
براســاس آنچه که وزیر راه و شهرســازی اعالم 
کرده بود در صورت حــذف محدودیت پذیرش 
مســافر در پروازهــای داخلی و قیمــت بلیت 
هواپیما کاهش پیــدا خواهد کــرد و با توجه به 
ابالغ پروتکل های بهداشــتی جدیــد که از اول 
آذرماه اجرا می شــود باید دید این اتفاق خواهد 
 افتاد یا خیر.به گزارش ایســنا، رســتم قاسمی

 در حاشــیه مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل 
شــرکت راه آهن در پاســخ به ســوال ایســنا 
مبنی بــر این که چــرا تاکنون تکلیــف قیمت 
بلیت هواپیمــا مشــخص نشــده و ایرالین ها 
بدون داشــتن مصوبه و اختیار قانونــی اقدام به 
افزایش نــرخ پروازهای داخلــی کرده اند، اظهار 
 کرد: قیمــت بلیت هواپیمــا به دلیــل رعایت

 پروتکل هــای بهداشــتی به ویــژه محدودیت 

پذیــرش ۶۰ درصــدی مســافر در پروازهای 
داخلــی افزایــش یافته بــود کــه امیدواریم 
 بــا بهبــود شــرایط کشــور از نظــر شــیوع 
ویروس کرونا و برداشته شــدن این محدودیت 
بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.وی 
اضافه کرد: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر 
در ناوگان حمل و نقل عمومی براساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده که هم اکنون 
 در جلســات این ســتاد در حال بحث و بررسی

 برای اعمال تغییرات است.این اظهارات وزیر در 
حالی مطرح شده است که در پروتکل اخیر ابالغ 
شده آمده اســت که از ابتدای آذرماه محدودیت 
پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی 
 از ابتدای آذر ماه برداشــته می شود و ایرالین ها 
می توانند بــرای ۱۰۰ درصد ظرفیــت خود در 

پروازهــا بلیت فروشــی کنند.در ایــن پروتکل 
آمده اســت کــه محدودیــت ظرفیــت حمل 
مسافر توســط قطار، اتوبوس و هواپیما با توجه 
به وضعیت پوشــش واکسیناســیون عمومی و 
براســاس مصوبات ســتاد مقابله با کرونا در نظر 
گرفته خواهد شــد که در تبصره ۱ مصوبه اخیر 
آمده است که پذیرش مسافر در سفرهای برون 
شــهری )شــناورها، اتوبوس ها و قطار( حداکثر 
 ۸۰ درصــد ظرفیت خواهــد بود تــا زمانی که

بــه  عمومــی  واکسیناســیون  پوشــش   
 بیــش از ۸۰ درصــد برســد و در آن زمــان

 ظرفیت پذیرش در این بخش ها به ۱۰۰ درصد 
خواهد رسید اما در هواپیما پذیرش مسافر ۱۰۰ 
درصد است. البته کوپه های قطار برای خانواده ها 

شامل محدودیت مذکور نیست.

مدیرعامل شــرکت توانیر، گفت: طی پنج سال 
گذشــته میزان مصرف برق وزیر نیــرو همواره 
در حد الگوی مصــرف بوده، بطوریکــه از ۱۷۰ 
کیلووات ســاعت تا ۲۳۰ کیلووات ســاعت در 
ماه مصــرف داشــتند و بطــور میانگیــن زیر 
 ۳۰ هــزار تومان هر مــاه قبض بــرق پرداخت

 کرده اند.
به گزارش ایســنا، محمدحســن متولــی زاده 
امروز در حاشــیه بیســت و یکمین نمایشــگاه 
بین المللی برق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
الگوی مصرف بــرق در تهــران ۳۰۰ کیلووات 
ســاعت اســت، اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق 
 مســئوالن صنعت بــرق در حد الگــو مصرف

 برق دارند.
به گفته وی از اول فروردین تا ۳۱ شــهریور ماه 

۸۵ درصد مشترکان خانگی در حد الگو مصرف 
داشــتند. به عبارت دیگر ۲۵ میلیون مشترک 
ماهانه زیر ۳۰ هزار تومان قبــض برق پرداخت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه ۱۳ درصد مشترکان تا دو برابر 
الگو مصرف برق داشته اند، گفت: تعداد محدودی 
از مشترکان که حدود دو درصد هستند، بیش از 
دو برابر الگو مصرف می کننــد که معادل ۸۵۰ 
هزار مشترک اســت و اعتقاد داریم که این گروه 
به راحتی می توانند مصرف خود را کاهش دهند. 
ادامه داد: اگر تنها این ۱۵ درصد مانند بقیه مردم 
مصرف می کردند، امسال هیچ خاموشی در کشور 
اتفاق نمی افتاد و باید گفت که انرژی مصرفی این 
دسته از مشــترکان معادل کل انرژی ۸۵ درصد 
مشترکانی است که در حد الگو مصرف می کنند.

متولی زاده با اشاره به برنامه های دولت در راستای 
تشــویق و تنبیه مشــترکان پر مصــرف گفت: 
ابزارهایی را در نظر گرفته ایم که به محض تصویب 
دولت آنها را اعالم خواهیم کرد و بر اساس آن برای 
مشترکان پر مصرف، جرایم سنگینی را لحاظ می 
کنیم که تا تابستان امسال به شرط تصویب دولت 

اجرایی می شود.
او با بیــان اینکه در حوزه مقابلــه با پرمصرف ها 
باید به بحث فرهنگســازی توجــه کنیم، گفت: 
بایــد شــرایطی ایجاد شــود تا سیاســت های 
مقابلــه ای در دســتور کار قرار گیــرد و برای 
ایــن کار نیازمنــد حمایــت عمــوم مــردم 
هســتیم. البته راه هــای تشــویقی را نیز برای 
 کســانی که مصرف خود را کاهــش می دهند 

نیز لحاظ کرده ایم.

رشــد اقتصادی گرجستان به نســبت دوره قبلی 
حدود ۴۰ درصد کمتر شــد.به گزارش ایســنا به 
نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبــق اعالم مرکز 
آمار گرجستان، رشــد اقتصادی این کشور کاهش 
محسوسی داشته است؛ تا جایی که در دوازده ماه 
منتهی به سپتامبر، نرخ رشد اقتصادی این کشور 
با ۳.۵ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی 
به فصل قبل به ۶.۹ درصد رســید کــه از باالترین 
رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور 

بوده است.
در بین بخش های مختلف، خدمات مالی با رشــد 
۷۲.۴ درصدی بهترین عملکرد را داشــته اســت 
و پس از این بخش نیز بخش تولید با رشــد ۲۴.۴ 

درصدی و خرده فروشی با رشد ۲۲.۴ درصدی قرار 
دارند. از طرف دیگر نیز بدتریــن عمکرد طی این 
مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۰.۴ درصد 

رشد کرده است.   
 متوسط رشد اقتصادی ســاالنه گرجستان در بازه 
زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است 
که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به رشد ۴۷.۹ 
درصدی سه ماهه نخســت ۲۰۲۱ و کمترین رشد 
نیز مربوط به رشــد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه 

دوم ۲۰۲۰ بوده است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی 
یعنی ارمنستان نیز در سطح باالیی ثبت شده است؛ 
به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 

در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱ درصد رسید که ۲۶.۴ 
درصد بیشتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یکی از 
بهترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر 

محسوب می شود.
در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد 
۳۷.۶ درصدی بیشــترین تاثیر را در ثبت این رقم 
داشته است.  این مدت رشد بخش ساخت وساز با 
۱۲.۹ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه 
جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت 

فشار زیادی قرار گرفته بود.  
در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ میالدی کمترین رشد 
فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد 

ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است.  

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیالت به 
سپرده بانک های تجاری دولتی، بانک های تخصصی 
دولتی، بانک هــای خصوصی شــده و بانک های 
خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک 

هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره 
نسبت تسهیالت به ســپرده های بانکی نشان می 
دهد، متوســط نسبت تســهیالت به سپرده پس 
از کســر ســپرده قانونی در بانک های خصوصی و 
مؤسســات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و 
پایین تر از بانک های دیگر اســت. متوسط نسبت 
تسهیالت به ســپرده پس از کسر ســپرده قانونی 
بانکهــای تخصصــی دولتی معــادل ۱۲۶ درصد 

اســت. این شــاخص در بانک های تجاری دولتی 
معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شــده 
معادل ۸۶ درصد بوده اســت.در این گزارش که به 
منظور سیاســت گذاری بهتر و ارتقای شــفافیت 
و عدالت منتشر شده تصریح شــده است: از سال 
۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده 
تسهیالت و مانده سپرده های »کل شبکه بانکی« 
را به تفکیک استان منتشــر می کند اما وجه تمایز 
این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی 
انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیالت به سپرده به 
تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،  
خصوصی شــده، خصوصی و موسســات اعتباری 
غیربانکی اســت که  این امکان را به آحاد مردم و 

کارشناســان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از 
جنبه های الگوی پرداخت تســهیالت بانک های 
مختلف را بررســی و ارزیابی کنند.این گزارش می 
افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند مالک 
ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیالت باشد 
چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله 
اینکه دفتر شــرکت در شــهری غیر از شهری که 
شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده 
باشد ولی تسهیالت در شهر محل فعالیت شرکت 
مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیالت 
به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد 
بــود، در حالیکه در واقعیت اســتان محل مصرف 

تسهیالت از مزایای آن بهره مند شده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت که در 
جلسه روز گذشته تولیدکنندگان و توزیع کنندگان لوازم 
خانگی با معاون اول رئیــس جمهوری، توزیع کنندگان 
درخواست کردند شرکت های تولیدی لیست سه ستونه 
قیمت شامل قیمت درب کارخانه، عمده فروشی و قیمت 
مصرف کننده را اعالم کنند.اکبر پازوکی در گفت وگو با 

ایسنا، درباره جزئیات جلسه روز گذشته فعاالن حوزه لوازم 
خانگی با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
و معاون اول رئیس جمهوری گفت: همچنین درخواست 
ما این است که این لیست برای تایید به سازمان حمایت 
ارائه و سپس در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و شرکت ها موظف 
شوند لیســت قیمت را به اتحادیه و بنکداران ارائه کنند.

وی افزود: علت خواست یاد شده این است که در صورت 
شکایت از گرانفروشی امکان پاسخ دادن باشد. اگر تغییر 
قیمتی صورت گیرد که تولیدکننده در آن دخیل باشد 
بتوانیم از تولیدکننده حمایت کنیم و اگر افزایش قیمت 
توزیع کننده را زیر ســوال ببرد می توانیــم از خودمان 

دفاع کنیم.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی 
آمار جدیدی از آخرین وضعیت بازدید از اکســپو 

دوبی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، این رویداد بین المللی که پس از 
یک سال تاخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، از مهر 
ماه سال جاری آغاز شــده تا فروردین ۱۴۰۱ ادامه 

خواهد داشت. 
در اکســپو دوبی بسیاری از کشــورهای جهان با 
فعال کردن پاویــون و غرفه های مخصوص به خود 
شرکت کرده اند و در کنار مسائل اقتصادی، گفت و 
گوی فرهنگی نیز بخش مهمی از اکسپو را تشکیل 

می دهد.
ایران نیز از مدت ها پیش حضور خود را در رویداد 
اکســپو قطعی کرده بــود و در طــول هفته های 
گذشــته تعــداد زیــادی از بازدیدکننــدگان و 
 شــرکت های ایرانــی در محــل برگزای اکســپو 

حاضر شــده اند.بر اســاس آمارهای جدیدی که 
اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی منتشــر 
کرده، تعــداد بازدیدکننــدگان از اکســپو روند 
 صعودی پیدا کرده و در هفته هــای آینده افزایش

 خواهد یافت.
بر اســاس آمارهــای منتشــر شــده  در ۲۴ روز 
اول برگزاری نمایشــگاه در حدود یــک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار نفــر از آن بازدید کرده انــد که این 
میزان در در ۱۰ روز نخســت برگزاری نمایشگاه 
در حــدود ۴۰۰ هزار نفر بــوده و در ۱۷ روز بعدی 
 برگــزاری نمایشــگاه تعــداد بازدیدکننــدگان 

به شکلی جدی رشد کرده است.
بــر اســاس بلیت هــای فروختــه شــده  تعداد 
بازدیــد کننــدگان در هفتــه دوم از رشــد ۱۲ 
 درصدی نســبت به هفتــه اول برخــوردار بوده

 است. 

همچنین در این مــدت ۹ میلیــون و ۳۰۰ هزار 
 نفر نیــز به صورت مجــازی از این رویــداد بزرگ 

 بازدید کرده اند.
پیش بینی ها حکایــت از آن دارد کــه طی ۶ ماه 
مــدت زمــان برگــزاری اکســپو در مجمــوع 
 در حــدود ۲۰ تــا ۲۵ میلیــون نفــر از آن

 بازدید خواهند کرد.
عرفان شــاکری – رئیس اتاق بازرگانــی ایران و 
امارات – اعالم کرده که در صورت تداوم روند فعلی 
و کاهش شــیوع کرونا در کشــور، پیش بینی ها از 
افزایش تعداد بازدیدکنندگان ایرانی در این رویداد 

حکایت دارد.
دوبی برای برگزاری این رویــداد ۴۲ میلیارد دالر 
هزینه کرده و با وجود کرونا، تالش شــده شرایط 
برای حضور بازدیدکنندگانی از ۱۹۰ کشور جهان 

فراهم شود.

پرمصرفهامنتظرجریمهشدیدباشندقیمتبلیتهواپیماکاهشپیدامیکند؟
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سرمقاله

 تبعات سوداگری
 در بازار ارز

اخبار مرتبط بــا برجام، 
شروع مذاکرات یا به تاخیر 
افتادن آن تاثیر بســیاری 
بر روی نوســانات نرخ ارز 
دارد. اگــر اخبار مرتبط با 
مذاکرات حاکی از آغاز آن باشــد می تواند به 
بهبود وضعیت قیمت دالر بینجامد. از ســوی 

دیگر اگر صحبت...

  آلبرت بغزیان،اقتصاددان
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انجمادشاخصملی
محیطکسبوکاردر

تابستان۱۴۰۰

ایرانیهامشتری
پوشاکاستوک

 احتمال افت بیشتر دالر  با  شروع مجدد مذاکرات   وجود دارد

خوش بینی در بازار   ارز
صفحه3
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بازار  خودرو  در انتظار  ریزش  قیمت
ساماندهی  بازار  خودرو  در دستور کار است

یافته های مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق 
ایران حاکی از این است که شاخص ملی محیط 
کسب وکار در تابستان امسال به ۵,۹۱ رسیده که 
نسبت فصل بهار تغییر محسوسی نداشته است.
بر اســاس نتایج حاصل از پایــش ملی محیط 
کســب وکار ایــران در تابســتان ۱۴۰۰، رقم 
شــاخص ملی، ۵,۹۱ )نمره بدتریــن ارزیابی 
۱۰ است( محاسبه شــده که تغییر محسوسی 
نسبت به وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی 
فصل گذشــته )بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۰( 
نداشته است.در تابستان ۱۴۰۰، فعاالن اقتصادی 

مشارکت کننده در این...

در حالــی واردات و ثبت ســفارش پوشــاک 
خارجی از مرداد ۹۸ بسته شده است که حسن 
نیلفروش زاده،عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
نســاجی می گوید: تهیه مواد اولیه برای تولید 
پوشاک با ارز آزاد اســت ولی واردات پوشاک 
بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شــود. به گفته 
وی، واردات پوشــاک در چند ماه اخیر رشــد 
 بســیار زیــادی داشــته و از مبادی رســمی 
وارد کشور می شــود. فعاالن بازار پوشاک نیز 
بارها تاکید کرده اند حدود ۹۹ درصد از پوشاک 
وارد شده به ایران از چین و امارات، قاچاق است. 
همچنین میزان پوشاکی که از امارات به ایران 

وارد می شود...

خودرودربازاردرجازد

سهماقتصاد
ایراناز
اقتصادجهانی
نصفشدهاست

رئیس اتاق ایران :
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اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر داد
وعده محســن رضایــی برای 

تقویت زیرساخت ها در بورس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محسن 
رضایی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از واحد 
های شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت در 
شهرستان مالرد، به خبرنگاران گفت: در دولت 
گذشته باید زیرساخت های بازار سهام )بورس 
و فرابورس( تقویت می شد که این کار انجام 
نشد اما دولت سیزدهم در تالش است این بازار 

را رونق دهد.
وی افزود: در برنامه های کوتاه و بلند مدت در 
تالش هستیم زیرساخت های بازار بورس را 
تقویت کنیم و با ورود واحدهای صنعتی بزرگ 
و پیشرفته ارزش بازار بورس را افزایش دهیم 
که مردم باید کمی صبر کنند و این قول را به 
مردم می دهم که مساله بورس مورد توجه و 

تاکید دولت سیزدهم است.
محســن رضایی معاون امور اقتصادی رئیس 
جمهوری، به همراه محسن منصوری استاندار 
تهران امروز برای بازدید از چند واحد تولیدی، 
صنعتی و کشاورزی و رسیدگی به مشکالت 
آنها به شهرســتان مالرد در غــرب پایتخت 

سفر کردند.

دانشجویان شهریه خود را با دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه بپردازند

بانک مهر ایران، در چارچوب تفاهم نامه ای با 
جهاد دانشــگاهی، این امکان را فراهم کرد تا 
دانشجویان بتوانند شهریه خود را با دریافت 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران بر اساس این تفاهم نامه، دانشجویان 
معرفی شــده از ســوی هر واحد دانشگاهی 
در ســطح کشــور، می تواننــد تســهیالت 
قرض الحســنه با کارمزد حداکثــر ۴ درصد 
ساالنه دریافت و بخشــی از شهریه تحصیلی 

خود را با آن بپردازند.
در چارچوب این تفاهم نامه که با هدف حمایت 
از دانشجویان و جامعه فرهنگی کشور به امضا 
رسیده، معرفی شــدگان دریافت تسهیالت 
می توانند از محل منابع بانک یک بار و تا سقف 
۵۰۰ میلیون ریال تســهیالت قرض الحسنه 

دریافت کنند.
مدت بازپرداخت تســهیالت پرداخت شده 
به هر یک از دانشجویان، به میزان تعداد کل 
ترم های باقی مانده از تحصیل دانشجو به عالوه 
یک ترم و حداکثر تا ۶۰ ماه )بر اســاس اعالم 

دانشگاه( تعیین شده است.

سقف تسهیالت سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی در بانک توسعه 

تعاون اعالم شد 
سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا 
به بنگاه های تولیدی و غیر تولیدی در بانک 

توسعه تعاون اعالم و به تمام شعب ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
،بر اساس اعالم مدیریت اموراعتباری بانک و 
پیرو مصوبات مدیریت کل مقررات، مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف 
تسهیالت ســرمایه در گردش به بنگاه های 
اقتصادی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابالغ 
شد.در خصوص واحدهای تولیدی فعال، سقف 
مانده تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی به 
بنگاه های تولیدی تا 9۰ درصد فروش سال 
گذشته بنگاه مذ کور برمبنای اعتبارسنجی 
انجام شده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر 

بانکی افزایش یابد.
همچنیــن واحدهــای تولیــدی جدیــد 
یا واحدهــای تولیدی که طرح توســعه ای 
اجرا کرده انــد و یا واحدهــای تولیدی غیر 
فعال،سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل 
اعطا برای سال اول معادل 9۰ درصد »پیش 

بینی فروش« در آن سال می باشد.

نرخ حق الوکاله بانک ســامان 
حداکثر 3 درصد تعیین شد

هیئت مدیره بانک سامان نرخ حق الوکاله سال 
1۴۰1 را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.

به گــزارش روابــط عمومی بانک ســامان، 
هیئت مدیــره ایــن بانــک در مصوبــه ای، 
نرخ حق الوکالــه به کارگیری ســپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار برای سال 1۴۰1 را 

حداکثر 3 درصد تعیین کرد.

خبر

یافته هــای مرکــز آمار و 
اطالعات اقتصــادی اتاق 
ایران حاکی از این اســت 
که شــاخص ملی محیط 
کســب وکار در تابســتان 
امسال به ۵,91 رسیده که نسبت فصل بهار تغییر 

محسوسی نداشته است.
بر اســاس نتایج حاصــل از پایش ملــی محیط 
کســب وکار ایران در تابستان 1۴۰۰، رقم شاخص 
ملی، ۵,91 )نمره بدترین ارزیابی 1۰ است( محاسبه 
شده که تغییر محسوسی نســبت به وضعیت این 
شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )بهار 1۴۰۰ 

با میانگین ۵.9۰( نداشته است.
در تابستان 1۴۰۰، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیــه و محصوالت«، 
»بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کســب وکار« و »دشــواری تأمین 
مالی از بانک ها« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط 
کسب وکار کشــور نسبت به ســایر مؤلفه ها ارزیابی 
کرده اند. بر اساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت 
تولیدی )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در 
فصل تابستان معادل ۴۰,3۲ درصد بوده که نسبت به 
همین میزان در زمستان گذشته )3۸.۶۴ درصد(، با 

افزایش 1.۶۸ واحدی مواجه شده است.
فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا 
بر کســب وکار را ۶,۴۴ ارزیابی کردند. الزم به ذکر 
است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر 
شــاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این 

عامل محاسبه و گزارش شده اند.

شاخص استانی محیط کسب وکار
بر اســاس یافته های این طرح در تابستان 1۴۰۰، 
اســتان های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب 
دارای بدتریــن وضعیــت محیط کســب وکار و 

اســتان های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان 
رضوی به ترتیب دارای بهتریــن وضعیت محیط 
کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

بر اســاس نتایج این پایش در تابســتان 1۴۰۰، 
وضعیت محیط کســب وکار در بخــش خدمات 
)۵,۸۸( در مقایسه با بخش های کشاورزی )۵.۷۲( 

و صنعت )۵.۸۴( نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بیــن رشــته فعالیت های اقتصادی برحســب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev۴، رشــته 
فعالیت های »ساختمان«، »حمل ونقل و انبارداری« 
و »امــالک و مســتغالت« دارای بدترین وضعیت 
محیط کســب وکار و رشــته فعالیت های »مالی و 
بیمه«، »هنر، ســرگرمی و تفریح« و »کشاورزی، 
جنگل داری و ماهیگیری« بهترین وضعیت محیط 
کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های 

اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کســب وکار کشور برحسب تعداد 
کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج به دست 
آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن )۵,91( 

دارای بدترین وضعیت و بنگاه هــای دارای ۵۰ تا 
1۰۰ کارکن )۵.۷1( دارای بهترین وضعیت محیط 

کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.
وضعیت محیط کسب وکار کشــور برحسب سال 
تأســیس بنگاه اقتصــادی در کارگاه های کمتر از 
۲ ســال، بدترین وضعیت )۶,1۲( و در کارگاه های 
بیشتر از 1۶ سال، دارای بهترین وضعیت )۵.۸۰( 

ارزیابی شده اند.

نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کســب وکار ایران در تابستان 1۴۰۰، 
عدد ۶,۰۶ )عدد 1۰ بدترین ارزیابی است( به دست 
آمده اســت که بدتر از وضعیت این شــاخص در 
ارزیابی فصل گذشته )بهار 1۴۰۰ با میانگین ۶.۰۲( 
است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.33 
است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.19 حاصل 
شــده بود و میانگین ارزیابی محیــط نهادی عدد 
۵.۸3 است که در فصل گذشته عدد ۵.۸9 ارزیابی 

شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با 
عدد ۵.۴1 و محیط مالی با عــدد ۸.1۵ به ترتیب 
مساعدترین و نامســاعدترین محیط ها بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. الزم به ذکر 
است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن 
عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت 

به شاخص کل کشور برخوردار است.
در بیــن رشــته فعالیت های اقتصادی برحســب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev۴ در فصل 
تابستان 1۴۰۰، فعالیت های »امالک و مستغالت 
)۸,۴9(«، »اداری و خدمات پشــتیبانی )۸/۲۴(« 
و »تأمین جا و غذا شــامل هتل هــا، اقامتگاه ها و 
رستوران ها و تاالرهای پذیرایی )۷/۸9(« بیشترین 
آســیب را از شــیوع ویروس کرونا متحمل شده و 
در مقابل رشــته فعالیت های »ســالمت انسان و 
مددکاری اجتماعی )۵/۶۶(«، »اســتخراج معدن 
)۵/۷۰(«، »مالی و بیمه )۵/۷9(« کمترین آسیب 
را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها 
متحمل شده اند. همچنین در فصل تابستان 1۴۰۰، 
میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس 
کرونا در استان های اردبیل )۷,۸۸( خراسان جنوبی 
)۷.۵۴(، خراسان شمالی )۷.۲۷( و گلستان )۷.1۶(، 
بیشترین مقدار و در اســتان های خراسان رضوی 
)۵.۴۵(، قزوین )۵.۴۷( مرکزی )۵.۷9( و مازندران 
)۵.۸3( کمترین مقدار نســبت به سایر استان ها 

توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند.
همچنین فعــاالن اقتصــادی، پنج اقــدام دارای 
اولویت بیشتر برای دولت جدید را به ترتیب: »رفع 
محدودیت هــا و مخاطرات تحریمــی و عضویت 
در معاهــدات بین المللی«، »ممانعــت دولت در 
قیمت گذاری محصوالت بنگاه های خصوصی به ویژه 
شرکت های بورسی«، »حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
یکسان سازی نرخ ارز«، »الکترونیکی شدن حداقل 
۵۰ درصد از فرایندهــای اداری موجود که نیاز به 
مراجعه حضوری دارند« و »حذف یا کاهش عمده 
مجوزهای کسب وکار و گسترش نظارت های پسینی 

بر بنگاه ها« ذکر کرده اند.

شاخص ملی محیط کسب وکار به ۵,۹۱ رسید

انجماد شاخص ملی محیط کسب وکار در تابستان ۱۴۰۰

وزیر اقتصاد خبر داد
قیمت گذاری ها در بورس حذف می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: برنامه ما پیش 
بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری های 
مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر 
تغییر نظــام قیمت گذاری خودرو توســط وزارت 
صمت منتشر خواهد شــد. به گزارش ایسنا، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورســی و مدیران 
حدود 3۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار ســرمایه 
در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی 
گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت 
از بازار سرمایه را بررســی کنند. در این نشست بر 
لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار 
سرمایه تاکید شد. احسان خاندوزی در این نشست 
گفت: شواهد قطعی نشــان می دهد بازار سرمایه 
در بلندمدت بیشــترین بازدهی را در مقایســه با 
بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای 
و بلندمدت اســت. با نگاه به اطالعات سودآوری 
شرکت ها نشان می دهد چشم انداز، روشن است و 

جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: »وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، 
توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و 
پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام 
است نه رقیب آن.«. خالص تامین مالی دولت از اوراق 
در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر 
صفر ریال بوده اســت هرچند فضای مجازی پر از 
اطالعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر 
به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی 
دارایی و فروش اموال مازاد اســت. خاندوزی ادامه 
داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف 
قیمت گذاری های مضر به بازار در صنایع بورسی است 
و به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط 
وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش بینی 
پذیرکردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس 
هســتم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.  وزیر امور 
اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد: در گذشــته 
برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تســعیر 
ارز بانک ها و قواعد پاالیشــی ها و فراخوان عموم به 
سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته 
که باید با همکاری وزارت های نفت و صمت و بانک 
مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات 
و ایجاد اطمینــان در بازار باشــیم.  وی گفت: برای 
اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت های نفت 
و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای 

امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.

غالمحسین شــافعی در مراسم افتتاح 
ساختمان جدید اتاق سمنان

ســهم اقتصاد ایران از اقتصاد 
جهانی نصف شده است

رئیس اتاق ایران گفت: سال ها به اقتصاد بی توجهی 
شــده و به عنوان دغدغه واقعی مطرح نبوده اســت 
به گونه ای که در چهار دهه گذشته، سهم اقتصاد ایران 
از اقتصاد جهانی نصف شده است. غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران در مراسم افتتاح ساختمان جدید اتاق 
سمنان، با اشاره به اینکه سهم اقتصاد ایران از اقتصاد 
جهانی طی چهار دهه گذشته نصف شده است، گفت: 
اگرچه سال هاست که اقتصاد، حرف اول در کشور بوده 
همه نشانه ها گویای این است که هیچ وقت، اقتصاد 
در عمل مسئله و حرف نخست کشــور نبوده است. 
غالمحسین شافعی با اشاره به تأکیدات مکرر مسئوالن 
بر اقتصاد و لزوم توسعه آن اظهار کرد: برخالف ادعاها، 
اقتصاد هیچ گاه مســئله اول ما نبوده و در همه این 
سال ها نه در حوزه سیاســت داخلی و نه در سیاست 
خارجی، اقتصاد دغدغه و مسئله اول کشور نبوده است.

شافعی با اشاره به اینکه رهبری معظم انقالب در یک 
دهه اخیر همواره بر ضرورت توجه به اقتصاد و تولید و 
رفع موانع آن تأکید داشته ادامه داد: اگر تنها ۲۰ درصد 
از فرمایشات معظم له عملی می شد، اقتصاد ما وضعیت 
فعلی را نداشت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران با گالیه از عدم توجه به شعارهای سال 
گفت: امسال از ســوی مقام معظم رهبری، سال مانع 
زدایی ها نام گذاری شده اما اگر از فعاالن تولید بپرسید 
همه خواهند گفت، نه تنها موانع برداشته نشده بلکه 
موانع بیشتر نیز شده است.  وی با انتقاد از برخوردهای 
شعاری با اقتصاد در کشور افزود: ما در اقتصاد بیشتر 
به وصف العیش می پردازیم تــا خود عیش و از همین 
رو است که بر اساس آمار رسمی، ســهم ما از اقتصاد 
جهان نصف شده است. شــافعی برخورد نادرست با 
مفهوم »خودکفایی« به عنوان یکی از مشکالت حوزه 
کشــاورزی نام برد و گفت: این نگرش که می خواهیم 
همه چیز را فارغ از اینکه از مزیت های آن برخورداریم 
یا نه، را خود بسازیم نیز تفکر اشتباهی است. در بخش 
صنعت نیز کم وبیش مشکالتی ازاین دست وجود دارد 
همچنان که یک واحد صنعتی گاه می خواهد همه چیز 
را خود بسازد لذا به همه بخش ها از تولید تا بسته بندی 

نیز ورود می کند که این رویه ناصواب باید اصالح شود.
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اقتصادنیوز: بازار خودروهای ســایپا روز گذشته 
9 آبان 1۴۰۰ با چه قیمتی عرضه شــدند؟ رصد 
بازار خودرو نشــان از آن دارد که با نوسان اندک 
قیمت دالر بازار خودرو روز گذشته به طور کامل 

استپ کرد.
به گــزاش اقتصادنیــوز ؛ ارزیابی هــای صورت 
گرفتــه از بازار خودرو نشــان دهنده آن اســت 
که ســایپایی ها روز گذشــته روز آرامی را پشت 
سرگذاشتند. اســتپ قیمت در بازار محصوالت 
ســایپا در حالی رقم خورد که روز گذشــته دالر 
نوسان رو به پایین داشــت، نوسان قیمت دالر در 
بازار یکی از عمده دالیلی اســت که فعاالن بازار 
 تغییر پی در پــی قیمت خودرو را به آن نســبت 

می دهند.
از ســوی دیگر بــه گفته فعــاالن بــازار خودرو 
سردرگمی در بازار نیز موجب شده تا بازار خودرو 
واکنش های متناقض از خود نشــان دهد که این 
امر بر رفتــار بازار اثرگذار بوده اســت.  همچنین 
درحال حاضر بازار با رکود عجیبی روبرو اســت 

بطوریکه نه فروشــنده تمایلی بــه عرضه خودرو 
دارد و نه خریدار قدمی بــرای خرید بر می دارد با 
این شرایط بازار عرضه و تقاضای چندانی به خود 
 نمی بیند که این امر نیز بر قیمت خودرو در بازار

 اثرگذار است.

 وضعیت محصوالت سایپا در بازار
از جملــه محصــوالت ســایپا که روز گذشــته 
مــورد ارزیابی قــرار گرفتــه اند، می تــوان به 
»شــاهین«، »کوییکR «، »کوییک معمولی«، 
 »تیبــا صندوقــدار«، »تیبــا۲« و »ســاینا« 

اشاره کرد.
رصد بازار خودرو نشــان دهنده آن است که روز 
گذشته »شــاهین« بدون تغییر در بازار با قیمت  

3۲۸ میلیون تومان عرضه شد.
  »کوییــکR « و »کوییــک معمولــی« نیــز 
روز گذشــته بدون تغییر در بازار عرضه شــدند. 
براســاس ارزیابی بازار خودرو   »کوییکR « روز 
گذشته با قیمت 1۷۵ میلیون تومان و  »کوییک 

 معمولــی« نیــز 1۷۲ میلیــون تومــان معامله 
شدند.

از ســوی دیگر خانواده تیبا نیز روز گذشته تغییر 
قیمت نداشت و  با این شرایط »تیبا ۲« معمولی 
با قیمت 1۶۲ میلیون تومــان و »تیبا صندقدار« 
نیز با قیمت 1۵۰ میلیون تومــان در بازار قیمت 
گذاری شدند. »ســاینا« هم بدون تغییر در بازار 

1۶1 میلیون تومان قیمت خورد.

یک خبر مهم از مجلس در خصوص بازار 
خودرو

رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معادن مجلس 
گفت: وزیر صمت قول داده کــه طرحی را برای 
سامان دهی در بازار خودروهای داخلی به مجلس 

بیاورد.
یک خبر مهم از مجلس در خصوص بازار خودرو

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی با اشاره با افزایش قیمت 
خودروهــای داخلی گفت: وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت در جلسات کمیســیون صنایع مجلس 

قول داده که ایــده ای را برای ســامان دهی بازار 
خودروهای داخلی به کمیسیون صنایع و معاون 

مجلس بیاورد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ 
به این پرسش که آیا در این ایده قرعه کشی فعلی 
خودرو ادامــه خواهد یافت، گفــت: این موضوع 
جزئی است و بیشتر مربوط به سیاست های اجرایی 
دولت و وزارت خانه است. باید از خودشان در این 

خصوص بپرسید.
نماینده مــردم تهران در مجلس افــزود: ما هیچ 
گاه ناامید نبودیــم. با تــالش و برنامه ریزی، هر 
مشکلی حل خواهد شــد. امیدوارم دولت برنامه 
خوبی در خصوص ســامان دهی بــازار خودروی 
 داخلی داشته باشــد و نگرانی مردم در این حوزه 

را رفع کند.
تاالرپشتی در پایان در خصوص زمان ارائه برنامه 
سامان دهی بازار خودرو از سوی وزارت صمت به 
مجلس گفت: باید طی هفته های آتی این برنامه 

ارائه شود. ما قول این موضوع را گرفته ایم.

در معامالت روز دوشنبه بورس تهران شاخص کل پس از ۲ روز صعود 
کرد و از نیمه کانال 1,3 میلیونی باالتر آمد.

به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت دوشنبه دهم آبان 1۴۰۰، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز یکشنبه ۲1 هزار و 11۴ واحد رشد 
کرد و به رقم یک میلیون و 3۶1 هزار واحد رسید.  شاخص هم وزن نیز 
روز گذشته با افزایش 3 هزار و 1۲۲ واحدی در سطح 3۶3 هزار و 1۰۵ 
واحدی ایستاد.  همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 1۶9 واحد 

باال آمد و در سطح 19 هزار و ۴۰۰ واحد قرار گرفت.

نمادهای شاخص ساز
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »فملی« و »کگل« بیشترین تاثیر 

را در رشد شاخص کل بورس داشتند.  همچنین سه نماد »رانفور«، 
»برکت« و »آپ« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »ذوب« و »صبا« بیشــترین تاثیر 
منفی را بر شــاخص کل فرابورس داشتند و »ســمگا«، »شجم« و 

»اتکای« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بورس برکت صدرنشــین 

اســت و فــوالد و کدمــا در رتبه هــای بعــدی هســتند. در 
 فرابــورس نیــز فجهــان، فرابــورس و توســن پرتراکنش  تریــن 

نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت بازار
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام با افزایش 9۴۲ درصدی به 
رقم ۶۴ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی 
نیز به ۵9 هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان رسید که 93 درصد کل معامالت 

بازار را تشکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم 3 هزار و ۸3۴ میلیارد تومان رسید.

بازار  خودرو  در انتظار  ریزش  قیمت

احیای بورس پس از 2روز

شاخص از نیمه کانال باال آمد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 

میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.

بانک ها

اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گــزارش خود از 
وضعیــت محیط کســب و کار در تابســتان 1۴۰۰، 
اصلی ترین مشــکالت این حوزه را تشریح و وضعیت 
استان های کشور برای جذب ســرمایه گذار را اعالم 
کرده است. به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی هایی که 
از پایش ملی محیط کسب و کار در تابستان 1۴۰۰ به 
دست آمده، عدد شاخص این محیط به ۵.91 رسیده 
که نسبت به بهار امسال با عدد ۵.9۰ تغییر محسوسی را 
نشان نمی دهد. در این بررسی هرچه عدد محیط کسب 
و کار به یک نزدیک شود، نشان دهنده بهبود فضا و هر 
چه به 1۰ نزدیک شود، نشان دهنده دشوار شدن شرایط 

برای سرمایه گذاران است.
در تابستان 1۴۰۰، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در 

این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب وکار« و »دشــواری تأمین مالی از بانک ها« را 
نامناســب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور 

نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
بر اســاس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی 
)واقعی( بنگاه های اقتصادی شــرکت کننده در فصل 
تابستان معادل ۴۰.3۲ درصد بوده که نسبت به همین 
میزان در زمستان گذشته )3۸.۶۴ درصد(، با افزایش 

1.۶۸ واحدی مواجه شده است.
فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر 
کسب وکار را ۶.۴۴ ارزیابی کردند. الزم به ذکر است که 

شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها 
نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاســبه 
و گزارش شــده اند. همچنین اتاق بازرگانی، وضعیت 
محیط کســب و کار را به تفکیک اســتان های کشور 
منتشر کرده و آنها را بر اســاس اطالعات ارائه شده از 
سوی صاحبان کسب و کار رتبه بندی کرده است. بر این 
اساس، استان های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب 
دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های 
مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر 

استان ها ارزیابی شده اند.
بر اساس نتایج این پایش در تابستان 1۴۰۰، وضعیت 
محیط کسب وکار در بخش خدمات )۵,۸۸( در مقایسه 

با بخش های کشــاورزی )۵.۷۲( و صنعــت )۵.۸۴( 
نامناسب تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت های اقتصادی نیز رشته فعالیت های 
»ســاختمان«، »حمل ونقل و انبارداری« و »امالک و 
مستغالت« دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و رشته فعالیت های »مالی و بیمه«، »هنر، سرگرمی و 
تفریح« و »کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری« بهترین 
وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته 

فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تأسیس 
بنگاه اقتصادی در کارگاه های کمتر از ۲ سال، بدترین 
وضعیت )۶.1۲( و در کارگاه های بیشــتر از 1۶ سال، 

دارای بهترین وضعیت )۵.۸۰( ارزیابی شده اند.

کدام استان بدترین گزینه برای سرمایه گذاری است؟
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تبعات سوداگری در بازار ارز
آلبرت بغزیان،اقتصاددان

اخبار مرتبط با برجام، شروع مذاکرات یا به تاخیر افتادن آن تاثیر بسیاری بر روی نوسانات نرخ ارز دارد. اگر اخبار مرتبط با مذاکرات حاکی از آغاز آن باشد می تواند به بهبود وضعیت قیمت دالر بینجامد. از سوی دیگر اگر صحبت از 
سختگیری ها و به تاخیر افتادن مذاکرات باشد نرخ ارز روند صعودی را خواهد داشت. همانگونه که در هفته ها و روزهای اخیر شاهد هستیم اخبار برجامی شاید دیگر تاثیر درستی بر نوسانات نرخ ارز نخواهد گذاشت. به هر ترتیب 
وخامت و یا بهبودی اوضاع مذاکرات یک سیگنال تعیین کننده در بازار ارز بوده و خواهد بود. هرچند در حال حاضر نمی توان روی هیچ کدام از گزینه های وخامت و اخبار بهبودی حساب کرد اما پیش بینی محتمل این است که 

نرخ ارز فعال یک شیب مالیم را به سمت بهبود طی خواهد کرد. 
چراکه بعید است اوضاع از این وخیم تر شود. آمریکا تا اندازه ای که جا داشته و توانسته اوضاع را وخیم کرده است. بنابراین انتظار برای رویه بهبود نرخ ارز محتمل تر است اما باز هم نمی شود به صورت صددرصدی روی این وضعیت 
حساب باز کرد. اما عامل دیگری که در نوسانات نرخ ارز مهم است، خواست بانک مرکزی است. نرخ ارز برخی مواقع کمک حال دولت می شود.  بانک مرکزی باید با توجه به شگل گیری مدیریت جدید، تکلیف خود را بایت رژیم 

ارزی و سیاست ارزی روشن و مشخص کند. 
زمان ریاست آقای همتی نرخ ارز شناور مدیریت شده را داشتیم که بنابر نیاز و خواست بانک مرکزی، نرخ ارز در برخی روزها افزایش و در برخی روزها کاهش داشت. اما در شرایط فعلی با احتمال دور زدن تحریمها، آزادسازی 

منابع بلوکه شده و افزایش فروش نفت، دلیلی برای وخامت اوضاع وجود ندارد.
اما پیشنهاد می شود حتما نظام ارزی، شناور مدیریت شده باشد و محدوده ای برای نرخ ارز تعیین شود تا هر روز شاهد نوسانات قیمت ها، بورس سازی و سوداگری در بازار ارز نباشیم. زیرا نوسانات مداوم نرخ ارز انگیزه فعاالن 
اقتصادی از بین می رود و آن ها امکان پیش بینی آینده اقتصاد را نیز از دست می دهند. آنچه تاکنون از سیاست های ارزی دولت جدید قابل مشاهده است، متفاوت از دوره های قبل نیست و در این زمینه ابتدا باید نظام ارزی بانک 

مرکزی مشخص شود، اینکه نظام ارزی آن شناور مدیریت شده یا رها شده است.
این اواخر بانک مرکزی هیچ واکنشی در این خصوص نداشته و هیچ حرفی هم از مدیریت این بازار نزده است و در بخش ارزی کشور کامال سکوت حکمفرما شده است و این موضوع اصال نشانه خوبی نیست و بانک مرکزی هر چند 
به این قضیه آگاه است اما به نظر می رسد هیچ برنامه ای برای آن ندارد. اینکه نرخ دالر ۲۸۰۰۰ تومان باشد یا ۳۰۰۰۰ تومان چندان اهمیتی برای این نهاد ندارد اما اینکه دولت کسری بودجه خودش را می تواند از این طریق تامین 

کند یا نه برای این نهاد مهم است اما به اعتقاد بنده اشتباه ترین راهی که کسری بودجه دولت را از آن طریق تامین کنند،همین افزایش نرخ ارز است چرا که تبعات آن کم نیست و گرانی همه کاالها را در پی دارد.

تمامی مجوزهای آغاز عملیــات اجرایی مترو تهرانـ  
پردیس اخذ شده و فقط در مسیر تونل ورودی پردیس 
باالی جاجرود باید ۵۰۰ اصله درخت جابه جا شود که 
انجام آن منوط به دریافت مجوز از ســازمان پارکها و 
فضای سبز شهرداری تهران اســت. پروژه مترو تهران 
ـ پردیس ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ توســط هیات دولت به 
تصویب رسید. این پروژه به طول ۲۵ کیلومتر و دارای 
دو ایستگاه در مسیر است که هزینه اجرای آن ۴۲۰۰ 
میلیارد تومان تخمین زده می شد اما بنا به گفته مهدی 
هدایتـ  مدیرعامل شرکت عمران پردیسـ  به دلیل 
تاخیر به وجود آمده این رقم به ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است. عملیات اجرایی این طرح به عهده قرارگاه 

خاتم االنبیاء )ص( است.
ساکنان پردیس مدتهاست که با شنیده شدن زمزمه های 

ساخت مترو در انتظار این پروژه هستند که می تواند به 
سهولت جابه جایی و افزایش جذابیت سکونت در این 
شهر منجر شود. صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش 
زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش 
ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران از 

دیگر مزایای مترو پردیس عنوان می شود.
شــرکت عمران پردیس و قرارگاه خاتم در حال حاضر 
منتظر صدور مجوز جابه جایی درختان توسط شهرداری 
تهران هستند و از جاجرود که پورتال تونل های مترو 
است، فعالیت این پروژه آغاز خواهد شد. در این مسیر 
باید ۵۰۰ اصله درخت جابه جا شود که نماینده پردیس 
در مجلس شورای اسالمی قول پیگیری این موضوع از 
شهرداری تهران را داده است. گفته می شود نامه نگاری ها 

با شهرداری تهران از اوایل خردادماه آغاز شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستني 
و آبمیوه تهران گفت: دلیل گران شدن محصوالتي 
مانند آب میوه، بســتني و… گران شدن مواد اولیه 
است. اسکندر آزموده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان بســتني و آبمیوه تهران گفت: صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان بستني و آبمیوه بعد 
از پاندمي کرونا به دلیل ترس مردم از ابتال به کرونا تا 
حد زیادي افت فروش داشت. گراني مواد اولیه مانند 
لیوان یکبار مصرف، ني، شکر و ثعلب مزید بر علت شد 
تا کســب و کار همکاران من در این مدت با مشکل 

روبه رو شود.
او ادامه داد: در پیک هاي کرونا مهمترین محصولي 
که خریداري مي شد آب هویج و آب سیب بود که به 
خاطر خاصیت دارویي ذکر شده از آب میوه فروشي 
هاي سطح شهر خریداري مي شــد و همین میوه 
درماني باعث رونق نسبي در بازار شد. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان بستني و آبمیوه تهران 
ادامه داد: ۱۵۰۰ واحد صنفي در شهر تهران مشغول 
به فعالیت هستند؛ اما هیچ کدام صرفا به خاطر کرونا 
کسب و کار خودشان را رها نکردند، البته بودند کساني 
که جواز خودشان را لغو کرده باشند؛ اما دلیل اصلي 

باطل کردن جوازشان کرونا نبود.
آزموده ادامه داد: دلیل گران شدن محصوالتي مانند 

آب میوه، بستني و… گران شدن مواد اولیه است، ما 
هر سال فقط یک مرتبه آن هم ابتداي سال ۲۰ درصد 
افزایش قیمت داریم اما در سال۱۴۰۰ تا االن ۲ مرتبه 
این افزایش نرخ اتفاق افتاده و امیدوارم که با مجدد 
افزایش قیمت نداشته باشیم. او در ادامه گفت: یکي 
دیگر از مسائلي که در کرونا ضربه زیادي به واحدهاي 
آبمیوه فروشي وارد کرد، افزایش نرخ اجاره بها بود. 
افزایش اجاره مغازه باعث شد تا کساني که از خودشان 
مغازه نداشتند آسیب بیشتري ببینند. آزموده گفت: 
بعد از پاندمي کرونا اولین اقدام صنف اطالع رساني 
براي تمامي واحدهاي صنفي در جهت رعایت اصول 
پروتکل هاي بهداشتي بود و واحدهاي صنفي نیز به 

صورت جدي به شیوه نامه ها پاي بند هستند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستني و 
آبمیوه گفت: در ایام پاندمي کرونا واحدهاي صنفي ما 
تعطیلي به صورت کلي نداشتند اما محصوالت شان 
را به صورت بیرون بر بــه مردم ارائه مي کردند یعني 
کسي حق نداشت وارد مغازه شود و آن جا بستني یا 
آبمیوه بخورد. اوبه کرونومي مي گوید: در سال ۹۸ دو 
مرتبه شکر دولتي تهیه کردیم که مقدارش محدود 
بود، بعد از پاندمي کرونا دیگر شکر دولتي نگرفتیم و 
از سال ۹۸ تا کنون شکر مصرفي صنف را از بازار آزاد 

تامین مي کنیم.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: 
دیــروز ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور تســهیالت 
تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی برای استان های 
سراسر کشــور ابالغ شده اســت. کامبیز عباسی، 
اظهار کرد: با پیگیری های وزیر جهاد کشــاورزی 
و همراهی های بانک عامل حوزه کشــاورزی، روز 
گذشــته ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور تسهیالت 
تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی برای استان های 

سراسر کشور ابالغ شده است.
وی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری بیش از ۳ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری در حوزه 
مکانیزاسیون کشاورزی داشتیم که نسبت به سال 
گذشته تقریباً دو برابر شــده و رشد ۱۰۰ درصدی 
داشته اســت.رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون 
کشــاورزی با بیان ایــن که ۷۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیالت به سرعت به استان ها ابالغ خواهد شد، 
عنوان کرد: این سرمایه به عنوان یک سهمیه تکمیلی 
تسهیالت خط اعتباری شماره ۹ است و امیدواریم 

جذب این تسهیالت هم به سرعت انجام شود.
وی با اشاره به این که امسال وضعیت عرضه و جذب 
تراکتور بســیار خوب بود، تصریح کــرد: علی رغم 
محدودیت هــا و افزایش تقاضا نســبت به عرضه، 

از ابتدای ســال جاری تاکنون بیــش از ۱۲ هزار 
پیش فاکتور صادر شده و نزدیک به ۱۱ هزار دستگاه 
از این پیش فاکتورها عملیاتی شده است، همچنین 
تراکتورســازی ایران هم نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه تراکتور را تحویل داده است، ضمن این که ۵ 
هزار دستگاه تراکتور مانده تعهد از سال گذشته خود 

را هم تسویه کرده است.
عباســی ادامه داد: تا امروز حدود ۱۷ هزار دستگاه 
تراکتور در حال ورود به بخش کشــاورزی است و 
حدود ۴ هزار دستگاه هم مانده تعهد کارخانه تراکتور 
سازی اســت که تا دو ماه دیگر به دست کشاورزان 
خواهد رســید.به گفته وی، عالوه بر ۷۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت در نظر گرفته شده برای بخش 
مکانیزاسیون، حدود ۳۸۰۰ دســتگاه تراکتور به 

صورت پیش فروش نقدی به فروش خواهد رسید.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 
خاطرنشان کرد: برای نیمه دوم سال بر روی ادوات 
و دنباله بندهای کشاورزی هدفگذاری کرده ایم و 
سرمایه گذاری ابالغ شده به استان معطوف به تهیه 
این تجهیزات اســت و این هدفگذاری در تمام زیر 
بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور و گلخانه ها 

ترسیم شده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران صادرات روزانه ۵۰۰ تن 
گوجه فرنگي را علت اصلي گراني این محصول برشمرد.

مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران از 
افزایش قیمت گوجه فرنگي در بازار خبر داد و گفت: با توجه 
به اتمام گوجه فرنگي دشت قزوین، سرمازدگي و صادرات 
قیمت با نوساناتي در بازار رو به رو شده است.او افزود: روزانه 
۳۰۰ تا ۳۵۰ تن گوجه فرنگي به خلیــج فارس و ۱۵۰ تا 
۲۰۰ تن به عراق صادر مي شود، در حالي که صادرات زماني 
باید انجام شــود که گوجه در دسترس مردم باشد.دارایي 
نژاد ادامه داد: با فراواني گوجه در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده باید 
صادرات آغاز شود تا کمبودي در بازار داخل نداشته باشیم 
چرا که با عرضه روزانه ۵۰۰ تن محصول، قیمت هر کیلو 

گوجه فرنگي به ۶ تا ۷ هزار تومان مي رسد.
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران درباره آخرین وضعیت 
واردات میوه بیان کرد: در حــال حاضر قیمت هر کارتن 
آناناس ۷ تا ۹ تایي از یک میلیون و ۳۵۰ به ۸۵۰ هزار تومان 
و هر کیلو زنجبیل از ۱۵۰ به ۹۰ هزار تومان رسیده است، 
همچنین قیمت هر کیلو موز فیلیپین و اکوادور ۲۹ هزار 
تومان، موز پاکستاني ۳۰ هزار تومان، موز هندي ۲۶ هزار 
تومان و موز سیستان و بلوچســتان ۱۸ هزار تومان است.

دارایي نژاد در بیان قیمت انواع موز گفت: موز فیلیپین و 
اکوادور ۲۹ هزار تومان- مــوز هندي ۲۶ هزار تومان- موز 
پاکستاني ۳۰ هزار تومان- سیستان و بلوچستان ۱۸ هزار 

تومان عنوان کرد. او قیمت هر کیلو نارنگي انشو را ۷ تا ۱۱ 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ کنوني هر کیلو تخم ژاپني 
۷ تا ۱۳ هزار تومان، انار دماونــد ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، انار 
ساوه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، انار شیراز ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، 
انگور بي دانه قرمز ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بي دانه سفید 
۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، خرمالو شهریار۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، 
خرمالو شــمال ۸ تا ۱۲ هزار تومان، کیوي ۱۳ تا ۲۰ هزار 

تومان و لیموشیرین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است.
دارایي نژاد ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو هندوانه با نرخ 
۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، هلو زعفراني ۱۰ تا ۲۰ هزار 
تومان، بِه ۱۵ تا ۲۵ هزار تومــان، خیار بوته اي ۶ تا ۹ هزار 
تومان،خیار اصفهان ۴ تا ۷ هزار تومان، خیار گلخانه ۶ تا ۱۰ 
هزار تومان و خربزه مشهدي ۷ تا ۸ هزار تومان در میدان 
مرکزي و با احتســاب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده 
فروشي ها عرضه مي شود.او قیمت هر کیلو بادمجان دلمه 
اي را ۴ تا ۶ هزار تومــان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو 
بادمجان قلمي ۶ تا ۸ هزار تومان، پیاز شیري ۴ تا ۵ هزار و 
۵۰۰ تومان، پیاز قرمز ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز زرد ۴ 
تا ۶ هزار تومان، چغندر ۷ هزار تومان، سیب زمیني نو ۴ تا ۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان، سیرخشک ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، فلفل 
تند ریز ۶ تا ۹ هزار تومان، فلفل دلمه گلخانه ۱۰ تا ۱۸ هزار 
تومان، فلفل شیرین شــمال ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و فلفل 

دلمه سبز ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است.

و  واردات  حالــی  در 
ثبت ســفارش پوشــاک 
خارجــی از مــرداد ۹۸ 
بســته شــده اســت که 
حسن نیلفروش زاده،عضو 
هیئت مدیــره انجمن صنایع نســاجی می گوید: 
تهیه مواد اولیه برای تولید پوشاک با ارز آزاد است 
ولی واردات پوشــاک بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام 
می شود. به گفته وی، واردات پوشاک در چند ماه 
 اخیر رشد بسیار زیادی داشــته و از مبادی رسمی 

وارد کشور می شود. 
فعاالن بازار پوشــاک نیــز بارها تاکیــد کرده اند 
حدود ۹۹ درصد از پوشــاک وارد شــده به ایران 
از چین و امــارات، قاچاق اســت. همچنین میزان 
پوشــاکی که از امارات به ایران وارد می شــود نیز 
عمدتا چینی است چرا که اماراتی ها در بخش تولید 
پوشاک فعالیت قابل اشــاره ای ندارد. متاسفانه به 
دلیل گرانی دالر، پوشــاک نو خارجی نیز مشتری 
زیادی در ایران ندارد و بیشتر واردکنندگان که به 
صورت قاچاق اجناس خود را وارد کشور می کنند، 
پوشــاک اســتوک را در محموله های خود دارند. 
مشتری های پوشــاک اســتوک در بازار پوشاک 
ایران افزایــش یافته و فعالیــت واردکنندگان این 
 مدل پوشــاک در فضای مجازی نیز رشد بسیاری 

داشته است. 
به هر ترتیب متأســفانه همچنان قاچاق پوشاک 
جذابیت دارد و طبیعتاً چون بازار بزرگی محسوب 
می شود، شاهد ورود قاچاق پوشاک هستیم. از سوی 
دیگر هزینه تولید در داخل کشور بسیار باال بوده و 
قیمت مواد اولیه ای که برای تولید استفاده می شود 

هم بسیار رشد داشته است.
ارزش بازار پوشــاک در کشــور به بیش از هشت 
میلیارد دالر می رســد که بخش زیــادی از آن را 
تولیدات خارجی قاچاق تصاحــب کرده، در حالی 
که در سال های گذشته واردات پوشاک نیز ممنوع 

بوده و انتظــار می رفت حجم کاالهــای وارداتی و 
قاچاق کاهش یابد.

با این که مسؤوالن ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز چندی پیش اعالم کردند قاچاق پوشاک 
کاهش چشمگیری داشــته و به ۵۰۰ میلیون دالر 
رســیده اما ســعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و 
صادرات نســاجی و پوشــاک ایران و معتقد است 
همچنان از بازار هشت میلیارد دالر مصرف پوشاک 
در کشــور ۱.۸ میلیارد دالر از طریق قاچاق تامین 
می شــود، بنابراین حدود ۲۵ درصد سهم بازار را 

تولیدات قاچاق به خود اختصاص داده است.
در همیــن رابطه ســوادکوهی، مدیــرکل دفتر 
هماهنگی و مقابله و رصد جریان مالی قاچاق کاال 
و ارز، از قاچاق پوشاک در فضای مجازی و برخورد 
با ۵۰۰ سایت اینترنتی در این حوزه خبر داد. یاسر 
سوادکوهی با اشاره به اینکه ثبت سفارش پوشاک 
خارجی از مرداد ۹۸ بسته شده است و واردات این 
پوشاک به طور کلی ممنوع اســت، اظهار کرد: ما 
طرح مقابله با پوشاک محرز شده قاچاق را در دستور 

کار قرار داده ایم و در بررســی های صورت گرفته، 
برخی کاالها به صورت تقلبی و فیک به فروش می 
رسد. چند مرکز این کاالها را عرضه می کنند که با 
آنها برخورد شــده و جمع آوری در دستور کار قرار 

گرفته است.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک 
در رابطه با چگونگی ورود پوشاک خارجی به کشور 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: در حالی که 
از حدود دو ســال پیش واردات بیش از یک هزار و 
۴۰۰ قلم کاال که عمده آن ها مشابه داخلی داشتند، 
ممنوع شده و یکی از این اقالم پوشاک بوده، حضور 
این برند ها در ایران و فضای مجازی که هیچ مجوزی 
نیز برای فعالیت ندارند نگران کننده است. اتفاقی 
که طی دو سال اخیر در ممنوعیت واردات پوشاک 
به دلیل مشکالت کرونا، ارز و تحریم افتاد مقداری 
میزان قاچاق را کاهش داد. ولی امســال در سطح 
عرضه و در بازارهای مختلف پوشاک قاچاق افزایش 

پیدا کرده است.
مجید نامی افزود: اوایل ســال ۹۸ واردات پوشاک 

به طور کلی ممنوع شــد که این مســئله به تولید 
رونق پوشــاک در داخل کشــور کمک کــرد اما 
مشــکل بزرگی که ما داریم، این اســت که مزیت 
نســبی تولید پوشــاک در ایران در حــال از بین 
رفتن اســت. افزایش شــدید قیمت مواد اولیه در 
زنجیره تأمین و تحریم ها که موجب شــده تأمین 
ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه به مشکل بخورد، 
 تولید پوشــاک را بــا چالش های بزرگــی مواجه 

کرده است.
نایب رئیس اتحادیــه تولید و صادرات نســاجی 
و پوشــاک تصریح کرد: صنعت پوشــاک کشــور 
صد درصد خصوصی اســت و بانک هــا تبدیل به 
مانع بزرگی در برابر رشــد تولید شــده اند. تعداد 
تولیدکنندگانــی که پروانه بهره بــرداری صنعتی 
دارند، پایین اســت و عمدتاً نیز صنفی هســتند و 
به دلیل مشــکالت زیادی که دارند، جرأت بزرگ 
شدن ندارند البته قوانین هم اجازه رشد به واحدها 
نمی دهــد. بهره مندی این بخــش از بانک ها برای 

تأمین مالی بسیار پایین است.

افزایش واردات پوشاک با دالر 4200 تومانی در ماه های اخیر؛

ایرانیهامشتریپوشاکاستوک!
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

در حالی ســخنگوی وزارت 
خارجه کشــور در تازه ترین 
اظهــارات خود اعــالم کرد 
مذاکرات وین دو، ســه هفته 
آینده آغاز می شــود که گویا 
بازار ارز دیگر توجهی به تکرار وعده های برجامی ندارد. در 

چند روز اخیر اخبار برجام بر فضای بازار ارز تهران حاکم 
شده بود و قیمت دالر چند روزی را با کاهش سپری کرد. 
اما قیمت دالر از روز گذشته بر خالف رویه پیش رفت. 
گویا دیوار برجام در بازار ارز تهران فروریخته اســت. به 
نظر می رسد اخبار برجامی در بازار ارز در حال سوختن 
هستند و اگر این اخبار به زودی نهایی نشوند، تاثیر  خود 

را در بازار ارز از دست می دهند.
در حال حاضر قیمت دالر وارد فاز صعودی شده و معامله 

گران و خریداران رسیدن به یک نتیجه نهایی در شرایط 
فعلی را بعید می دانند. به همین دالیل در شروع معامالت 
روز دوشنبه قیمت دالر بار دیگر پیشروی کرد و توانست 

خود را به ۲۷ هزار و ۶۱۴ تومان برساند.
به هر ترتیب خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشور 
اعالم کرده است که مذاکرات در سطح وزیران خارجه 
موضوعی مطرح نیست. این مذاکرات به مانند گذشته 
در سطح معاونان پیگیری خواهد شد. باید موضوعات 

مختلف مطرح شود. گفت وگوها به زودی طی دو، سه 
هفته آینده آغاز خواهد شد و به صورت تمرکز و با انرژی 
بیشتری پیگیری می شود. ایران به دنبال مذاکره برای 
مذاکره نیست. ما به دنبال مذاکرات نتیجه محورهستیم 
و مقدماتی که برای این مذاکرات آماده شــده برای این 
است که این مذاکرات از بن بست وین خارج شود ولی 
اگر آمریکا بخواهد روال قبل را ادامه دهد شرایط سختی 

وجود خواهد داشت.

 احتمال افت بیشتر دالر  با  شروع مجدد مذاكرات   وجود دارد

خوشبینیدربازارارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

مترو پردیس در انتظار برداشتن آخرین مانع

صادرات علت اصلي گراني گوجه فرنگي

ابالغ ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت تکمیلی مکانیزاسیون کشاورزی

افزایش قیمت مواد اولیه؛ علت گراني آبمیوه در روزهاي كرونایي

شکر دولتي دريافت نکرده  ايم
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بازار ارز های دیجیتالی همچنان پرنوسان
بيت كوين در يك قدمی از دست دادن كانال 60 

هزار دالری
قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللی تغییراتی را تجربه کرد. شــیبا اینو ، رقیب بیت کوین 
مبتنی بر میم در هفته های اخیر نمودار های قیمت کریپتو را افزایش داده 
است، شیبا اوج قیمتی جدید ۰.۰۰۰۰۵۳۶۴ را به ثبت رساند و ارزش بازار 
آن از مرز ۲۱ میلیارد دالر عبور کرد.ارزش بازار این میم کوین هم اینک از 
ارزش بازار شرکت خودروسازی نیسان )۱۹.۹ میلیارد دالر( و شرکت کره ای 
ال جی )۱۹.۸۸ میلیارد دالر( بیشتر اســت. بهای این ارز دیجیتال در این 
هفته ۷۸ درصد افزایش یافته اســت. اکنون کارشناسان معتقدند که این 
میم کوین برای تجربه ۱۰۰۰ ٪ سود آماده هستند. قیمت شیبا اینو تنها در 
ماه گذشته تقریباً ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است و از افزایش ۵۰ درصدی 
بیت کوین بسیار پیشی گرفته است. در همین حال، یک ارز دیجیتال الهام 
گرفته از بازی مرکب Squid علی رغم انبوهی از هشدار های جدی، بسیار 
باالتر رفته اســت.همچنین به دنبال تغییر نام تجاری فیس بوک به متا و 
تمرکز مــارک زاکربرگ، بنیانگذار آن بر ایجاد یــک به اصطالح متاورس 
مجازی، قیمت ارز رمزنگاری مانای Decentraland در این هفته ۳۰۰ 
درصد افزایش یافته اســت که ارزش کل بازار آن را حدود ۶ میلیارد دالر 
می کند. بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از 
دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۱۴۰ تریلیون دالر، در رتبه 
۱ بازار قرار داشته و ســهم ۴۲.۱۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
است که با ارزش بازار حدود ۵۰۱.۸ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته 
و سهم ۱۸.۸۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. بایننس کوین با نماد 
اختصاری BNB یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود ۸۶.۶۰ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم 

۳.۰۲  درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

توسط ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال؛
5 شركت دانش بنيان در حوزه گردشگری مجازی 

مورد حمايت قرار گرفتند
۵ شرکت دانش بنیان در حوزه گردشــگری مجازی از سوی ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، مورد حمایت قرار گرفتند. به گزارش معاونت علمی، 
این رؤیا که در خانه بتوانید به صورت آنالین هر نقطه از برج میالد یا تخت 
جمشید را تماشا کنید توسط واقعیت مجازی به واقعیت تبدیل شده است.

واقعیت مجازی یک امکان نوظهور در دنیای فناوری اســت که این روزها 
کاربرد فراوانی در سراســر جهان یافته است. واقعیتی که واقعی و حقیقی 
نیســت اما وجود دارد. این مفهوم نوین خیلی زود جای خود را در دنیا باز 
کرد و جنبه های مختلفی از زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص داده 
است. شاید طراحی عینک های ویژه برای دیدن فیلم های چندبعدی یکی 
از نمادهای توسعه این فناوری در جهان باشد. به تعریف ساده تر، واقعیت 
مجازی، نوعی فناوری است که در آن، محیط مجازی جلوی چشم کاربر 
قرار می گیرد و بر اســاس حرکت ســر و بدن، کاربر با آن محیط تعامل و 
ارتباط برقرار می کند. در واقع یک هدست روی سر کاربر قرار می گیرد و با 
حرکات بدن او سازگار و کنترل می شود.مطالعه ای در دانشگاه آکسفورد 
روی بیمارانی از یکی از کلینیک های این دانشگاه نشان می دهد که واقعیت 
مجازی می تواند با کمک به افراد برای مواجه شــدن با موقعیت هایی که 
از آن می ترسند به درمان پارانویای شــدید کمک کند. شبیه سازی های 
واقعیت مجازی به این بیماران کمک کرد بیاموزند موقعیت هایی که از آنها 
می ترسند مثل آسانسور شلوغ، واقعاً امن است.به دلیل همین کارکرد، از 
بین بردن محدودیت میان فضای واقعی و فضای مجازی را واقعیت مجازی 
می نامند. این فناوری، محیطی مجازی روبروی کاربران قرار می دهد که بر 
اساس حرکت بدن، آن محیط مجازی قابل رؤیت خواهد بود.این فناوری 
در ایران با اقبال باالیی از جانب فناوران مواجه شده است به گونه ای که تنها 
در حوزه گردشگری دیجیتال، ۵ شــرکت دانش بنیان توسعه یافته است. 
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری هم از این محصوالت حمایت کرده است. گردش 
مجازی در مکان هایی چون برج میالد، برج طغرل یا تخت جمشید، بازدید 
مجازی از موزه ها، آموزش مجازی ســاخت هنرهای دستی چون صنایع 
دستی، از جمله خدماتی است که این شرکت ها برای عموم مخاطبان خود 
از سراسر جهان ارائه داده اند.تولیدات واقعیت مجازی ایران ساخت در حالی 
روزانه در حال افزایش هستند که از محصوالتی در خدمت درمان اختالالت 
روان شناختی تا دستگاه شبیه ساز جراحی چشم و توسعه فناوری معدن 
و حتی ویزیت بیماران در خانه را شامل می شوند.این شرایط در حالی رقم 
خورده که ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دلیل اقتضای روز و سرآمد 
بودن این تکنولوژی در جهان، اهتمام باالیی در حمایت و بهره برداری از 

طرح های این حوزه نشان داده است.

موبايل 160 دالری چينی در آمريكا عرضه شد
یک شرکت چینی ۲ موبایل در آمریکا عرضه کرده که یکی از آنها دستگاهی ارزان 
قیمت و ۱۶۰ دالری است. موبایل دیگر مجهز به فناوری ۵G است. موبایل های 
»تی سی ال SE X۲۰« و »تی ســی ال ۵G ۲۰A« به طور رسمی در آمریکا 
عرضه شدند. SE X۲۰ دستگاهی ارزان قیمت و مجهز به تراشه »هلیو پی ۲۲«، 
نمایشگر HD+ است. پشــت این دســتگاه ۳ دوربین قرار دارد که یکی از آنها 
 ،+HD۲۰ ویژگی هایی مانند نمایشگرA ۱۳ مگاپیکسلی است. از سوی دیگر
پردازشگر اسنپ دراگون، تنظیمات ۳ تایی دوربین دارد.به طور دقیق تر موبایل 
»تی سی ال SE X۲۰« دارای نمایشگر ال سی دی ۶.۵۲ اینچی با وضوح ۷۲۰ 
در ۱۶۰۰ پیکسل است. دوربین سلفی دستگاه ۵ مگاپیکسلی است. همچنین 
پشت دســتگاه دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی همراه یک حسگر ۲مگاپیکسلی 
عمق و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکســلی نصب شده است. تراشــه به کار رفته در 
این موبایل »هلیو پی ۲۲« اســت. عالوه براین موارد ۳ گیگابایتRAM و ۳۲ 
گیگابایت حافظه ذخیره در موبایل نصب شده است. سیستم عامل این دستگاه 
نیز اندروید ۱۱ است.»تی ســی ال SE X۲۰« باتری ۵ هزار میلی آمپری دارد 
و مجهز به فناوری شارژ سریع ۱۸ واتی با پورت یو اس بی سی است. همچنین 
 ۲۰A قیمت این موبایل ۱۶۰ دالر اعالم شــده است. از سوی دیگر »تی سی ال
۵G« نمایشگر ۶.۵۲ اینچی HD+ دارد. این دستگاه دارای دوربین سلفی ۱۳ 
مگاپیکسلی است. در پنل پشتی آن نیز ۳ دوربین ۱۶،۵ و۲ مگاپیکسلی نصب 
شده است.تراشه به کار رفته در موبایل مذکور اســنپ دراگون ۴۸۰ و ظرفیت 
RAM آن ۴ گیگابایتی است. »تی سی ال SE X۲۰« نیز مجهز به اندروید ۱۱ 
است. عالوه برآنچه در باال گفته شد این موبایل دارای باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری 
با قابلیت شارژ سریع ۱۸ واتی است. تاکنون اخباری درباره قیمت این دستگاه 

منتشر نشده است.

اخبار

اعتصاب اتحادیه کارگری آلمان در ۷ انبار آمازون
اتحادیه کارگری »وردی« در آلمان از کارمندان ۷ انبار آمازون خواست تا درباره مذاکرات طرح دستمزد اعتصاب کنند. این اعتصابات از روز دوشنبه در برخی مراکز توزیع آغاز می شود و تا 

سه شنبه ادامه می یابد.آمازون در بیانیه ای اعالم کرد دستمزد، مزایا و فرصت های شغلی ایده آلی ارائه می کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: در این شرکت هیچ کسی کمتر از ۱۲ یورو 
)۱۳.۸۷ دالر( به ازای هر ساعت و اضافه کار دریافت نمی کند. وردی بدون ارائه رقمی خاص، خواستار آن است که آمازون دستمزدها را با توجه به توافقنامه هایش با صنایع وسیع تر خرده 

فروشی در آلمان افزایش دهد.

دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصــی اظهار 
داشت: هیچ ملکی از ضامن به 
رهن بانک گرفته نمی شود اما 
بانک باید مطمئن شود که اگر 
این وام پرداخت نشــد ضامن می تواند آن را پرداخت کند 
و موضوع این اســت که ضامن باید دردســترس باشد. به 
گزارش ایلنا، از ســال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع 
ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای اجاره مطرح شد تا 
مستاجران در این شرایط کرونا،  کمتر دغدغه نقل و انتقال 
مسکن را داشته باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن و 
سرایت کرونا می شود.از سوی دیگر با کاهش درآمد مردم 
و افزایش قیمت ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن اقدام کرد که مبلغ آن در 
کالن شهرها از جمله تهران که بیشــترین مشکل در بازار 
اجاره مربوط به این مناطق می شــود از ۵۰ میلیون تومان 
سال گذشته به ۷۰ میلیون تومان در سال جاری رسید. هر 
چند که برابر نرخ اجاره در بازار این وام پوشش دهی باالیی 
ندارد اما برای پرداخت همین مبلغ هم سنگ اندازی های 
زیادی شده و سختگیری بانک ها در پرداخت این تسهیالت 
باعث شده، مســتاجران عطایش را به لقایش ببخشند. به 
طوری که از کل متقاضیان فقط ۲.۷ درصد موفق به دریافت 
وام شدند.وزارت راه و شهرسازی می گوید بانک ها مقررات و 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت نمی کنند و آن 
را جدی نمی گیرند کــه مهم ترین آنها بحث تامین ضامن 
است وسختگیری بانکها در تامین ضامن باعث صف طوالنی 
مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن شده است در حالی 

مصوبه ستاد اعالم کرده این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.
محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصــی درباره ســختگیری های بانک ها در 
پرداخت این تسهیالت اظهار داشــت: مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا درباره پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن 
اعالم کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که 

این سنجش اعتبار نمی تواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش 
اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی 
و یک شناخت، بینش نظری و پیش بینی از توان پرداخت 
تســهیالت گیرنده اســت قاعدتا با پیش بینی نمی توان 
اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیالت را بازپرداخت 

می کند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، 
گفت: در تمامی دستورالعمل های عقود اسالمی گفته شده 
که در اعطای تسهیالت، بانک ها باید تامین کافی را از وام 
گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه که برای بانک 
اطمینان ایجاد می کند اگر وام گیرنده بازپرداخت را انجام 
نداد، بتواند ازطریــق وثایق وام را بازگردانــد. دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی 
می تواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد الزم االجرا 

بین مشتری و بانک باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها در تامین 
کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای 
عمل می کنند و حالی که اخیرا رییس کمیسیون عمران 
مجلس اعالم کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته 
می توان این وام را گرفت اما بانک ها در تامین ضامن بسیار 
سخت گیری می کنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانک ها 
می توانند برای تامین کافی وثایق روش ها و سالیق مختلفی 
را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام گیرند سفته 
بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چــک.وی افزود: اینکه یک 
بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن 
می کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام گیرنده  دو ضامن 
می خواهد، بر اساس همان ســنجش اعتبار است و  بانک  
احتمال می دهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمی تواند 
بازپرداخت را انجام دهد و درآمــدش کفاف پرداخت این 
اقســاط را نمی دهد بنابراین درخواســت ضامن دوم را از 
وام گیرنده دارد.  دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول 
بیکار بود یا اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این شرایط 
بانک می تواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به 
اتکای امضای دو ضامن تسهیالت ودیعه مسکن را در اختیار 
مستاجران بگذارد.  جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی 

اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار داشت: 
تامین ضامن و وثیقه موضوع کامال توافقی با بانک است، در 
نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می تواند 
این وام را بازپرداخت کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا 
مبلغ سفته اخذ شده از مستاجران بسیار باال است، گفت: 
قاعدتا مبلغ سفته باید بیشتر از وام باشد و در دریافت وام 
سفته به عنوان وثیقه بسیارمهم است چراکه اگر تسهیالت 
پرداخت نشد، بانک باید به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در 
سفته سود به مبلغ وام اضافه می شود و هیچ گاه سفته برابر 
طلب نبوده و حداقل مبلغ آن ۱۲۰ درصد است.دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصرار بانک ها 
برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید کرد: اصال موضوع 
نیروی رسمی و کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه 
داری که جواز کسب هم داشته باشد  یا حتی دست فروشان 
هم می توانند ضامن شوند به شرطی که  این اطمینان حاصل 
کنند که تــوان بازپرداخت را دارنــد.  وی ادامه داد: تاکید 
می کنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی شود اما 
بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن 
می تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن 

باید دردسترس باشد.
جمشیدی در پاســخ به این ســوال که چند درصد از وام 

گیرنده ودیعه مسکن مشکل ضامن داشتند، اظهار داشت: 
در پرداخت وام ودیعه  مشکل فقط بحث ضامن نیست، تمام 
درخواست کنندگان این وام  باید کد رهگیری اجاره را داشته 
باشند اما کد رهگیری ندارند چراکه مشاوران امالک هزینه 
باالیی بابت صدور کد رهگیری دریافت می کنند. از سوی 
دیگر بانک ها با موارد بسیاری مواجه می شوند که قراردادهای 
اجاره صوری است یا اینکه هم زوج و زوجه برای دریافت این 
وام درخواست کرده اند. وی تاکید کرد: سازو کارپرداخت وام 
ودیعه باعث شده عده ای قرارداد صوری ارایه دهند تا بتوانند 

این وام را دریافت کنند که به هزار زخم دیگر خود بزنند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان 
اینکه رویه پرداخت وام ودیعه نادرســت است و باید رویه 
دیگری تصویب می شد، گفت: اگر وام ودیعه امانتی است 
که مستاجر در اختیار موجر قرار می دهد موصب کنندگان 
این وام می توانستند سازو کار دیگری را برای پرداخت در 
نظر بگیرند، بطوری که باید قرارداد سه جانبه بین طرفین 
امضا می شد و بانک این مبلغ را در اختیار موجر قرار بدهد 
و هر زمانی که مستاجر واحد مورد نظر را ترک کرد، موجر 
پول را به بانک پس بدهد. در نهایت سود ماهیانه ای را باید 
می پرداخت که آنقدر رقم پایی اســت که نیــازی به ارایه 

ضامن نداشت.

قرارداد صوری می  آورند تا وام اجاره را به زخم ديگر بزنند

چرا بانک ها در پرداخت وام ودیعه سختگیرند؟        
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورایعالی فضــای مجازی با بیــان اینکه 
موضوعات مربوط به فضای مجازی دربین نخبگان 
کشور مهجور مانده است، گفت: دانشگاه های تهران 
هنوز مباحث کهنه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازار 
را دنبال می کنند.سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر 
شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به 
همراه عبدالحسین کالنتری سرپرست پژوهشگاه 
فضای مجازی طی سفر یک روزه به قم، ضمن دیدار 
با آیت اهلل محمود رجبی ریاست مؤسسه آموزشی 
پژوهشی امام خمینی )ره(، تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
در این نشســت طرفین با بیان دیدگاه های خود، 
به ضرورت تعامل بین دو نهاد و اهمیت پرداختن 
به جنبه های مختلف علوم انســانی اســالمی در 
سیاست گذاری های خرد و کالن در فضای مجازی 
تاکید کردند.در حاشیه امضای این تفاهم نامه سید 
ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی اظهار کرد: بر اساس تعاریف مطرح شده 
در غرب، فضای مجازی به معنای فضای اجتماعی، 
اقتصادی و تکنولوژی پایه است اما اکنون آنچه به 
عنوان فضای مجازی ســاخته می شود تکنولوژی 
در آن دیده نمی شــود و تنها مباحث اقتصادی و 
اجتماعی اســت.وی با تاکید بر اینکه هم اکنون 
زیرســاخت های الزم در حــوزه تکنولوژی های 
فناوری اطالعاتی و ارتباطی در کشور وجود ندارد، 
افزود: نبود این تکنولوژی در کشور از نکات تأسف 

برانگیز است.
دبیر شــورای عالی فضای مجــازی تصریح کرد: 
در رصــدی که بین ســال های ۹۶ تــا ۹۸ انجام 
شد، متوجه شدیم دانشــگاه های تهران در حوزه 

اقتصادی و اجتماعی به شــدت فقیر هســتند و 
هنوز بحث های کهنه اقتصــاد صنعتی و اقتصاد 
بازار را دنبال می کنند. در حالــی که داده کاوی 
ساده در مقاالت دانشگاه های غرب نشان می دهد 
که در این دانشــگاه ها روی محتــوای مربوط به 
حوزه اقتصاد خدماتــی و دیجیتالی نظیر تحول و 
دولت دیجیتال، تمرکز زیادی انجام شــده است.

فیروزآبادی خاطرنشــان کرد: در سه سال اخیر با 
برگزاری جلسات مشــترک با دانشگاه ها اتفاق ها 
و تعامالت بسیار خوبی در حوزه اجتماعی صورت 
گرفته اما با این حال حوزه اقتصادی مغفول مانده 
است. این در حالیســت که ظرفیت های مؤسسه 
آموزشی پژوهشــی امام خمینی )ره( به اندازه ای 
است که می تواند کمک کننده در این زمینه باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضــر موضوعات مربوط 
به فضای مجازی در میــان نخبگان مهجور مانده 
و قاطبه نخبــگان در برابر هجمه توســعه فضای 
مجازی، دچار نوعی بهت شده و گرایش به انفعال 
دارند. این موضوع می طلبد که ایــن روند تغییر 
کند تا بتوانیم در جهان اسالم بازیگر فعالی باشیم. 
فیروزآبادی با تاکید بر اینکه بررســی ها نشــان 
می دهد که اندونــزی و مالزی در حــوزه فضای 
مجازی و مطالعات اسالمی مانند مالکیت معنوی، 
رمز ارزها و سایر مطالب از منظر اسالمی مطالعات 
زیادی داشته اند، اظهار کرد: مجموعه امام خمینی 
باید فضای نخبگانی کشور را تغییر دهد تا در جهان 

اسالم علمدار حوزه فضای مجازی اسالمی باشیم.
در این دیدار عبدالحســین کالنتری، سرپرست 
پژوهشــگاه فضای مجازی نیز با اشاره به جایگاه 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( افزود: 
این مؤسسه همواره در طول تاریخ تکوین انقالب و 
پایه گذاری جمهوری اسالمی، منشأ خیر و برکت 
در حوزه های مختلف بوده و مصداق بارز شــجره 
طیبه ای است که توانسته در اقصی نقاط کشور با 
ورود به نهادها و حوزه های مختلف، مؤثر عمل کند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی شامل ابعاد مختلفی 
همچون وجوه فقهی، فلسفی، کالمی، مدیریت و 
جامعه شناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکالت 
فضای مجازی رشد ناهمزمان همه وجوه آن است 
به طوری که در بیشــتر موارد نگاه مهندسی بوده 
و چندان به تبعات اجتماعــی، بنیان ها و تبعات 
نظری، سبک زندگی، تربیتی و وجوه عظیمی که 
امروزه تمام زندگی ما را در بر گرفته توجه نشــده 
است.دکتر کالنتری ادامه داد: نگاه علوم انسانی به 
فضای مجازی، با راه اندازی دفتر مطالعات اسالمی 
و ارتباطات حوزه تقویت شده و انتظار می رود که 
این مؤسسه آموزشی فراتر از تفاهم نامه به کمک 
ما بیاید تا کارهای مانــدگاری در حوزه مدیریت، 

حکمرانی و اقتصاد انجام شود.
سرپرست پژوهشــگاه فضای مجازی با تاکید بر 
ورود مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( 
به موضوع رمزارزها و کمــک به مرکز ملی فضای 

مجازی تصریح کرد: موضوع رمزارزها معطل باقی 
مانده و مبانی روشنی در این زمینه وجود ندارد و هر 
تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود باید 
مبانی مشخص و روشنی داشته باشد. وی تصریح 
کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیازمند این است تا 
با مساعدت این مؤسسه و بر اساس مبانی نظری، 
برنامه ریزی در خصوص فناوری داشــته باشــد. 
چرا که درب ورود فناوری باز اســت و شاید نتوان 
همزمان با ورود فناوری تغییــرات را نیز اجرایی 
کرد. بنابراین فهم عمیــق و دقیق فضای مجازی 
در جریان ســازی در ســطح نخبگانی می تواند 

مؤثر باشد.
آیت اهلل محمود رجبی ریاست مؤسسه آموزشی 
پژوهشی امام خمینی )ره( نیز در این دیدار با اشاره 
به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر پیشــتازی 
فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقالب تعابیر و 
رهنمودهایی برای فضــای مجازی اعالم کرده اند 
و این در حالیست که برای سایر بخش ها تأکیدی 
نشده است. امیدواریم با ارتباط بیشتر بین حوزه و 
مرکز ملی فضای مجازی در آینده، شاهد حرکات 
اثرگذار و نتیجــه بخش در عرصــه تکنولوژی و 
فرهنگی باشیم. وی با تاکید بر اینکه جهان تشنه 
فرهنگ غنی اسالم است و ما نیز نسبت به نیازهای 
نظام مسئول هســتیم و باید بتوانیم این نیازها را 
تأمین کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه 
سرآغاز اقدامات عملیاتی و جدی و اثرگذار در این 
عرصه باشد. بدون شک اگر در فضای مجازی غالب 
نباشیم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و صدای ما 
در مجموعه موجود گم می شود که برای اصالح این 

روند نیازمند عزم راسخ و جدی هستیم.

سیاســت جدید اپل برای جلوگیــری از کنترل 
کاربــران از طریق اپلیکیشــن های ثالث به ضرر 
غول های فناوری در آمریکا تمام شده و در مجموع 
ده میلیارد دالر به آنها خســارت زده است. اسنپ 
چت، فیس بوک، توئیتر و یوتیوب از این بابت بیشتر 
از دیگر شرکت های فناوری ضرر کرده اند و مجموع 
خسارت وارد شــده به آنها بر مبنای بررسی های 

نشــریه تایمز مالی بیــش از ۹.۸۵ میلیارد دالر 
بوده است.

اپل ســال گذشــته اعالم کرد ابزاری موسوم به 
شــفافیت کنترل توسط اپلیکیشــن ها را به کار 
می گیرد تا نرم افزارها و اپلیکیشن های ثالث برای 
جمع آوری اطالعات خصوصی کاربران مجبور به 
اطالع رسانی و کسب اجازه از کاربران باشند. این 

سیاست از ماه آوریل اجرایی شده و اپلیکیشن های 
ثالث دیگر نمی توانند مخفیانــه کاربران را دنبال 
کرده و اطالعات خصوصی آنهــا را برای بازاریابی 
و ارســال تبلیغات هدفمند جمع آوری کنند. این 
اقدام اپل با واکنش تند فیس بوک مواجه شد و این 
شرکت با انتشار یک آگهی تمام صفحه در نشریات 

مختلف به آن اعتراض کرد.

بررســی های تایمز مالی حاکی است فیس بوک 
بیش از سایر رقبا از این سیاست اپل متضرر شده 
و اسنپ چت هم با توجه به ابعاد کسب و کاری که 
دارد با بدترین شرایط به همین علت مواجه شده 
اســت. انتظار می رود شــرکت های فناوری برای 
جبران این خسارت به روش های تبلیغاتی جدید و 

خالقانه ای روی آورند.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفــت: مدل تعرفه 
گذاری تلفن ثابت تغییر می کنــد البته نرخ مکالمات 
همان نرخ ۱۲سال پیش است و در این خصوص افزایشی 
نخواهیم داشت.مجید ســلطانی درباره جزئیات تعرفه 
گذاری جدید مربــوط به تلفن ثابت افــزود: ما به هیچ 
وجه به دنبال افزایش تعرفه نیستیم و فقط بحث حداقل 
هزینه نگهداری برای هر خط تلفن مطرح اســت.وی 
گفت: ما همه اســناد و مدارکمان را به شــورای رقابت 
تقدیم کردیم و شــورای رقابت هم اســتدالل های ما 
را پذیرفت و قرار شــد این فرمول به تایید کمیســیون 
تنظیم مقررات هم برســد تا ما بتوانیم به قول هایی که 

در خصوص افزایش کیفیت توســعه به مردم داده ایم 
عمل کنیم.ســلطانی گفت: هر خــط تلفنی که اکنون 
در سراسر کشــور کار می کند چه مشــترک مورد نظر 
کار کند و چه کار نکنــد برای مخابــرات هزینه دارد، 
چون ما نمی توانیم دســتگاه ها را خاموش کنیم و دائم 
باید نگهداری انجام شــود بنابراین بحث نگهداری در 
موضوع زیرساخت و شــبکه اصلی مخابرات باید انجام 
شود و بسیار هزینه بر اســت و این ارتباطی به کارکرد 

مشترک ندارد و شــبکه عظیم چهارالیه مخابرات باید 
شبانه روزی کار کند.وی افزود: شورای رقابت پذیرفته 
اســت که درآمدهای ما کفاف هزینه را نمی دهد.مدیر 
 عامل شرکت مخابرات ایران گفت: ما بر همین اساس به

 ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جدولی 
را پیشــنهاد کردیم که بر اســاس آن مناطق کشور بر 
اساس اقلیم و جغرافیای کشور متفاوت باشد و اگر این 
جدول به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات هم برسد 

ما بر اســاس آن می توانیم حداقل هزینــه نگهداری را 
لحاظ کنیم.ســلطانی افزود: در خط تلفن ثابت این که 
مشترک چقدر کار می کند هزینه های خود را دارد، اما در 
بخش مکالمه پیشنهاد ما این است که هر جایی و با هر 
عددی که مصوب شد مشترکان تا آن حد از دادن تعرفه 
و هزینه مکالمه معاف باشــند و سعی ما این است که تا 
آن عدد، شــارژ هزینه مکالمه بر اساس پالس یا دقیقه 
نداشته باشیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: 
مهمترین علت کندی آهنگ توســعه در آی سی تی و 
به ویژه مخابرات به هم خوردن تناســب میان درآمدها 

و هزینه هاست. 

انتقاد از مواجهه دانشگاهها با دنيای ديجيتال

نخبگان مبهوت هجمه توسعه فضای مجازی

واكنش تند فيس بوک؛

سیاست حریم شخصی اپل ده میلیارد دالر به غول های فناوری ضرر زد

مدل تعرفه گذاری تلفن ثابت تغییر می کند


