
اطالعات جدید دانشگاه کمبریج نشان داد آمریکا اکنون مقصد شماره یک ماینرهای 
بیت کوین است و برای اولین بار چین را در این عرصه کنار زده است.

به گزارش ایسنا، طبق اطالعات مرکز فاینانس آلترنیتیو کمبریج، تا ژوییه ۳۵.۴ درصد از 
هش ریت بیت کوین )واژه صنعتی مورد استفاده برای توصیف قدرت رایانشی ماینرها( 
در آمریکا بود که ۴۲۸ درصد افزایش در مقایسه با سپتامبر سال ۲۰۲۰ نشان داد.آمریکا 
برای برتری جدیدی که در صنعت اســتخراج رمزارز پیدا کرده است، تا حدودی باید 
ممنون چین باشد. چین ۱۲ ماه پیش از نظر هش ریت با فاصله زیادی در صدر بازار قرار 
داشت اما مقابله دولت چین با رمزارز در بهار باعث خروج یک شبه نیمی از ماینرهای 

جهان از این کشور شد.
ماینرها به شکل انبوه از چین فرار کردند و به سوی ارزانترین منابع انرژی در جهان رفتند 
که به مهاجرت ماینینگ عظیم معروف شد. بسیاری از این ماینرها به آمریکا رفتند.آمار 
جدید کمبریج میانگین سهم ماهانه چین از هش ریت جهانی در ژوییه را صفر نشان 

داد که تضاد عمده ای با سپتامبر سال ۲۰۲۰ دارد که این کشور حدود ۶۷ درصد بازار 
را در اختیار داشت.آمریکا گزینه های زیادی برای ماینرهای بیت کوین مهاجری که در 
جست و جوی خانه جدید بودند، دارد. ایالتی مانند تگزاس یکی از پایینترین قیمتهای 
انرژی را در جهان دارد که مشوق مهمی برای ماینرهایی است که در این صنعت با حاشیه 
سود پایین رقابت می کنند و تنها هزینه متغیرشان انرژی است. آمریکا همچنین منابع 
تجدیدپذیر فراوانی دارد.ایالت واشنگتن ســرزمین مزارع ماینینگ است که از نیروی 
برق آبی بهره مند می شوند. نیویورک نیروی برق آبی بیشتری در مقایسه با ایالتهای 
شرق کوههای راکی تولید می کند و برای رسیدن به هدف برق ۱۰۰ درصد پاک روی 
نیروگاههای هسته ای حساب می کند. سهم تگزاس از تجدیدپذیرها هم به مرور رشد 
می کند و ۲۰ درصد از نیروی این ایالت تا سال ۲۰۱۹ با استفاده از نیروی بادی تامین 
شد. شبکه برق تگزاس به سرعت در حال افزودن نیروی بادی و خورشیدی بیشتری 
است.ماینرها در سراسر آمریکا از نیروی هسته ای هم بهره مند شده اند. بعضی از ماینرها 

هم از انرژی سرگردانی مانند گاز طبیعی که همراه نفت در میادین سراسر تگزاس تولید 
می شود، استفاده می کنند. این روش مشعل ســوزی را کاهش داده و انتشار گازهای 
گلخانه ای را کمتر کرده و درآمد بیشــتری برای تولیدکنندگان گاز و ماینرها ایجاد 
می کند.عالوه بر هزینه های پایینتر برق، بعضــی از ایالتهای آمریکایی نظیر تگزاس 
سیاســتگذاران موافق رمزارز دارد و زیرساخت میزبانی را به شــکل مناسبی فراهم 
می کنند. این ایالت شبکه برق ساماندهی نشــده ای با قیمتهای لحظه ای دارد که به 
مشتریان اجازه می دهد بین فراهم کنندگان برق انتخاب کنند و مقامات سیاسی تگزاس 
هم حامی رمزارز هستند. این شرایط رویایی برای ماینرها هستند که منابع انرژی ارزان 
و خوشامدگویی گرم را می طلبند.آمریکا سالها بی سروصدا به توسعه ظرفیت میزبانی 
مشــغول بود. پیش از این که ماینرهای بیت کوین مهاجرت بــه آمریکا را آغاز کنند، 
شرکتها در سراسر این کشــور با این احتمال که در صورت وجود زیرساخت مناسب، 
اســتخراج کنندگان رمزارز به آمریکا خواهند آمد در این زمینه سرمایه گذاری کرده 

بودند.هنگامی که بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ سقوط کرد و بازار رمزارز وارد زمستان 
چند ساله شد، تقاضای زیادی برای مزارع بزرگ بیت کوین وجود نداشت. اپراتورهای 
ماینینگ آمریکا فرصت را غنمیت شمرده و از شانس استفاده از پول ارزان برای ساخت 
اکوسیستم ماینینگ در این کشور بهره بردند.بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، 
اگرچه پاندمی جهانی بخشهای وسیعی از اقتصاد را به تعطیلی کشاند اما تدابیر محرک 
مالی که به اجرا درآمد، فرصت مغتنمی برای شرکتهای ماینینگ آمریکایی بود. با این 
حال همه ماینرها به سوی مقاصد تجدیدپذیر نمی روند. قزاقستان از نظر سهم در بازار 
جهانی استخراج بیت کوین با ۱۸.۱ درصد از کل اســتخراجهای رمزارز، در رتبه دوم 
قرار دارد. این کشور معادن زغال سنگ دارد که انرژی ارزان و فراوان را فراهم می کنند 
هر چند که آلودگی دی اکسید کربن گســترده ای ایجاد می کند. با این حال چندین 
کارشناس ماینینگ بر این باورند که قزاقستان تنها یک توقفگاه موقتی برای مهاجرت 

طوالنی تر به سمت غرب است.

دبیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی 
ایران،  گفت که در حال حاضر سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان ها از این انجمن استعالم می گیرند 
و اگر ماشینی ساخت داخل داشته باشد، از عوارض هشت 
درصدی گمرکی معاف نمی شود.احد ذوالرحمی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: بر اســاس بند ق ماده ۱۱۹ قانون امور 
گمرکی، ماشین آالت تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی 
می توانند به کشور وارد شوند، اما از مسئوالن خواستیم شرطی 

بگذارند که کاالهایی که فقط تولید داخل ندارد بدون پرداخت 
عوارض وارد شوند و بابقی عوارض بپردازند، که با این موضوع 
موافقت شد.وی افزود: در حال حاضر سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( اســتان ها از این انجمن استعالم 
می گیرند و اگر ماشینی ساخت داخل داشته باشد، از عوارض 
هشت درصدی گمرکی معاف نمی شود.به گفته دبیر رئیس 
هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران،   کل 
استعالم های ساخت داخل ســه ماه دوم سال جاری از این 

انجمن ۲۲۵ مورد بوده که در ۷۵ مورد امکان ساخت داخل 
وجود داشته است. یعنی ۳۳ درصد تجهیزاتی که در این مدت 
وارد کشور شده، امکان ساخت داخل داشته است.به گزارش 
ایسنا، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا( سال 
گذشته گفته بود بسیاری از شرکت ها بر اساس یکی از بندهای 
قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات 
بر ارزش افزوده، ماشین آالتی که در داخل ساخته می شود را 

هم به کشور وارد می کنند.

دولت در بخشنامه  بودجه ابالغی به دستگاه های اجرایی رقم 
مشخصی را برای عیدی کارکنان اعالم نکرده و تعیین آن را 
مشــروط به قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است، 
ولی به نظر می رسد که رقم آن به طور علی الحساب همان 
حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت 
های دولتی پیش بینی شده بود.به گزارش ایسنا، در حالی 
بخشــنامه بودجه برای تدوین الیحه بودجه سال آینده به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شده اســت که در ضوابط مالی 

آن و در بخش اعتبارات هزینه ای، مبلغ پاداش پایان سال 
به صراحت مشخص نیست، اما در بند )ج( این ضوابط اعالم 
شده که دستگاه های اجرایی مبلغ عیدی را مطابق ماده ۷۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی 
کنند و تاکید بر این است که مبلغ قطعی پاداش پایان سال 
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.اما در ماده ۷۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان 
سال کارمندان و بازنشستگان وموظفین معادل ۵۰۰۰ تعیین 

شده است. این در حالی است که در عیدی، امتیاز مربوطه در 
ضریب ریالی ساالنه حقوق تعیین کننده است.با این وجود 
چندی پیش که بخشــنامه مربوط به شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ابالغ شده بود 
مبلغ عیدی به طور علی الحساب یک میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان تعیین شد که به نظر می رسد محدوده عیدی کارکنان 
دولت نیز همین میزان باشد ولی در هر صورت با تغییر ضریب 
ریالی حقوق و مصوبه دولت  می تواند دستخوش تغییر شود.

دویچه وله: ترکیه به خارجیانی که تا ۲۵۰ هزار دالر 
مسکن خریداری می کنند تابعیت اعطا می کند. خرید 
خانه در ترکیه ساالنه حدود ۲۶ درصد افزایش یافته و 
رکورد ۶۳۰۰ واحد را اکنون شکسته است. ایرانیان در 
رتبه اول خریداران مسکن در ترکیه هستند.بر اساس 
داده های منتشــر شده از سوی ســازمان آمار ترکیه 
)TÜİK( از ژانویــه تا ســپتامبر ۲۰۲۱، در ۹ ماهه 
نخست سال برای اولین بار افزایش فروش مسکن در 
ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد بوده 
اســت.علت اوج گیری خرید مسکن توسط خارجیان 
از جمله ایرانی ها در ترکیه می تواند به افت ارزش لیر 
و تورم مهار شده مســکن در این کشور برگردد. افت 
ارزش لیر ترکیه فروش مسکن به خارجی ها را بیشتر 

امکان پذیر کرده اســت. ایرانیان، عراقی ها، روس ها و 
شهروندان کشورهای غربی چون آلمان در هفته های 
اخیر رکورد خرید خانــه در ترکیه را شکســتند.بر 
اساس گزارش ســازمان آمار ترکیه فروش آپارتمان 
به خارجیان در ماه ســپتامبر در مقایسه با ماه مشابه 
سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۶۶۳۰ 
دستگاه رسیده و رکورد ماهانه تمام دوران را شکسته 
است. باالترین رکورد فروش آپارتمان در سال ۲۰۱۸ 

بوده که به ۶۲۷۶ واحد رسیده بود.

ایرانیان بیشــترین تعداد مسکن را در ترکیه 
خریده اند

بر اساس داده های منتشر شده از سوی سازمان آمار 

ترکیه شهروندان ایرانی در سپتامبر ۲۰۲۰ و همچنین 
در سپتامبر ۲۰۲۱ بیشــترین خرید منزل مسکونی 
در ترکیه در میان اتبــاع خارجی را به خود اختصاص 
دادند.ایرانیان در سپتامبر ۲۰۲۱ میالدی در مجموع 
۱۳۲۳باب خانه مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند. 
اتباع عراق با خرید ۹۹۰ خانه و شهروندان روسیه نیز 
با خرید ۵۴۰ باب خانه در رده های دوم و ســوم این 
فهرست قرار گرفته اند.سازمان آمار ترکیه در تازه ترین 
گزارش خود گفته است در ماه ســپتامبر شهروندان 
خارجی چهارو نیم درصد از کل بازار مسکن ترکیه را 

به خود اختصاص داده اند.
بیشــترین فروش خانه ها به خارجیــان به ترتیب در 

شهرهای استانبول، آنتالیا و آنکارا انجام گرفته است.

بیست وششمین محموله واکسن کرونا تهیه شده 
از ســوی جمعیت هالل احمر حاوی ۶ میلیون ُدوز 
واکسن، امروز پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل 

داده شد.
کریم همتی رئیس جمعیت هــالل احمر گفت: با 
همکاری ثمربخش وزارت بهداشــت، وزارت امور 
خارجه، بانک مرکزی و مدیریــت جهادی معاون 

اول رئیس جمهور توانســتیم در یــک هفته اخیر 
۱۸ میلیون ُدز واکســن کرونا وارد کشور کنیم که 
با احتساب این محموله در مجموع، ۷۰ میلیون و 
۳۹۰ هزار ُدز واکسن توسط جمعیت هالل احمر به 

کشور وارد شده است.
همتی با تاکید بــر اینکه فعالیت هــای جمعیت 
هالل احمر برای مقابله با کرونا در سراســر کشور 

به طور مســتمر ادامه دارد گفت: عــالوه بر پایش 
و غربالگری مســافران در مرز های زمینی، هوایی، 
ریلی و دریایی کشــور به طور روزانه و مســتمر و 
همچنین اجرای طرح های بهداشــتی ســازمان 
جوانان در ســطح جامعه، جمعیــت هالل احمر 
 فعالیت های درمانی خود را هم به شــکل گسترده

 ادامه می دهد.

آمارهای بانک مرکــزی از افزایش ۴۷.۱ درصدی 
مانده ســپرده ها و ۵۳.۴ درصدی مانده تسهیالت 
بانکی در پایان اردیبهشــت ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
خــرداد ۹۹ حکایت دارد.بر اســاس گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان خرداد ۱۴۰۰، مانده کل سپرده ها 
بیش از ۴۳۱۴۹.۴ هزار میلیارد ریال شــده است 
که نســبت به مقطع مشابه ســال قبل ۱۳۸۲۳.۴ 
هزار میلیارد ریال )۴۷.۱ درصد( و نسبت به پایان 
سال قبل معادل ۴۳۹۴.۸ هزار میلیارد ریال )۱۱.۳ 

درصد( افزایش نشان می دهد.
بیش ترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران 

با مانده ۲۳۷۹۶.۱ هزار میلیــارد ریال و کم ترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

۱۰۴.۹ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تســهیالت نیز بیــش از ۳۱,۷۴۶ هزار 
میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل ۱۱۰۵۰.۱ هزار میلیارد ریال )۵۳.۴ درصد( و 
نسبت به پایان سال قبل ۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال 
)۱۳.۷ درصد( افزایش داشته است. بیش ترین مبلغ 
تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۶۸.۷ 
هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معــادل ۹۸.۵ هزار میلیارد 

ریال است.
گفتنی است؛ نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از 

کسر سپرده قانونی ۸۱.۵ درصد است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 
۳.۷ و ۱.۳ واحــد درصد افزایش نشــان می دهد. 
نســبت مذکور در اســتان تهــران ۹۵.۸ درصد و 
 در اســتان کهگیلویه و بویراحمــد ۱۰۵.۸ درصد

 است.
بانک مرکزی تاکید کرده اســت کــه یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر اســتان ها در استان تهران 
بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آن ها از طریق 
شعب بانک ها و مؤسســات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

بهشت جدید ماینرهای بیت کوین

عیدی کارکنان در سال آینده چقدر است؟شرط دریافت معافیت گمرکی

 خرید ۱۳۲۳ خانه در یک ماه

۶ میلیون ُدوز واکسن کرونا وارد کشور شد

سپرده های بانکی ۴۷ درصد افزایش یافت

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2320| شنبه 24 مهرماه  1400 |  8 ربیع االول  1442 |   15  اکتبر  2021 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه2 

صفحه2
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انحراف ۷.۳ درصدی 
عملکرد بودجه سال ۹۹ 

از برنامه ششم توسعه

کدام اقالم خوراکی 
 بیشترین تغییر قیمت

 را داشتند؟

مشکل مسکن را تا ۴سال 
آینده برطرف می  کنیم

 سفره   مردم
 وابسته به واردات،
 دالر  و  یورو  نباشد 
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سرمقاله

 مقاومت دالر
 در برابر کاهش قیمت

اخبارهای ضــد و نقیض 
بسیار زیادی در شش ماه 
اول ســال در حوزه برجام 
 و ارتباطــات کشــور بــا 

حوزه ها و کشورهایی...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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 شکاف مالیاتی
 ۱۰۰هزار میلیارد ی

ماجرای  حضور چینی ها 
در بازار مسکن

بازار دالر به ثبات می رسد؟

معامالت   ارز  در فاز  احتیاط
صفحه۳

صفحه۳

گرانی سرسام آور  دارو
قیمت   برخی اقالم     دارویی    روزانه   افزایش   می یابد

کارشناس مالیاتی گفت: شکاف طبقاتی در کشور 
ما ۴۰ درصــد تخمین زده می شــود، در حالی 
که میانگین کشورهای پیشرو حدود ۱۵ درصد 
است. اینجاســت که تفاوت فاحش در عملکرد 
نظام مالیاتی خودنمایی می کند. شاید بتوانیم 
یکی از مهمترین معضالت اقتصاد امروز کشور را، 
کسری بودجه بدانیم. اختالف فاحش و چشم گیر 
میان درآمدها و هزینه های دولت، سبب سقوط 
اقتصاد کشور به دره انحطاط می شود. آنچه که در 
سال های گذشته شاهد بودیم، تکرار مداوم چرخه 
کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش 
خلق پول و در نهایت تورم بوده است. کما اینکه از 
ابتدای سال جاری، افزایش حقوق کارمندان دولت 

نیز موجب سیر صعودی ...

ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران 
پس از آنکه به نقل از اقبال شــاکری، نماینده مجلس 
مطرح شــد واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که 
معتقدند با حضور ۵۰۰ هزار مهندس ایرانی، نیازی به 
حضور  خارجی ها نیست و حاال حسابی خبرساز شده 
است. سه روز قبل )۱۹مهرماه ۱۴۰۰( به نقل از اقبال 
ـ عنوان شد که  ـ عضو کمیسیون عمران مجلس  شاکری 
با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون 
جهش تولید مذاکره شده است. روز بعد هم عنوان شد 
که شاکری اعالم کرده وزارت راه و شهرسازی همانطور 
که با انبوه سازان داخلی در حال مذاکره است، یک طرف 
مذاکره هم چینی ها هستند. به فاصله یک روز پس از این 

صحبت )۲۱ مهرماه ۱۴۰۰( ...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس کل بانک مرکزی خواستار 
تسریع در پرداخت وام صندوق 

بین المللی پول شد
رییــس کل بانــک مرکزی، ارســال هر چه 
سریعتر پرونده ایران به هیات مدیره صندوق 
بین المللی پول برای تصویب پرداخت وام را 

خواستار شد.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در 
جلســه مجازی با مدیر منطقه ای خاورمیانه 
صندوق بین المللی پول با اشاره به کمک های 
فنی صندوق بین المللی پول به کشــورهای 
عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت و گفت: 
کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده 
نوینی است می تواند در بحث اعمال سیاست 
های پولی و کنتــرل و نظارت و کاهش نقش 

پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
 رئیس کل بانک مرکزی خواســتار استفاده 
از تجربیــات صنــدوق بین المللــی پول در 
زمینه اســتقالل بانک های مرکزی شــد و 
گفت: اســتفاده از تجربیات اســتقالل بانک 
های مرکــزی مــی تواند نقــش مهمی در 
حداکثرسازی اثرگذاری سیاست های بانک 

مرکزی در اقتصاد را ایفا کند. 
بهره مندی از نحوه به کارگیری سیاست های 
ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی سومین 
موضوع کمک فنی رئیس کل بانک مرکزی از 

مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بود.
وی خاطرنشــان کــرد: نحوه تعامــل بانک 
مرکزی بــا افکارعمومــی در اجرایی کردن 
سیاست های پولی و بانکی حائز اهمیت است 
بنابراین بازتعریف و نحوه تعامل و مواجهه با 
افکارعمومی بر اســاس تجربیات کشورهای 
موفق عضو صندوق بین المللی پول می تواند 

برای سایر اعضا مفید باشد.
  وی در ادامه به آســیب اقتصادی از بیماری 
کرونا اشــاره کرد و گفت: تالش برای اجرای 
اقدامات و سیاســت های مورد نیاز به منظور 
محدود کردن اثرات پاندمی در دســتور کار 

قرار دارد.
صالح آبادی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیالت 
ابزار تامین مالی ســریع )RFI( برای واردات 
واکسن کرونا به دلیل فشارهای غیرمنطقی 
آمریکا خواستار تامین مالی برای واردات اقالم 
پزشکی شــد و تاکید کرد: کمک به کاهش 
تنگناهای پیش روی شــرکت ها و خانوارها 

الزم است که مورد توجه قرار گیرد.
 رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ارسال 
هر چه سریعتر پرونده ایران به هیئت مدیره 
صندوق بــرای تصویب پرداخــت وام مانند 
روال معمول برای سایر کشــورها را از مدیر 
خاورمیانه صندوق بین المللی پول خواستار 

شد.
صالح آبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس 
صندوق انطباق و تثبیت )RST( برای کمک 
مالی به کشــورها با درآمد کم و کشــورهای 
نیازمند با درآمد متوســط استقبال می کند، 
افزود: اطمینان دارم ایــن صندوق به منظور 
پوشش نیازهای کشــورهای متقاضی برای 
مدیریت اقتصاد و مشــکالت پیــش آمده از 

بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تالش برای 
ایجاد شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از 
منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع استفاده 
نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف 

و نیازمند باید اجرایی و عملیاتی شود.
در این جلســه جهاد آزور، رئیس خاورمیانه 
ای صندوق بین المللی پول با اشاره به سخت 
شدن شرایط اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا 
گفت: شــناخت اولویت های شما، چگونگی 
کمک صندوق بین المللی پــول و کمک به 
دولت ها در تسریع بهبود اقتصادی تجربیات 

ارزنده ای برای کشورهای عضو است.  
 آزور با اشاره به تکانه های چندگانه اقتصادی، 
پاندمی کرونا و تحریــم از تثبیت اقتصادی 
ایران با وجود این چالش ها ابراز خرســندی 

کرد.
گروه ٢۴ صندوق بیــن المللی پول با قدمت 
طوالنی متشــکل از وزرای دارایی و روسای 
بانک مرکزی کشــورهای در حال توسعه، از 
جمله ایران؛ که با ٢۴ عضو تشکیل شده بود 
اکنون ٢8 عضو دارد؛ مکان مناســبی برای 
تبادل نظر کشــورهای عضــو در زمینه های 
اقتصادی و تدوین سیاست گذاری های بهینه 
در جهت رشــد و اعتالی آنان تلقی می شود. 
همچنین در قالب این گروه، فرصت همکاری 
و هم اندیشی با سایر سازمان های بین المللی 

فراهم شده است.

خبر

کارشــناس مالیاتی گفت: 
شکاف طبقاتی در کشور ما 
۴۰ درصد تخمین زده می 
شود، در حالی که میانگین 
کشورهای پیشرو حدود ۱۵ 
درصد است. اینجاست که تفاوت فاحش در عملکرد 

نظام مالیاتی خودنمایی می کند.
به گزارش  مهر، شــاید بتوانیم یکــی از مهمترین 
معضالت اقتصاد امروز کشور را، کسری بودجه بدانیم. 
اختالف فاحش و چشم گیر میان درآمدها و هزینه های 
دولت، سبب سقوط اقتصاد کشــور به دره انحطاط 
می شود. آنچه که در سال های گذشته شاهد بودیم، 
تکرار مداوم چرخه کسری بودجه، استقراض از بانک 
مرکزی، افزایــش خلق پول و در نهایــت تورم بوده 
است. کما اینکه از ابتدای سال جاری، افزایش حقوق 
کارمندان دولت نیز موجب سیر صعودی هزینه های 
دولت و بیشتر شدن فاصله میان درآمدها و هزینه ها 

شده است.
طبق اخرین گزارش صندوق بین المللی پول، شکاف 
مالیاتی در ایران حدود ۹۷ هزار ملیلیارد تومان تخمین 

زده می شود.
در این میان و با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور، 
لزوم توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع 
درآمدی پایدار، بیش از پیــش خودنمایی می کند. 
چرا که می تواند به شــکل اصولی از حجم کســری 
بودجه جاری بکاهد. اما نظام مالیاتی نیز دچار نقاط 

ضعف های بسیاری است.
فرار مالیاتی های گسترده، عدم شفافیت در پرونده های 
مالیاتی، تنوع نداشتن پایه های مالیاتی و از همه مهمتر، 
وجود شکاف مالیاتی از جمله مشکالتی هستند که 
موجب می شوند نظام مالیاتی کارایی الزم را نداشته و 
نتواند به خوبی هزینه های دولت را پوشش دهد. به نظر 
می رسد در شرایط کنونی، با توجه به مشکالت مطرح 
شــده در اقتصاد، مهمترین عملکرد نظام مالیاتی، 
 بحث درآمدزایــی و تأمین درآمدهــای پایدار برای 

کشور است.

شاخصی فراتر از فرار مالیاتی
برای ســنجش عملکرد واقعی نظام مالیاتی کشور و 
به تبع تصمیم گیری برای ایجــاد اصالحات در آن، 
معیارهای مختلــف و متفاوتی وجــود دارد. یکی از 
شاخص هایی که معموالً برای این امر رواج دارد، فرار 
مالیاتی است. بدین صورت که ابتدا بررسی می شود 
چه میزان فرار مالیاتی رخ داده، بر اســاس آن اوضاع 
نظام مالیاتی تخمین و در نهایت سیاست گذاری های 
مناسب برای آن تدوین می شود. شاخص فرار مالیاتی 
در این موضوع بحث بسیار مهمی به حساب می آید 
اما یک مبحث فراتر از آن نیز داریم که آن شــکاف 

مالیاتی است.
با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور، لزوم توجه به 
درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، 

بیش از پیش خودنمایی می کند.
اگر با توجه به همین قوانین و ســاختار فعلی، یک 
ظرفیت بالقوه ای را برای نظام مالیاتی در نظر بگیریم، 
 اینکه چه میــزان از این ظرفیــت را وصول مالیات 
کرده ایم، ما به التفاوت میزان مالیات وصولی تا ظرفیت 
بالقوه را با عنوان شکاف مالیاتی یاد می کنیم. به عبارت 
دیگر، شکاف مالیاتی به معنای درآمد مالیاتی از دست 

رفته است که طبق قوانین باید کسب می شد. مجموع 
مباحث فرار مالیاتی، اجتنــاب مالیاتی، بدهی های 
مالیاتی و در کل هر نوع درآمد مالیاتی که باید کسب 
میشــده ولی این اتفاق رخ نداده، در شاخص شکاف 

مالیاتی قرار می گیرد.
این شاخصی است که اخیراً در کشورهای پیشرو در 
نظام های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و کشورهایی 
مانند بریتانیا هرساله ان را برآورد و اقداماتی در این 
خصوص انجام می دهند. در این باره علی ملک زاده 
کارشناس مالیات اندیشــکده اقتصاد مقاومتی در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبیعتاً برآورد و بررسی 
شــکاف مالیاتی در ایران، کار آســانی نیست. چرا 
که برای این امر باید اقتصاد غیر رســمی نیز برآورد 
 شــود که یه بخشــی از فرار مالیاتی ناشی از همین 

بخش است.
درآمد مالیاتی از دست رفته در کشور چه میزان است؟

وی ادامه داد: طبق اخرین گزارش صندوق بین المللی 
پول، شکاف مالیاتی در ایران حدود ۹۷ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شود. برای مقایسه میزان شکاف 
مالیاتی در کشــورهای مختلف یک معیار مشخص 
وجود دارد. به این شکل که شکاف مالیاتی هر کشور به 

میزان GDP تقسیم شده و میزان به دست آمده برای 
کشورهای مختلف مقایسه می شود. البته این شاخص 
مشکالتی اعم از دقیق نبودن GDP را دارد. گزارشی 
که سازمان مالیاتی کشور از شکاف مالیاتی برآورد کرده 

بر پایه همین شاخص بوده است.
ملک زاده افزود: طبق این گزارش، شاخص میانگین 
شکاف مالیاتی در کشور ما در حال کاهش بوده و به ۴ 
درصد رسیده است. با توجه به میانگین باقی کشورها 
که بین ۳ تا ۴ درصد واتحادیه اروپا ۷ درصد اســت، 
این گزارش نشان می دهد وضعیت ما شکاف مالیاتی 
آنچنان هم بد نیســت. اما بحث بر ســر دقیق بودن 
گزارش زیاد است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، 

می توان از شاخص دقیق تری نیز استفاده کرد.

مهمترین عملکرد نظــام مالیاتی، بحث 
درآمدزایی و تأمیــن درآمدهای پایدار برای 

کشور است
ملک زاده در پایان بیان کرد: آن شــاخص دقیق تر 
بدین صورت است که شــکاف مالیاتی را بر ظرفیت 
بالقوه نظام مالیاتی تقسیم می شود. در این صورت، 
وضعیت شــکاف مالیاتی بــرای ما بهتــر نمایان 
می شود. با این شاخص، شــکاف طبقاتی در کشور 
ما حدود ۴۰ درصد تخمین زده می شــود، در حالی 
که میانگین کشورهای پیشرو حدود ۱۵ درصد است. 
 اینجاست که تفاوت فاحش در عملکرد نظام مالیاتی 

خودنمایی می کند.
به عقیده صاحب نظران حوزه مالیــات، برای اینکه 
بتوانیم گام هایــی مؤثر در جهت بهبــود این نظام 
برداریم، بایــد در ابتدا به ســمت اقداماتی همچون 
هوشمند سازی نظام مالیاتی و تقویت اطالعات مالیاتی 
حرکت کنیم. البته روند بررسی پرونده های مالیاتی و 
سالمت کامل در این روند نیز بسیار حائز اهمیت است. 
سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD، هر چند 
سال یک بار، برنامه ای به نام مدیریت تمکین مودیان 
ارائه می دهد که بر اساس دستورالعمل های موجود 
در این گزارش، می توان تا حدودی شــکاف مالیاتی 
را کاهش داد. در گزارش های بعدی به بررســی این 

گزارش خواهیم پرداخت.

لزوم هوشمندسازی مالیات ها

شکاف مالیاتی ۱۰۰هزار میلیاردی
 لزوم هوشمندسازی مالیات ها

رییس جمهور؛
سفره مردم وابسته به واردات، 

دالر و یورو 
رییسی در ادامه برنامه های سفر به استان فارس در 
روستای کناره، یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین 
روستاهای کشور حضور یافت و از نزدیک با شماری 
از دامداران و کشاورزان روستا گفتگو کرد. به گزارش 
اقتصادآنالین،  ابراهیم رییسی روز پنج شنبه در بازدید 
سرزده از یک واحد دامداری این روستا با قدردانی از 
تالش های همه کشاورزان و دامداران کشور، به ویژه 
در روستای کناره شهرســتان مرودشت، گفت:  هر 
تولید شما، گامی محکم برای پیشرفت کشور و عامل 
ایجاد یأس و ناامیدی در دشمنان است. رییس جمهور 
با بیان اینکه حاصل زحمات و تالش های شما، تولید 
قدرت برای کشور است، اظهار داشت: کشاورزی یکی 
از ابزارهای مهم حفظ استقالل کشور است و باید به 
هر قیمتی تولید را به ویژه در عرصه تولید محصوالت 

غذایی و کشاورزی ادامه دهیم.
آقای رییســی با بیــان اینکه دولــت وظیفه دارد 
فعالیت شما را تســهیل کند، گفت: در این مسیر 
اجرای طرحــی را دنبال می کنیم کــه در ماه های 
آینــده می تواند دســت دالالن و واســطه ها را از 
بازار تأمیــن نهاده های دامی قطع کند و بخشــی 
از مشکالت دامداران و کشــاورزان را مرتفع کند.  
رییس جمهور گفت: با اجرای این طرح، یارانه ای که 
صرف تأمین نهاده های دامی می شود، مستقیم به 
دست تولیدکنندگان می رسد تا با تولید به صرفه تر 
محصول، ســود نهایی آن هم به مصرف کنندگان 
برســد.  رییســی در ادامه با دعوت از کشاورزان و 
دامداران برای جدیت و تالش  در مسیر تولید، گفت: 
اگر به دنبال استقالل هستیم و می خواهیم سفره 
مردم وابسته به واردات و دالر و یورو نباشد، باید در 
زمینه تولید و از جمله تولید و تأمین نهاده های دامی 
در داخل کشور به طور کامالً جدی اقدام کنیم. دولت 
و مجلس در این مسیر همه تالش خود را برای حل 

مشکالت تولیدکنندگان به کار گرفته اند. 

وزیر راه و شهرسازی؛
مشکل مسکن را تا ۴سال آینده 

برطرف می  کنیم
رستم قاسمی گفت: اقدامی که دولت برای ساخت 
مسکن در ۴ ســال آینده در نظر گرفته می تواند 
مشکالت کسانی که مسکن ندارند را برطرف کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رستم قاسمی در جمع 
نمایندگان مردم شیراز با بیان اینکه امید است که 
سفر هیات دولت به اســتان فارس دستاورد های 
خوبی برای مجموعه استان به دنبال داشته باشد، 
گفت: با وجود شرایط اقتصادی قبل از سفر موضوعات 
مربوط به استان بررسی و اقدامات خوبی برای استان 
پیش بینی شده است. او با بیان اینکه در حوزه راه و 
شهرسازی نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده تا 
مشکالت اساسی این حوزه اســتان به ویژه آزادراه 
شیرازـ  اصفهان حل شود، گفت: مشکالت بزرگراه 
کمربندی فارس نیز برطرف می شود و باند دوم شیراز 
– عسلویه اســتارت می خورد عالوه بر آن راه آهن 
فارس به بندر و منطقه عسلویه که در سفر بوشهر 

مطرح شده و در این سفر هم جز مصوبات است.
قاســمی با بیان اینکه امید اســت که با این سفر 
چهره اســتان را تغییــر کند، افــزود:در حیطه 
وظیفه ســاختاری این وزارت خانه نیز مشکالت 
را در دســتور کار قرار می دهم و پیگیری می کنم 

و مشکالت را به هیات دولت گزارش می دهیم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه از پروژه های 
مسکن به ویژه مسکن مهر هم بازدید می شود تا 
مشکالتی که اشاره شــده برای ساخت مسکن و 
پروژه های مسکن مهر بررسی و نواقص را برطرف 
کنیم، افزود: اقدامی که دولت برای ساخت مسکن 
در ۴ سال آینده در نظر گرفته می تواند مشکالت 

کسانی که مسکن ندارند را برطرف کند.
او بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن می تواند 
موضوع مسکن که بخشی از سبد درآمد خانوار است 
را تحت تاثیر قرار دهد و کسانی که مسکن ندارند 
در این اقدام جدید شرکت کنند، چون مزیت های 
این قانون متفاوت تر از گذشته است. قاسمی با بیان 
اینکه شرایط و اصالحات جدید در حوزه مسکن را 
در دستور کار قرار دادیم، عنوان کرد: پیش بینی 
شده که در ٢ ســال اول دولت بیش از ۱۰۰ هزار 

واحد مسکن در کل استان داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مزیت هایی 
در قانون جهش تولید پیش بینی شده برای کسانی 
که مسکن ندارند جذابیت ایجاد می کند، گفت: این 
روند باید ادامه پیدا کند تا مشکل کمبود مسکن 
نداشته باشیم و نگاه های جدید این است که کمتر 
به سمت ارتفاع ســازی برویم به ویژه در روستا ها 
و شــهر های کوچک به عنوان یک اقدام اساسی 
دولت سیزدهم در کل کشور ایجاد شده و در همه 

استان ها انجام می شود.
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نتایج یک گزارش نشان می دهد که قیمت برخی اقالم 
خوراکی در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن با تغییر 
قیمت بیش از ۱۰۰ درصد همراه بوده و در چهار قلم از 

کاالها تغییرات منفی بوده است.
به گزارش ایســنا، تامین غــذا و خوراکــی همواره 
یکی از نیازهای اولیه بشــربوده است. شاید افزایش 
قیمت بسیاری از کاالها مانند طال، سکه، ارز، خودرو 
و حتی مســکن، مردم را مجبور به خــروج از بازار و 
نادیده گرفتن تقاضا نماید، اما در بــازار مواد غذایی 
هر چقــدر هم که قیمتهــا افزایش یابد، بــاز تقاضا 
وجود دارد، زیرا زندگی و حیات انســان به این کاالها 
وابسته اســت؛ از این رو کوچکترین افزایش قیمت 
در بازار مصرفی مواد غذایی بالفاصلــه در زندگی و 
معیشــت اقشــار مختلف جامعه تاثیر می گذارد و 
 شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس 
می کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای 
وظایف ذاتی خود مبنی بر برقراری و توسعه رفاه در 
سطح جامعه و با ورود به بحث پرداخت یارانه نقدی 
و تعیین و توزیع بسته های حمایتی مختلف در این 
خصوص مشارکت داشته و آگاهی از آمارهای تورم، 
تغییرات قیمت اقالم خوراکی و... می تواند در برنامه 

ریزی و تصمیم سازی ها مفید واقع شود.
بر اســاس گزارش مرکز آمار و اطالعــات راهبردی 
وزارت کار، قیمت برخی اقالم خوراکی طی شهریور 
ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل  از آن به گونه ای بوده که 
بیشترین افزایش قیمتها در کاالهای منتخب مربوط به 
پرتقال)۴۰.۵درصد(، ماست پاستوریزه )۱8.۳درصد( 
و پنیر پاســتوریزه )۱۵.۴ درصد( بوده است. البته در 
چهار قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی است و 
بیشترین کاهش در قیمتها مربوط به مرغ ماشینی) ۴.٢ 
- درصد(، روغن مایع )۱.۹ - درصد(، موز )۱.۳ - درصد( 

و گوجه فرنگی )۰.۹- درصد( بوده است.
مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری 
با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد که در ۳ مورد از 
اقالم خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد 
 بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقالم گوجه فرنگی

) ۱۳٢.۱ درصد(، کره پاستوریزه )۱۰۷.۵ درصد(، و 
پیاز) ۱۰٢.۱ درصد( بوده است. کمترین میزان رشد 
قیمتها نیز در اقالمی همچون پرتقال با ۳۱.۵ درصد، 
گوشت گوسفندی با  ۳۴.۶ درصد و موز با ۳۷ درصد  

دیده می شود.
در این گزارش جهت بررسی روند تغییرات قیمت اقالم 
خوراکی از سه عنوان، حد مطلوب، حد هشدار و حد 

بحرانی استفاده شده است.
حد مطلوب: حدی از قیمت کاالی منتخب است که 
با توجه به شرایط کشور، نوســانات قیمت در اطراف 
آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد و 
کنترل قیمتها در این محدوده منجر به کاهش تورم 
خواهد شد که توســط قیمت اقالمی مانند گوشت 
گوسفندی، گوجه فرنگی و پیاز در محدوده مطلوب و 
متوسط قیمت اقالمی مانند رب گوجه فرنگی بهتر از 

حد مطلوب گزارش شده است.
حد هشــدار:حدی از قیمت کاالی منتخب است که 
نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و در 
صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شــد که 
متوســط قیمت اقالم خوراکی مانند گوشت گاو یا 
گوساله و سیب زمینی در محدوده هشدار قرار دارند و 

در هر دو مورد شیب قیمت صعودی است.
حد بحرانی: حدی از قیمت کاالی منتخب اســت که 
نشان می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده است 
و این امر به ایجاد تورم جهشی منجر خواهد شد. نتایج 
این این گزارش نشان می دهد که متوسط قیمت حدود 
۷۵ درصد اقالم منتخب نظیــر برنج ایرانی درجه یک، 
برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشــینی، شیر و ماست 
پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، 
کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، لوبیا چیتی، عدس، قند 
و شکر و چای خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمتها 
قرار دارند. به گزارش ایسنا، در خصوص بیشتر اقالم یاد 
شده، خصوصا برنج درجه یک ایرانی، تخم مرغ ماشینی، 
مرغ ماشینی، شیر و انواع محصوالت لبنی، سیب، پرتقال 
و خیار امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می شود و 

افزایش مجدد قیمت این کاالها دور از انتظار نیست.

براســاس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، 
منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت 
به الزام برنامه ششم توسعه به ترتیب ۴.8 درصد و ۷.۳ 
درصد انحراف داشته اند که دلیل اصلی آن رشد قابل 

توجه »واگذاری دارایی های مالی« بوده است.
 قانون برنامه ششم توســعه، الزاماتی برای تهیه و 
تدوین قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین 
شده که می تواند شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد 

دولت ارائه کند.
براســاس گزارش تفریغ بودجه که توســط دیوان 
محاسبات تهیه شده، منابع عمومی دولت در قانون و 
عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 
۴.8 درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی 
آن به رشد قابل توجه »واگذاری دارایی های مالی« 

بازمی گردد.
براساس این گزارش در بخش »درآمدها« در قانون 
بودجه به میزان ٢۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ٢۳.۱ 
درصد کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه 

ششم  توسعه است.
براساس این گزارش، با وجود تحقق ۱۰۱.۴ درصدی 
»درآمدهای مالیاتی« در سال ۹۹، این بخش حدود 
٢۰ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه 

است.

انحراف ۶۹.۱ درصدی عملکرد بودجه در 
بخش نفت

»واگذاری دارایی های سرمایه ای« که بخش عمده 
آن مربوط به نفت اســت در قانون و عملکرد بودجه 
سال ۹۹ کل کشور نســبت به الزامات برنامه ششم 
به ترتیب به میزان منفی ۱۷.۵ درصد و ۶۹.۱ درصد 
انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم های 
ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، 
عملکرد نامناســب فروش نفت و همچنین کاهش 
تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در 

جهان بوده است.
واگذاری دارایی های مالی در قانون و عملکرد بودجه 

براساس گزارش تفریغ بودجه به ترتیب میزان ٢.٢۳۵ 
درصد و ۴۰۹.۳ درصد بیش از الزام تعیین شده در 
قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶.۳۴۰ 
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی بیش از سقف تعیین 
شده در برنامه ششم )۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان( است.

براســاس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش 
بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع 
حاصل از واگذاری )فروش( شــرکت های دولتی و 
همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف 
عمومی دولت نکند در حالی که براســاس گزارش 
تفریغ بودجه، دولت ۶٢.۰۶٢ میلیارد تومان از مصارف 
عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 
۱۱ درصد از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ 
را تشکیل می دهد. گزارش تفریغ بودجه در این زمینه 
خاطرنشان کرده است: در حالی که عملکرد اعتبارات 
هزینه ای در سال ۱۳۹۹ براســاس گزارش تفریغ 
بودجه در حدود ۱۹ درصد بیش از الزام تعیین شده 
در برنامه ششم توسعه است ولی عملکرد اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای ۳٢ درصد کمتر از الزام 

برنامه است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی سالیانه 
سرمایه گذاری برای تحقق رشــد اقتصادی به طور 
متوسط ساالنه 8 درصد را به تفکیک بیان می کند، 
دولت باید به طور متوسط ساالنه ۹۹.۶۰۰ میلیارد 
تومان صرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
کند که براین اســاس حدود ٢۰ درصد نســبت به 
متوسط ساالنه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف 

شده است.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات خاطرنشان 
کرده است که براساس گزارش های رسمی منتشر 
شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی 
۰.۴ درصد، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد و تورم بیش 
از ۳۶ درصد بوده در حالی که حسب اهداف تعیین 
شده در برنامه ششم توسعه شــاخص های مذکور 
متوسط ساالنه به ترتیب به میزان 8 درصد، ۱۰ درصد 

و 8 درصد تعیین شده است. 

ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران پس 
از آنکه به نقل از اقبال شاکری، نماینده مجلس مطرح شد 
واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که معتقدند با حضور 
۵۰۰ هزار مهندس ایرانی، نیازی به حضور  خارجی ها نیست 

و حاال حسابی خبرساز شده است.
به گزارش ایسنا، سه روز قبل )۱۹مهرماه ۱۴۰۰( به نقل از 
اقبال شاکریـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  عنوان شد 
که با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون 
جهش تولید مذاکره شده است. روز بعد هم عنوان شد که 
شاکری اعالم کرده وزارت راه و شهرسازی همانطور که با 
انبوه سازان داخلی در حال مذاکره است، یک طرف مذاکره 
هم چینی ها هستند. به فاصله یک روز پس از این صحبت 

)٢۱ مهرماه ۱۴۰۰( محمدرضــا رضایی کوچیـ  رییس 
ـ مخالفت کمیسیون متبوع خود  کمیسیون عمران مجلس 
را با ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها اعالم 
کرد و گفت: وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در 
کشور وجود دارد هیچ دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی 
در طرح تولید مسکن نیست. به گفته رضایی کوچی، این 
موضوع در کمیسیون مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون 
این بود که روی شرکت های داخلی در کشور سرمایه گذاری 
کنیم؛ کما اینکه از نظر صنعتی سازی این شرکت ها مشکلی 
نداریم و می توانیم به رویه ساخت این واحدهای ساختمانی 

نیز سرعت ببخشــیم. همان روز اقبال شاکری مجددا در 
گفت وگو با یکی از رسانه ها به نوعی صحبت قبلی منتسب 
به خود را تکذیب کرد و گفت: »انشاءاهلل با توان داخلی موفق 
می شویم هر سال یک میلیون مسکن بسازیم. صحبتی هم 
که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای 
کارهای خودش با چینی ها مذاکره کرده است. در همین 
حد.« در ایــن خصوص ایرج رهبرـ  نایــب رییس انجمن 
انبوه سازانـ  گفته است: در ایران قراردادهای کالنی که با 
شرکت های خارجی امضا می شود، شفافیت الزم را ندارد و 
نه تنها احتمال بروز فساد را تشدید می کند که اصوال مشکل 

عدم تحویل به موقع مسکن، مساله نقدینگی است، نه اینکه 
چینی ها توان فنی و مهندسی باالتری دارند.

پنج ســال قبل هم در جریان برگزاری یک نمایشگاه ۵۷ 
شرکت خارجی در ایران حضور یافتند که ۴۰ شرکت از چین 
بودند. غرفه داران چینی تمایل خود را برای حضور در بازار 
پسابرجامی مسکن ایران اعالم کردند اما به دالیلی همچون 
رکود ساخت و ســاز در ایران و مساله تحریمها این مساله 
محقق نشد. ماجرای تایید و تکذیب حضور سازندگان چینی 
برای ساخت مسکن در ایران، واکنشهای منفی دیگری را 
هم  در پی داشت. منتقدان به بدعهدی چینی ها در ساخت 
آزادراه تهرانـ  شمال و شائبه استفاده آنها از برق ارزان قیمت 

ایران برای استخراج بیت کوین اشاره می کنند.

انحراف ۷.۳ درصدی عملکرد بودجه سال ۹۹ از برنامه ششم توسعهکدام اقالم خوراکی بیشترین تغییر قیمت را داشتند؟

چینی سازی مسکن در ایران از تایید تا تکذیب

گروه اقتصاد ایران وجهان
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مقاومت دالر در برابر کاهش قیمت
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

اخبارهای ضد و نقیض بسیار زیادی در شش ماه اول سال در حوزه برجام و ارتباطات کشور با حوزه ها و کشورهایی که در برجام شرکت دارند منتشر شد. این تنوع و تناقص در اخبار موجب شد تا خیلی ها تصمیمات غلط بسیاری بگیرند بنابراین 
گویا قرار بر این است که با این نوع اخبار با احتیاط بیشتری برخورد شود. به عبارتی دیگر قرار بر این است که حساسیت زیادی در برابر این اخبار نشان داده نشود. به همین دلیل حساسیت فعاالن  بازار به این اخبار کاهش پیدا کرده است. 

اما در شش ماه دوم سال، وضعیت بازار کامال به اقدامات عملی و نتایج عملی توافقات با خارج از کشور وابسته خواهد بود. اگر بین ایران و عربستان توافق صورت بگیرد و سفارت خانه ها مجدد بازگشایی شوند قطعا پیام بسیار خوبی به بازار 
خواهد بود که می تواند جلوی شتاب نرخ ارز نسبت به اخبار منفی را بگیرد. از سوی دیگر اگر طرفین به برجام بازگردند، نیاز به برجام پالس و توافق جدیدی در کار نباشد و تحریم های برجامی کال برداشته شود می تواند تاثیر بسیار باالیی در 
بازار داشته و نرخ دالر را از رشد بیشتر باز دارد. این در حالی است که خیلی به کاهش نرخ دالر امید نداریم چراکه اقتصاد ایران به دالر نزدیک به 25 هزار تومان عادت دارد. چسبندگی در این حوزه شکل گرفته و مقاومت در برابر کاهش قیمت 
وجود دارد. البته تمام کسانی که در دارایی های وابسته به دالر سرمایه گذاری کرده اند نیز از جمله عوامل دیگری مقاومت دالر در برابر کاهش قیمت هستند. این افراد قادر به تاثیرگذاری هستند و مقاومت دالر به کاهش قیمت را باال می برند. 
همچنین در شرایط کنونی اقتصاد کشور به شرایط موجود در محدودیت واردات، محدودیت ارتباط با خارج و محدودیت های اقتصادی به نوعی تطابق پیدا کرده و در حال پذیرش و تبدیل شدن به عادت هستند. بنابراین به نظر می رسد که 

انرژی هایی در اقتصاد وجود دارد که حتی اگر برجام تحقق پیدا کند باز هم فقط  می توان جلوی شتاب نرخ ارز را گرفت و نمی توان انتظار کاهش قیمتها را داشت. 
اگر هم شرایط برگشت به برجام بوجود بیاید و محدودیتی در برابر فروش نفت ما ایجاد نشود باز هم نیم توان انتظار فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را داشت. چراکه بخش بزرگی از خریداران نفت ما مجبور به تغییر تکنولوژی خود از نفت 
ایران به دیگر کشورها شده اند. تقریبا جهان به بازار نفتی که ایران در آن کمترین نقش را دارد تبدیل شده و به همین دلیل چشم انداز درآمدهای ارزی دولت هم خیلی مناسب نیست. از سوی دیگر 400 هزار میلیارد تومان مجلس به بودجه 
پیشنهادی دولت اضافه کرده و این بدان معناست که به همین اندازه در بودجه امسال کسری داریم. دولت هم بنا ندارد که بودجه را به مجلس را برگرداند و مبلغ را کسر کند. پس بودجه به شدت انبساطی عملیاتی می شود. نقش عملیاتی 
شدن آن در شش ماه اول سال به گونه ای بوده است که نقدینگی از 3 هزار هزار میلیارد تومان به 4 هزار هزار تومان رسیده است. یعنی هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی در طول یک سال اضافه شده است. پس دولت قصد کشیدن افسار 

نقدینگی را ندارد. پس در برابر حجم موجود ارز قابل مبادله در بازار، نرخ رشد ارز حداقل باید به اندازه نرخ رشد نقدینگی که بیش از 40 درصد است، رشد داشته باشد. اینجاست که کاهش نرخ ارز کامال دور از انتظار می شود.

قیمت دالر و قیمت یورو در 
بازار ارز مانند روز قبل گران 
شــدند. قیمت دالر امریکا 
در بــازار ارز تهران صعودی 
شــد و 2۷,۱۷0 تومــان به 
2۷,200 تومان رسید. بسیاری از فعاالن بازار ارز بر این 
باورند که ارز تا پایان سال روند صعودی مالیم خواهد 
داشت و خیلی نمی شود به ثبات بازار ارز اطمینان کرد 

مگر این که تغییری اتفاق بیفتد. برخی از کارشناسان 
اقتصادی نیز معتقدند دالر دیگــر به اخبار مثبت هم 
واکنشی نشان نخواهد داد اما در مقابل در برابر اخبار 
منفی تاثیرپذیری باالیی دارد. همین نوسانات همیشگی 
نرخ ارز بدون تاثیرپذیری از اخبار مثبت در هفته های 
اخیر نشان می دهد بازار ارز توسط بانک مرکزی مدیریت 
و کنترل می شود. بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می کند 
و به همین دلیل است که صرافی ها نیز تا روزانه تا یک 

ساعت مشخصی از روز نرخ ارز را ندارند.
یک کارشــناس اقتصادی درباره وضعیــت آتی بازار 
ارز می گوید: در شــرایط کنونی، عرضه و تقاضاست 

کــه روی بــازار ارز موثر اســت. در واقــع اگر عرضه 
کافی نباشــد، تقاضا در بازار باال می رود و در صورتی 
بازار بــه تعــادل خواهد رســید که ســمت عرضه 
تحریک شود. بر همین اســاس، خبرهایی همچون 
 انتخاب رییس کل بانــک مرکزی دولــت، روی بازار 

هیچ اثری ندارد.
علی قنبری می افزاید: در عیــن حال، خبرهایی که از 
مذاکرات وین به گوش می رسد، تاکنون چندین بار تکرار 
شده است و خیلی اطمینانی به حل مسایل و مشکالت 
وجود ندارد، بنابراین هیچ دلیلی برای کاهش نرخ دالر 
وجود ندارد. در شــرایط کنونی دولت باید روی بخش 

تقاضا در بازار ارز کنترل داشته باشد، یعنی باید تقاضای 
ارز را محدود کند.

قنبری عنوان می کنــد: من فکر می کنم بــازار ارز تا 
پایان سال روند صعودی مالیم خواهد داشت و خیلی 
نمی شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر این که 
تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به نتیجه برسد، 
موضوع اف ای تی اف حل شود و تحریم ها برداشته شود، 
در غیر این صورت روند صعودی نرخ ارز با شیب مالیم 
را شاهد خواهیم بود و احتمال این که نرخ دالر تا پایان 
ســال به 35 تا 40 هزار تومان افزایش خواهد یافت، 

وجود دارد.

بازار دالر به ثبات می رسد؟

معامالت   ارز  در فاز  احتیاط
شایلی قرائی
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گزارشــهای میدانــی از 
داروخانه ها حاکی از کمبود 
و گرانی بســیاری از اقالم 
دارویی است. موضوعی که 
ناشی از حذف ارز دولتی از 
برخی اقالم دارویی، قاچاق دارو و نبود نظارت کافی 

از سوی نهادهای مربوطه است.
یک تکنســین داروخانه با انتقــاد از افزایش 300 
درصدی قیمت برخی داروها خطاب به مسئوالن 
می گوید در شش ماه گذشــته حقوق چه کسانی 
افزایش داشــته که قیمــت دارو را تا ایــن اندازه 
گران کرده اند. به گفته این دکتر داروســاز قیمت 
هــر ورق داروی ناپروکســن ۷ هزار تومــان بوده 
که در عرض ســه روز به هــر ورق 30 هزار تومان 
افزایــش یافته اســت. چطور می شــود در عرض 
3 روز 300 درصد بــر روی قیمــت دارو افزایش 
داشته باشــیم. به گفته این داروســاز یک جعبه 
 ناپروکسن به قیمت نزدیک به 300 هزار تومان به 

فروش می رسد. 
از سوی دیگر داروی فلوکستین که داروی ساخت 
داخل اما با مواد اولیه وارداتی اســت در بازار دارو 
بسیار نایاب شــده و از هر ۱0 داروخانه شاید یکی 
از آنها یک ورق از آن را به متقاضی، آن هم در ازای 
داشتن نسخه پزشک تحویل دهند. این اتفاق برای 
بسیاری دیگر از اقالم دارویی نیز افتاده است. مردم 
و بیماران برای تهیه یک قلم دارو باید در داروخانه 

های سطح شهر سرگردان شوند.
یک بیمار در رابطه با گرانی بی سابقه دارو در هفته 
های اخیر می گویــد: من یک بازنشســته، مبتال 
به بیماری قلبی، دارای یک کلیــه و دیابت نوع دو 
هســتم. روزانه ده قلم دارومصرف می کنم. قیمت 
داروی پالویکس تــا بهمن 99، 54 هــزار تومان 
بود که در حال حاضر بــه 386 هزار تومان افزایش 
یافته است. داروی متفورمین هم به 84 هزار تومان 

افزایش یافته و ســایر داروها هم حداقل 60 درصد 
گران شده اند. به گفته وی چطور مسئوالن افزایش 

حقوق را تورم زا اعالم می کنند. 
حذف ارز دولتی از داروهای مهــم، اختصاص ارز 
دارو به کاالهای دیگر توسط برخی واردکنندگان 
بی انصاف، قاچاق دارو و کمبود و نایاب بودن داروها 
قوز باال قوز بیمارانی است که حاال باید عالوه بر رنج 
بیماری، دنبال نسخه خود در شهر سرگردان شوند. 
بی گمان این موارد جز با ورود دستگاه های نظارتی 
و کنترل دقیق این فرایندها و بهبود ســاختارهای 

بیمار و فسادزا حل شدنی نیست.
نایب  رئیس انجمن داروسازان در رابطه با وضعیت 
بازار دارو به "کسب و کار" گفت: متاسفانه در حال 
حاضر کمبودهای دارویی بیداد می کند و طی ۱0 

تا ۱5 سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارو 
نداشتیم.

علی فاطمــی افزود: در ســالهای اخیــر به دلیل 
مشــکالتی که در بازار دارو بوجود آمده بسیاری از 
متقاضیان دارو بخصوص داروهای وارداتی چالش 
زیادی برای تهیه داروهای خود دارند. مشکالت تهیه 
داروهای وارداتی و خارجی بیشتر از داروهای تولید 
داخل است. اما بسیاری از داروهای تولید داخل نیز 
گران شده اند و یا نایاب هستند. به هر ترتیب کار ما 
سروکار داشتن با بیماران متقاضی دارو در داروخانه 
است. روزانه شاهد هســتیم مردم برای ساده ترین 
داروها سرگردان می شــوند. برای تهیه انسولین، 
داروی زخم معده و بســیاری دیگر از داروها  مردم 

گرفتاری دارند.

وی اظهار داشــت: یکی از مهم ترین اشکاالتی که 
منجر به بروز عارضه کمبود دارو در کشــور شده، 
کنترل قیمت ارز در حــوزه دارو و بحث ارز دولتی 
4200 تومانی اســت. این موضوع باعث شــده از 
آنجا که این نرخ بســیار پایین و یک پنجم قیمت 
واقعی دالر است، دارو به اندازه کافی و بموقع تامین 
نشود، چرا که ارز دولتی به صورت قطره چکانی به 
واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه 
داده می شود. فاطمی گفت: بر این اساس واردکننده 
و تولیدکننده واقعــی نمی تواند به موقــع دارو را 
تامین کند. بنابراین شاهدیم که بسیاری از داروها 
متاسفانه به موقع دســت مصرف کننده نمی رسد 
و مردم ســرگردان از این داروخانه به آن داروخانه 

دنبال دارو می گردند.

قیمت برخی اقالم دارویی روزانه افزایش می یابد

گرانی سرسام آور دارو
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رویترز به نقل از منابع صنعتی ایرانی گزارش داد 
ایران در پی خشکسالی و آسیب دیدن محصول 
داخلی، به خرید هشت میلیون تن گندم در فصل 

جاری نیاز دارد.
منابع صنعتــی آگاه به رویتــرز گفتند: افزایش 
چشمگیر واردات گندم از میانگین ساالنه حدود 
یــک میلیون تن در پنج ســال گذشــته، برای 
تضمین تامین نان ضروری است زیرا انتظار می 
 رود محصول گندم ایران امسال 30 درصد کمتر 

باشد.
ایران در فصل زراعی 202۱ با بدترین خشکسالی 
در 50 ســال اخیــر روبرو شــد که باعث شــد 
شــرکتهای بازرگانی بین المللی انتظاراتشــان 
 بــرای واردات گنــدم از ســوی ایــران را باال 

ببرند.
کاوه زرگران، رییس هیات مدیره انجمن تامین 
کنندگان غالت ایران به رویتــرز گفت: ایران به 
واردات حدود هشت میلیون تن گندم در فاصله 
مارس 202۱ تا مارس 2022 نیاز دارد. وی گفت: 
حدود دو میلیون تن گندم تاکنون در بنادر کشور 

تخلیه شده است.
فریال مســتوفی، رییس مرکز خدمات مشاوره 
و سرمایه گذاری انجمن اتاق بازرگانی ایران در 
اظهارات جداگانه ای گفت: برداشت گندم ایران 
بین ۱0 تا ۱۱ میلیون تن برآورد شده که کمتر 
از میانگین ساالنه ۱5 میلیون تن است. افزایش 
چشمگیر واردات گندم، امکان واردات کاالهای 
دیگری شامل ســویا یا ذرت به میزان سالهای 
گذشته را تحت تاثیر قرار داده و به شدت محدود 

می کند.
وزارت کشــاورزی آمریکا هفته جــاری پیش 
بینی خود از میــزان واردات گنــدم ایران برای 
فصــل 2022-202۱ را بــه 4.5 میلیون تن در 
مقایســه با برآورد قبلی 2.5 میلیون تن افزایش 
داد در حالی که شورای بین المللی غالت برآورد 

کرده که میــزان واردات ایران بــه 2.4 میلیون 
تن بالغ می شــود.افزایش واردات گندم از سوی 
ایران با رکورد بــاالی قیمتها در بــازار جهانی 
 مصادف شــده و هزینــه های مالــی را افزایش 

خواهد داد. 
قیمــت گنــدم در بــازار جهانــی در اوت بــه 
باالترین حد از ســال 20۱3 صعود کرد. قیمت 
باال منعکس کننده نگرانیهــای امنیتی غذایی 
جهانی اســت که با مشــکالت اقتصادی ناشی 
از کووید ۱9 تشــدید شده است.شــورای بین 
المللی غالت کمبود جهانــی در فصل 2022-
202۱ را پیــش بینــی کــرده که بــه مصرف 
بیشــتر از میــزان تولید منتهی شــده اســت 
 و گندم کمتری تــا پایان ســال در ذخایر باقی 

می گذارد.
منابع بازرگانــی اظهار کردند: ایــران در هفته 
های اخیــر حداکثــر 240 هزار تــن گندم از 
روســیه خریداری کرده اســت. آمریکا مکررا 
اعالم کــرده که فــروش غــذا و دارو شــامل 
تحریمها نمی شــود اما احتیــاط بانکهای بین 
 المللی، دریافت فاینانس تجاری غربی را دشوار 

کرده است.
خبرگــزاری اینترفکــس در ۱0 ســپتامبر با 
اشــاره به اظهارات کاظم جاللی، ســفیر ایران 
در روســیه اظهار کرد: ایران قصــد دارد خرید 
گندم از روسیه را با استفاده از ناوگان کوچک از 
 کشتیهایی که در دریای خزر فعالیت می کنند،

 افزایش دهد.
شرکت مشاوره کشاورزی پروزرنو در یادداشت 
اخیــری نوشــت: صــادرات گنــدم روســیه 
به ایران در فاصلــه اول ژوییه تا 2۷ ســپتامبر 
به 2.4 میلیون تن رســید. این میــزان فراتر از 
صــادرات گندم روســیه بــه ایران بــه میزان 
 ۱.4 میلیــون تن در کل فصــل 2020-202۱ 

بوده است.

روند کاهشی قیمت دالر عاملی شــده تا بازار خرید 
و فروش خودرو به نوعی قفل شــده و هیچ معامله ای 
صورت نگیرد.روند کاهشی قیمت دالر عاملی شده تا 
بازار خرید و فروش خودرو به نوعی قفل شده و هیچ 
معامله ای صورت نگیــرد. عده ای به کاهش قیمت ها 
خوش بین بــوده و تمایلی به خریــد ندارند و برخی 
دیگر نیز نگران ســرمایه خود بوده و حاضر به فروش 

خودروهای خود آنهم با قیمت های پایین نیستند. 
مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو حکایت از  آن دارد 
که معامالت به صفر رسیده و همه منتظر ثبات قیمتها 
در بازار هستند. امروز پژو 205تیپ دو با قیمت 24۷ 
میلیون تومان، رانا پالس 2۷2 میلیون تومان، سمند 

ای اف سون 2۷۱ میلیون تومان و دنا پالس اتوماتیک 
توربو 460 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین 
پژو 405 جی ال ایکس با قیمت 230 میلیون تومان، 
پژو 206 تیپ پنج 298 میلیون تومــان، پژو پارس 
ال ایکس 3۱5 میلیون تومان و 20۷ اتوماتیک 428 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 
در ســایر محصوالت از جمله پرایــد ۱۱۱ نیز روند 
کاهشی قیمت ها وجود دارد به نحوی که این محصول 
امروز با قیمت ۱55 میلیون تومان و تیبا ۱49 میلیون 
تومان به فروش می رسد عالوه براین کوئیک آر ۱۷6 
میلیون تومان، تیبا دو ۱62 میلیون تومان و سایپا ۱5۱ 
با قیمت ۱60 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

برای بسیاری از مردم سوال اســت که آیا با آزاد سازی 
صادرات دام، بازار گوشت در داخل کشور متشنج نخواهد 
شد؟چند ماهی اســت که دامداران با مشکالت مازاد 
دام  ناشــی از تعطیلی نســبی و کاهش تقاضا از سوی 
پرمصرف ها در پی ویروس منحوس کرونا روبرو هستند 
که بسیاری از آنها به علت گرانی نهاده های دامی، شرایط 
خشکسالی،کمبود علوفه و عدم صرفه اقتصادی تولید، 
دام های خود را روانه کشتارگاه ها کردند و تعدادی  از 
تولیدکنندگان هم به دلیل نامتوازنی هزینه تولید با نرخ 

فروش در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
بنابر مصوبه شورای قیمت گذاری در ۱۷ تیرماه، صادرات 
شیرخشــک، کره و دام زنده آزاد شــد که با آزادسازی 
صادرات دام روزنه امیدی در بین دامداران ایجاد شد که با 
اجرای این  مصوبه مازاد انباشت دام در واحدهای دامداری 
به پایان می رسد چرا که با کاهش تقاضا، دام سه فصل 
گذشته روی دست تولیدکنندگان مانده که در صورت بی 
توجهی با آغاز زایش های پاییز، صنعت دامداری در ورطه 
نابودی قرار می گیرد. با وجود اعتراض های مکرر دامداران 
و خروج آنها یکی پس از دیگری از چرخه تولید، پیگیری 
و رایزنی نمایندگان مجلس، وزیر جهاد کشاورزی مجوز 
صادرات دام زنده غیرمولد توسط پشتیبانی امور دام را 
صادر کرد که براین اساس شــرکت پشتیبانی امور دام 
کشور به عنوان مجری مجاز است با مباشرت اتحادیه ها، 
تعاونی ها و بخش خصوصی در سقف مشخص با لحاظ 
تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام 

زنده غیرمولد از یک گمرگ مشخص اقدام کند.
این پایان ماجرا نیست چرا که از ماه ها قبل کشتار دام 
های مولد در فضای مجازی ســر و صدای زیادی به راه 
انداخت که هم اکنون هم کشتار این دام ها چراغ خاموش 
در حال انجام است که اگر وعده وزیر جهاد در خصوص 
صادرات دام این بار هم  تحقــق نیابد، این امر به قیمت 
نابودی صنعت تمام می شود به طوریکه برای تامین نیاز 

کشور چاره ای جز واردات وجود ندارد.
گرچه بسیاری از مسئوالن صادرات دام را تنها راه حل 
خروج از بن بست فعلی دامداران می دانند، اما در مقابل 
رئیس اتحادیه گوشت گوشت گوسفندی صادرات دام 
در فصل سرما به دلیل ازدیاد تقاضا در بازار داخل را عاملی 
برای التهاب و ایجاد چالش در بازار می داند و معتقد است 
که با تامین نهاده مورد نیاز، تولیدکنندگان مشکلی در 

تولید نخواهند داشت چرا که زایش های پاییز خود را در 
بهار سال آینده به بازار عرضه می کنند.

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک با اشاره 
به اینکه تعدادی از دامداران ورشکست و تعدادی در حال 
ورشکستگی هستند، اظهار کرد: با توجه به زایش های 
پاییزه و شرایط خشکسالی و پیش بینی بارشهای سال 
آبی جاری، دولت هر چه سریع تر برای حفظ سرمایه های 
ملی کشور باید تمهیداتی بیندیشد. وی افزود: اگر دولت 
برنامه حمایتی بکار نگیرد، سرمایه های دامداران از بین 
می رود که با این وجود برای حفظ تولید در بخش دام 
بخصوص سبک باید اقدامات فوری و ضربتی انجام گیرد.

صدر دادرس با اشــاره به اینکه صنعت دام کشور بویژه 
دام سبک به بن بست رسیده است، بیان کرد: با وجود 
انباشــت دام در واحدهای دامداری، گرانی نهاده های 
داخلی، کمبود نهاده های دولتی، آزاد سازی صادرات 
در کنار خرید حمایتی داخلی راه حلی مناسب در جهت 
حمایت هم زمان از دامداران و مصرف کنندگان است. وی 
افزود مسئوالن طی یک برنامه ریزی مناسب می توانند 
ارز حاصل از صادرات را نهاده واردکنند و یا مابه التفاوت 
ارز حاصل از صادرات را به دهک های آسیب پذیر یارانه 
نقدی دهند، در غیر این صورت بی توجهی دولت منجر 

به نابودی سرمایه های دامی و ژنتیکی کشور می شود.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در واکنش به بیان اظهاراتی 
مبنی بر تاثیر صادرات دام بر بازار گوشت بیان کرد: در 
شرایط کنونی با وجود بسته بودن صادرات دام هم، قیمت 
گوشت باالست که با این وجود جای این سوال مطرح 
است که آیا مسئوالن با جلوگیری از صادرات توانسته 
اند جلوی التهاب بازار را بگیرند که حال اظهاراتی مبنی 
بر نوسان قیمت گوشت با آزادسازی صادرات مطرح می 
کنند؟به گفته وی، با صادرات دام در کنار خرید حمایتی 
داخلی و توزیع گوشت گرم داخلی توسط دستگاههای 
مسئول و سایر اقداماتی از این دست امکان حمایت از 
مصرف کنندگان و کنترل و التهــاب احتمالی قیمت 
گوشت ناشی از صادرات فراهم می شود. این مقام مسئول 
در ادامه اضافه کرد: نباید به بهانه حمایت از مصرف کننده 
دامدار را در شرایط کنونی تنها گذاشت و دامداری کشور 
را از بین برد تا در آینده برای تامین نیاز کشور مجبور به 
واردات گوشت از کشورهای برزیل، ازبکستان و... شویم و 

امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیندازیم.

افزایش خرید گندم ایران از بازار جهانی

معامالت در بازار خودرو قفل و قیمت ها کاهشی شد

گوشت قرمز گران اما دام زیاد

صادرات راه حل درستی برای دامداران است؟
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افزايش ضريب  نفوذ شبكه تلفن همراه كشور به 157 درصد
آخرین آمار حوزه فناوری اطالعات حکایت از ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک تلفن همراه 
دارد که ضریب  نفوذ تعداد مشترکین تلفن همراه در کشور را به ۱۵۶.۹۱ درصد رسانده 
است.با توسعه زیرســاخت های ارتباطی و تغییر سبک زندگی مردم جهان، استفاده از 
تلفن همراه به ویژه در نزدیک به ۲ سال گذشته به واسطه شیوع کرونا، شدت گرفته است.
اکنون در کشور ما نیز تمام خدماتی که می توان به صورت آنالین از آن ها استفاده کرد 
نیز به صورت الکترونیکی در دسترس مردم است.  حمل و نقل، خرید اینترنتی، تحصیل، 
مراجعه غیرحضوری به بانک و پزشک و حتی اشتغال تا حد زیادی به اینترنت وابسته شده 
است.استفاده مردم از اینترنت و به تبع آن گوشی تلفن همراه باعث شده اکنون در کشور 
۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۰نفر مشترک تلفن همراه داشته باشیم که ضریب نفوذ این 

دستگاه در کشور را به نزدیک ۱۵۷ درصد رسانده اند.
ورود این فناوری ها به کشور نه تنها سبک زندگی، بلکه شیوه کسب وکار، ارتباطات و روابط 
اجتماعی را دگرگون کرده و هم اکنون در آستانه ورود فناوری های نسل پنجم شبکه های 

همراه، تغییرات عمیق تری در راه است.
بر اساس گزارش های برخطی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
کشور در دسترس قرار می گیرید، اکنون پوشش ارتباطی جاده های اصلی – فرعی ریلی 
نیز از ۹۴ درصد گذشته است.آخرین گزارش آماری از بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
نشان می دهد ضریب نفود اینترنت پهن باند ثابت در کشور از ۱۱۰ درصد گذشته است. 
مانند گذشته در بخش اینترنت سیار )با ضریب نفود حدود ۹۸ درصد( رشد مناسبی را 
شاهد بودیم، اما اینترنت ثابت با حدود ۱۲ درصد ضریب نفوذ همچنان به دالیل مختلف 

از توسعه دورمانده است.
 تعداد مشترکین اینترنت پهن باند در کشــور ۹۲ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۷۲ مشترک 
اســت که از این میان ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۳۷ مشترک اینترنت پهن باند ثابت 
دارند و ۸۲ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر، مشــترک اینترنت پهن باند سیار هستند.بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است »در 
توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری 
کند به گونه ای که امکان ارائه دست کم چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، 
آموزش، کشاورزی و بانکی( در ۸۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر 

شود.«
در حوزه توسعه ارتباطات روستایی نیز اکنون حدود ۹۸ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار 

که تعداد آن ها ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا است به شبکه ارتباطی متصل هستند.

همكاری فناورانه ايران و بوسنی توسعه می يابد
با سفر هیات تجاری و شرکت های دانش بنیان ایرانی به بوسنی و هرزگوین، همکاری های 
فناورانه بین دو کشور توسعه می یابد.به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی،سیاوش ملکی 
فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در راس هیاتی تجاری به بوسنی و هرزگوین 
رفت. وی در نشــتی با رئیس اتاق بازرگانی بوســنی و هرزگوین، رئیس اتاق بازرگانی 
فدراسیون بوسنی و رئیس اتاق بازرگانی سارایوو گفت: پتانسیل همکاری فناورانه بین 

شرکت های ایرانی و بوسنیایی وجود دارد.
معاون صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: ما در ایران راه طوالنی و پرفراز و نشیبی را 
برای کسب توانمندی های فناورانه و دستیابی به دانش فنی طی کردیم. بعد از انقالب 
اسالمی و در طول بیش از ۴۰ سال اخیر، ما در ایران همواره برای توسعه علم و فناوری و 
نوآوری تالش کرده  ایم و توانستیم در بسیاری از امور مستقل شده و تجهیزات روز دنیا 

را بومی سازی کنیم.
وی با بیان اینکه ما صاحب یکی از زیست بوم های نوآوری منطقه جنوب غرب آسیا هستیم 
و تالش کردیم تا به فناوری های بسیاری دست یابیم، گفت: در حال حاضر از بیش از ۴۵ 
پارک فناوری، صدها مراکز رشد و فناوری، مراکز نوآوری و دانشگاه در کشور برخورداریم 
و بیش از ۴ میلیون دانشجو در مناطق و در رشته های مختلف نمود خود را در بیش از 

۶۴۰۰ شرکت دانش بنیان نشان داده است.
ملکی فر افزود: این شــرکت ها در حوزه های مختلف فناوری از سالمت گرفته تا مواد 
پیشرفته و نانو، حوزه کشاورزی، ماشین آالت و ... به تولید محصوالت خود می پردازند.

وی در ادامه وظیفه صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری را حمایت و تامین 
مالی شرکت های دانش بنیان دانست.سیزدهمین پایگاه دائمی محصوالت دانش بنیان 
ایرانی در شهر سارایوو صبح امروز در مراسمی با نمایش محصوالت ۲۵ شرکت دانش 

بنیان افتتاح شد.
این پایگاه با حضور سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین، دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه 
صندوق نوآوری و شکوفایی و سرپرست هیات تجاری و فناوری اعزامی از کشورمان به 
بوسنی و افشین کالهی رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران افتتاح 

شد و طی آن محصوالت ۲۵ شرکت دانش بنیان ایرانی به نمایش گذاشته شده است.

كمبود مواد اوليه باتری چالش جديد خودروسازان 
اروپايی

خودروسازان بزرگ مانند فولکس واگن، دایملر و استالنتیس برای تأمین 
ســلول های باتری در اروپا با یکدیگر رقابت می کننــد، آنها قصد افزایش 
تولید خودرو دارنــد اما با چالش کمبود مواد اولیه روبرو هســتند.ناتوانی 
در دسترســی به ذخایر کافی لیتیوم، نیکل، منگنز یا کبالت ممکن است 
فرایند گذر از تولید خودروهای بنزینی به برقی را کندتر کند. عالوه بر آن 
به افزایش قیمت محصول و کاهش سودآوری خودروسازان منجر می شود.

دانیل هریســون یکی از تحلیلگران بازار خودرو در مؤسسه اولتیما مدیا 
می گوید: سئواالتی جدید درباره توازن میان ذخایر و تقاضا در زنجیره تأمین 

باتری خودرو وجود دارد.
تا همین اواخر شرکت های اروپایی در رقابت با همتایان آسیایی برای تولید 
باتری باخته اند و شرکت هایی مانند CATL چین و پاناسونیک ژاپن برنده 
این رقابت بوده اند.ایلکا فون دالویگ از مؤسسه EIT InnoEnergy در 
این باره می گوید: هیچکس تصور نمی کرد این موضوع یک چالش باشد. 

شرکت ها تصور می کردند که می توانند سلول باتری وارد کنند.
اما پیش بینی بانک های بزرگ از رشد فروش خودروهای برقی در دهه های 
آینده نهادهای سیاســی و خودروسازان را شــوکه و مجبور کرد تا درباره 
تولید باتری عمیق تر فکر کنند.پس از آن شرکت های خودروسازی و تهیه 
کنندگان تجهیزات در اتحادیه اروپا برنامه های سرمایه گذاری چند میلیارد 
یورویی و طرح ساخت کارخانه باتری را اعالم کردند. فولکس واگن تصمیم 
دارد ۶ واحد باتری سازی در اروپا بســازد. دایملر نیز قصد دارد ۴ واحد با 

شرکایش بسازد.
تخمین زده می شود تاکنون حداقل ۵۰ طرح برای ساخت کارخانه باتری 
سازی در اروپا اعالم شده است. اگر این طرح ها واقعاً ساخته شوند، تولید 
باتری در این منطقه تا ۲۰۳۰ قادر به تأمین تقاضای آن خواهد بود.اما برای 
تأمین مواد اولیه مانند لیتیوم، نیــکل، منگنز یا کبالت چالش هایی وجود 
دارد. کارشناسان بازار مؤسسه BMI معتقدند سرمایه گذاری های بزرگ 
زیادی در کارخانه های تولید باتری شده اما در حوزه استخراج مواد اولیه 

اقدامی انجام نشده است.
طی یک سال بهای کربنات لیتیوم ۲ برابر شده اســت. بزرگترین ذخایر 
کبالت نیز در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و گاهی اوقات استخراج 
آن در شرایط کاری بسیار نامســاعدی انجام می شود. پیش بینی می شود 
قیمت این فلز هم افزایش یابد.از سوی دیگر حدود ۷ سال طول می کشد تا 

معدن های جدید توسعه یابند.

اخبار

جریمه ۳۶ میلیون یورویی در انتظار فیس بوک
کمیسیون حفاظت از داده ایرلند )DPC( پیشنهاد کرده جریمه ای حدود ۳۶ میلیون یورو علیه فیس بوک وضع شود. این جریمه مربوط به یکی از پرونده های متعدد تحقیقات درباره این شبکه اجتماعی است. طبق 

مقررات عمومی حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا که در ۲۰۱۸ میالدی تصویب شد، این کمیسیون باید نخست رأی اولیه خود را با تمام مقامات نظارتی اتحادیه اروپا به اشتراک بگذارد و قبل از صدور رأی نهایی 
دیدگاه های آنها را نیز در نظر بگیرد.کمیسیون حفاظت از داده ایرلند، رگوالتور فیس بوک و بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری در اتحادیه اروپا است زیرا مقر آنها در این کشور قرار دارد.شکایت مذکور توسط مکس 

شرمس یک فعال حریم خصوصی اتریشی ثبت شده و مربوط به قانونی بودن فرایندهای پردازش اطالعات خصوصی فیس بوک است.

کم تر کســی گمان می کرد 
مســئوالن بازار سرمایه روی 
یکی از رقبای این بازار که به 
نوعی باعث خروج سرمایه از 
کشور می شود، دست بگذارند 
و شروع به استخراج رمزارز کنند اما این اتفاق رخ داد و با 
وجود گذشت دو هفته از تایید خبر وجود دستگاه ماینر در 
شرکت بورس و با اینکه سازمان بورس اطالعات مختصری 
را در این باب منتشر کرده، هنوز شرکت بورسی ها سکوت 
را جایگزین شفاف سازی کردند به طوریکه انگار در شرکت 

بورس نه ماینری آمده نه ماینری رفته!
به گزارش ایســنا، زمزمه های کشف چند دستگاه ماینر 
در روزهای ابتدایی ماه جاری به گوش رسید. اقدامی که 
در ابتدا یک تکذیب از ســوی علی صحرائی، مدیرعامل 
سابق شرکت بورس و یک تایید از سوی مصطفی بهشتی 
سرشت، معاون اجرایی ســازمان بورس و اوراق بهادار را 

در پی داشت.
علی صحرائی موضوع مذکور را رد کرد اما بهشتی سرشت 
به ایسنا گفت که "شخصا دستگاه ها را رؤیت نکرده ام، اما 
چند روزی است که بحث آن مطرح است. وی همچنین 
در مورد اینکه گفته می شــود "این دستگاه ها متعلق به 
شخص خاصی بوده است"، گفت: باید بگویم با اطالعاتی 
که تاکنون به دســت آورده ام، این دســتگاه ها شخصی 
نبوده اند، اما بطورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت های 
شرکت بورس محســوب می شــود و این مجموعه باید 

پاسخگو باشد.

همه تکذیب ها، تکذیب شدند!
چند ساعت بعد از انتشار خبر مذکور، شرکت بورس در 
بیانیه ای اعالم کرد اگرچه شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهران ورود به حوزه رگوالتــوری رمزارز را به عنوان یک 
دارایی دیجیتال و در قالب یک پــروژه تحقیقاتی دنبال 
کرده بود اما وجود ماینر شخصی در این شرکت تکذیب 
می شــود. حتی شــرکت توانیر هم در همان روز وجود 

دستگاه ماینر در شرکت بورس را تکذیب کرد.
با این حال و روز بعد از تکذیب های صورت گرفته، سازمان 
بورس و اوراق بهادار در اطالعیه ای وجود دستگاه های 
ماینر در شرکت بورس را تایید و اعالم کرد: در رسیدگی 
های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر 
که از سوی شــرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره 
برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف 
و در ادامه بررسی نیز مشــخص شد که فعالیت مزبور در 
گزارش ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا 
نشده است و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه 
و رســالت شــرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، 

موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.
حدود چهار روز بعد نیز شرکت توزیع برق تهران بزرگ در 
خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز 
در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: بر اساس 
گزارش مامورین بازرســی از محل، تعداد ۸۲ دســتگاه 
ماینر که درلحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند 

کشف و ضبط شده است.

صحرائی استعفاء داده شد!
پس از این ماجرا، علی صحرائی از استعفای خود خبر داد و 
اعالم کرد که اعضای هیات مدیره بورس تهران نیز از ماجرا 
خبر داشتند. البته پس از آن مشخص شد صحرائی استعفا 
نداده و بنابر صورتجلسه هفتم مهرماه هیات مدیره شرکت 

بورس برکنار شده است!
همچنین حسین بوستانی، یکی از اعضای هیات مدیره 
شرکت بورس به ایسنا اعالم کرد که "این اعضا از وجود 
دستگاه های ماینر در شرکت بورس اطالع نداشتند و هیچ 
مصوبه ای که مبنی بر استخراج رمزارز در شرکت بورس 
باشد، نه در هیات مدیره فعلی و نه در هیات مدیره قبل 

وجود ندارد. "
وی همچنیــن تاکید کــرد که "در کمیته ســاختمان 
هیات مدیره قبــل، مصوبه ای انجام می شــود مبنی بر 
اینکه تعدادی دستگاه پردازنده برای مرکز داده یا همان 
دیتا سنتر شــرکت بورس خریداری شــود. این مصوبه 
هیچ اشــاره ای به اینکه این دســتگاه قرار اســت برای 
ماینر استفاده شود نداشته و مشــخصا در آن ذکر شده 
است که دستگاه پردازشــگر برای مرکز داده است. اما با 
توجه به اینکه این دســتگاه ها استفاده دوگانه ای  دارند 
بعدا به نحو دیگر مورد اســتفاده  قرار گرفته اند و هیات 
مدیره به هیچ وجه در جریان اینکه قرار است از دستگاه 
 پردازشگر اســتفاده دیگری غیر از اســتفاده مرکز داده

 شود، نبوده است. "

نظر مجلس و قوه قضائیه چیست؟
در این میــان نمایندگان مجلس از همــان ابتدا از وزیر 
اقتصاد درخواســت کردند تا فورا پرونده وجود ماینرها 
در شرکت بورس تهران را به قوه قضاییه ارسال کند. در 
این راستا، ذبیح اهلل خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در 
آخرین نشســت خبری خود که روز چهارشنبه برگزار 
شد، درباره تخلفات بورس تصریح کرد: دادسرای تهران 
کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی 
که ممکن است در این پرونده دخالت داشته باشند انجام 
داده است. افرادی احضار و یا دعوت شدند اما هنوز کسی 
به عنوان متهم احضار نشــده و به احتمال قوی در آینده 
نزدیک این کار صورت خواهد گرفت. مراحل کارشناسی 
پرونده رو به اتمام اســت و در خصــوص نصب ماینر در 
ســازمان بورس پرونده جداگانه ای تشکیل شده که در 

جریان رسیدگی است.

نظر سازمان بورس چیست؟
همچنیــن محمدعلی دهقــان دهنوی، رئیس ســابق 
سازمان بورس و اوراق بهادار درســت چند ساعت قبل 
از خداحافظی با این سازمان، در مصاحبه ای که با پایگاه 
اطالع رسانی بازار سرمایه داشت در این مورد توضیحاتی 
را ارائه کرد و گفت:این موضوع در حال رسیدگی است و 
ممکن است ابعاد آن به درســتی و شفاف، روشن نشده 
باشد؛  بنابراین مرسوم نیست لحظه به لحظه گزارش داده 
شود.  آن چیزی که می خواهم درباره ماینرها در شرکت 
بورس بگویم، مجموعه اطالعاتی است که تا این لحظه بر 
اساس مستندات موجود به دست آمده است. اینکه موارد 
به دست آمده قطعی و نهایی شــود و منجر به برخورد با 
کسی بشود یا ابعاد دیگری وجود داشته باشد، در روزهای 
آینده روشــن تر می شــود اما در حال حاضر بیش از ۹۰ 

درصد قضیه روشن شده است.
به گفته وی این موضوع به ماه های پایانی سال ۹۸ برمی 
گردد که در آن یک کمیته شامل دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره شرکت بورس تهران به همراه مدیرعامل و چند تن 
از مدیران شــرکت بورس تصمیم می گیرند که تعدادی 
دستگاه ماینر خریداری و بهره برداری کنند. آنان ادعا می 
کنند که در آن زمان به دنبال کار تحقیقاتی در این زمینه، 
استفاده از امکانات موجود و فعالیت اقتصادی بوده و در 
همین راستا  در دو نوبت یکبار به تعداد ۵۰ دستگاه و یک 
نوبت به تعداد ۳۲ دســتگاه ماینز خریداری شده است.   
این دستگاه ها در ابتدای ســال ۹۹ خریداری و شروع به 
بهره برداری می شود اما به گفته آنان، در آن زمان استفاده 
از این دستگاه ها به شــکل امروز، تخلف برشمرده نمی 
شده و راحت تر می توانستند کار را انجام دهند. بنابراین تا 
شهریورماه  حدود سه و نیم بیت کوین ماین کردند و بعد 

هم آن را متوقف می کنند.

چند سوال بی پاسخ
با وجود آنکه ســازمان بورس اعالم کرده که موضوع به 

معاونت حقوقی ســازمان ارسال شده است و نمایندگان 
مجلس نیز از ورود این پرونده به قوه قضائیه خبر داده اند 
اما جزییات جدیدی از این پرونده که به طور علنی حق 
هزاران سهامدار شرکت بورس را ضایع کرده اعالم نشده 
است. به این دلیل از ضایع شدن حق سهامداران صحبت 
می کنیم که به گفته حمید اســدی، یک حقوقدان بازار 
سرمایه، "ماینینگ قطع به یقین در حوزه فعالیت شرکت 
بورس نیست و این مساله طبق اساسنامه شرکت، خارج از 
موضوع فعالیت شرکت محسوب می شود. شرکت بورس 
باید نسبت به آن شفاف سازی می کرد و در سامانه کدال 
اطالعیه ای جهت آگاهی و اطالع ســهام داران منتشــر 
می کرد. "بنابراین شرکت بورس مانند همه شرکت های 
بورسی دیگر موظف است هر درآمدی که کسب می کند 
را به طور شفاف در ســامانه کدال در اختیار سهامداران 

خود قرار دهد.
بر این اساس برای میزان رمز ارز استخراج شده در شرکت 
بورس عدد سه و نیم بیت کوین مطرح شده است که بیش 
از ســه میلیارد تومان ارزش دارد و مشخص نیست که 
درآمد حاصل از آن به جیب چه کسی یا چه کسانی رفته 
است؟ هنوز مشخص نیست آیا واقعا هیات مدیره شرکت 
بورس از وجود دستگاه ها اطالع داشتند یا خیر؟ که اگر 
میدانستند و سکوت کردند که در این تخلف دخیلند و اگر 
از چنین ماجرای مهمی بی خبر بودند که بار بی خبری بر 

دوش آن ها سنگینی می کند.
پیگیری ها درمورد رفع ابهامات این ماجرا هنوز به نتیجه 
نرسیده است؛ چراکه تالش های این خبرگزاری در طول 
دو هفته گذشــته برای برقراری تماس با برخی اعضای 
هیات مدیره شــرکت بورس و همچنین مدیر نظارت بر 
بورس های ســازمان بورس بی نتیجه مانده است. گویا 
درخواســت این خبرگزاری برای گفت وگو با مســئول 
ذیربط در ســامان بورس همچنان درحال بررسی است 
که به محض انجام مصاحبــه، اطالعات جدید در اختیار 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.

شركت بورسی ها سكوت را جايگزين شفاف سازی كردند

نه ماینری به بورس آمده، نه ماینری رفته
News kasbokar@gmail.com

طبق گزارشــی جدید آمازون طی یــک برنامه 
سیستماتیک محصوالت شــرکت های دیگر در 
هند را کپی و نتایج جستجو را دستکاری کرده تا 
محصوالت خودش را ترویج کند.براساس گزارش ها 
خبرگزاری رویترز به هزاران صفحه از اسناد داخلی 
این شــرکت از جمله ایمیل ها و طرح های کسب 
وکاری دست یافته که فعالیت های واحد آمازون 
در هند را با جزئیات توضیــح می دهد.یک گروه 
برندهــای خصوصــی در هند )کــه در خصوص 
محصوالت با آمازون همکاری می کند( از پلتفرم 

این شرکت در هند برای یافتن کاالها و ایجاد یک 
نسخه کپی از آنها استفاده کرده است.

هدف این اقدامات یافتن مرجعــی برای کاالها و 
کپی کردن آنها بوده است. سندی مربوط به ۲۰۱۶ 
میالدی حاکی از یک طــرح دقیق برای یک برند 
آمازون به نام Solimo اســت که برای بازار هند 

طراحی شده بود. به طور دقیق تر هدف این اقدام 
اســتفاده از اطالعات واحد آمازون در هند برای 
توسعه محصوالت و سپس اتکا به همین واحد برای 

ترویج آنها میان مشتریان بوده است.
این سند نشان می دهد گروه برندهای خصوصی 
تصمیم داشــتند با تولید کنندگان کاالها شریک 

شــوند زیرا این شــرکت ها از فرایندهایی خاص 
استفاده می کردند که روی کیفیت نهایی محصول 
تأثیر می گذارد. آنها خواهان دســتیابی به چشم 
اندازی از فعالیت های تولید کنندگان و اســتفاده 
از دانــش آنها برای تولید نســخه ای از کاال بودند 
که کیفیت آن بــا کاالی مرجع برابــر بود.پس از 
تولید نسخه کپی شــده از کاال، آمازون با استفاده 
از روشی خاص نتایج جستجو را دستکاری می کرد 
تا محصوالت سولیمو و برند آمازون بیسکیس در 

باالی صفحه ظاهر شوند.

طبق بررســی ها هفت کالن پلتفرم اپل، آمازون، 
مایکروسافت، گوگل، فیس بوک، علی بابا و تنسنت 
حدود ۷۰درصد کل ارزش اقتصاد پلتفرمی را به 
خود اختصاص داده اند. توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات منجر به سازماندهی جدیدی با عنوان 
پلتفرم دیجیتال شده که افراد، سازمان ها و شرکت 
ها در سطح وســیعی از آن اســتفاده می کنند. 
این پلتفرم ها موجب راحتی، شــفافیت و اعتماد 
بازارهای مختلف و اکوسیســتم های موجود بهم 
شــده و در نهایت منجر به افزایــش رفاه مصرف 

کننده می شود.
پلتفرم ها جنبه های مختلف زندگی را تحت تاثیر 
قرار داده و از آموزش گرفته تا خرید، اشتغال، حوزه 
های سالمت، تامین مالی و حمل و نقل و اثر قابل 
توجهی بر اقتصاد و جامعه دارند و همچنان قابلیت 

های بالقوه آنها در حال ظهور می باشد.
شــرکت های پیشــرو در اقتصــاد دیجیتال با 
ارائه یک پلتفرم دیجیتال امــکان تعامل آنالین 

تعداد زیــادی تولیــد کننده یــا ارائــه دهنده 
خدمات را با تعداد زیادی از مشــتریان و مصرف 
 کننده ها به ســاده ترین شــکل ممکــن فراهم

 می کننــد و از محل ارزش افزوده ایجاد شــده و 
تســهیل ارتبــاط بین خریــدار و فروشــنده به 
کســب درآمد می پردازند. این شــرکت ها با به 
خدمت گرفتــن مفاهیم و ابزارهــای داده کاوی 
و کالن داده، ســالیق و ترجیحــات عرضــه 
کنندگان و تقاضاکنندگان را شناســایی و روند 
بازارهــا را پیش بینی و بر اســاس آن محصوالت 
و خدمات اختصاصــی برای مشــتریان طراحی 
و بازاریابی مــی نمایند. این خدمات سفارشــی 
شــده یا اختصاصی برای مشــتریان که با کمک 
 فناوری های نوظهــور ارائه می گــردد خدمات

 دیجیتال هستند.
برآورد اندازه واقعی اقتصاد پلتفرم در سطح جهانی، 
در قالب یک عدد به دلیل فقــدان تعاریف واضح، 
نبود اطالعات قابل اعتماد و وجــود پلتفرم های 

مختلف بوده و این واقعیت کــه برخی پلتفرم ها 
خدمات خود را به صــورت مجانی ارائه می دهند 
کار دشــواری اســت. آمار موجود تا سال ۲۰۱۷ 
میالدی بر اســاس اطالعات ۲۴۲ شــرک بزرگ 
پلتفرمی کــه حداقل ۱۰۰ میلیــون دالر ارزش 
داشــته و ۱۸۷ پلتفرمی که بیش از یک میلیارد 
دالر ارزش دارند این یافته های مهم را در بردارد: 
۲۴۲ شرکت پلتفرمی برتر دارای ارزشی در حدود 
۷۲۷۶ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۷ بوده است. 
هفت کالن پلتفرم اپل، آمازون، مایکروســافت، 
گوگل، فیس بوک، علی بابا و تنسنت در مجموع 
۴۹۲۳ میلیارد دالر یا ۶۹ درصد کل ارزش اقتصاد 
پلتفرمی را به خود اختصاص داده اند.خدمات و نرم 
افزار اینترنت، تجارت الکترونیکی و خرده فروشی، 
پژوهشــی و اجتماعی چهار بخــش مهم اقتصاد 
پلتفرمی می باشد.دو سوم از ۱۸۷ شرکت پلتفرمی 
با ارزش بیش از یک میلیارد دالر تحت مالکیت و 

خصوصی هستند.

اقتصاد پلتفرمی تحت سیطره ایاالت متحده امریکا 
و چین قرار دارد. تا سال ۲۰۱۷ میالدی، ۴۶ درصد 
از شرکت های با حجم باالی یک میلیارد دالر دفتر 
مرکزی شان در ایاالت متحده، ۳۵ درصد در آسیا 
)اکثرا در چین(، ۱۸ درصد در اروپا و یک درصد در 

آمریکای التین است. 
از لحاظ ارزش بازاری تقســیم بندی پلتفرم ۷۲ 
درصد در ایــاالت متحده، ۲۵ درصــد در چین و 
۲ درصد در اروپا اســت. از این رو می توان گفت 
در ســطح جهانی توازن قدرت اقتصاد پلتفرمی 
به ســمت ایاالت متحــده و چین می باشــد و 
به نظر می رســد کشــورهای در حال توسعه در 
پس ایــن عملیــات عظیم قــرار گرفتــه اند.با 
وجود اینکه ایران به صورت نســبی در مقایســه 
با کشــورهای مجاور سطح مناســبی از پلتفرم 
ها را در ســطح داخلی دارا می باشــد، ولی برای 
 حضــور در منطقــه و اقتصــاد آن راه طوالنــی 

در پیش روی دارد.

وزیر ارتباطات گفت: باید فضای انحصاری در ارائه داده های 
بین سازمانی را بشکنیم چراکه اساساً قدرت و قوت فناوری 
اطالعات در ارائه خدمات یکپارچه است. عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، گفت: امروز فناوری 
اطالعات زندگی بشر را زیر و رو کرده و به تعبیر من به یک 
سازوکار اجتماعی تبدیل شده است که بدون آن نمی توان 
زندگی کرد.زارع پور افزود: در شرایطی که فضای مجازی 

با زندگی مردم گره  خورده اســت، حضور پلیس به عنوان 
بازوی مقتــدر حاکمیت برای حفاظــت از حقوق مردم 
ضروری است تا اگر حقوق مردم در این فضا دچار خدشه 
شــد بتواند پیگیری و احقاق حق کند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات ادامه داد: پلیــس باید به روز و مجهز به 
فناوری های نوین باشد؛ چراکه این فضا بسیار روبه جلو، 
متغیر و سیال است؛ بنابراین حتماً باید حاکمیت و به ویژه 

پلیس برای حفظ حقوق مردم، خــودش را به روز کند و 
سوار بر فناوری های نوین حافظ حقوق مردم باشد. وی در 
ادامه با اشاره به  ضرورت بهره مندی پلیس از ابزار فناوری 
اطالعات گفت: بهره مندی از ابزار فناوری می تواند منجر به 
افزایش کارآمدی پلیس و ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به 
مردم باشد. ما به عنوان حاکمیت باید کاری کنیم که مردم 
طعم شیرین استفاده از فناوری را در بخش دولتی بچشند.

زارع پور افزود: مردم در زندگی روزمره خدمات فناورانه ای را 
از بخش غیردولتی دریافت می کنند و همین امر سبب شده 
است که انتظاراتشان تغییر پیدا کند و توقع داشته باشند که 
در بخش دولتی هم چنین خدماتی را دریافت کنند. برای 
این منظور الزم است ارائه خدمات پایه فناورانه در سازمان ها 
جدی گرفته شود و این اتفاق در پلیس رخ  داده و البته باید 

تقویت و منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود.

با دستكاری نتايج جستجو؛

دست آمازون برای کپی کاالها در هند رو شد

7۰ درصد ارزش اقتصاد پلتفرمی دنیا در دست هفت پلتفرم قرار دارد

قول وزیر ارتباطات برای ارتقای ۳۰ پله ای جایگاه ایران در تحقق دولت هوشمند


