
امسال با کم شدن ســایه خاموشی ها در کشــور، سر و کله 
قبض های نجومی پیدا شــد، موضوعی که اعتراضات زیادی 
را دربر داشــت و این ســوال را به وجود آورد که اگر افزایش 
 قیمت جدیدی امســال رخ نداده پس چــرا قبض ها گران تر 

شده اند؟
به گزارش ایســنا، آن طور که مســووالن برقی اعالم کردند 
تغییر نرخ یا محاسبه قیمت برق تنها با تصویب مجس شورای 
اســالمی و هیات دولت صورت می گیرد که از سال ۱۳۹۶ به 
بعد  مجلس شورای اســالمی تصمیم گیری در این خصوص 
را به هیات دولت واگذار کرد. بر اســاس مصوبه دولت، که از 
سال ۱۳۹۶ به بعد اجرایی شده است، ساالنه تنها ۷ درصد به 
قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می شود. بر اساس 
همین مصوبه، مشترکانی که مصرف برق آنها تا دو برابر بیش 
از الگوهای تعیین شــده باشــد، )که این الگوها متناسب با  

ویژگی های جغرافیایی و دمایی هر منطقه تعیین شده است( 
۱۶ درصد نسبت بیش از سایر مشــترکان مشمول افزایش 

قیمت برق می شوند.
البته در صورتی که این گروه از مشترکان نیز مصرف برق خود 
را کاهش دهند، تنها مشمول پرداخت همان ۷ درصد مندرج 
در بند ۲ خواهند شد. همچنین با تصمیم هیات دولت، مقرر 
شده است مشــترکانی که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده 
برق مصرف کنند، میزان برق مصرف شــده مازاد بر دو برابر 
با میانگین نرخ تولید برق حاصــل از انرژی های تجدیدپذیر 

محاسبه می شود.
موضوعی که ابهام در قبوض برق را ایجاد کرده در واقع همین 
مساله است، مصطفی رجبی مشــهدی- سخنگوی صنعت 
برق - در این رابطه ایسنا گفت:  ۸۲.۵ درصد مشترکان زیر الگو 
برق مصرف می کنند، یعنی ۲۵ میلیون مشترک خانگی از ۳۰ 

میلیون زیر الگو مصرف هستند. پنج ملیون مشترک بیش از 
الگو مصرف دارند،  از این تعداد فقط مصرف ۸۵۰ هزار مشترک 
بیش از دو برابر الگو است که برای آن ها نیز صرفا میزان مازاد 
بر دو برابر الگو با تعرفه متوســط خرید برق از تجدید پذیرها 

محاسبه می شود.
وی افزود: در واقع تنها برای ۲.۶ درصد مشــترکان که بسیار 

پرمصرف هستند قبوض نجومی صادر شده است.
ســخنگوی صنعت برق در پاســخ به این ســوال که چرا در 
سال های گذشته خبری از قبض های نجومی در صنعت برق 
نبود و این موضوع که گفته می شــود آیــا صنعت برق از این 
طریق به دنبال رفع کمبودهای خود اســت، درست است یا 
خیر؟ گفت: چنین موضوعی صحت ندارد، این افزایش تعرفه 
تنها برای ۸۵۰ هزار مشترک رقم خورده و رقم و اعداد برای 

سایر مشترکان خیلی سنگین نیست.

رجبی مشهدی ادامه داد: تنها تفاوتی که نسبت به سال پیش 
اتفاق افتاده این است که برای ۲.۶ درصد مشترکان میزان مازاد 
مصرف بر اساس متوســط خرید برق از نیروگاه های تجدید 
پذیر محاسبه می شود و علت تفاوت قبض های امسال با سال 

گذشته نیز تنها همین موضوع است.
به گفته وی ۱۴ درصد مشترک پر مصرف در کشور وجود دارد 
که از این تعداد ۲.۶ درصد مازاد تعرفه شان بر اساس خرید برق 
از نیروگاه تجدید پذیر محاسبه می شود، در واقع  هزینه برق 
مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی مذکور محاسبه 
شــده، اما مازاد بر آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی های 
تجدیدپذیر محاســبه می شــود. به طور مثال اگر مشترکی 
۷۰۰ کیلووات ســاعت مصرف داشته باشــد، تا سقف ۶۰۰ 
کیلووات ســاعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ کیلووات 
 ســاعت آن با میانگین قیمت تمام شــده انرژی تجدیدپذیر 

محاســبه می شــود. ســخنگوی صنعت برق اظهــار کرد: 
مشــترکان پرمصــرف می توانند بــرای تامین بــرق مورد 
نیاز خــود اقدام به احــداث مولدهای خورشــیدی کوچک 
کنند یــا آنکه هزینــه بــرق مصرفی خــود را بر اســاس 
 میانگیــن قیمــت تمــام شــده انرژی هــای تجدیدپذیر

 بپردازند.
گفتنی است، موضوعی که اخیرا به نقل از سخنگوی صنعت 
برق مبنی براینکه ۸۵ درصد مشترکان خانگی بیش از ۲ برابر 
الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند و این دست از مشترکان 
باید مبلغ زیادی را بابت قبوض پرداخت کنند، تکذیب شده 
که البته خبر مربوطه همچنان روی سایت این وزارتخانه قرار 
دارد و همین موضــوع نیز ابهامات زیادی را بــه وجود آورد، 
البته پیگیری ایسنا و گفت وگو با رجبی مشهدی این مساله 

را شفاف کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
از پرداخت سه نوع تسهیالت به تولیدکنندگان 
خبر داد و جزئیات نحوه دریافت آن ها را تشریح 

کرد.
یداله صادقــی در گفت وگــو با ایســنا، با بیان 
اینکه عمده مشــکل تولیدکنندگان مربوط به 
ســرمایه در گردش و تامین نقدینگی اســت، 
گفــت: در حــال حاضر ســه نوع تســهیالت، 
شــامل جهــش تولیــد، طــرح تــام و رونق 
 تولیــد از طریــق ســامانه بهیــن یــاب ارائه 

می شود.
به گفتــه وی متقاضیــان دریافت هر ســه نوع 

تســهیالت باید از طریق ورود به ســامانه بهین 
یاب اقدام کنند. البته برای دریافت تســهیالت 
جهش تولید و طــرح تام، رشــته فعالیت های 
صنعتی اولویــت بندی شــده و متقاضیانی که 
در طبقه بندی تعریف شــده، در ســامانه قرار 
می گیرند، از طریق هماهنگی بین بانک و صندوق 
 توســعه ملی و وزارت صمت تسهیالت دریافت 

خواهند کرد.
رئیس ســازمان صمت تهران با بیــان اینکه در 
طرح رونق تولیــد اولویت وجود نــدارد، اظهار 
کرد: متقاضیان تسهیالت رونق تولید می توانند 
با مراجعه به ســامانه، درخواســت خود را ارائه 

کنند تــا در کارگــروه مطرح شــود و بانک ها 
 نیز بر اســاس تکلیف خود منابع مــورد نیاز را 

تامین کنند.
صادقــی درباره مراحــل کارســامانه در زمینه 
پرداخت تســهیالت نیز گفــت: متقاضی باید 
درخواســت خود را ارائه کند تا بعد از پردازش 
اولیه از ســوی ســامانه، به صورت سیستمی به 
بانک ارجاع و بعــد از توافق بانــک گزارش آن 
از طریق ســامانه ارائه شــود. این درخواست ها 
مورد ارزیابی قــرار می گیرنــد و در صورتی که 
 بانــک  درخواســت ها را  اجــرا نکنــد، جریمه 

خواهد شد.

یک عضو هیات مدیره شــرکت بــورس درمورد 
کشــف چند دســتگاه ماینــر در این شــرکت 
اعــالم کــرد کــه از دســتگاه پردازشــگر داده 
 در شــرکت بورس بــه عنــوان دســتگاه ماین

 استفاده شد!
حســین بوســتانی در گفــت و گــو با ایســنا، 
درمورد اینکــه گفته می شــود اعضــای هیات 
مدیره شــرکت بــورس از وجود دســتگاه های 
ماینر در این شــرکت خبر داشــته انــد، توضیح 
داد: هیــچ مصوبــه ای کــه مبنی بر اســتخراج 
رمزارز در شــرکت بورس باشــد، نــه در هیات 
 مدیره فعلــی و نه در هیــات مدیــره قبل وجود 

ندارد. 
وی بــه این ســوال کــه آیا دســتگاه هــا برای 
شــخص آقای علــی صحرائــی بودند یــا خیر 
 نیــز پاســخ داد: خیــر، شــخصا بــرای آقــای 

صحرائی نیستند.

این عضو هیات مدیره بورس ادامه داد: در کمیته 
ســاختمان هیات مدیره قبل، مصوبــه ای انجام 
می شود مبنی بر اینکه تعدادی دستگاه پردازنده 
برای مرکز داده یا همان دیتا سنتر شرکت بورس 

خریداری شود.
این مصوبــه هیــچ اشــاره ای بــه اینکــه این 
دســتگاه قــرار اســت بــرای ماینــر اســتفاده 
شود نداشته اســت و مشــخصا در آن ذکر شده 
 اســت کــه دســتگاه پردازشــگر بــرای مرکز 

داده است.
بوســتانی با بیان اینکه دســتگاه هــای مذکور 
اســتفاده ای دوگانــه دارنــد، اظهار کــرد: اما با 
توجه به اینکه این دســتگاه ها اســتفاده دوگانه 
ای  دارند بعدا بــه نحو دیگر مورد اســتفاده  قرار 
گرفته انــد. هیات مدیره به هیــچ وجه در جریان 
اینکه قرار اســت از دستگاه پردازشــگر استفاده 
 دیگــری غیــر از اســتفاده مرکــز داده شــود، 

نبوده است. وی به این سوال که چگونه از دستگاه 
پردازشگر داده به عنوان دستگاه استخراج رمزارز 
استفاده شــده اســت، پاســخ داد: این دستگاه 
ها پردازشــگر های قوی هســتند. البته شــخصا 
تخصص فنی درمورد این موضوع ندارم، اما طبق 
صحبت کارشناســان این دســتگاه ها پردازشگر 
 هســتند که میتواننــد در دســتگاه ماینــر نیز 

استفاده شوند.
بر اســاس این گــزارش، هفتــه قبل و بــا وجود 
تکذیــب شــرکت بــورس و همچنیــن توانیر، 
ســازمان بورس وجود چنــد دســتگاه ماینر در 
شــرکت بورس را تایید کــرد و علــی صحرائی، 
مدیرعامل این شرکت که از ســمت خود استعفا 
کــرد در یکــی از گفــت و گوهای خــود اعالم 
کرد که اعضای هیــات مدیره شــرکت بورس از 
 وجود دســتگاه های ماین در این شــرکت اطالع 

داشتند.

عوامل اصلی موثر بر ســرعت اینترنت کشورها را باید 
شناسایی کرد. به طور کلی، سرعت اینترنت به این موارد 

بستگی دارد:
-زیرساخت یا نوع کابل )مس یا فیبر نوری( که یک کشور 
برای پشتیبانی از خدمات اینترنتی خود استفاده می کند. 
به طور معمول ، هرچه زیرساخت جدیدتر باشد، اتصال 

سریع تر خواهد بود.
-نزدیکی یا اتصــال بــه کابل هــای زیردریایی مهم 
اســت، زیرا ایــن کابل هــای فیبر نــوری زیــر دریا 
 حــدود ۹۷ از داده هــای ارتباطی جهــان را منتقل 

می کنند.
-وسعت یک کشور، از آنجایی که هزینه های بهسازی 
زیرساخت ها اهمیت دارد. هرچه کشور کوچکتر باشد، 

ارتقاء کابل کشی ارزان تر است.
-سرمایه گذاری در سرعت اینترنت تفاوت ایجاد می کند، 
زیرا اینکه میزان دسترسی به اینترنت برای دولت یک 

کشور چقدر اولویت دارد.
البته عوامل دیگری نیز می توانند بر سرعت اینترنت یک 
کشور تأثیر بگذارد، مانند مقررات دولتی و کاهش عمدی 
پهنای باند، که در برخی کشــورها مانند ترکمنستان 

صدق می کند.

سرعت اینترنت پهن باند ثابت
شاخص جهانی اسپیدتست از داده های صدها میلیون نفر 
در بیش از ۱۹۰ کشــور جهان برای اندازه گیری اتصاالت 
پهن باند ثابت و تلفن همراه استفاده می کند. وقتی صحبت 
از ســریع ترین باند پهن ثابت می شود، سنگاپور با سرعت 
دانلود  ۲۶۲.۲ مگابیت برثانیه -بیش از دو برابر متوســط 
جهانی- در رتبه اول قرار دارد. مســاحت می تواند یکی از 
عوامل سرعت باالی سنگاپور باشد، زیرا یکی از کوچکترین 
و همچنین متراکم ترین کشورهای جهان است. مساحت 
آن تنها ۲۸۰ مایل مربع و تقریباً به اندازه آستین، تگزاس 
اســت. دولت این کشــور همچنین ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های دیجیتال را به ویژه در ســال های اخیر 
اولویت بندی کرده است. در سال ۲۰۲۰، دولت سنگاپور 
وعده داد ۲.۵۲ میلیارد دالر برای نوآوری های دیجیتالی 
سرمایه گذاری کند که بخشی از آن به ارتقاء زیرساخت های 
مخابراتی کشور اختصاص داده شده است. در نقطه مقابل 
طیف، کوبا دارای کندترین باند پهن ثابت با سرعت ۳.۴۶ 
مگابیت برثانیه است. در کنار بودجه ضعیف دولت، کوبا 
همچنین دسترسی محدودی به کابل های زیردریایی 
دارد. در حالی که اکثر کشورها به چندین کشور متصل 

هستند، کوبا فقط به یک کشور متصل است.

سرعت اینترنت تلفن همراه
اینترنت موبایل از برج های سلولی برای انتقال بی سیم 
اینترنت به تلفن همراه استفاده می کند. به دلیل وجود 
این عنصر، رتبه بندی ســرعت اینترنت تلفن همراه با 
پهنای باند ثابت متفاوت اســت. امارات متحده عربی با 
سرعت دانلود ۱۹۵.۵ مگابیت برثانیه در ابتدای لیست 
قرار دارد. در امارات نه تنها داده  تلفن همراه سریع است، 
بلکه در مقایسه با سایر کشورها نسبتاً ارزان است. هزینه 
متوسط یک گیگابایت داده در امارات متحده عربی حدود 
۳.۷۸ دالر است، در حالی که در کره جنوبی )شماره دو در 
لیست( ۱۰.۹۴ دالر است. نوآوری و فناوری های جدید 
چشــم انداز دیجیتال را تغییر می دهد و مواردی مانند 
شبکه های ۵G در سراســر جهان رایج تر می شوند. به 
دلیل ماهیت در حال تغییر سریع این صنعت، داده  ای این 
رتبه بندی ماهانه به روز می شود تا آخرین نگاه به سرعت 

اینترنت در سراسر جهان را ارائه دهد.
این بدان معناست که ســرعت اینترنت به تدریج باالتر 
می رود، زیرا اتصال ســریع تر و قوی تر اینترنت به یک 
هنجار تبدیل شده است و کشورهایی که برای مدیریت 
این شبکه های مجهز آماده نیستند، حتی بیشتر عقب 

خواهند ماند.

چرا سال گذشته خبری از قبض های نجومی برق نبود؟

جزئیات پرداخت ۳ نوع تسهیالت به تولیدکنندگان

چه عواملی بر سرعت اینترنت تأثیر می گذارد؟از دستگاه پردازشگر داده در شرکت بورس به عنوان ماینر استفاده شد!
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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

از سوی وزیر صمت:

تامین ارز کاالهای 
اساسی در شش ماهه 

امسال برابر کل سال ۹۹

دورخیز ایران 
برای صادرات 

۱۰۰ میلیارد دالری

مصوبه تسهیل صادرات 
و واردات ابالغ شد

محدودیت های 
هوشمند به تدریج 
جایگزین تعطیلی ها 
می شود

رئیس جمهوری:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

نقش دالالن 
در تشدید تورم 

در شرایط فعلی نمی توان به 
بروز ابرتورم به عنوان پدیده 
ای قطعی در اقتصاد کشور 
باور داشــت. در دوره های 
قبلی تحویل دولت ها نیز شاهد بوده ایم که تا عملی 
شدن برنامه های دولت تازه مستقر شده، اقتصاد از 
حالت تعادل و ثبات خارج شده است. امروز هنوز 
دولت فعلی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمسلط 

نشده و در مراحل...

  ساســان شــاه ویسی، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه3
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مدیریت نرخ دالر
 توسط بانک مرکزی

شناسایی یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار واحد خالی

ایران در لیست 10 کشور با باالترین سرعت رشد تورم قرار دارد

تورم  باالی 50 درصد  8   استان
صفحه3
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تخم  مرغ  روی  موج  گرانی
طی  ۷0   تا   80   روز   اخیر  نهاده   ذرت   به   مرغداران    داده   نشده   است

قیمت دالر افت کرد و یک مرز حساس را از دست داد. 
یک منبع آگاه می گوید:بانک مرکزی در این هفته با 
قدرت و از دو جناح نوسان قیمت دالر را مدیریت کند؛ 
بازار نیما و بازار متشکل. قیمت دالر ظهر پنج شنبه 
روی ۲۸ هــزار و ۳۹۰ تومان قرار گرفــت و از مرز 
حساس ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. به اعتقاد 
تحلیل گران مرز حساس بعدی برای دالر ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومان بود که برخی معامله گران به دنبال فتح 
آن بودند اما بخش زیادی از بازار دل نگران مداخله 
بازار ساز در این سطح بود. اتفاقی که به نظر در حال 
رخ دادن است. یک منبع آگاه به اقتصاد نیوز گفت: 
بانک مرکزی از روز شنبه و برای طول هفته قصد دارد، 
از دو جناح نوسان قیمت دالر را مدیریت کند. بازار ارز 

متشکل و سامانه نیما...

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: قطعا آمار خانه های خالی بیش از 
رقم اعالمی تا به امروز بوده و وزارت راه و شهرسازی 
به کمک سازمان بازرسی باید هرچه سریع تر نسبت 
به شناسایی ســایر واحدها و معرفی آن به سازمان 
امور مالیاتی اقدام کند.  اسماعیل حسین زهی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بیان کرد: متولی 
اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی وزارت راه 
و شهرسازی است که مکلف است لیست خانه های 
خالی را تهیه و به سازمان امورمالیاتی معرفی کند. بر 
اساس آخرین رایزنی صورت گرفته تاکنون حدود 
یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با خود 

اظهاری مالکان شناسایی...



اقتصاد2
ایران وجهان

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛
شناســایی یک میلیون و ۴۰۰ 

هزار واحد خالی
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســامی تاکید کرد: قطعا آمار خانه های خالی 
بیش از رقم اعامی تا به امروز بوده و وزارت راه و 
شهرسازی به کمک سازمان بازرسی باید هرچه 
سریع تر نسبت به شناسایی سایر واحدها و معرفی 

آن به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

شناسایی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد خالی

به گزارش  اقتصادنیوز  ، اســماعیل حسین زهی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به ضرورت اجرای 
دقیق قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بیان 
کرد: متولی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی وزارت راه و شهرســازی اســت که مکلف 
است لیست خانه های خالی را تهیه و به سازمان 
امورمالیاتی معرفی کند. بر اساس آخرین رایزنی 
صورت گرفته تاکنون حــدود یک میلیون ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی خالی با خود اظهاری مالکان 
شناسایی شده است. وی در ادامه اظهار کرد: اما 
قطعا آمار خانه های خالی بیش از این رقم است که 
وزارت راه و شهرسازی به کمک سازمان بازرسی 
باید هرچه سریع تر نسبت به شناسایی این واحدها 
و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.همه 
بخش ها باید در اجرای این قانون همکاری الزم را 

داشته باشند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسامی، 
تصریح کــرد: باتوجه به اینکه عــده ای از طریق 
ساخت و ساز واحدهای مسکونی آن را دارایی ثابت 
تلقی می کردند، افزایش قیمت نیز به نفع آنان بود. 
اجرای این قانون برای صاحبان خانه های خالی 
به صورت پلکانی مالیات وضع می کند و از ایجاد 

انحصار در این بازار جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه تاکیــد کرد: خانه هــای خالی که 
شناسایی شده اند، یا باید خانه خود را اجاره بدهند 
یا به صورت پلکانی مالیات باالیی بپردازند. قطعا 
اجرای دقیق این قانون در ساماندهی  بازار مسکن  
و کنترل رشد قیمت ها موثر است و باید با دقت 

اجرایی شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن جزئیات 
مصوبه جدید بانک مرکزی را تشریح کرد

افزایش سقف تسهیالت طرح 
مسکن اقدام ملی

محمدحسن علمداری در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مســکن-هیبنا، افزود: ســقف 
تسهیات ساخت مسکن در طرح اقدام ملی به 
دنبال تصویب نامه هیات وزیران و اباغ بانک 
مرکزی، از 1۰۰ میلیون تومان به 15۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش ســقف 
تسهیات در جلسه اخیر هیات مدیره بانک 
مسکن به تصویب رســید و اکنون به شعب 
بانک مسکن در سراسر کشور اباغ شده است.

علمداری درباره جزئیات این مصوبه به هیبنا 
گفت: بانک مسکن مطابق سهمیه تعیین شده 
از سوی بانک مرکزی برای بانک های عامل، 
ماموریت دارد به میزان مشخص )بیش از 1۰۰ 
هزار واحد مسکونی( تسهیات ساخت مسکن 

طرح اقدام ملی را پرداخت کند.

کارنامه بانک مهر ایران در ۶ ماهه 
نخست ۱۴۰۰

منابع بانک مهر ایران در پایان شهریور 1۴۰۰ به 
بیش از ۶۲۳هزار میلیارد ریال رســیده و نسبت 
به پایان سال گذشــته ۲۶ درصد رشد را تجربه 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، در حالی نیمه نخست سال 1۴۰۰ به پایان 
رسیده که این بانک موفق شده در همه شاخص ها 
عملکرد موفقی داشته باشد و کارنامه روشنی از 

خود ارائه کند.
متناســب با افزایش منابع، تسهیات پرداختی 
این بانک نیز رشد قابل توجهی داشته است. بانک 
مهر ایران در نیمه نخست ســال 1۴۰۰، بیش از 
یک میلیون و ۹5هزار فقره تسهیات به مبلغی 
نزدیک به ۲۰۴هزار میلیارد ریال را پرداخت کرده 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۴۳ درصد 
رشد داشته است. نکته جالب توجه اینکه در عین 
افزایش تسهیات پرداخت شده، نسبت مطالبات 
به مصارف این بانک همچنان زیر یک درصد قرار 
دارد و بهترین عملکرد در سطح شبکه بانکی به 

شمار می رود.

خبر

قیمت دالر افــت کرد و یک 
مرز حساس را از دست داد. 
یک منبع آگاه می گوید:بانک 
مرکزی در این هفته با قدرت 
و از دو جناح نوســان قیمت 

دالر را مدیریت کند؛ بازار نیما و بازار متشکل
به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت دالر ظهر پنج شنبه روی 
۲8 هزار و ۳۹۰ تومان قرار گرفت و از مرز حساس ۲8 
هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. بــه اعتقاد تحلیل گران 
مرز حســاس بعدی برای دالر ۲8 هزار و 5۰۰ تومان 
بود که برخی معامله گران بــه دنبال فتح آن بودند اما 
بخش زیادی از بازار دل نگران مداخله بازار ساز در این 

سطح بود.
اتفاقی که به نظر در حال رخ دادن است. یک منبع آگاه 
به اقتصاد نیوز گفت: بانک مرکزی از روز شنبه و برای 
طول هفته قصد دارد، از دو جناح نوســان قیمت دالر 
را مدیریت کند. بازار ارز متشــکل و سامانه نیما. بازار 
ارز متشکل منبع تامین اسکناس و سامانه نیما منبع 
تامین حواله محسوب می شود و شنیده ها حاکی از آن 
بود که بانک مرکزی قصــد دارد از ابزار خود در این دو 
منبع تامین ارزی استفاده و نوسان قیمت دالر در این 

هفته را کنترل کند.

قیمت دالر مرز حساس را از دست داد
قیمت دالر در اولین ســاعات معامات روز شنبه مرز 
حســاس ۲8 هزار و ۳۰۰ تومان را از دست داد و روی 
۲8 هزار و ۲7۰ تومان قرار گرفت. کاهش قیمت دالر 
می توانست ناشی از اصاح قیمتی باشد که به صورت 
خودکار در بازار اتفاق افتاد، زیرا نوسان قیمت دالر در 

هفته گذشته ناگهانی و به نوعی احساسی بود و بازگشت 
قیمت دالر دور از انتظار نبود. احتمال دیگر این بود که 
تحت تاثیر برنامه های کنترلی بانک مرکزی انتظارات 
فعاالن بازار قدری کاهشی شده و تمایل برای فروش 
افزایش یافته باشــد. به هر روی قیمت دالر اولین روز 
هفته را با نوسانات کاهشی شروع کرد و زیر مرز حساس 

قرار گرفت. قیمت دالر در پایان معامات نیمه اول روز 
۲8 هزار و ۲۲۰ تومان بود و فعاالن بازار روند عرضه دالر 

توسط بانک مرکزی را زیر نظر داشتند.

افت قیمت دالر باعث کاهش قیمت سکه شد
قیمت طای جهانی توانست در معامات روز پنج شنبه 
رشد کند و نزدیکی 17۶۰ دالر قرار گیرد. قیمت طا 
در معامات روز جمعه نیز جایگاه خود را حفظ کرد و 
در آخرین ســاعات معامات روی 17۶1 دالر ایستاد. 
سکه امامی ظهر پنج شنبه حوالی 1۲ میلیون و 1۰۰ 
هزار تومان معامله می شد، قیمت دالر نوسانات منفی را 
در اولین روز هفته به ثبت رساند، اما رشد قیمت طا در 
روزهای پایانی هفته گذشته مانند یک نیروی صعودی 
بر قیمت سکه عمل کرد. به هر روی سکه امامی ظهر روز 
شنبه حوالی 1۲ میلیون و 5۰ هزار تومان معامله می شد 
و تغییراتی منفی را نســبت به ظهر پنج شنبه به ثبت 
رسانده بود. برای جمع بندی می توان گفت قیمت دالر 
به زیر مرز ۲8 هزار و ۳۰۰ تومان بازگشت. احتماالتی 
مطرح می شــود مبنی بر اینکه بانک مرکزی نوسانات 
قیمت دالر در این هفته را با قدرت بیشتری مدیریت 
خواهد کرد. قیمت طای جهانــی در روزهای پایانی 
هفته گذشته عملکرد نسبتا خوبی داشت، اما قیمت 
سکه تحت تاثیر نزول قیمت دالر در شروع معامات روز 

شنبه قدری کاهش یافت.

افت قیمت دالر باعث کاهش قیمت سکه شد

مدیریت نرخ دالر توسط بانک مرکزی

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
محدودیت های هوشمند به تدریج 

جایگزین تعطیلی ها می شود
رئیس جمهور با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش 
حضوری در مدارس صورت گرفته اســت، گفت: 
در کنار اقدامات انجام شــده برای واکسیناسیون 
معلمان، کادر مدارس، والدین و رانندگان سرویس 
مدارس، الزم اســت واکسیناسیون دانش آموزان 

باالی دوازده سال نیز با سرعت انجام شود.
به گزارش ایســنا، حجت االســام ســید ابراهیم 
رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش 
را در واکسیناسیون دانش آموزان باالی دوازده سال 
ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفت این کار، 
وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که 
شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان 
دارند، در اختیار وزارت بهداشــت قرار گیرد. رئیس 
جمهور گفت: با توجه به اینکه برای واکسیناسیون 
دوازده سال به پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد 
لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، نباید اقدامی 
در این زمینه انجام شود. رئیسی در ادامه، عادی انگاری 
و کم توجهی به رعایت اصول بهداشــتی در مبارزه 
با ویروس کرونا را بســیار خطرناک دانست و گفت: 
اینکه عده ای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات 
ویروس کرونا در امان هستند، نادرست است و با توجه 
به نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم 
مردم و گروه ها و مراکز مختلف، با جدیت رعایت شود. 
رئیسی هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق 
واکسن کرونا دانست و گفت: حساسیت به این اقدام در 
حقیقت صیانت از سامت مسافران و زائران عزیز است 

و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت اطاع رسانی 
درباره واکسیناسیون، زمان تزریق و مسائل حوزه 
بهداشت و درمان، با وزارت بهداشت است، گفت: در 
این زمینه باید مراکز و دستگاههای دیگر اخبار و 
اطاعات خود را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند.

وی از مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه 
بهداشت و سامت خواست بافاصله به ابهامات و 
سواالت طرح شده در فضای عمومی جامعه درباره 
ویروس کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه کنند 
تا مردم دچار نگرانی و یاس نشوند. رئیسی با اشاره 
به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های 
هوشمند به مرور جای تعطیلی مراکز را می گیرد، 
گفت: در شرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید 
برای جبران عقب ماندگی های ناشی از شیوع کرونا، 
در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، 

نسخه ها و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
دورخیز ایران بــرای صادرات 

۱۰۰ میلیارد دالری
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: در کوتاه 
مدت امکان افزایش قابل توجــه میزان صادرات 
ایران به کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد و 
ظرفیت صادرات ایران می تواند به 1۰۰ میلیارد دالر 
در سال برسد. به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک 
در نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و 
صادرکنندگان با وزیر صمت، اظهار کرد: در مسیر 
افزایش ظرفیت صادراتی کشور ما دو نقشه راه یا 
اولویت بندی را در نظر گرفته ایم. اولویت نخست 
این است که صادرات به کشورهای هدف افزایش 
پیدا کند و در گام دوم به سراغ افزایش صادرات به 

سایر کشورها خواهیم رفت.
به گفته وی، کشــورهای همســایه و منطقه و 
همچنین دو کشور چین و هندوستان در اولویت 
نخســت قرار دارند کــه در صورت اســتفاده از 
ظرفیت های بالقوه موجود در بــازار آنها می توان 
انتظار داشت در مدتی کوتاه میزان صادرات کشور 

به این مقاصد افزایشی قابل توجه را تجربه کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم 
ایران از بازار صادرات به کشــورهای همســایه 
همچنان بسیار محدود است، توضیح داد: با وجود 
آنکه ما به بسیاری از کشورهای منطقه صادرات 
داریم اما هنوز سهم ما حتی در بازار کشورهایی که با 
آنها تنش یا اختافی وجود ندارد نیز محدود است. از 
این رو با اجرای سیاست هایی مانند تسهیل تجارت، 
اعمال تعرفه های ترجیحی، کاهش محدودیت های 
گمرکی، اســتفاده از فرصت های نمایشگاهی و 
استفاده از صندوق های ضمانت خریدار باید راهی 

برای توسعه صادرات به این کشورها باز کنیم.
پیمان پاک با اشــاره به تاش برای اســتفاده از 
ظرفیت های خالی مانده در صنعت کشور، اظهار 
کرد: تاش ما این است که از شرکت های مدیریت 
کننده زنجیره تامین حمایت کنیم. در این مسیر 
از حل مشکات لجستیک و حمل و نقل تا فعال 
سازی عملیات سواپ در تجارت، جزو برنامه های 

سازمان توسعه تجارت به شمار می روند.

اخبار
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وزیر صمت با بیان اینکه امروز دولت مصوبه تسهیل 
صادرات و واردات را اباغ کرد، گفت: تا ســال 1۴۰۲، 

1۲۰ رایزن اقتصادی اعزام خواهیم کرد.
به گزارش مهر، رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی 
رؤسای اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان 
اظهار کرد: صادرات همواره مهم بوده و در این دوره به 
دلیل کاهش صادرات نفت بسیار مهم تر بوده است. البته 
کاهش درآمدهای ارز خسران است اما فرصت خوبی 
برای تحرک بخش اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی 
محسوب می شود. وزیر صمت گفت: تنظیم تراز تجاری 
کشور دیگر بیش از اینکه بر عهده نفت و بانک مرکزی 

باشد بر عهده صادرکنندگان است.
وی ادامه داد: ۴ سال اســت که تورم باالی ۲5 درصد 
داریم؛ یعنی قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته 
و بســیاری از تولیدات به اندازه کافی تقاضای داخلی 
ندارند. از این رو ما باید با لوکوموتیو صادرات اقتصاد 
کشور را به حرکت درآوریم. باید تقاضای خارجی وارد 

شود و بخش مازاد تولید را به حرکت دربیاورد.
وزیر صمت گفت: نقش دولت در ۴ مورد شامل اولویت 
گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت است. در 
دولت باید این ۴ وظیفه را به خوبی انجام دهیم و کار 
دیگری هم نکنیم. به عنوان مثال هدف گذاری کردیم 
که ۶ ماه دوم سال بعد 5 میلیارد دالر بیشتر از مشابه 
سال قبلش داشته باشیم. وی افزود: برای ما تراز مبلغی 
و دالری فقط اهمیت ندارد، اینکه فان قدر صادرات 
کنیم کافی نیست، اینکه چه چیزی صادر می کنیم 
مهم اســت. اینکه 1۳ میلیارد دالر مواد تقریباً خام 
پتروشیمی و 1۰ میلیارد دالر فلزات تقریباً خام صادر 
می کنیم یعنی مثل کشــورهایی رفتار می کنیم که 
نیروی انسانی کم و فقط پول داریم. وزیر صمت گفت: 
باید به تراز اشــتغال در تجارت خارجی توجه کنیم. 
چقدر اشتغال نهفته صادر و چقدر وارد می کنیم؟ چقدر 

فناوری صادر و وارد می کنیم؟
وی افزود: از نگاه وزارت صمت وقتی می گوئیم اولویت 
گذاری، منظورمان فقط عدد صادرات نیســت. یک 
شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم که می گوید کشورهای 
صادرکننده چه نوع کاالیی صادر می کنند. رتبه ما در 
این شاخص باالی 1۰۰ اســت بعد از ۴ سال باید به 
حدود ۴۰ برســیم؛ یعنی باید کاالیی صادر کنیم که 
کشــورهای کمتری صادر می کنند مانند کاالهای 

دانش بنیان. فاطمی امین با بیان اینکه صادرات را باید 
اولویت گذاری کنیم، گفت: بــا توجه به تنوع مبادی 
و مبانی اولویت گذاری مهم اســت. اینکه فقط به 1۰ 
کشور صادرات داریم بسیار خطرناک است. طی یک 
ماه گذشته جلســاتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم که 
صادرات را متنوع و متکثر کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
دولت وظیفه تنظیم گری داریم، افزود: امروز معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری مصوبه ای را برای صادرات 
و واردات اباغ کرد. در این مصوبه در یک دوران گذار 

بخشی از قید و بندهای صادرات برداشته شده است.
وزیر صمت گفت: درست است شوک تحریم وارد شد 
اما باید حداکثر یک ســال طول می کشید نه ۳ سال. 
اگر صادرات غیرنفتی ما گسترش قابل توجهی یابد 
من اولین کسی هســتم که با قید و بندهای صادرات 
مخالفت خواهم کرد. باید قواعدی بگذاریم گه منافع 
همه کشور را ببینیم. در سال ۹7 موانعی برای صادرات 
گذاشتیم که با طوالنی شدن آن مخالف هستم از این 

رو تا پایان سال باید برداریم.
وی اظهار کرد: ما می گوئیم هر کسی ۲ میلیارد دالر 
صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد دالر 
صادر کرده است. در حالی که در رتبه بندی باید به نوع 

کاالی صادر شده توجه کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه امروز سقف و سابقه را 
برداشتیم، اظهار کرد: در سال آینده تاش می کنیم که 
صادرکننده نمونه را بر مبنای اینکه به کدام کشورهای 
اولویت دار و چــه نوع کاالیی صــادر و وارد کرده که 
منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و … باشد رتبه 
بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهم تر از 

صادرات سیمان است.
وی افزود: همچنین بعد از قاعده گذاری باید به فعاالن 
برای تسهیل مســیر کمک کنیم. هم اکنون ۶ رایزن 
اقتصادی داریم و در سال 1۴۰1، ۶۰ رایزن و در سال 

1۴۰۲، 1۲۰ رایزن خواهیم داشت.
وزیر صمت گفت: مســائل بخش خصوصی مسائل 
دولت است. امیدواریم در نیمه دوم سال تمام مسائل و 
چالش ها را حل کنیم. در مرحله آخر نیز نظارت را انجام 
می دهیم که در بدنه دولت هماهنگی خوبی وجود دارد.

وی افزود: دولت به دیپلماســی اقتصادی توجه دارد. 
در این راستا با وزارت امور خارجه برنامه ای را تنظیم 

خواهیم کرد.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی 
گفت: بــا ابزارهای تشــویقی کــه دولت برای 
صادرکنندگان اعمال خواهد کــرد عمًا برای 

تأمین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد.
به گزارش صدا و سیما، شیوا راوشی در گفتگو 
با بخش خبری ۲1 جمعه شــب شــبکه یک 
سیما درباره نوســانات قیمت ارز در بازار افزود: 
تقاضاهای وارداتی کشــور کامًا مشــخص و 

شفاف هستند.
وی ادامه داد: به تشــخیص قانــون بودجه در 
سال جاری؛ 8 میلیارد دالر برای تأمین کاالی 
اساســی، نهاده های دامــی، دارو و تجهیزات 
پزشکی تکلیف شــده بود که این مبلغ به طور 
کامل در شش ماهه اول ســال تأمین ارز شده 
اســت و عاوه بر این یک و نیم میلیارد دالر هم 

برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
راوشی خاطرنشــان کرد: در مقایســه با سال 
گذشته، ۹.5 میلیاردی که در شش ماه ابتدای 
امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین 
شده برای همین اقام در کل سال ۹۹ بوده است 
و نشان می دهد که در سال جاری از لحاظ تأمین 
نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقام مشمول 
دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در مورد 
سایر اقام کاالهای واســطه ای، کاالهای مورد 
نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشــمول ارز 
نیمایی می شــوند هم بیش از 18 میلیارد دالر 
تأمین ارز تا کنون صورت گرفته است بنابراین 
نیازهای وارداتی کشــور به طور واقعی تأمین 

شده است.
وی تصریح کرد: مواردی که در نرخ ارز تأثیرگذار 
هســتند غیر از مؤلفه های اقتصادی و ظرفیت 
تولید و تجارت واقعی کشور؛ اخبار سیاسی است 
که می تواند مربوط به این مسائل باشد که البته 
یک سری از وقایع گذرا هستند و تمام این موارد 
توسط دولت کنترل می شــود و اتفاق مهم این 
است که فاکتورهای اساسی و بنیادین اقتصادی 
که ناشی از ظرفیت تولید واقعی و تجارت کشور 
و ظرفیت صادرات و واردات کشور می باشند در 

وضع بهبود نسبت به گذشته هستند.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی 

دربــاره برنامه ریزی بــرای ثبات در بــازار ارز 
هم گفت: بــازار ارز و نیاز ارزی کشــور باید در 
ابتدا از نظر واقعی بودن شــناخته شــود؛ نیاز 
واقعی کشــور؛ واردات کاال اســت که در حال 
حاضر با ظرفیت برگشت ارز حاصل از صادراِت 
صادرکننــدگان تأمین می شــود و سیاســت 
چند سال اخیر کشــور، بانک مرکزی و دولت 
 همواره بر تقویت برگشت ارز حاصل از صادرات 

بوده است.
راوشــی افزود: ما در شــرایط تحریم و کاهش 
درآمدهای نفتی توانســتیم نیازهای اساســی 
کشــور و حتی مواد الزم بــرای کارخانجات را 
تأمین کنیم که برای کشور یک موفقیت تلقی 
می شود و نشــان می دهد که ظرفیت صادرات 

غیرنفتی کشور رو به افزایش است.
وی خاطرنشان کرد: دولت یکی از منسجم ترین 
برنامه های خــود را در برگشــت ارز حاصل از 
صادرات قرار داده اســت و اگر صادرکنندگان 
با ابزارهای تشویقی که دولت برای آن ها اعمال 
خواهد کــرد؛ این برگشــت ارز را تقویت کنند 
عمًا برای تأمین نیاز واقعی ارز کشــور نگرانی 
وجود ندارد و نسبت به آینده هم در وضع بهتری 
در برگشــت ارز حاصل از صادرات قرار خواهیم 

داشت.
راوشــی تصریح کرد: در نیاز به اســکناس هم؛ 
بازار متشکل ارزی به قدر کفایت تمام نیازهای 
خدماتی کشــور را تأمین می کنــد و خود بازار 
متشکل ارزی هم از ظرفیت برگشت ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگان تأمین می شود، ولی 
اگر این بازار در یک مقطعــی از زمان با افزایش 
تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود باز هم بانک 
مرکزی با قــدرت ورود می کند و این موضوع را 

مدیریت می کند.
وی عنوان کرد: این سیاست ها و اقدامات بانک 
مرکزی و دولت در کنار هم به طور هم راســتا؛ 
مدیریت عرضه ارز را بــرای نیازهای واقعی در 
شش ماه آینده و در سال های بعد به طور کامًا 
منظم و هدفمند پیش می بــرد و زمانی که نیاز 
واقعی مدیریت شــود با تأمین و عرضه واقعی؛ 

مشکل و نگرانی به وجود نخواهد آمد.

تعلل در ترخیص کاالهای اساســی موجود در گمرک و 
بنادر موجب شده اکنون در آستانه طوفان حاره ای، حجم 
چند هزار تنی جوهای باتکلیف و مانده در محوطه باز، در 
معرض طوفان قرار گیرد که احتمال از بین رفتن این حجم 
کاالی ورودی بــا ارز ۴۲۰۰ وجود دارد؛ آن هم زمانی که 
تامین نهاده های دامی و البته تامین ارز ترجیحی از چالش 
های فعلی به شمار می رود. به گزارش ایسنا، طبق پیش 
بینی های صورت گرفته وزش طوفان حاره ای بخش هایی 
از جنوب از جمله سواحل مکران و چابهار را در بر خواهد 
گرفت. در کنار تمامی ابعاد و آثــار این طوفان، موضوع 
کاالهای موجود در گمرک و بنادر و آنچه از چندی پیش 

اعام می شد در محوطه ها قرار دارد، مطرح است.

جوهای بالتکلیف در محوطه
بررسی ها نشان می دهد از جمله این اقام، وجود 11۴1 
تن جو در محوطه اسکله شهید بهشتی است که اخیرا 
یک محموله ۶۴ هزار تنی نیز به آن اضافه شده ولی هنوز 
ترخیص و تخلیه نشده اســت.  این در حالی است که 

محصول مربوط به یکی از شرکت های دولتی بوده که 
با ارز ۴۲۰۰ تومان آن را وارد کرده و اواخر شــهریورماه 
نیز اظهار کرده اند، ولی امکان ترخیص پیدا نکرده است.

پیگیری از گمرک با تایید این موضوع همراه بود؛ به گونه 
ای که این حجم جو به عنوان کاالی اساسی و نهاده دامی 
در حال حاضر در محوطه قرار داشــته و با توجه به عدم 
صدور مجوز قرنطینه نمی تواند ترخیص شــود و تنها 
امکان انتقال به انبارهــای اختصاصی تحت گمرک را 

خواهد داشت.

حتی اگر قابل ترخیص باشد، کامیون نیست!
اما حتی اگر مجوز قرنطینه هم برای ترخیص صادر شود 
بارگیری فوری این حجم از کاالی روی زمین مانده قبل 
از وقوع طوفان، به تعدادی زیادی حدود ۲۶۰۰ دستگاه 
کامیون نیاز دارد در حالــی که چنین امکانی اکنون در 
این بندر نیست و این محصول در معرض طوفان شدید 
و سهمگین قرار داشته و ممکن است بخش زیادی از آن 
از بین برود. این تعلل در شرایطی اتفاق افتاده که طبق 

مصوبات قبلی، مانع اصلی در ترخیص کاالهای اساسی 
یعنی تامین ارز  تا حدودی برداشته شده و کاال می تواند 
به صورت ۹۰ درصدی بدون صدور کد رهگیری بانک 
ترخیص شود، بر این اساس این محموله باتکلیف جو در 
محوطه گمرک نیز مشمول این مصوبه بوده و با پیگیری 
فوری بعد از ورود و دریافت مجوزهای الزم امکان ترخیص 
فوری داشته اســت در حالی که بعد از گذشت مدت ها 
هنوز شــرکت مربوطه ، مجوز الزم از جمله قرنطینه را 

دریافت نکرده است .

نایلون،  جو را نجات می دهد؟!
با این وجود موضع مدرس خیابانی - استاندار سیستان و 
بلوچستان- در این رابطه این بوده که بخشی از کاالهای 
اساســی و نهاده های دامی که در بنادر چابهار قرار دارد 
مقرر شده به انبارها و محل های مسقف منتقل شوند، ولی 
چون حجم آن زیاد است شاید مجبور شوند که با چادر و 

نایلون یک بخشی از آن را پوشش دهند.
با این اعام اکنون این سوال مطرح است که آیا نایلون 

می تواند در مقابل این طوفان سهمگین از اقامی مانند 
جو حفاظت کند؟ 

مصوبه امن برای شرکت های دولتی!
این بار اول نیست که شرکت ها دولتی اقام وارداتی خود را 
در گمرک و بنادر نگه داشته و روند ترخیص آن ماه ها طول 
می کشد، موضوعی که می توان از جمله دالیل آن را به حاشیه 
امنی که مصوبه ستاد تنظیم بازار برای آنها ایجاد کرد اشاره 
کرد؛ به طوری که طبق این مصوبه اقام وارداتی مربوط به 
شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی متروکه 
نمی شود. این در حالی است که با ورود کاال به گمرک و بنادر، 
صاحب کاال اگر تا دو ماه به وضعیت آن رسیدگی و فرایند 
ترخیص را طی نکند با تذکر گمرک برای اجرای مقررات 
متروکه مواجه خواهد شــد و حداکثر تا دوماه دیگر جهت 
تعیین تکلیف فرصت خواهد داشت و بعد از آن کاال مشمول 
مقررات متروکه شده و جهت تعیین تکلیف به سازمان اموال 
تملیکی سپرده می شود، در حالی که شرکت های دولتی 

واردکننده اقام اساسی از این موضوع مستثنی شده اند.

وزیر صمت:

مصوبه تسهیل صادرات و واردات ابالغ شد
مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی خبر داد؛

تامین ارز کاالهای اساسی در شش ماهه امسال برابر کل سال ۹۹

تبعات تعلل در ترخیص کاالی اساسی

 ارزهای ۴۲۰۰ طعمه طوفان حاره ای!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش قیمت سکه به دنبال افت نرخ ارز 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )شنبه، ۱۰ مهرماه( با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، هشتم مهرماه( به رقم ۱۱ میلیون و 
۸۸۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر 

این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۹ هزار تومان شد. همچنین اُنس جهانی طال با حدود ۱۹ دالر 
افزایش یک هزار و ۷۶۱ دالر و ۵۰ سنت قیمت خورد.

بانک ها
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نقش دالالن در تشدید تورم 
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی 

در شرایط فعلی نمی توان به بروز ابرتورم به عنوان پدیده ای قطعی در اقتصاد کشور باور داشت. در دوره های قبلی تحویل دولت ها نیز شاهد بوده ایم که تا عملی شدن برنامه های دولت تازه مستقر شده، اقتصاد از حالت تعادل و 
ثبات خارج شده است. امروز هنوز دولت فعلی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمسلط نشده و در مراحل برنامه ریزی و تعیین راهکار قرار دارد. اتفاقاتی در بستر ماههای پایانی دولت قبلی افتاد، سیاست های دستوری با سرکوب 
قیمت ها قرار است جای خود را به سیاست تعدیل بدهد. به عبارتی مؤلفه های حکمرانی اقتصادی ناکارآمد بوده است و اثر وضعی خود را در بسیاری از منحنی ها نشان می دهد. در همین آغاز کار باید دولت خشت اول را درست 

بچیند و در جهت هماهنگی دستگاه ها در راستای اصالح اقتصادی حرکت کند. 
در سال هایی که این همه پول در اختیار دولت قرار گرفت و کشور را گران اداره کرد، دستاورد آن فقر نسبی مزمن، از دست رفتگی منابع، عدم تخصیص بهینگی منابع و عدم بهره وری یا به عبارتی ناکارآمدی مؤلفه های حکمرانی 

اجرایی در حوزه حداقل اقتصاد اجتماعی بوده است.
با این حساب به نظر می رسد هر کاری که دولت فعلی انجام دهد و دیدگاه های خود را مطرح کند، تا پایان سال یک ابهام فراگیر وجود دارد و حداقل یک نرخ 50 درصدی تورم داریم که همه اینها به دلیل چالش هایی است که دولت 
دوازدهم از خود به جای می گذارد. دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها فقر مزمن در جامعه را تکثیر و نهادیه کرد، بلکه شرایط اصالح آن را برای دولت هایی را که دیدگاه اقتصادی آنها با دولت مستقر در تناقض است، به چالش کشید. 

چه بسا بسیاری از اقدامات دیگر باید انجام شود تا در بازتوزیع منابع درآمدی کشور مصارف بهینه به شکلی تخصیص داده شود که بتوان حداقل جریان منفی کردن رشد فزاینده نسبی فقر در کشور را کاهش داد.
از طرفی دیگر در شرایطی که قرار داریم که تکانه های بین المللی نیز بر شرایط اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. افغانستان کشوری است که تا چندهفته گذشته نرخ ارز ایران را تعیین می کرد اما امروز به کشور مصرف کننده ارز 

ایران تبدیل شده است. سیاست گذاریهای پولی نیز به دلیل عدم تعیین رئیس کل بانک مرکزی جهت همسویی با برنامه های دولت فعلی، ناکام مانده است. 
این در حالی است که بسیاری از اظهارنظرها برای کنترل تورم ورود مجدد به بحث مذاکرات و به نتیجه رساندن آن است. به عقیده بنده این راهکار واضح و واقعی نیست. اینکه اگر مذاکرات صورت بگیرد می توان بر آزادسازی منابع 
بلوکه شده که موجب کاهش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش قیمت ها و تورم است، حساب کرد، برداشت خیلی درستی نخواهد بود. باید سیاست های ثبات دهنده پولی و مالی وجود داشته باشد. در کنار سیاست های پولی بانک 

مرکزی، مدیریت عمومی اقتصاد، اصالح ساختاری و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی است که نقش برجسته تری در توفیق سیاست های مالی دارد.
دالالن نیز در بروز تورم نقش زیادی دارند. این افراد خیلی راحت بازارها را خوابانده اند و مصرف کننده را دچار چالش کرده اند   داللی در بازارها مصرف کنندگان را ضربه فنی کرده است. بنابراین برخی تصمیمات یک نفره و یک 

طرفه و برخی منفعت سازی های جریانی و بخشی از تکانه های بیرونی دست به دست هم داده و موج افزایش انباشته شده نرخ تورم را در اقتصاد ایران پدیدار کرده است.

تداوم مســیر در وضعیت 
فعلی، اقتصاد ایــران را به 
ســمت بحــران ابرتورم 
ســوق خواهــد داد. بــه 
گفتــه فعــاالن اقتصادی 

بنابر اعالم رســمی سال گذشــته میزان تورم 40 
درصد بود که با روند فعلی این نرخ تا پایان ســال 
می تواند به باالی 60 درصد برســد که رقم بسیار 
زیادی بوده و اقتصاد را به بحــران ابرتورم نزدیک 
تر می کنــد. این درحالی اســت کــه دومینوی 
افزایش حقوق هــا، دوراهی تصمیم ســاز دولت 
جدید اســت. می توان با حل ریشه ای مشکالت، 
به معیشــت مردم کمک کرد اما بــا روند افزایش 

 حقوق بدون پشــتوانه مالی، باید شــاهد ابرتورم 
در کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: 
آمارهای جهانی نشــان می دهد که نــام ایران در 
لیست ۱0 کشــور با باالترین ســرعت رشد تورم 
قــرار دارد. در صدر این جــدول نام هایی همچون 
ونزوئال، ســودان و زیمبابوه را مشــاهده می کنیم 
و ایــران نیز همــراه ایــن کشــورها در میان ۱0 

مورد اول قــرار می گیرد. این در حالی اســت که 
بســیاری از اقتصاددانان بر این باورنــد اینکه نرخ 
تورم تا پایان ســال چگونه باشد بســتگی به نوع 
عملکرد دولــت دارد. اگر دولت ســیزدهم همت 
داشــته باشــد، کنترل تــورم را در اولویــت قرار 
دهــد و با هماهنگــی نهاد ها به این مســئله مهم 
 بپردازد بدون شــک در کوتاه مــدت می تواند تورم 

را کنترل کند.

ایران در لیست 10 كشور با باالترین سرعت رشد تورم قرار دارد

تورم  باالی 50 درصد  8   استان
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

گرانی لبنیات و تخم مرغ، 
به شــدت نگــران کننده 
است. هر شــانه تخم مرغ  
در بازار تهران به 5۸ هزار 
تومان رسیده است. قیمت 
هر قالب کره ۱00 گرمی نیز از حدود ۱0 هزار تومان 
 به حدود ۱4 هزار تومان رسیده اســت. البته این 
نرخ ها در فروشگاههای مختلف باهم تفاوت داشته و 
گاها دو فروشگاه در یک خیابان قیمتها را خودسرانه 

تعیین کرده اند.  
در شهریورماه گرانی کره و تخم مرغ موجب اعتراض 
مصرف کنندگان شده اســت. این در حالی است 
که گرانی این اقالم ادامه دارد و مســئوالن نیز در 
سکوت رشد قیمتها را دنبال می کنند. در این بین 
رنج واقعی را خانواده های کارگری و الیه های پایین 
مزدبگیران بر دوش می کشند. بسیاری از این افراد 
دیگر توانایی خرید شیر، ماست و تخم مرغ را ندارند. 
گرانی تخم مرغ در حالی اتفاق افتاده که در ماههای 
اخیر به دلیل گرانی بیش از اندازه گوشــت قرمز، 
دهک های کم درآمد جامعه تخم مرغ را جایگزین 

گوشت کرده اند. 
اظهارنظر رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم 
گذار اســتان تهران در رابطه با گرانــی تخم مرغ 
همان حرف های تکراری مدت اخیر است. به گفته 
ناصر نبی پور طی ۷0 تا ۸0 روز اخیر نهاده ذرت به 
مرغداران  داده نشــده که با این وجود تولیدکننده 

چاره ای جز تامین نهاده از بازار آزاد ندارد.
به هر ترتیــب طی ماه های اخیر کــره و تخم مرغ 
بیشترین افزایش قیمت را نســبت به سایر کاالها 
داشته اند. طی چند ماه اخیر دو محصول کره و تخم 
مرغ پرچم دار افزایش قیمت ها بوده اند که این امر 
نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. 
البتــه تولیدکنندگان هم از ایــن قیمت ها راضی 
نیستند و افزایش هزینه های تولید را دلیل اصلی 

گرانی ها عنوان می کنند.

آخرین گزارش مرکز آمــار از قیمت لبنیات حاکی 
از آن است که قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه از ۱۱ 
هزار و 5۳۸ تومان در تیرماه امســال به ۱۲ هزار و 
۱55 تومان افزایش یافته اســت. قیمت ماست هر 
کیلو پاستوریزه از ۱۳ هزار و ۸54 تومان به ۱4 هزار 
و 6۳۳ تومان تغییر کرده است. این تنها مربوط به دو 

قلم از محصوالت لبنی است. 
در این میان، مشاهدات بازار حاکی از آن است که 
قیمت هرقالب کره 50 گرمــی از 5000 تومان در 
ماه های قبل به ۷000 تومان و قیمت هر قالب کره 
۱00 گرمی نیز از حدود ۱0 هزار تومان به حدود ۱4 
هزار تومان رسیده است. اما این قیمت ها، نرخ های 
رسمی هستند و گاهاً در فروشگاههای سطح شهر 
با ارقامی بســیار باالتر روبرو می شویم؛ کما اینکه 
در نیمه شــهریورماه، ســخنگوی انجمن صنایع 

فرآورده های لبنی از افزایــش حدود ۲0 درصدی 
قیمت محصوالت لبنــی خبر داد. پــس افزایش 
رسمی ده درصدی چندان با واقعیت های ملموس 
بازار همخوانی ندارد و قیمت های واقعی باالتر از این 

ارقام جای می گیرند. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران در رابطه با گرانی تخم مرغ در هفته های اخیر 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: قیمت تخم مرغ 
از اواخر مرداد سال گذشته تا خرداد امسال 4 هزار 
تومان زیر قیمت مصوب دولت به فروش می رفت 
و مرغداران برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغ را به 
کشتارگاه فرســتادند تولید جوجه و جوجه ریزی 
کمتر شد و متعاقب آن تولید تخم مرغ کاهش یافت.

ناصر نبی پور ادامــه داد: اگر دولــت در بازار تخم 
مرغ و مرغ دخالتی نکند، بازار به تعادل می رســد 

چرا که یکی از دالیــل گرانی تخم مــرغ در بازار 
قیمت هــای دســتوری و دلیل دیگــر اثر کاالی 
جایگزین و ارزان بــودن تخم مرغ در مقایســه با 
دیگر کاالهای پروتئینی است. در گذشته متوسط 
ســرانه مصرف تخم  مرغ ۱0 کیلو بوده اســت اما 
حاال به دلیل اینکه مردم توانایی خرید گوشــت، 
مرغ و حبوبات را ندارند مجبورند تخم مرغ بخرند. 
 از این رو ســرانه مصرف تخم مرغ به ۱۲ کیلوگرم 

رسیده است.
به گفته این فعال صنفی، طــی ۷0 تا ۸0 روز اخیر 
نهاده ذرت به مرغداران داده نشده که با این وجود 
تولیدکنندگان چاره ای جز تامیــن ذرت با نرخ 6 
هزار و ۲00 تومان از بازار نداشتند. با استمرار روند 
کنونی تامین نهاده، تولید باید تعطیل شود چرا که 

60 درصد جیره غذایی مرغ ذرت است.

طی ۷0 تا ۸0 روز اخیر نهاده ذرت به مرغداران  داده نشده است

کره و تخم مرغ پرچم دار گرانی ها!
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران تحقق وعده ساخت 
یک میلیون مسکن در سال از سوي دولت سیزدهم را 
منوط به برنامه ریزي اصولي توسط دست اندرکاران و 
مسئوالن دانسته و اظهار داشت: دولت با برنامه ریزي 
متقن و کارشناسي در تمام ابعاد ساخت و ساز مي 

تواند منویات خود را عملیاتي کند.
فریدون غمام نو، رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران 
گفت: امیدواریم دولت سیزدهم به وعده خود جامه 
عمل بپوشاند تا شــاهد راهاندازي تمامي صنوف 
مختلف که در صنعت ساختمان فعالند در جهت 
رونق اقتصادي باشیم. در صورت رونق این پروژه ۸0 
درصد صنف از حالت رکود خارج مي شود و جاني 
دوباره مي گیرد این در حالي اســت که اکنون تنها 
از ۱0 درصد ظرفیت و پتانسیل این صنف استفاده و 
بهره برداري مي شود. وي تصریح کرد: سال ها منتظر 
این پروژه ها بوده ایم. تمام ساخت و سازها بدون ابزار 
انجام پذیر نیست؛ بنابراین کامال مشهود است راه 
اندازي این صنعت به چه میزان مي تواند منجر به 

تقویت این صنف شود.

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در خصوص ابزار 
آالت برقي مورد استفاده در صنایع گفت: ابزارآالت 
در تمامي صنایع مورد استفاده قرار مي گیرد خصوصا 
در صنعت ساختمان. اکنون این ابزارآالت از مبادي 
قانوني وارد مي شود؛ چون در کشورمان تجهیزات، 
امکانات و تکنولوژي تولید ابزارآالت برقي را نداریم 
و صد در صد وارداتي اســت. در صنعت ساختمان 
تمامي رسته هاي ابزارآالت رونق مي گیرند. آرزوي 
ما راه اندازي این صنعت اســت؛ چرا که در ســال 
 هاي رکود زیان بي حد و حســابي تمامي فعاالن

 این صنف دیدند.
غمام نو گفت: صنف ابزارفروشان در رسته ابزارهاي 
دستي از زماني که با ممنوعیت واردات مواجه شده، 
کاالهاي بعضا کم کیفیت و ضعیف،گران و برندهاي 
نامعتبر را در بازار مشاهده مي کند این درحالي است 
که این ابزارها ســابق بر این از مبادي قانوني وارد 
مي شــد، اما اکنون از طریق قاچاقچیان از مبادي 
غیرقانوني وارد مي شود؛ لذا با معضالتي نظیر کیفیت 

پایین و برندهاي نامعتبر روبه رو هستیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در ارتباط 
با وعده ریاســت جمهوري مبني بر ساخت یک 
میلیون مسکن در سال اظهار داشت: با توجه به 
پتانســیل ها و آمادگي هاي اعالم شده از سوي 
مسئوالن مي توانم به قطعیت بگویم که این امید 
واهي نیست و در به ثمر نشستن این وعده بسیار 

امیدوارم.
مصطفي قلي خسروي، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران گفت: وعده ریاست جمهوري مبني 
بر ساخت یک میلیون مســکن با توجه به اعالم 
وزیر راه و شهرسازي دولت دوازدهم جناب آقاي 
اسالمي در زمینه موجودیت زمین به اندازه کافي 
براي ساخت واحدهاي مســکوني، اعالم وزارت 
دفاع مبني بر اســتفاده از تکنولوژي هاي روز در 
ساخت مسکن با رویکرد صنعتي به جاي سنتي 

که در کوتــاه ترین مدت زمــان ممکن مي توان 
ســاختمان هایي با ۱5 طبقه ساخت و همچنین 
وزیر توانمندي همچون رستم قاسمي مي توانم 
به قطعیت بگویم که این امید واهي نبوده و تحقق 

پذیر است.
وي در ادامه تاکید کرد: صنف مشــاوران امالک 
همانگونه که از نامش روشن است جهت مشاوره 
دادن به فروشندگان و خریداران ملک فعالیت مي 
کند و هیچ نقشي در گران و یا ارزان شدن ملک 
هرگز ندارد؛ اما برخي از مسئوالن غیرمنصافانه 
مشاوران را طوري تعریف کرده اند که در نوسان 
قیمت ها مقصر هســتند. اصاًل این گونه نیست، 
ما بر این باور هســتیم که بــر تصمیمات دولت 
خوشــبین و امیدواریم و معتقدم باید دست به 

دست بدهیم تا این وعده جامه عمل بپوشد .

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با 
تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگي متولي ندارد و فاقد 
استراتژي است، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگي 

نباید قیمت گذار و بازاریاب باشند.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلي و 
با توجه به وضعیت تولید داخلي لوازم خانگي، امکان 
تامین لوازم خانگي مورد نیاز کشور از تولیدات داخلي 
وجود دارد، گفت: در حال حاضــر بازار لوازم خانگي 
دچار رکود است و دلیل این رکود نیز قیمت هاي باالي 
لوازم خانگي است لذا با توجه به قیمت هاي باال مردم 
قدرت خرید لوازم خانگي را ندارند و همین موضوع 

بازار لوازم خانگي را دچار رکود کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي افزود: با توجه 
به شرایط رکود در بازار لوازم خانگي تقاضا نیز پایین 
است لذا فعال تولیدات داخلي جوابگوي تقاضاست؛ اما 
در صورتي که بازار از رکود خارج شود دقیقا نمي توان 

پیش بیني کرد که چه شرایطي بوجود آید.
پازوکي اظهار داشت: در شــرایط فعلي و با توجه به 
قیمت هاي باال، مردم به جاي خرید لوازم خانگي نو 
بیشتر اقدام به تعمیر لوازم خانگي قبلي و همچنین 
خرید اجناس دســت دوم مي کنند.وي با اشاره به 
فرمایشــات مقام معظم رهبري در مورد ممنوعیت 
واردات لوازم خانگي کره اي، بیان داشت: من نیز دقیقا 
موافق فرمایش ایشان هستم و به نظرم واردات لوازم 
خانگي به صورت کاالي کامل مطلقا نباید به کشور 
انجام شــود، زیرا باید به تولید کننده اي که سرمایه، 

وقت و انرژي خود را براي تولید و ایجاد اشتغال داخلي 
صرف مي کند ارزش داد.

پازوکي اظهار داشت: اما نکته حائز اهمیت در صنعت 
لوازم خانگي آن اســت که بایــد در این صنعت یک 
استراتژي خاص اجرا شــود. صنعت لوازم خانگي در 
ایران کمتر از از صنعت نفت نیست اما متاسفانه این 
صنعت در 40 سال گذشــته متولي نداشته است و 
هیچ گاه نقشه راهبردي براي صنعت لوازم خانگي و 

خودکفایي آن در کشور وجود نداشته است.
وي با تاکید بر اینکه در صنعت لــوازم خانگي نباید 
انحصار باشد، گفت: انحصار به آن معنا که تولید کننده 
قیمت گذار و بازاریاب نباشد. تولید کننده باید تولید و 
سپس صادرات کند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي با انتقاد از اینکه در صنعت لوازم خانگي بخش 
توزیع کنندگان و به عبارتي فروشندگان از جایگاهي 
برخوردار نیست، گفت: انجمن هایي که در حوزه لوازم 
خانگي وجود دارد و بطور موازي نیز در حال تشکیل 
است، هیچ گاه از کف بازار خبر ندارند و تمامي متولیان 

این انجمن ها پشت میز نشین هستند.
وي با تاکید بر اینکه دولت باید به تولیدکنندگان لوازم 
خانگي کمک کند، اظهار داشت: دولت باید هزینه هاي 
سربار تولید مانند مالیات، مالیات بر ارزش افزود، هزینه 
هاي بیمه تامین اجتماعي را کاهش دهد.پازوکي بیان 
داشت: نباید به تولید کننده اجازه داد که با افزایش 
قیمت بازار را حفظ کند بلکه باید به تولید کننده بها داد 
و به وي کمک کرد و در مقابل از تولید کننده ضمانت 

اجرایي اخذ شود که نیاز بازار را تامین کند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیات های 
موثر از دالالن و سفته بازان، انواع و اقسام فشارها را به 
بخش تولید آورده اند که شــرایط را برای سازندگان، 
پرمخاطره کرده اند و تولید مسکن را به نصف رسانده اند.

فرشــید پورحاجت اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت 
نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما 
امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایه ای رخ می دهد 
و ایرانی ها از جمله سرمایه گذاران مسکن تمایل دارند در 
کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند. علت این مساله 

مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.
وی افزود: در سالهای گذشــته و به طور خاص از سال 
۱۳۹0 به این طرف موتور سرمایه گذاری در حوزه مسکن 
و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات 
و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه ریزی ها 

منجر به کاهش تولید مسکن شده است.
دبیر کانون انبوه سازان با انتقاد از سیاست های مالیاتی 
در بخش مســکن گفت: به جای اینکــه مالیات های 
کارآمد از حوزه داللی و ســفته بازی مســکن بگیرند 
فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که 
منجر به فرار ســرمایه ها از حوزه ساخت وساز و ریزش 
50 درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه های 
صادره شده اســت.پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه 

تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای 
تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواســته در حوزه 
مسکن سرمایه گذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی 
شده است. وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت 
انقالبی باید اصالح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن 
باشــد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای 
خدمات رســان باید از بخش مسکن برداشته شود. در 
حال حاضر ســازندگان باید عالوه بر تولید مسکن، بار 
ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش 
بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات 
مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن 

به وضوح دیده می شود.
دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می دهد 
تعداد واحدهایی که توســط ایرانیها در خارج از کشور 
خریداری می شود بیش از معامالت شهر تهران است. 
دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه ها را از دیگر 
کشــورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی 
کشورهای اروپایی به سمت خود می کشد و ساخت و 
ساز خود را رونق می دهد. در همین حال بخش تولید 
کشور ما دچار یک بالتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا 
به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور 

لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.

ازدالالنمسکنمالیاتنمیگیرند؛ازتولیدکنندگانمیگیرند

با ساخت یک ميليون مسکن صنوف جان مي گيرند

با آمادگي هاي اعالم شده؛ ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان پذیر است

تامين ۸۰ درصد از مبلغ مسکن به صورت وام 

باید جلوي انحصار در صنعت را گرفت

صنعت لوازم خانگي متولي ندارد
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دانش بنيان ها برای رفع چالش های صنعت معدن به 
ميدان می آیند

ارائه نیازهای فناورانه حــوزه معدن و صنایع معدنی عنوان رویدادی اســت که 
برگزار می شــود تا از توان دانش بنیان ها برای رفع چالش های این حوزه استفاده 
شود. مرکز موسسات و شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری 19 مهرماه ســال جاری این رویــداد را برگزار می کند تا اســتفاده از 
الگوی نوآوری باز برقراری ارتباط میان صاحبان ایده، نخبگان، فناوران، شرکت 
های دانش بنیان و سازمان های صنعتی ســرعت گیرد. مدیریت آب و انرژی در 
بخش معدن و صنایع معدنی، فناوری های نوین در معــدن، تحول دیجیتال و 
هوشمندسازی صنایع معدنی، ســاخت و تعمیر قطعات و ماشین آالت معدنی، 
روش های نوین اکتشــافات عمیق، حفاری و آتشــباری و اکتشاف، استخراج و 
فرآوری عناصر نادر و خاص محورهای این رویداد اســت.این رویداد بســتری 
برای پاســخگویی به چالش های فناورانه در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم 
 می کند تا از تخصص نخبگان، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در این زمینه 

استفاده شود.
همچنین حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان و فناور فعال 
در این حوزه نیز از رویکردهای این حوزه است. به هم رسانی عرضه و تقاضا فناوری 

در صنایع معدنی نیز از دیگر اقداماتی است که با برگزاری این رویداد رخ می دهد.
برگزاری این رویداد می تواند برای صنایــع مختلف همچون تولید کننده های 
محصوالت و فرآورده های معدنی، تولید کننده محصوالت و فرآورده های شیمیایی، 
تولیدکنندگان فرآورده های پلیمری و ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته کاربردی 
باشد.این رویداد در ادامه سلسله رویدادهای ارتقا تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره 
های ارزش برگزار می شود و عالقمندان برای حضور در این رویداد می توانند به 

سایت مرکز مراجعه کنند.

بازار محصوالت  ایران ساخت رونق گرفت؛ 
رشد 80 برابری شركت های دانش بنيان سلول های بنيادی

در حالی که در ســال 92 تنهــا 2 شــرکت دانش بنیان در حــوزه نوین علوم و 
فناوری  ســلول های بنیادی فعالیت می کردند با حمایت های انجام شده شاهد 
فعالیت بیش از 160 شــرکت در این حوزه هســتیم.نیروی انسانی متخصص 
و کارآمــد با اقدامات فناورانه خود راه گشــای مشــکالت زیادی هســتند. در 
حال حاضر این نیروی متخصــص در حوزه های مختلف علــم و فناوری نقش 
آفرینی می کنند و برای رفــع چالش ها با تمام تــوان در تالش اند.در این میان 
ســلول های بنیادی یکی از حوزه های مهم و نوین برای هر کشــوری است که 
 توســعه فناوری های مربوط به آن مشــکالت زیادی را در حــوزه درمان رفع 

کرده است.
توسعه بازارمحصوالت ایران ساخت در این حوزه یکی از اقداماتی است که ستاد 
توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در راستای آن در تالش است. نخســت آنکه شناسایی ظرفیت های 
موجود در کشور در حیطه دانشمندان جوان ایده پرداز، تبدیل علم به ثروت، ایجاد 
شرکت های دانش بنیان و بررسی کشش بازار است. همچنین در گام بعدی ستاد 
در راستای توانمندسازی پژوهشگران جوان، حمایت از توسعه کیفی و کمی شرکت 
های فعال در زمینه تولید محصوالت سلولی و جذب سرمایه گذار گام بر می دارد.

اقداماتی اثر بخش که امید را برای بیمــاران افزایش می دهد و ورود محصوالت 
ســلول درمانی به بازار را باال می برد. زیست بوم سلول های بنیادی به سرعت در 
حال گسترش است. در حال حاضر بیش از 160 شرکت دانش بنیان در این زیست 

بوم مشغول فعالیت هستندکه ستاد از بیش از 30 درصد آنها حمایت کرده است.
عالوه بر حمایت های مالی برای توســعه محصول، حمایت هایی همچون رفع 
مشکالت برای دریافت مجوز از ســازمان غذا و دارو یا رفع چالش هایی در حوزه 
کارآزمایی بالینی را از این شرکت ها کرده است.همچنین شــــرکت های فعال 
در حوزه زیست فناوری که ســــابقه کار با فرآورده های بیولوژیک داشتند به 
کارگروه فناوری و شــــرکت های دانش بنیان ســتاد مراجعه کرده و فعالیت 
های جدیدی را در این زمینه آغاز کردند. این تالش ها به ثمر نشســته اســت. 
به عنوان مثال محصولی ایران ســاخت با نام »اگزومین« بــه عنوان خدمت و 
راهکاری برای بیماری های نادر ژنتیکی به کار می رود. با این خدمت، با استفاده 
از هوش مصنوعی و تحلیل نتایج آماری جهش ژنتیکی عامل بیماری کشــف 
می شود.همچنین یکی از شرکت های فناور با تمرکز روی کیت ها، محیط ها و 
تجهیزات مصرفی مراکز درمان ناباروری توانســت با ساخت و تولید 30 محیط 
 کشت، کیت و مواد مصرفی نام ایران را در لیست کشورهای سازنده محیط های 

کشت وارد کند.
این مسیر ادامه دارد و زیست بوم فناوری سلول های بنیادی هر روز دستاوردی 
تازه برایمان دارد. فعاالن فناور در تالش برای خودکفایی کشــور هســتند. به 
عنوان مثال مــاده کربــودی ایمیــد محلــول در آب یــک ماده شــیمیایی 
بســیار پراســتفاده در صنایع پزشــــکی، شــیمی و بیوتکنولــوژی اســت 
که برای اتصــال مولکول های زیســتی از جمله پروتئین ها، پلیمرها و داروها 
به ســطح یک بســــتر یا یک داربست استفاده می شــود. فرایند بومی سازی 
 این ماده نیز با موفقیت توســط یک شــرکت فناور پایان یافته است و به زودی 

وارد بازار می شود.
در حالی که در ســال 1392 تنها دو شــرکت دانش بنیان در حوزه سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی مشغول به کار بودند، این تعداد در سال های بعد با 
توجه به بهبود قوانین و سیاست های تشویقی ستاد رشد قابل توجهی داشت و تا 
پایان شهریور 1399 به 163 شرکت افزایش یافت.با قانونمند شدن بحث تولید در 
این حوزه، تعداد افراد عالقمند به تأسیس شرکت های دانش بنیان که به پیمودن 
مسیرهای قانونی امیدوار شده بودند، افزایش یافت و در سال های اخیر شاهد جهش 

چند برابری تعداد شرکت ها در این حوزه بودیم.

قابليت های جدید به كالب هاوس اضافه می شود
شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس امکان ضبط و پاسخگویی مستقیم )ریپالی( 
مکالمات و دانلود کلیپهای 30 ثانیه ای برای به اشتراک گذاری در این پلتفرم یا 
سایتهای دیگر را عرضه می کند.کالب هاوس اعالم کرد این اپلیکیشن همچنین 
قابلیت جست و جوی بهبود یافته ای را عرضه خواهد کرد که به افراد برای پیدا 
کردن اتاقهای صوتی زنده و برنامه ریزی شده، کاربران و کلوبهایی که بر اساس 

عالقمندیهای خاص تشکیل شده اند، کمک می کند.
قابلیت های جدید با هدف کمک به تولیدکنندگان محتوا در کالب هاوس برای 
توسعه مخاطبان عرضه می شوند آن هم درست زمانی که رقیبان فناوری بزرگتری 

مانند فیس بوک و توییتر قابلیت های صوتی اجتماعی رقیب را معرفی کرده اند.
پل دیویسون، یکی از خالقان و مدیر اجرایی کالب هاوس در مصاحبه ای گفت: در 
حال حاضر رشد کردن برای تولیدکنندگان محتوا بسیار دشوار است. هر زمانی که 
به ایجاد یک لحظه عالی یا یک نقل قول خوب کمک کنید، می توانید آن را به شکل 
گسترده ای به همراه لینکی به اشتراک بگذارید که افراد را درباره جایی که به کلوب 

می توانند ملحق شوند راهنمایی می کند.
بر اساس گزارش رویترز، کالب هاوس اعالم کرد قابلیت ضبط مکالمات و پاسخ 
مســتقیم به آن آزمایش شــده و تا چند هفته دیگر به برخی از تولیدکنندگان 
 محتوا عرضه می شود. اما عرضه قابلیت اشــتراک گذاری کلیپهای کوتاه از روز 

پنج شنبه آغاز شد.

اخبار

تایوان برای مقابله با کمبود تراشه به مالزی متوسل شد
وزیر اقتصاد تایوان اظهار داشت برای حل مشکل کمبود جهانی تراشه در صنعت خودروسازی به کمک مالزی به خصوص برای بسته بندی نیمه هادی ها نیاز است.صنعت تولید انواع 

نیمه هادی و تراشه در جهان به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مکرر کارخانه های سازنده دچار بحران شده و این مساله تأثیر منفی بر تولید خودروهای پیشرفته ای گذاشته که 
مجهز به انواع سخت افزارها هستند.تایوان از جمله کشورهای برتر سازنده تراشه در جهان است، اما به گفته ونگ می هوآ، وزیر اقتصاد تایوان تالش های آن به تنهایی برای حل 

مشکل کمبود تراشه به نتیجه نمی رسد. زیرا زنجیره تأمین این محصول بسیار پیچیده است.

اقتصاد نابســامان همچنان 
که علت مهاجرت بسیاری از 
افراد است، مانع رفتن آن ها 
هم شده است! به این صورت 
که هزینه هــای مهاجرت با 
توجه به ارزش پول ملی زیاد شده و برخی چوب حراج 
به وســایل خانه می زنند تا بتوانند بخشی از هزینه را 

جبران کنند. حتی اگر شده پول خرید یک بلیت!
میل به مهاجرت در دوران کرونا افزایش یافته و برخی 
هم تمام تالش خود را برای خروج از کشور می کنند، 
اگر الزم باشد لوازم خانه را هم می فروشند. تنها در یک 
سال گذشته بیش از 3 هزار آگهی »فروش لوازم خانگی 
به دلیل مهاجرت« در دیوار ثبت شــده که البته این 
تعداد فقط برای عنوان آگهی بوده، آگهی های دیگری 
هم هستند که در توضیح علت فروش را ذکر می کنند 

نه عنوان.
به گــزارش تجارت نیوز، حراج لــوازم خانگی به علت 
مهاجرت! این عنوانی اســت که این روز ها در بسیار از 
آگهی ها نوشته شده. تنها در سایت دیوار بیش از سه 
هزار آگهی با این عنوان در یک ســال گذشته منتشر 
شــده که البته این تعــداد فقط برای عنوان اســت و 
تعدادی دیگر در توضیحات به مهاجرت اشاره می کنند.

میل به مهاجرت در دوران کرونا شــدت گرفته است. 
حاال دیگر بسیاری، حرف از مهاجرت می زنند و برخی 
نیز می گویند: »اگرچه هزینه ها باال رفته، اما برای رفتن 
تمام تالش خود را می کنیم، حتی اگر شده وسایل را 

می فروشیم.«
هر کدام دلیلی برای رفتن دارنــد، از بیکاری در ایران 
تا فرصت رشد بیشتر در کشــور های دیگر. می گویند 
مهاجرت برایشان شــروعی دوباره بعد از بار ها تالش 

کردن و به نتیجه نرسیدن است.
اما اقتصادی که تورم بیــش از ۴0 درصدی گریبانش 
را گرفته و درآمد هایی که با هزینه ها هم خوانی ندارد، 
ریشه بســیاری از مهاجرت هاست. بر اساس داده های 
منتشر شده در سالنامه مهاجرتی 1۴00، ایران از نظر 
مهاجرفرستی در سال 2020 از میان 232 کشور رتبه 
۵۴ و از نظر پناهجو فرســتی نیز از میان 19۵ کشور 

رتبه 1۴ را دارد.

آگهی های موسســات مشــاوره مهاجرتــی هم کم 
نیستند. از سایت ها و شبکه های اجتماعی تا آگهی های 
چسبانده شده روی در و دیوار شهر! اما تنها موسسات 
مهاجرتی نیستند که نامشان را در سایت ها می بینیم. 
تعداد آگهی های حراج و فروش لوازم منزل نیز افزایش 
یافته است.تعداد این آگهی ها هم کم نیست. یکی در 
اینستاگرام آگهی گذاشته و آن یکی در گروه و کانال 
تلگرامی. برخی هم در سایت هایی مثل دیوار و شیپور 

دست به کار شده اند.
یکی از کسانی که در آگهی فروش لوازم خانه دلیل را 
مهاجرت نوشته است، می گوید: »می خواهم به آلمان 
مهاجرت کنم. هر چه دارم را برای فروش گذاشته ام.« 
لیستی از وسایل را نشان می دهد. از تلوزیون و دوچرخه 
گرفته تا ســجاده، کتــاب و جاکنترلی! حــراج برای 
مهاجرت، تا با پول آن گوشــه ای از هزینه مهاجرت را 
تهیه کند.یکی دیگر از کســانی که لوازم خانه خود را 
برای فروش گذاشــته می گوید: »همه وسایل را برای 
فروش گذاشته ام. می توانید حضوری بیایید و همه را 
از نزدیک ببنید. می خواهم مهاجرت کنم و همه را به 

پول تبدیل کنم.«
بر اساس داده هایی که سایت دیوار برای این گزارش در 
اختیار قرار داد، از فروردین 1399 تا 2۵ شهریور سال 
1۴00 تعداد آگهی هایی مربوط خانه که فقط در عنوان 

مهاجرت را نوشته اند، سه هزار و 103 آگهی بوده. این 
تعداد فقط برای عنوان بوده، آگهی هایی هم هســتند 
که در عنوان نمی نویسند، ولی در توضیحات آمده: »به 

دلیل مهاجرت«
اگر در سایت شیپور هم در بخش مربوط به لوازم خانگی 
واژه مهاجرت را جست وجو کنید، بیش از هزار آگهی 
فروش لوازم منزل به دلیل مهاجرت را نشان می دهد.

به عبارتی اقتصاد نابسامان همچنان که علت مهاجرت 
بسیاری از افراد است، مانع رفتن آن ها هم شده است! 
به این صورت که هزینه های مهاجرت با توجه به ارزش 
پول ملی زیاد شده و برخی چوب حراج به وسایل خانه 
می زنند تا بتوانند بخشی از هزینه را جبران کنند. حتی 

اگر شده پول خرید یک بلیت!
برخی بیکار هســتند و به دنبال رویا های خود راهی 
کشــور های دیگر می شــوند. مانند امیر که می گوید: 
»برای پیدا کردن شــغل مدت ها تالش کردم. کاری 
هم پیدا می کــردم درآمد زیادی نداشــت. ثابت هم 
نبود، هر لحظه ممکن بود کارم را از دســت دهم.«.اما 
برخی هم شاغل هســتند و رفتن را به ماندن ترجیح 
می دهند. از پرستار و پزشــک گرفته تا استارتاپی ها و 

فارغ التحصیالن برق و نرم افزار!
ســمیرا که به تازگی در دوره پزشــکی عمومی فارغ 
التحصیل شــده به تجارت نیوز می گویــد: »همراه با 

همســرم در حال برنامه ریــزی و آماده شــدن برای 
مهاجرت هســتیم. اینجا هر چقدر هم درآمد باالیی 
داشته باشیم برای کمترین رفاه باید آن را هزینه کنیم.« 
به نظر می رسد حاال خیلی ها آینده شغلی و زندگی در 

ایران را برای خود مبهم می بینند.
پژوهش هــای رصدخانــه مهاجرت ایران نیز نشــان 
می دهد میل به مهاجــرت در میان گروه های مختلف 
در دوران کرونا شــدت یافته و فقط بــه گروه خاصی 
محدود نمی شود.در ماه های اخیر مواردی مانند طرح 
صیانت از فضای مجازی نیز زمزمه ها برای مهاجرت را 
بیشتر کرده است. زیرا بر اســاس داده های مرکز آمار 
ایران شغل 11 میلیون ایرانی به شبکه های اجتماعی 
وابسته اســت. حاال با اصرار نمایندگان مجلس روی 
طرح صیانت از فضای مجازی، بسیاری نگران وضعیت 

شغلی خود شده اند.
از ســوی دیگر طرح صیانت از فضای مجازی موجب 
ناامیدی برخی از فضای اجتماعی در ایران شــده چرا 
که با اجرایی شدن آن، بستر گردش آزاد اطالعات در 
آن مسدود می شود.با بیشتر شــدن فشار اقتصادی و 
اجتماعی در ایران برخی از کاربران شبکه های اجتماعی 
آن را با وضعیت افغانستان مقایسه کردند. برخی گفتند 
در ایران هم مانند مناطق جنگ زده، بسیاری به دنبال 

مهاجرت هستند.

ميل به مهاجرت در دوران كرونا افزایش یافت

حراج لوازم خانه به دلیل مهاجرت
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رییس بانک مرکزی آمریکا اعــالم کرد که آمریکا 
برنامه ای برای ممنوعیت رمزارزها ندارد.در حالی که 
چین به صورت کامل هر فعالیت مرتبط با رمزارزها 
را در کشور خود ممنوع اعالم کرده است اما به نظر 
نمی رســد که آمریکا چنین قصدی داشته باشد. 
جروم پاول- رییس بانک مرکــزی آمریکا با وجود 
تاکید بر ضروری بودن قانونگذاری در حوزه ارزهای 
دیجیتالی گفته اســت که کشــورش قصدی برای 
ممنوعیت دارایی های دیجیتالی ندارد. پیش از وی 
نیز گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا خواســتار قابل نظارت بودن صرافی 

های ارزهای دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها 
را رد کرده بود.  

پاول گفته است که انجام کاری شبیه ممنوعیت های 
اعمالی در چین، چیزی نیست که مد نظر وی باشد. 
وی در عین حال با اشاره به اینکه استیبل کوین ها 
)ارزهای دیجیتالــی دارای ارزش ثابت( می توانند 
ابزاری مناســب در صورت قانونمند شدن باشد، از 

ضرورت قانون گذاری در این حوزه ســخن گفت. 
برخالف بانک مرکزی چین و بسیاری از بانک های 
مرکزی دیگر، بانک مرکزی آمریکا تاکنون خبری در 
خصوص پروژه دالر دیجیتالی را تایید نکرده است 
و جروم پاول چند ماه قبــل گفته بود بانک مرکزی 
آمریکا عجله ای برای راه اندازی ارز دیجیتالی ندارد 
هر چند که به دقت در حال مطالعه و ارزیابی میدانی 

شرایط است. جروم پاول با تاکید بر ضرورت استفاده 
از فناوری های نوین در عرصه مالی گفته بود: نباید 
آن قدر شتاب زده عمل کنیم که به بهای از بین رفتن 
ثبات مالی مان منجر شود. نیازی هم نداریم که عجله 
کنیم.   عالوه بر مقامات بانک مرکزی آمریکا، شماری 
از سناتورها و نمایندگان کنگره نیز دیدگاهی مثبتی 
به ارزهای دیجیتالی داشته اند و برخی از آن ها علنا 
از رمزارزهــا حمایت کرده اند. برخــی نمایندگان 
مجلس به ویــژه در حزب دموکرات بــه دنبال آن 
هستند که معامالت ارزهای دیجیتالی را قانونی و 

مشمول مالیات کنند.  

ارزش بازار ارزهای دیجیتالی بــار دیگر از مرز دو 
تریلیون دالری گذشــت. در حالی کــه چین به 
صورت کامل هر فعالیــت مرتبط با رمزارزها را در 
کشــور خود ممنوع اعالم کرده اســت اما به نظر 
نمی رســد که آمریکا چنین قصدی داشته باشد. 
جروم پاول- رییس بانک مرکــزی آمریکا گفته 
است کشورش قصدی برای ممنوعیت دارایی های 
دیجیتالی ندارد. پیش از وی نیز گری گنســلر- 
رییس کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریکا 
خواســتار قابل نظارت بودن صرافی های ارزهای 

دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها را رد کرده 
بود. پس از آنکه شــرکت پی پال از ارائه خدمات 
جدید مبتنی بر رمزارزها به مشــتریانش از جمله 
امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی خبر داد، 
حاال ویزاکارد- دیگر غول بزرگ عرصه پرداخت ها 
نیز در تالش اســت تا از ظرفیت بالک چین بهره 
بگیرد. طبق اعالم ویزا، این شرکت در حال تالش 
برای ایجاد یک شــبکه پرداخت جهانی مبتنی بر 

فناوری بالک چین است که با استفاده از ارزهای 
دیجیتالی امور پرداختی را انجام می دهد.  

برای اولین بار، یک صندوق سرمایه گذاری مبتنی 
بر بیت کوین موفق شد تا مجوز فعالیت در سوئیس 
را اخذ کند. ســازمان نظارت بــر بازارهای مالی 
سوئیس اعالم کرد با درخواست آغاز به کار صندوق 
سرمایه گذاری کریپتو فاینانس موافقت کرده است. 
این صندوق به صورت مشترک توسط موسسه پی 

وی بی پرنت بالموس و بانک زبا راه اندازی شــده 
است. از سوی دیگر حمایت مجدد ایالن ماسک- 
مدیرعامل تسال- از ارزهای دیجیتالی نیز روی بازار 

تاثیر مثبت داشته است. 
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر 2100 میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۸.۴۴ درصد بیشتر شده 
اســت.در حال حاضر ۴۴ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کویــن و 1۷ درصد در 

اختیار اتریوم است.

ریيس بانك مركزی آمریکا:

آمریکا برنامه ای برای ممنوعیت رمزارزها ندارد

پرواز رمزارزها پس از سخنان پاول

با انتشار خبر برکنار شدن علی صحرایی مدیرعامل سابق 
بورس تهران توســط هئیت مدیره این شرکت، پرونده 
ماینرهای کشف شده بورس تهران، وارد فاز جدیدی شد.
طبق اطالعیه منتشر شده شرکت بورس تهران در سایت 
کدال )سامانه جامع اطالع رسانی ناشران(، هئیت مدیره 
شــرکت مذکور بعد از ارائه گزارش کمیته حسابرسی 
داخلی، در خصوص کیفیت رعایت کنترل های داخلی 
و دستورالعمل حاکمیت شــرکتی در شرکت بورس و 
پیگیری مجدد مصوبات اجرا نشــده پیشین و پس از 
شنیدن گزارش مدیرعامل در مورد موارد مطرح شده،  
علی صحرایی را از سمت مدیر عاملی برکنار و محمود 
گودرزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این شرکت 

منصوب نموده است.
پیش تر علی صحرایی طی مصاحبه ای خبر از استعفای 
خود داده بود. اســتعفایی که حتی بعد از انتشــار خبر 
آن، هیئت مدیره و روابط عمومی شرکت بورس تهران 
واکنشی در رد یا تکذیب این خبر نشان ندادند و تنها به 
انتشار خبر انتصاب سرپرست جدید در سایت این شرکت 
به نشانی tse.ir اکتفا کردند. گفتنی است خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جــوان در همان روز طــی تماس با مهدی 
سدیدی عضو هیئت مدیره شرکت بورس تهران، پیگیر 
مصوبات جلسه هئیت مدیره شده بود که این عضو هئیت 

مدیره بدون اظهار نظری در این خصوص، سوال خبرنگار 
را بی پاسخ گذاشــته بود. اما بعد از انتشار صورتجلسه 
هئیت مدیره شرکت بورس تهران، باشگاه خبرنگاران 
جوان پیگیر علت عدم تطابق صورتجلسه با اظهار نظری 
که علی صحرایی مدیرعامل برکنار شده بورس تهران 
در روز چهارشنبه ۷ مهر ماه با مضمون استعفا از سمت 
خود انجام داده بود، شد. علی صحرایی در واکنش به این 
مغایرت اظهار کرد: "این موضوع را باید از هیئت مدیره 

پیگیری کنید" و پاسخ بیشتری ارائه نکرد.
با تمام موارد مطرح شده، این نوع رفتار و اظهارات اعضای 
هئیت مدیره و مدیرعامل سابق بورس تهران، حکایت از 
این موضوع دارد که از ابتدا نیز استعفایی در جریان نبوده 
و طبق صورت جلسه هیئت مدیره علی صحرایی از سمت 

مدیر عاملی بورس تهران برکنار شده است.
الزم به ذکر اســت علی صحرایــی ســه روز قبل در 
مصاحبه ای با یکی از رسانه ها با اشاره به استعفای خود 
گفته بود: استفاده از ماینرهای کشف شده در زیر زمین 
بورس تهران به صورت محــدود و با تائید هیئت مدیره 
بوده است. برای پیگیری بیشتر این موضوع با چند تن 
از اعضای هئیت مدیره شــرکت بــورس تهران تماس 
گرفتیم که پس از بارها تالش هیچ کدام از این مسئولین 

پاسخگو نبودند.

تامین امنیت سالمت در کشــور با فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و شتابدهنده ها رونق گرفته است. ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

نیز در این زمینه اقدامات حمایتی انجام می دهد.
 شرکت های فناور در دنیا با سرعت هر چه تمام در حال 
خلق ارزش افزوده از حوزه زیست فناوری هستند. حوزه 
ای که گفته می شود تا ســال 202۵ بازار جهانی معاول 
۷۷۵ میلیارد دالر داشــته باشــد؛ رقمی شگفت انگیز.

در این میان حوزه ســالمت جایگاهی ویژه دارد. حوزه 
ای که بحرانی مانند کرونا اهمیت آن را بیش از گذشته 
آشکار کرد. در همین بحران شــرکت هایی مانند فایزر 
و مدرنا درآمد 32 میلیارد دالری از محل تولید واکسن 
داشتند. خلق ارزش افزوده ای چشم گیر رقم خورد. پس 
رونق فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور می تواند 
عالوه بر تامین امنیت ســالمت به ارزآوری برای کشور 
کمک کند. کارگروه سالمت ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز در سال 
جاری اجرای دستورالعمل حمایتی و تسهیالتی برای 
شرکت های دانش بنیان و فناور را در حوزه های مختلف 
آغاز کرده است. این دستورالعمل عمومی است و تمامی 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت می توانند 

از آن بهره مند شوند.

این اقدام به توســعه محصوالت ایران ساخت در حوزه 
های سالمت مانند دارو، تجهیزات و آرایشی و بهداشتی 
منجر می شود و خلق ثروت از این حوزه را باالتر می برد.

همچنین ستاد برای استفاده از ظرفیت های این حوزه 
اقدامی دیگر را انجام داده اســت و آن حمایت از شکل 
گیری شتابدهنده های فناوری است. ۵ شتابدهنده در 
این حوزه با حمایت این کارگروه فعال هستند. شتابدهنده 
هایی که ایده های حوزه سالمت را رشد می دهند. ماد 
یکی از آنها است. با همت این شتابدهنده تعداد زیادی ماده 
اولیه دارویی تولید داخل شده است و واردات آنها پایان 
یافت. فن یاخته نیز شتابدهنده دیگری است که تولید 
واکسن و فرآورده های بیولوژیک را انجام می دهد. توان 
و تخصص نیروی انسانی در این شتابدهنده ها نمود پیدا 
کرده است و بسیاری از محصوالت حوزه زیست فناوری 
دیگر به کمک آنها در کشور تولید می شود. همچنین می 
توان به شتابدهنده آرایشی و بهداشتی مای، شتابدهنده 
تولید مکمل و فرآورده های دارویی موسسه توان نور نیز  
اشاره کرد. البته این کارگروه اقدامات مهمی دیگری نیز 
انجام داده است که حمایت از تولید استانداردهای مختلف 
آزمایشگاهی با فناوری باال و پیشرفته برای نخستین بار در 
کشور برای صادرات و تامین بازار داخلی و حمایت از تولید 

مواد اولیه دارویی از آنها است.

راز هيئت مدیره را چه كسی برمال می كند؟

ماینر بورس، یک مقصر نداشت
از رونق توليد در مواد اوليه دارویی تا واكسن؛

5 شتابدهنده برای ارتقا امنیت سالمت راه اندازی شد 


