است، با توجه 
به ابعاد حقوقی حوزه رمزارز ما درخواســت کردیم کــه این موضوع برای 

بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.

ارائه اینترنت رایگان برای دانشــجویان و اساتيد 
دانشگاه ها

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات از ارائه اینترنت رایگان به اســاتید 
دانشگاه ها، معلمان و دانشجویان در آغاز ســال جدید تحصیلی خبر داد. 
عیسی زارع پور در مراسم بازگشــایی مدارس، بیان کرد: طبق قولی که به 
وزارت آموزش و پرورش دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تمام قد 
در کنار نظام تعلیم و تربیت کشور است که بتوانیم حداکثر استفاده را از این 
فرصت کنیم. در واقع ما تهدید تعطیلی مدارس را به فرصت تبدیل کردیم.

وی خاطرنشان کرد: همچون سال گذشته، ترافیک نرم افزار »شاد« امسال 
هم برای دانش آموزان و معلمان رایگان است. در کنارش بسته های ترافیک 
رایگانی هم به عنوان هدیه وزارت ارتباطات برای اساتید دانشگاه و حوزه، 
دانشجویان و معلمان در نظر گرفتیم که طی همین هفته به شکل آنالین 
از طریق ســامانه ictgifts.ir ارائه می شود.به گفته زارع پور، برای اساتید 
دانشگاه ها ۶۰ گیگ، برای معلمان ۴۰ گیگ و برای دانشجویان ۳۰ گیگ 

اینترنت رایگان ۶ ماهه در نظر گرفته شده است.

بيت كوین در شکســتن مقاومت 43 هزار دالری 
ناكام ماند

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند معامــالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد.به گــزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قدرتمندترین نهاد های نظارتی چین روز 
جمعه سرکوب ارز های رمزپایه را با ممنوعیت کامل همه معامالت و استخراج های 
رمزنگاری، ضربه زدن به بیت کوین و سایر سکه های اصلی و تحت فشار قرار دادن 

سهام مربوط به رمزنگاری و بالک چین، تشدید کردند.
۱۰ آژانس از جمله بانک مرکزی، مالی، اوراق بهادار و تنظیم کننده ارز، متعهد شدند 
که برای ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی ارز های رمزنگاری شده همکاری 
کنند، این اولین باری است که رگوالتور های مستقر در پکن نیرو های خود را برای 

ممنوعیت صریح همه فعالیت های مرتبط با ارز های رمزپایه متحد کرده اند.
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
است که با ارزش بازار حدود ۷۹۸.۹۶ میلیارد دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم 
۴۰.۱۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۴۲.۴۳ میلیارد 
دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۱۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

کاردانو با نماد اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود ۷۴.۴۸ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۷۳ 

درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

آیفون 13 پرو ســرعت نمایــش تصاویر برخی 
برنامه های ثالث را كند كرد

اپل در مورد برخی برنامه های تولیدی شــرکت های ثالث دست به اقدام عجیبی 
زده و سرعت نمایش آنها را بر روی نمایشگر ۱۲۰ هرتز آیفون ۱۳ پرو به ۶۰ هرتز 
کاهش داده است.اپل امســال آیفون های ۱۳ پرو و پرو مکس را روانه بازار کرده و 
فناوری پروموشن را که ابتدا به آی پد پرو افزوده شده بود به برخی آیفون های خود 

اضافه کرده است.
این فناوری جدید سرعت تازه سازی نمایشگرهای آیفون را از ۶۰ هرتز به ۱۲۰ هرتز 
افزایش داده، اما اپل مانع از آن شده که این سرعت باال برای برخی اپلیکیشن های 
ثالث در دسترس باشد و مشــاهده تصاویر در صورت اجرای آنها با همان سرعت 
قدیمی ۶۰ هرتز صورت می گیرد.اعمال نرخ تازه سازی صفحه ۱۲۰ هرتز موجب 
می شود تا تصاویر نرم تر و مالیم تر به نظر رسیده و جلوی پرش تصویر گرفته شود. 
این امر به خصوص در زمان باال و پایین کردن محیط برنامه در گوشی مشخص است.

اپل این محدودیت را تنها بر روی اپلیکیشن های ثالث اعمال کرده و نرم افزارهای 
تولیدی خود این شرکت با نرخ تازه سازی صفحه ۱۲۰ هرتز در دسترس هستند. 
امری که نشانگر تالش اپل برای افزایش محبوبیت برنامه های اختصاصی تولیدی 
خود در برابر اپلیکیشن های رقیب اســت.محدودیت یادشده بر روی تبلت آی پد 
پرو اعمال نشده است. در ابتدا ادعا شد ممکن اســت محدودیت یادشده با هدف 
جلوگیری از مصرف سریع شارژ باتری اعمال شده باشد. اما بررسی کدهای سیستم 
عامل آی او اس ۱۵ نشان داد این محدودیت یک مشکل نرم افزاری نیست و به طور 

عمدی به وجود آمده است. اپل هنوز در این زمینه توضیح نداده است.

بانك مركزی چين نقل و انتقال ارز رمز را غيرقانونی 
اعالم كرد

چین مقابله با ارز رمزها را ادامه داده و بانک مرکزی این کشور دیروز نقل و 
انتقال و تبادل هرگونه ارز رمز را غیرقانونی اعالم کرد و خواستار ممنوعیت 
رسمی این اقدامات شد.بانک مرکزی چین نگرانی در مورد حفظ امنیت ملی 
این کشور و ضرورت حفاظت از دارایی های مردم را عامل این تصمیم گیری 
دانسته است.بانک مرکزی چین معتقد است ارز رمزها ارزهای قابل گردش 
نیســتند و لذا تبادل آنها از این پس فعالیتی در حــوزه جرایم مالی تلقی 
می شود. بنا بر اعالم این بانک، شــرکت های اینترنتی و مالی نباید اجازه 
دهند از طریق پلتفرم های آنها این نوع ارز رمزها تبادل شود. عالوه بر این 
صرافی های خارجی نیز حق ارائه خدمات ارز رمز را به شــهروندان چینی 

ندارند.

اخبار

رونمایی از خودروی هیبریدی چروکی جدید جیپ
شرکت جیپ از عرضه مدل جدید خودروی گرند چروکی ۲۰۲۲ خود خبر داده است. این خودروی هیبریدی قرار است ۲۹ سپتامبر به صورت رسمی عرضه شود.ابتدا قرار بود این خودرو در ماه آگوست عرضه شود، اما به علت شیوع گسترده ویروس 
کرونا رونمایی مذکور به تأخیر افتاد.خودروی شاسی بلند هیبریدی مذکور دارای موتوری با قدرت ۳۷۵ اسب بخار و گشتاور ۴۷۰ پوند فوت است. یکی از مزایای این خودرو امکان انتقال نیرو به هر چهار چرخ آن است. قرار است یک مدل تمام برقی 
از خودروی مذکور هم تا سال ۲۰۲۵ برای فروش عرضه شود.موتور ۵.۷ لیتری Hemi V۸ و پیشرانه  قدرتمند از جمله دیگر مزایای خودروی مذکور است.قرار است اطالعات بیشتر در مورد مشخصات فنی این خودرو در زمان عرضه آن اعالم شود.

عضو هیات عامل سازمان 
بنادر گفت: کریدور شمال- 
جنوب بین ســه کشــور 
هند- ایران- روسیه یکی 
از مهمترین مســیرهای 
ترانزیتی ایران اســت که میتوان در این کریدور با 
تعداد بازیگران حداقلی نتیجــه بهتر و مطلوبتری 

گرفت.
برخی از کارشناســان پیوســتن ایران به پیمان 
شانگهای را یک فرصت برای درآمدهای ترانزیتی 
کشــورمان میدانند و معتقد هســتند که پیمان 
شانگهای میتواند یک فرصت پولساز برای مسیرهای 
ترانزیتی باشــد و این راههای خاک خــورده را به 
شاهرگهای حیاتی کشور تبدیل کند اما در مقابل 
عدهای دیگر بر این باور هستند که اساسا پیوستن 
ایران به معاهده شانگهای به تنهایی نمیتواند راه به 
جایی ببرد چراکه مهمترین علت مغفول ماندن از 
ترانزیت نبود مطالعات بازاریابی و تعریف یک مدل 
اقتصادی در مسیرهای مختلف بین کشورهای هم 

مسیر است.
یکی از مسیرهای مستعد برای فعال شدن ترانزیت 
درایــران، کریدور ســنتی و قدیمی امــا معروف 
شمال- جنوب در مســیر هند- ایران – روسیه یا 
آذربایجان اســت که ایران میتواند بازار اروپا را از 
این مســیر به چین هند وصل کند که پیش از این 
هم تجربه انتقال کاال دراین مســیر وجود داشته و 
 راه مسدودی نبوده که به همت معاهده شانگهای

 باز شود.
در این رابطه فرهاد کوهساری، معاون امور بندری و 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: 
کریدور شمال- جنوب بین سه کشور هند- ایران-  
روسیه یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی ایران 
اســت که میتوان در این کریدور با تعداد بازیگران 
حداقلی نتیجــه بهتر و مطلوبتــری گرفت. وی با 
بیان اینکه برای فعال شدن این مسیر باید به دنبال 
ایجاد حمل و نقــل یکپارچه جادهــای و ریلی و 
دریایی بین سه کشور باشیم، گفت: سه کشور عضو 
باید زیرســاختهای حمل و نقلی واقع در مسیر را 
توسعه دهند تا ترافیک مســتمر از هند تا ایران و 
از ایران به روسیه را داشــته باشیم.معاون سازمان 

بنادر و دریانوردی ادامه داد: از این طربق میتوانیم 
از مبدا روســیه و از مســیر ایران کاال را به مقصد 
نهایی هند و چین برســانیم و از سوی دیگر نقطه 
اتصال به بازار اروپا باشــیم.  کوهساری با تاکید بر 
اینکه باید بتوان کانتینرهایی کــه از هند میآیند 
 و به روســیه میروند را دو سر بار داشــته باشیم،

 گفت: ایــن برنامه محقق نمیشــود مگــر اینکه 
بتوانیم شــرکتهای حمل و نقل جادهای بزرگ یا 
مادر ایجاد کنیم و همچنین  بایــد به حمل و نقل 
ریلی توجه شــود و همزمان باید بیــن بنادر ایران 
و بنادر روســیه و هند ارتباط محکمــی به وجود 
بیاید. مهمتــر اینکه باید ارتبــاط قوی بین بخش 
خصوصی سه کشور ایجاد شود و شرکتهای بخش 
 خصوصی سه کشور پایگاههایی در بنادر هم داشته

 باشند.
وی افزود: تنها در این صورت است که شاهد توسعه 
صادرات و ترانزیت در این مسیر خواهیم بود و باید 
بتوانیم قیمت تمام شده و زمان را در این مسیر به 
حداقل ممکن برسانیم تا مسیر برای تجار و صاحبان 
کاال اقتصادی باشد.  معاون امور بندری و اقتصادی 
سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه فعالسازی 
مســیر ترانزیتی هند- ایــران- روســیه نیازمند 
برنامهریزی و هماهنگی بین اعضا است، گفت: بخش 
خصوصی ایران باید بتواند در کشور روسیه و بندر 
آستاراخان پایگاهی ایجاد کند و داشتن پایگاههای 
صادراتی در کشــورهای CIS میتوانــد در ایجاد 
ترانزیت مستمر و قوی بسیار موثر باشد.کوهساری 
با اشاره به ســابقه ترانزیتی این کریدور برای ایران 

اظهار داشت: تاکنون در این مســیر اقدامی انجام 
نشــده و تمام ظرفیت آن خالی باقیمانده است در 
حالی که بنادر شــمالی ایران ظرفیت ۳۰ میلیون 
تنی دارند که میتوانند تمام آن را در همین مسیر 
ترانزیتی به کار بگیرند. از ســوی دیگــر در بنادر 
روســیه هم از جمله بندر آســتاراخان و اولیا هم 
 ظرفیت خالی وجود دارد که می تواند به این مسیر 

ترانزیتی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع برای فعالســازی 
این کریدور ایجــاد زنجیره درســت حمل و نقل 
جادهای، ریلی و دریایی بین ســه کشــور است و 
میتوان کشتیهای ایرانی و روسی موجود در دریای 
خزر استفاده کرد و در بخش ناوگان مشکلی وجود 

ندارد.
کوهســاری با اشــاره به عامــل مهــم بازاریابی 
و بازارســازی برای راه اندازی ایــن کریدور گفت: 
موفقیت این مسیر در این است که سه کشور برای 
اعمال تخفیفات به توافق برســند و در شروع کار 
تخفیفاتی را در نظر بگیرند امــا به تدریج افزایش 
قیمت صورت بگیرد و زمانی که بازار تثبیت شــد،  

تخفیفات کاش پیدا کند و به صفر برسد.  
عضو هیات عامل ســازمان بنادر درباره زیرساخت 
های ضعیــف حمل و نقــل ریلی در ایــران برای 
فعالســازی این کریدور تاکید کرد: حتی با وجود 
مشکل زیرســاخت ریلی در شــمال کشور باز هم 
این مسیر را میتوان فعال ســاخت. در حال حاضر 
۴۰ کیلومتر از رشت تا انزلی یا بندر کاسپین ریلی 
نشده اســت که میتوان این مسیر را با حمل و نقل 

جادهای به کشتی رســاند. وی خاظر نشان کرد: 
۱۳ سال گذشــته تجربه ترانزنیت در این مسیر را 
داشتیم به طوری که کانتینرها از بندرعباس به بندر 
انزلی میآمدند و از همین مسیر ۸ هزار کانتینر را به 

آذربایجان ترانزیت کردیم.
کوهساری در پاســخ به این ســوال هزینه حمل 
و نقــل ترکیبی باعــث افزایش هزینههــای تمام 
شــده نخواهد شــد؟ گفت: موضوع مهــم ایجاد 
عملکرد شــرکتهای حمل و نقلی جادهای، ریلی 
و بندری و... مشــترک بین سه کشــور عضو است 
و همانطور که گفته شــد بایــد در ابتدا تخفیفاتی 
را در نظر بگیرنــد و آنچه که بســیار اهمیت دارد 
دو ســر بار کردن این کانتینرها است. در غیر این 
 صورت حمل یک ســر بار مســیر را غیراقتصادی

 خواهد کرد.
معاون ســازمان بنادر ادامه داد: ۱۳ سال گذشته 
توانستیم از این مسیر ۸ هزار کانتینر بار پروپپلین را 
از مسیر چین به بندر عباس و از آنجا به بندر انزلی و 
در نهایت به آذربایجان ترانزیت کنیم که میتوانست 
الگوی موفقی بــرای این کریدور باشــد. امروز که 
مســیر ریلی تا رشــت وجود دارد و ۵۰ کیلومتر 
باقیمانده را از رشــت تا انزلی را میتوان با حمل و 
نقل جادهای پوشش داد. وی با بیان اینکه کریدور 
هند- ایران- روســیه نیاز به مطالعــات بازار دارد، 
گفت: فعالسازی این مســیر نیاز به مذاکرات بین 
سه کشور عضو دارد و تا هماهنگی بین شرکتهای 
 مشــترک به وجــود بیاید تــا قیمت تمام شــده

 بشکند و مسیر اقتصادی شود.

احیای کریدور شمال- جنوب نیازی به پیمان شانگهای داشت؟

غفلت ایران از مسیر دریایی هند تا روسیه
News kasbokar@gmail.com

۲۲  کانون هماهنگــی دانش، صنعــت و بازار با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
راه اندازی شــد تا ارتبــاط میان مراکــز علمی و 
تحقیقاتی و صنایع رونق گیــرد. این کانون ها در 
حوزه های مختلفی فعال هســتند تــا با فعالیت 
خود ورود و نفوذ ایده هــای فناورانه به این حوزه 
ها سرعت دهند.راه اندازی کانون ها اقدامی برای 
سرعت بخشیدن به تولید محصوالت ایران ساخت 
است. در این صورت مشکالت و چالش های پیش 
روی صنایع مختلف با ایده و نوآوری پژوهشگران 

و نیروی انسانی کارآمد و متخصص رفع می شود.
البته این کانون ها عالوه بر ایجاد این هم افزایی و 
ارتباط، برگزاری آموزش های تخصصی، برگزاری 
نشست و ارائه مشاوره های تخصصی در هر حوزه را 
نیز انجام می دهند تا شاهد رونق بازار محصوالت 
ایران ساخت باشیم.دفتر هماهنگی دانش، صنعت 
و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از راه اندازی این کانون ها در استان های مختلف 
حمایت کرده است تا شبکه دانش، صنعت و بازار 
در نظام ملی نوآوری با سرعت بیشتری شکل گیرد.

همچنین رســیدگی بــه پرونده های تأســیس 
کانون هــای هماهنگــی دانش، صنعــت و بازار، 
برنامه ریزی، پشتیبانی و هدایت کانون ها و  نظارت 
و ارزیابی بر کانون ها برخــی از وظایف این دفتر 
است.نخســتین کانون در دور جدید در سال ۹۵ 
راه اندازی شد و طی این سال ها تعداد آنها به ۲۲ 
رسید. البته پیشنهاد راه اندازی تعداد ۸ کانون نیز 
مطرح اســت آن هم برای حوزه هایی چون مواد 
معدنی، صنعت پتروشــیمی، تجهیزات ورزشی، 
صنعت یادگیری و درمان هــای نوین.کانون های 

هماهنگی دانــش، صنعت و بــازار در حوزه های 
گندم، آرد و نان، جواهرات و ســنگ های قیمتی، 
آبزیان، حمل و نقل ریلی شهری، فرش دستباف، 
تجهیزات آزمایشگاهی، زنبورعسل، رنگ و رزین، 
مدیریت پســماند و بازیافت، امنیت فضای تبادل 
اطالعات، سلولز و مشتقات سلولزی، لوازم خانگی، 
کاشی و سرامیک، مرغ و طیور، گردشگری، قندو 
شکر، بسته بندی، زرشک و عناب، لوازم خانگی، 
صنعت ساختمان و آب و فاضالب برخی ازعناوین 

این کانون های فعال هستند.

یکــی از اهــداف معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری، توســعه روش ــهای تامین 
مالی شــرکت های دانش بنیان به شــمار می رود 
 و بــر همیــن اســاس، راه را بــرای پذیــرش

 ایــن کســب و کارهــا در یکــی از مهم تریــن 
ســرمایه ای  و  مالــی  زیرســاخت های 
 یعنــی بــازار ســرمایه بــورس و فرابــورس 

فراهم هموار است.
بنیــان در  دانــش  ۴۸ شــرکت  تاکنــون 
فرابــورس  و  بــورس  تابلوهــای مختلــف 

پذیرش شــده  انــد و از ایــن میان ۴۲ شــرکت 
 دانش بنیــان در تابلوهــای مختلــف بــورس 
و فرابــورس فعــال هســتند.در ایــن میــان 
۳۰درصــد از این شــرکت  ها در حــوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات، ۲۸درصــد در حــوزه 
دارو و فراورده هــای پیشــرفته و ۲۱درصــد 
نیز در حوزه مواد پیشــرفته فعالیــت می کنند. 
ســخت افزارهــای بــرق و الکترونیــک، لیزر و 

فوتونیک، ماشــین آالت و تجهیزات پیشــرفته 
 برق و الکترونیک و فناوری زیســت کشــاورزی، 
دیگــر صنایعــی هســتند کــه شــرکت های 
 دانــش بنیــان در آن موفــق بــه پذیــرش

 شــده اند.رشــد قابــل توجــه حضــور فعاالن 
زیســت بوم نوآوری و فنــاوری در بازار ســرمایه 
طی ســال های اخیــر، زمینــه را بــرای رونق 
این کســب وکارها فراهم کرده، به طــوری که با 

 تســهیل  و حمایــت از پذیــرش شــرکت های 
دانش بنیان در بازار ســرمایه و رشــد شــرکت 
  های دانش بنیان در ســال های اخیــر، پذیرش

 شــرکت های دانش بنیان جهش چشــمگیری 
داشته است. 

بیــش از ۴۰درصد این شــرکت  ها در ۴ ســال 
گذشــته در بازارهــای بــورس و یــا فرابورس 
پذیــرش شــده اند. در حال حاضر ۲۵ شــرکت 
 دانش بنیــان بورســی و همچنین ۱۷ شــرکت

 فرابورسی است.

بیش از ۶۰ صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی باید تا نیمه 
شب امروز )جمعه(، یک هفته قبل از اعمال مقررات جدید در 
این کشور، مشتریان خود را از توقف جزئی یا کامل معامالت 
خود مطلع کنند.بیش از ۶۰ صرافــی ارزهای دیجیتال در 
کره جنوبی باید تا نیمه شب جمعه، یک هفته قبل از اعمال 
مقررات جدید در این کشور، مشتریان خود را از توقف جزئی 
یا کامل معامالت خود مطلع کنند.این صرافی ها برای ادامه 
فعالیت خود، باید تا ۲۴ سپتامبر در »واحد اطالعات مالی« 
ثبت نام کرده و گواهی امنیتی از این آژانس امنیت اینترنت 
ارائه دهند. آن ها همچنین باید بــرای اطمینان از نام واقعی 
دارندگان حســاب ها با بانک ها همکاری کنند.صرافی هایی 
که ثبت نام نکرده اند باید خدمات خود را پس از ۲۴ سپتامبر 
تعطیل کنند، در حالی که آن هایــی که ثبت نام کرده اند اما 
موفق به مشارکت با بانک ها نشده اند از معامله خود به واحد 
پول کره جنوبی یعنی وون منع می شوند.کمیسیون خدمات 
مالی این کشــور اوایل هفته جاری میالدی گفت: اگر الزم 

شود برخی یا همه خدمات )صرافی ها( متوقف شود، آن ها 
باید تاریخ بسته شــدن و روش های مورد انتظار برای اخذ 
پول را حداقل هفت روز قبل از بســته شــدن به مشتریان 
اطالع دهند.بر اســاس این گزارش، کمیســیون خدمات 
مالی کره همچنین تأکید کرد که این اقدام باید حداکثر تا 
تاریخ ۱۷ سپتامبر انجام شود.از بین همه صرافی ها، نزدیک 
به ۴۰ صرافی قرار اســت همه خدمات را متوقف کنند. ۲۸ 
صرافی دیگر نیز دارای گواهی امنیتی هستند اما مشارکت 
 Upbit، Bithumb،بانکی ندارند.فقط چهار صرافی یعنی
Coinone و Korbit – مشارکت های خود را ثبت کرده 
و تضمین کرده اند و بنابراین می توانند پرداخت های خود را 
به وون انجام دهند.برخــی از صرافی های کوچکتر از جمله 
ProBit، Cashierest و Flybit قبــاًل اعــالم کرده اند 
که تجارت خود را به پایان خواهند رساند و عملیات خود را 
 فقط شامل معامالت سکه های دیجیتال تا حصول مشارکت

 با بانک ها ادامه خواهند داد.

ایالت کالیفرنیــا قانونــی را تصویب کرد کــه اجازه 
نمــی دهد شــرکت هــای بــزرگ اهــداف باالیی 
 بــرای تعییــن ســطح عملکــرد کارگــران انبارها 

تعیین کنند.
 چنین اهدافی از اســتراحت کارگران جلوگیری می 
کند.گوین نیوســام فرماندار ایالــت کالیفرنیا آمریکا 
الیحه ای را تصویب کرد که اجــازه نمی دهد آمازون و 
شرکت های دیگر کارگرانی را مجازات کنند که به دلیل 
اســتراحت کردن یا خوردن وعده غذایی نمی توانند 
 به ســطح تعیین شــده برخی پارامترهــای عملکرد 

دست یابند.
ایــن قانون بــه کارگــران انبارهــا اجــازه می دهد 
اهداف تعیین شــده برای ســطح مناســب عملکرد 
را بــه چالــش بکشــند. بســیاری معتقدنــد این 
اهــداف ســبب می شــود کارگــران از رفتــن بــه 
 دستشــویی یا اســتراحت کردن طی روز خودداری 

کنند.الیحــه مذکــور در واکنــش بــه نــرخ باالی 
 جراحات اعــالم شــده در انبارهای آمازون نوشــته

 شده است.
 طبق اطالعات موجود در این شرکت میزان عملکرد 
مطلوب کارگــران به وســیله الگوریتم هایی تعیین و 
اجرا می شــود.البته در قانون مذکور بــه طور واضح 
نامی از آمازون برده نشــده، اما قانونگذاران به خوبی 
 می دانند این غول تجارت الکترونیک تحت تأثیر قانون

 قرار می گیرد.
 طــی ســال های اخیر آمــازون بــه دلیــل تعیین 
 ســطح عملکــرد کار کارگــران بارهــا مــورد

 انتقاد قرار گرفته است.
همچنین این قانون شــرکت هایی ماننــد آمازون را 
مجبور می کند دربــاره الگوریتم های تعیین عملکرد 
شفاف تر عمل کنند و آن را برای کارگران و قانونگذاران 

توضیح دهند.

ارتباط ميان صنایع و مراكز علمی و تحقيقاتی رونق گرفت

راه اندازی 22کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار

48  شرکت دانش بنیان به تابلوهای بورس و فرابورس راه یافتند 

قانون جدید کالیفرنیا به داد کارگران آمازون می رسدتوقف فعالیت بیش از ۶۰ صرافی ارز دیجیتال در کره جنوبی


