
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: تاکنون صحبتی درباره افزایش نرخ گازوئیل 
در بودجه سال آینده به میان نیامده است.داریوش 
امانی درباره قیمت پیشنهادی گازوئیل در الیحه 
بودجه سال آینده گفت: تاکنون صحبتی درباره 
افزایش قیمت گازوئیل نشــده است.وی درباره 
ســفرهای زمینی به ترکیه گفت: منتظر مجوز 
دولت ترکیه هستیم تا تردد اتوبوسی به این کشور 
آغاز شود.به گفته امانی، سفر زمینی به سوریه نیز 
انجام خواهد شد که منتظر بررسی و نهایی شدن 
راه های دارای امنیت مسافران اتوبوسی به سوریه 
هستیم.رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای در خصوص گردش مالی بخش حمل و 
نقل گفت: برآورد ما از گردش مالی صنعت حمل و 
نقل بخش خصوصی ۸۰ هزار میلیارد تومان است. 
درآمد سازمان راهداری نیز از محل صدور بارنامه 

۴ درصد به ازای هر بارنامه صادره است.
وی یادآور شــد: ۲۲۱ هزار کیلومتــر راه اصلی، 
شــریانی، فرعی و روســتایی داریم که ۷۲ هزار 
میلیارد تومان برای نگهداری مطلوب آنها بودجه 
الزم اســت اما در بدبینانه ترین حالت ۲۸ هزار 
میلیارد تومان صرفاً برای نگهداری راه های پرتردد 
الزم است. در حالی که درآمد سازمان راهداری 
سال گذشته تنها ۴.۷ هزار میلیارد تومان بود که 

۲ هزار میلیارد تومان آن برای نوســازی ناوگان، 
اقدامات جاری، ساخت پایانه های مرزی و حقوق 
و مزایای پرسنل مصرف شــد.معاون وزیر راه و 
شهرســازی درباره دوربین های جاده ای گفت: 
۲۰ درصــد دوربین های ثبت تخلفــات جاده ها 
نقص فنی دارند، ۴۰۰ دســتگاه دیگر به زودی 
به مجموع دوربین های ســازمان افزوده می شود 
که تعداد دوربین های دارای نقص فنی به کمتر 
از ۱۰ درصد کاهش می یابــد.وی هزینه هر یک 
دوربین ثبت تخلفات جــاده ای را یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان عنــوان و اظهار کرد: برخی 

دوربین ها تخریب یا سرقت می شوند.

معامالت آتی طال، ۲۴ آبــان، پس از تالش اولیه 
برای صعود به باالترین سطح هفته گذشته یعنی 
۱۸۷۱.۴۰ دالر نتوانســت خریداران کافی برای 
ادامه حرکت را جذب کنــد و در نتیجه در حال 
کاهش اســت. به گزارش اف ایکس امپایر پس 
از جهش چهارشــنبه گذشــته معامالت طال به 
باالترین سطح خود از ۱۵ ژوئن)۱۸۷۰.۶۰ دالر( 
بازار برای ادامه این حرکت تالش کرد و در اوایل 
روز گذشته در ۱۸۷۲.۶۰ دالر متوقف شد و تنها 
۲ دالر افزایش یافت.ناتوانی در ادامه روند صعودی 
با اطمینان نشــان می دهــد معامله گران نگران 
ارزش گذاری هستند و تمایلی به خرید در سطح 

قیمت فعلی ندارند.بر این اســاس ممکن است 
معامله گران یا نگران اتخاذ موضع جنگ طلبانه تر 
فدرال رزرو در قبال کاهش تورم یا مداخله دولت 
فدرال در بازارهای نفت خــام و بنزین در تالش 
برای کاهش قیمت ها و در نتیجه تورم باشــند. 
روند اصلی نوسان روزانه صعودی است. معامالت 
به سوی ۱۸۷۲.۶۰ دالر نشانه از سرگیری روند 
صعودی خواهد بود.حرکت به سمت ۱۷۵۸.۵۰ 
دالر روند اصلــی را به نزولی تغییــر خواهد داد.

نزدیک ترین سطح حمایت باالترین سطح قبلی 
با ۱۸۳۹ دالر است و پس از آن سطح فیبوناچی 
در ۱۸۲۸.۸۰ دالر قرار دارد.محدوده کوتاه مدت 

۱۷۵۸.۵۰ تا ۱۸۷۲.۶۰ دالر اســت. سطح ۵۰ 
درصدی آن در ۱۸۱۵.۶۰ دالر یکی دیگر از اهداف 
نزولی بالقوه است.پشتیبانی اصلی۱۸۰۰ تا ۱۷۹۵ 
دالر است.حرکت مداوم بیش از ۱۸۶۸.۵۰ دالر 
نشان  دهنده حضور خریداران خواهد بود. کاهش 
قیمت روزانه در ۱۸۷۲.۶۰ دالر نشان می دهد که 
خرید ممکن است قوی تر شود. این امر می تواند 
باعث افزایش قیمت شــود اما همه چیز به حجم 
خرید بستگی دارد. نمودار روزانه نشان می دهد 
که بهترین اهداف صعــودی ۱۹۱۹.۱۰ دالر تا 
۱۹۲۲ دالر اســت؛ بنابراین احتمال شــتاب به 

سمت صعود وجود دارد.

یک فوریت »نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرســازی 
شــهرداری تهران« در حالی به تصویب رسید که 
معاون شــهردار تهران از کاهش رغبت ســاخت 
و ســاز در تهران به دلیل موانع موجــود خبر داد.
بررسی الیحه اصالحیه »نحوه اخذ مطالبات حوزه 
شهرسازی شهرداری تهران« در جلسه امروز شورای 
شهر تهران که قرار بود به صورت دو فوریت بررسی 
شــود به دلیل عدم حضور شــهردار تهران به یک 
فوریت تبدیل شــد و حمیدرضا صارمی سرپرست 
معاونت معماری و شهرسازی تهران به عنوان نماینده 
شهرداری به تشــریح ضرورت اصالح و اجرای این 
الیحه پرداخت و گفت: تهران ســاالنه به ۸۰ تا ۹۰ 
هزار واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که پروانه های 
صادره در سال های گذشته رو به کاهش داشته است.

وی در ادامه تشریح کرد: در سال ۱۳۹۷ شهرداری 
۷ هزار ۲۰۰ پروانه و در ســال ۱۳۹۸ حدود ۵ هزار 
۹۰۰ پروانه و در ســال ۱۳۹۹، ۴ هزار ۷۰۰ پروانه 
صادر کرده است.صارمی گفت: امســال از ابتدای 
سال، تاکنون ۳ هزار ۸۴۷ پروانه صادر شده است و 

اگر تعداد واحد مسکونی را بخواهم برشمردیم، در 
سال ۱۳۹۷ حدود ۴۹ هزار واحد مسکونی و امسال 
۳۰ هزار پروانه ســاخت مســکونی صادر کرده ایم.

وی ادامه داد: نگاه شهرداری مبنی بر این است که 
سیاست های تشویقی با اســتناد با شعار سال مانع 
زدایی اســت و تشــویق ها با توجه به محدودیت با 
تراکم هیچ تأثیری در مناطق پایین شهر نداشته و در 
مناطق باالی شهر منتهی به زمان پایان سیاست های 
تشویقی داشته است.سرپرســت معاونت معماری 
و شهرسازی تهران اظهار داشــت: عوامل زیادی بر 
کاهش صــدور پروانه تأثیر دارد امــا بیش از ۵۰ تا 
۶۰ درصد آن در درون شــهرداری اســت که روان 
نیست و نیازمند این است که شورای شهر به عنوان 
آخرین حلقه مردم ســاالری موانع را برطرف کند.
وی افزود: بالیی که به سر شــهر آمده است با اقدام 
به تخفیف به سیاست های تشویقی کمک می کند.

امانی از اینکه معاون شهردار تهران به اعداد دقیق 
اشاره نکرده است، انتقاد کرد و گفت: نبود پیوست 
عدالت را موجب عدم استقبال در جنوب تهران است 

و ما یک کار تبعیض آمیزی را انجام می دهیم، چرا 
مردم برای بافت فرســوده اقدام نمی کند.صارمی با 
تأیید حرف امانی گفت: این مساله با موضوع امروز 
مرتبط نیست و شورا و شــهرداری با سیاست های 
تشویقی می خواهند به توسعه ساخت و ساز کمک 
کنند.وی افــزود: امروز آنقدر موانع ســاختاری در 
ساخت و ساز داریم که بسیاری از افراد در کشورهای 
همسایه سرمایه گذاری کنند.ســروری با اشاره به 
بدهی های مردم و شرایط بد بودجه شهرداری گفت: 
کســانی که بتوانند تا پایان ســال بدهی های خود 
را به شــهرداری پرداخت کنند به آنها بخشودگی 
تعلق گیرد تــا هر دو چالش موجود برطرف شــود 
به توسعه ساخت و ســاز نیز کمک کند.پیرهادی 
با اشــاره به اینکه بافــت فرســوده از دغدغه های 
جدی شورای شهراست و با سیاست های تشویقی 
می توانیم باعث نوسازی شویم، گفت: عدم پیوست 
رسانه ای این طرح باعث شد که این طرح ناشناخته 
 بماند. یک فوریت این الیحه بــا اکثریت آرا موافق

به تصویب رسید.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درخصوص نسخه 
الکترونیکی گفت: نسخه الکترونیکی یک تغییر رویکرد 
و بخشی از مشکالت آن طبیعی اســت، اما اکنون حدود 
۹۹ درصد نسخه الکترونیکی اجرایی شده و یک درصدی 
هم ممکن است مشکالتی باشد اما محکم پای کار نسخه 
الکترونیکی ایستادیم.میرهاشم موسوی بیان کرد: سال 
گذشــته برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سهم سازمان 
۳۰ درصد بود و ما علی رغم اینکه مشکالت مالی هم داریم، 

تالش کردیم سهم بیمه تکمیلی سازمان که به بازنشستگان 
کمک می کند را به ۵۰ درصد برسانیم. وی در پاسخ به این 
سوال که تســت pcr هم به طور کلی رایگان شد؟ گفت: 
تست pcr در مراکز ملکی و درمانی خودمان رایگان بود 
و همینطور هزینه هایی که برای بستری شدگان در مراکز 
ملکی به خاطر کووید_۱۹ بود رایگان بود. بالغ بر ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان تاکنون در رابطه با کووید ۱۹ هزینه درمان 
داشتیم. در مراکز غیرملکی براساس استانداردهایی که قرار 

بود وزارت بهداشت اعالم کند، احتماال امروز هم در هیات 
دولت این موضوع در دســتور کار است و رایگان می شود. 
موسوی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان 
نیز خاطرنشان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا 
شده و مسیری که در گذشته بوده را جلو می بریم و تاکنون 
مشکل خاصی نبوده اســت. از بیستم که پرداختیهای ما 
شروع می شــود تا پایان ماه پرداختی های مان به موقع 

انجام می شود. 

گروه بازرگانی انرژی ترافیگورا اعالم کرد عرضه بازار نفت به شدت محدود شده و 
امکان صعود قیمت نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه در بلندمدت وجود دارد.جرمی 
وایر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره ترافیگورا در "نشست کاالهای آسیای" 
فایننشیال تایمز گفت: امکان خرید نفت به راحتی مقدور نیست. عرضه اضافی 

ضروری است اما معلوم نیست از راه برسد.
اظهارات مدیرعامل ترافیگورا که دومین شــرکت بازرگانی نفت مستقل بزرگ 
جهان اســت در حالی مطرح شده اســت که پیش از این اقتصاددان ارشد این 
شرکت در ژوئن پیش بینی کرده بود احتمال صعود قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ 
دالر در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده وجود دارد. شــرکت انی ایتالیا هم اخیرا اعالم کرده 
که قیمتها به این سطح صعود خواهند کرد؛ هر چند که ممکن است برای مدت 

کوتاهی باشد.در این بین تولیدکنندگان اوپک پالس می گویند بازار به زودی 
دچار مازاد عرضه می شود و در برابر درخواست کشورهای مصرف کننده برای 
احیای سریع تر تولیدشان مقاومت می کنند. روسیه جدیدترین عضو اوپک پالس 
است که مدعی شده اســت کمبود عرضه نفت وجود ندارد و حتی ممکن است 

اوایل سال میالدی آینده مازاد عرضه ایجاد شود.
وایر گفت: بعضی از اعضای اوپک هستند که احتماال می توانند تولیدشان را بسیار 
سریع افزایش دهند. تصور می کنم افراد باید متوجه باشند این وضعیتی نیست 
که بخواهید تولید را یکباره افزایش دهید. سرمایه گذاری زیادی وجود دارد و 
انجام چنین کاری اندکی زمان می برد.بر اساس گزارش بلومبرگ، مدیرعامل 
ترافیگورا گفت:  این شــرکت احیای قوی مصرف نفت تحت تاثیر تقاضا برای 

بنزین و ســوخت هواپیمایی را پیش بینی می کند. با این حال قیمتهای باالتر 
برای تشویق تولید جدید و تامین تقاضا ضروری است.

وایر همچنین نســبت به کمبــود قابل توجه بعضــی کاالها ماننــد کبالت، 
نیکل و مس بــه دلیل افزایش تقاضــای جهانی برای باطریهــای خودروهای 
برقی و انــرژی تجدیدپذیر هشــدار داد و گفت: بعضی از این فلــزات به دلیل 
افزایــش تقاضا، موجــود نخواهند بــود. ما عالوه بــر چین، شــاهد افزایش 
 تقاضا در آمریــکا و اروپا بــوده ایم و انتظار داریم شــاهد کمبــود قابل توجه

 بعضی کاالها باشیم.
ذخایر مس در انبارهای لندن و بورس معامالت شانگهای نزدیک به پایین ترین 
میزان چند سال اخیر قرار دارد. نرخ پریمیوم معامالت نقدی مس در بازار فلزات 

لندن ۱۸ اکتبر درست چند روز پس از کاهش موجودی بازار به پایین ترین میزان 
از ســال ۱۹۹۸، به رکورد باالیی جهش پیدا کرد. مدیرعامل ترافیگورا گفت: تا 
زمانی که تولید صنعتی چین افت نکند، وضعیت کامال حساســی در خصوص 
قیمت مس خواهیم داشــت. عرضه کبالت و نیکل هم ممکن است مشکل ساز 
باشد مگر این که شــرکتها بتواند بدون به خطر انداختن استانداردهای ایمنی، 
تولید معدنی را به شکل موثرتری افزایش دهند. وی افزود: نیکل از بعضی نقاط 
مانند اندونزی آالیندگی کربن باالیی در مقایسه با تولیدکنندگان دیگر دارد.بر 
اساس گزارش رویترز، ترافیگورا در حال سرمایه گذاری برای جمع آوری و ذخیره 
سازی کربن است و وایر اظهار کرد که تجارت کربن می تواند به رکن سوم کسب 

و کار ترافیگورا تبدیل شود.
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سرمقاله

 اولویت
 مهار  تورم

در استفاده دولت از منابع 
صندوق توسعه ملی برای 
بورس چند ابهــام وجود 
دارد که بهتر است قبل از 

اجرای آن شفاف...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 
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پمپاژپول
برایتعادلبورس

موجسواریدالالن
دربازاراجاره

در نشست اتاق تهران  بر اولویت  حذف  ارز  4200تومانی و کنترل تورم  تاکيد شد

آثار  مخرب  ارز  ترجیحی 
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روند   نزولی  قیمت   دالر 
تعداد    فروشندگان   در  بازار   ارز  افزایش   یافت

بازار سرمایه در ماههای اخیر روزهای خوبی را سپری 
نمی کند. ســتاد هماهنگی اقتصادی در تازه ترین 
جلسه خود از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
به منظور حفظ تعادل در بورس و بهبود شــاخص 
خبر داده است. در حالیکه تجربیان گذشته نشان می 
دهد این پمپاژ پولی تاثیری در روند رشد بورس ندارد 
تصمیم دوباره در رابطه با تزریق پول از این صندوق 
جای ســوال دارد. روند نامناسب بورس در ماههای 
اخیر به دلیل عوامل پیچیده ای است که هر کدام از 
آنها می بایست در مسیر بهبود قرار بگیرند.  همچنین 
سهامداران در تجربه قبلی حمایت از بورس از منابع 
صندوق توسعه ملی خاطره خوبی ندارند و در نهایت 
آن حمایت آنچنان تاثیر خاص و قابل توجهی بر روند 

بازار نگذاشته بود. ..

در ۱۰۰ روز نخست حضور سید ابراهیم رئیسی در 
پاستور، بدترین بازار »بورس« و بهترین بازار »اجاره 
مسکن« بوده است. دالر ۱۲ درصد، سکه ۱۱ درصد، 
بورس ۲ درصد، قیمت مسکن ۵ درصد، اجاره مسکن 
۲۱ درصد و قیمت پراید ۱۷ درصد افزایش را تجربه 
کردند. بازارهای مالــی و کاالیی، همه در یک نکته 
مشترکند؛ رشد بسیار کمتر از تورم. نرخ تورم ساالنه 
مهر ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور  ۴۵,۴ درصد است.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری 
از مردم نگران کاهش قدرت خرید خود هســتند و 
برای حفظ ارزش سرمایه های خود تالش می کنند. 
لذا آگاهی از شرایط بازارهای سرمایه مانند بورس، 

مسکن، طال، ارز و ارزهای...

امسال تنها 30 هزار پروانه ساخت مسکونی در تهران صادر شد

نیاز ساالنه پایتخت به ۹۰ هزار واحد مسکونی
مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی خبر داد:

احتمال رایگان شدن تست pcr بیمه شدگان

درمذاکراتهستهای
برایلغوهمه
تحریمهاکامال
جدیهستیم

رئيس جمهوری :
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت:
توفیق هایی در بحث فروش نفت 

حاصل شده است
وزیر نفت گفت: خوشبختانه در بحث فروش نفت 
با استفاده از ظرفیت های موجود توفیق های خوبی 
حاصل شده اســت. »جواد اوجی« در نشست با 
رئیس و دیگر اعضای کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: از اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس بابت حمایت هایی که در ۸۳ روزگذشته از 

وزارت نفت داشته اند، تشکر می کنم.
وی افزود: در این مدت هم بنده و هم معاونان بنده 
در نشست های متعدد کمیسیون های تخصصی 
مجلس به ویژه کمیســیون انرژی حضور یافته و 

پاسخگوی نمایندگان مجلس بوده ایم.
اوجی ادامه داد: خوشبختانه در بحث فروش نفت 
با استفاده از ظرفیت های موجود توفیق های خوبی 

حاصل شده است.

معطل مذاکرات برجام نبوده ایم
وی با بیــان اینکــه در بخش ســرمایه گذاری 
فعالیت های خوبی آغاز شده است، گفت: در بخش 
حفظ و نگهداشت نفت و گاز قراردادهای خوبی 
آماده امضاســت؛ این فعالیت ها نشان می دهد ما 

منتظر مذاکرات نبوده ایم.
وزیر نفت به موضوع ســوخت زمســتانی اشاره 
کرد و افزود: زمانــی که وزارت نفــت را تحویل 
گرفتیم، مشــاهده کردیم که با ۴۰ میلیون متر 
مکعب کسری گاز روبه رو هستیم، اما با همکاری 
شرکت ملی گاز ایران و نشست های پرشمار امروز 
ذخیره سازی های سوخت زمستانی ما از پارسال 
بهتر است و با اقدام های انجام شــده امیدواریم 

زمستان را به  خوبی پشت سر بگذاریم.

تأمیــن اعتبــار خوبــی در زمینه 
مسوولیت های اجتماعی داشته ایم

وی به بخــش مســوولیت های اجتماعی نفت 
نیز اشــاره کرد و گفت: تأمین اعتبــار خوبی در 
زمینه مســوولیت های اجتماعی داشته ایم و با 
برنامه ریزی های انجام شده نقش وزارت نفت در 

این باره برجسته تر خواهد شد.
وزیر نفت بــه موضــوع تحویل قیــر رایگان به 
دستگاه های ذیربط نیز اشاره و بیان کرد: سهمیه ها 
در این باره مشخص و حواله ها نیز توزیع شده است 

که امیدواریم این موضوع به سرعت اجرایی شود.
اوجی به بحث مدیریت منابع انسانی وزارت نفت 
اشــاره کرد و افزود: ۱۰ هزار سمت سازمانی که 
در گذشته حذف شــده بود احیا شده است. برای 
نیروهای مدت موقت نیز امتیازهای خوبی در نظر 

گرفته ایم تا جبران حقوق و دستمزد آنها باشد.

پیام تبریــک مدیرعامل بانک 
مسکن به مناســبت روز کتاب، 

کتابخوانی و کتابدار
شــایان مدیرعامل بانک مســکن، به مناســبت 
گرامیداشت روز کتاب، کتاب خوانی، مطالعه را ضامن 
اعتالی فرهنگ جامعه دانســت. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن – هیبنا ، در پیام شایان آمده 
است: کتاب و کتاب خوانی و ارتقا و اعتالی فرهنگ 
و سطح سواد آحاد جامعه، پیوندی ناگسستنی دارند؛ 
لذا به همت مطالعه اســت که می توان شکوفایی و 
بالندگی جامعه را دید. بانک مسکن به عنوان سازمانی 
در خدمت مردم، در راستای مسوولیت اجتماعی خود 
وبا هدف تشویق به مطالعه، همواره با نگاه ویژه به این 
مقوله، با انجام اقدامات متعددی در سال های اخیر 
اعم از اغنای کتابخانه های مدارس در مناطق محروم 
و کتابخانه های مراکز بهزیستی و کم بضاعت، سعی 
در فراهم کردن امکاناتی برای تشویق آینده سازان این 

مرز و بوم به این امر مهم داشته است.

تغییر موقت سرشماره پیامکی بانک 
سامان برای مشترکان ایرانسل

بانک سامان با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد که تا 
اطالع ثانوی، پیامک بانکی مشتریانی که از بستر 
شبکه ایرانســل اســتفاده می کنند، با سرشماره 
۲۰۰۰۰ ارسال خواهد شد. به گزارش سامان رسانه، 
بانک سامان در اطالعیه خود خطاب به مشتریانی 
که از بستر شبکه ایرانســل برای دریافت پیامک 
بانکی استفاده می کنند، عنوان کرد که »با توجه 
به اختالل فنی به وجود آمده در ســامانه ارســال 
پیامک های بانکی تا اطالع ثانوی پیامک های بانک 
سامان را از سرشماره ۲۰۰۰۰ ارسال خواهد شد« بر 
این اساس، مشتریان در صورت بروز مشکل یا سوال 
می توانند به صورت ۲۴ ساعته با سامان ارتباط به 

شماره ۰۲۱6۴۲۲ تماس بگیرند.

خبر

نمایندگان بخش خصوصی در 
نشست بیست و هشتم خود در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران، عالوه بر 
گفت وگو و تبادل نظر در مورد 
مسائل روز اقتصاد کشور مانند تورم فزاینده، نرخ منفی 
ســرمایه گذاری و سیاســتگذاری های غیرصحیح، در 
دو گزارش مجزا به بررســی آثار و تبعات یارانه انرژی و 

همه گیری کرونا در اقتصاد کشور پرداختند.
بیست وهشتمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران، صبح سه شنبه ۲5 آبان ماه برگزار 
شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان 
و بررسی مهمترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکالت 
پیش روی فعاالن اقتصادی پرداختند. در این نشست 
هم چنین گزارش هایی در مــورد میزان یارانه انرژی در 
ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصــاد ایران، آثار 
همه گیری کرونا بر اقتصاد و عملکــرد مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اتاق تهران ارائه و در مورد آنها بحث و 

بررسی صورت گرفت.

دولت نمایندگانش در اتاق را معرفی کند
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران سخنان خود را 
با پرداختن به ضرورت حضور هر چه سریع تر و بیشتر 
نمایندگان دولت در جلسات هیات نمایندگان اتاق آغاز 
کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه هفته گذشته 
وزیر کشــاورزی چهار نفر از پنج نماینده این وزارتخانه 
در ترکیب هیات نمایندگان را معرفی کرده است، گفت: 
متاسفانه وزارت محترم صمت با گذشت نزدیک به چهار 
ماه از شروع فعالیتش، هنوز نمایندگان خود را معرفی 
نکرده در حالی که حضور نمایندگان این وزارتخانه در 
جلسات هیات نمایندگان اتاق می تواند در بهبود کیفیت 
مباحث و همفکری برای حل مشــکالت بسیار مفید و 

راهگشا باشد.
او افزود: البته هنوز برخی از نمایندگان معرفی شــده 
دولت قبل در جلسات شــرکت می کنند اما تعدادشان 
اندک است و حدود ۳ تا ۴ نفر از ۱5 نماینده این وزارتخانه 
در هر جلسه حضور دارند. امیدوارم وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت هرچه زودتر نمایندگان خود را به اتاق 
معرفی کنند و شاهد حضور فعال نمایندگان دولت در 

اتاق تهران باشیم.

روند انجام واکسیناسیون کرونا قابل تقدیر 
است

او در ادامه صحبت های خود از دولت به دلیل ســرعت 
بخشیدن به واکسیناسیون کرونا تشکر کرد و گفت: در 
چند ماه گذشته که دولت سیزدهم تصدی امور را برعهده 
گرفته است خوشبختانه واکسیناسیون با سرعت مناسبی 
انجام گرفته و طبق آخرین آمارها بیش از ۱۰۰ میلیون 

دز واکسن تزریق شده اســت و ایران از این لحاظ جزو 
کشورهای با شرایط خوب محسوب می شود. خوشبختانه 
کسب وکارها به حالت عادی برگشته و اضطرابی که در 
جامعه وجود داشــت، کاهش پیدا کرده است. مبارزه با 
کرونا و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون از موضوعاتی 
بود که دولت آن را به عنــوان اولویت اصلی اعالم کرد و 

خوشبختانه عملیاتی شد.

تورم، اصلی ترین اولویت اقتصاد کشور
خوانســاری با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگری که 
دولت به عنوان اولویت اعالم کرد کنترل تورم بود، گفت: 
امروز دولت، همه ارکان نظام و ما به عنوان بخش خصوصی 
مهم ترین وظیفه ای که برعهده داریم این است که امید را 
به جامعه برگردانیم؛ متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس 
در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار 
سرمایه مشاهده می شــود و در بلندمدت خسارت های 
جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
رئیس اتــاق بازرگانی تهــران گفت: متاســفانه طبق 
گزارش های رســمی کماکان در فصل اول سال جاری 
نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۳.5 درصد بوده است 
و می توان نتیجه گرفت که با کاهش ســرمایه گذاری، 
حجم کل اقتصــاد کاهش پیدا  می کند. تــا زمانی که 
ســرمایه گذاری در نرخ های مثبت و باال صورت نگیرد، 
نمی توانیم انتظار نرخ رشد باالی اقتصاد را داشته باشیم.

مسعود خوانساری هم چنین با اشاره به آخرین گزارش 
مرکز آمار از نرخ تورم گفت: تورم ساالنه منتهی به مهر 
۱۴۰۰ برابر ۴5.۴ درصد بوده است که اگرچه نسبت به 
ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش نشان می دهد اما کماکان 
نرخ باالیی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ 
به ۳9.۲ درصد رســیده که ۴.5 درصد افت پیدا کرده 
است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک 
بسته کاالیی به قیمت ثابت سال گذشته ۳9 درصد بیشتر 
هزینه پرداخت کرده است و این روال اگر ادامه پیدا کند 

برای معیشت خانوار و کل جامعه خطرناک خواهد بود.

او ادامــه داد: همان گونه که رئیس جمهــور و اعضای 
اقتصادی دولت هم اعالم کرده اند، اولویت اول کشور در 
حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ تا زمانی 
که به تورم تک رقمی پایدار نرسیم این آثار مخرب تورم بر 
زندگی مردم دارد، ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاری 
هم در کشــور صورت نمی گیرد. مردم هم برای حفظ 
ارزش پولشــان تالش می کنند که سرمایه هایشان را 
به دارایی های غیرمولد تبدیل کنند که باعث می شود 
اقتصاد کوچک تر و فقر بیشتر شود. بدون شک هرچه 
دیرتر به این مشــکل پرداخته شــود حل آن سخت تر 
خواهد شد. بنابراین هم اکنون که بحث تدوین بودجه 
مطرح است بهترین فرصت محسوب می شود تا به این 
مسائل رسیدگی شــود. دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ 
باید جلوی هر پیشــنهادی را که باعث افزایش بی رویه 
نقدینگی می شود، بگیرد و تالشش بر کاهش هزینه ها و 

افزایش درآمدهایش باشد.
رئیس اتاق تهران هم چنین به تــورم دالری کاالهای 
وارداتی هم اشــاره کرد و گفت: مرکز آمار تورم دالری 
را برای شــاخص قیمت کاالهای وارداتی سال ۱۳99 
نسبت به ۱۳9۸ معادل ۴7.۴ اعالم کرده است که ۳۰ 
درصد آن در ســال ۱۳9۸ بوده و ۱7 درصد بعد از آن؛ 
یعنی ما ۱7 درصد باز نسبت به سال ۱۳9۸ افزایش تورم 
دالری داشتیم. اگر تورم بین المللی را که بانک جهانی 
برای کاالهای مختلف ۳ تا ۴.5 درصد اعالم کرده در نظر 
بگیریم مابقی آن تورم داخل اســت به دلیل تحریم ها، 
عدم پذیــرش FATF و ... رخ داده و نشــان می دهد 
هزینه مبادله در کشور باال رفته است. یعنی ۱7 درصد 
هزینه بیشتری پرداخت کرده ایم و باتوجه به اینکه عمده 
واردات کشور کاالهای واسطه ای و مواد اولیه موردنیاز 
کارخانه هاست؛ اثر این موضوع روی تولید مخرب است و 

هزینه مبادله را باال برده.

آثار مخرب ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به 

تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و 
گفت: دولت در ۱9 آبان ماه الیحه ای دوفوریتی به مجلس 
ارائه کرد و در آن دو درخواســت داشــت؛ اول افزایش 
سقف ۸ میلیارد دالری ارز ترجیحی در بودجه مصوب 
سال جاری به ۱۲.6 میلیارد دالر بود و دوم اینکه بتواند 
به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات، مابه التفاوت 
قیمت ارز را به صورت کارت اعتباری یا پرداخت نقدی 
مستقیم به برای جبران افزایش قیمت به خانوار پرداخت 
کند. متاسفانه مجلس، فوریت این الیحه را نپذیرفت و 
رسیدگی به آن به صورت عادی در دستورکار قرار گرفت. 
البته برخی از نمایندگان مجلس هم اعالم کردند که این 
موضوع وظیفه خود دولت است و نیازی به مصوبه مجلس 
ندارد. با این حال تردیدی نیســت که رسیدگی به این 
موضوع از اساسی ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

او در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز 
ترجیحی براقتصاد و بودجه بیان کرد و گفت: عالوه بر 
اینکه ارز ترجیحی باعث فســاد و رانت و... می شود که 
پیش از این درباره آن بسیار گفته شده است؛ تخصیص 
این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می گذارد. در سال 
۱۳99 طبق گزارش های رسمی ۱۰.5 میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساســی پرداخت 
شــده که 5 میلیارد دالر آن از محل فروش نفت و 5.5 
میلیارد دالر هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق 
توسعه ملی تامین شده اســت. اگر 5 میلیارد دالر را با 
مابه التفاوت دالر ۴۲۰۰ تومانی با نرخ میانگین ۲۲ هزار 
تومان برای هر دالر محاســبه کنیم به رقم ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان می رسیم. این بودجه ای است که از طریق 
بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را باال برده  است و 

نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد.
خوانساری افزود: اگر در سال ۱۳99 معادل ۱۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود 75۰ هزار 
میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده 
است، یعنی عالوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... 
به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش 
نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کاالهای اساسی را 
تامین کند، چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و 

همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می شود.
او با بیان مثال هایی دیگر حرف خود را ادامه داد و گفت: 
برابر داده های موجود، دولت امروز باید گندم را با قیمت 
7 هزار تومان بخرد درحالی که آرد آن را به قیمت 6۰۰ 
تومان به نانوایی ها می دهند یعنی بدون در نظر گرفتن 
تبدیل گندم به آرد و تفاوت وزنی که حاصلش می شود؛ 
حدود 6۴۰۰ تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت 
می شود. هم چنین در ارتباط با برق، هزینه تمام شده هر 
واحد، حدود ۲ هزارتومان اســت درحالی که به قیمت 
۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان آن را به فروش می رسانند. با این وضع 
اعطای یارانه، دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد بعد از 
مدتی ته می کشد. بحث سامان دهی یارانه ها جدی است 
و دولت و مجلس باید دغدغه اصلی شان حل مشکل نظام 

یارانه ها باشد.

در نشست اتاق تهران  بر اولویت  حذف  ارز  4200تومانی و کنترل تورم  تاکید شد

آثار  مخرب   ارز  ترجیحی

رئیس جمهور:
در مذاکرات هسته ای برای لغو همه 

تحریم ها کامال جدی هستیم
روســای جمهور ایران و روسیه در گفت وگوی 
تلفنی با اشــاره به مواضع و همگرایی مشترک 
دو کشــور در موضوعات دوجانبــه، منطقه ای 
و بین المللی بر لزوم نهایی کردن ســند جامع 

همکاری بلندمدت تأکید کردند.
به گزارش ایسنا،  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
سه شنبه با قدردانی از تماس تلفنی »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه، اراده جمهوری 
اسالمی ایران را توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
با روسیه دانست و اظهار داشت: آمادگی داریم 
سند جامع همکاری های بلندمدت دو کشور را 
نهایی کنیم تا روند ارتقاء هر چه بیشتر روابط و 

همکاری های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه تهران و مســکو در 
بســیاری از موضوعات بین المللــی همگرایی 
و هم افزایــی دارند، اظهــار داشــت: مقابله با 
یکجانبه گرایی و تحکیــم چندجانبه گرایی از 

جمله وجوه مشترک دو کشور است.
رئیســی بر ضرورت همکاری های مشترک دو 
کشور در مسایل منطقه ای، تأکید کرد و گفت: 
تداوم حضور بیگانگان در ســوریه را بر خالف 
خواســت ملت و دولــت ســوریه و غیرقانونی 
می دانیم؛ چرا که ثبات و امنیت این کشــور را 

تهدید می کند.
رئیس جمهور با اشــاره به تحوالت افغانستان 
خاطر نشان کرد: حضور داعش در افغانستان را 
برای منطقه و این کشور خطرناک می دانیم که 
باید در مقابل خطرات این توطئه هوشیار باشیم.
رئیســی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
خواهان استقرار دولت فراگیر با حضور همه اقوام و 
گروه های سیاسی است و معتقدیم تشکیل چنین 
دولتی می تواند امنیت این کشور را تضمین کند.

رئیسی در ادامه با قدردانی از مواضع روسیه در 
دفاع از حقوق هسته ای و لزوم لغو همه تحریم ها 
علیه ملت ایران تاکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایران در مذاکرات کاماًل جدی است و به همین 
میــزان در تامین حقوق ملتمــان مبنی بر لغو 

تحریم ها هم جدیت داریم.
رئیس جمهــور همچنین از ابتکار روســیه در 
خصوص ثبات و آرامش در منطقه قفقاز استقبال 
کرد؛ همچنین دو طــرف در این مکالمه تلفنی 
تاکید کردند: هرگونه تغییر در ژئوپلتیک و تغییر 
مرزهای کشورهای منطقه قابل پذیرش نیست.

رئیســی در این گفت وگوی تلفنی همچنین از 
مساعدت رئیس جمهور و دولت روسیه در زمینه 
عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای و نیز 

در رابطه با تأمین واکسن کرونا قدردانی کرد.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه نیز 
در تماس تلفنی خود با تأکیــد بر اینکه تهران 
و مســکو از مواضع و همگرایی مشــترکی در 
بسیاری از موضوعات برخوردار هستند، گفت: 
مســکو از پیشــنهادات تهران در تدوین سند 
جدید همــکاری بلندمدت دو کشــور حمایت 
می کند و مصمم هستیم هر چه سریع تر نهایی 

و  اجرایی شود.
رئیس جمهور روســیه با تأکید بر اینکه مسکو 
به ارتقاء ســطح روابط اقتصادی و نهایی شدن 
برنامه های ســرمایه گذاری های مشــترک با 
ایران ارزش زیادی قایل اســت، گفت: شــاهد 
گرایشــات مثبتی برای ارتقاء روز افزون سطح 
همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین الملل 
هســتیم و بی تردید روند توســعه همکاری ها 

شتاب خواهد گرفت.
پوتین با اشــاره به همکاری های دو کشــور در 
موضوعات منطقــه ای بویژه ســوریه، گفت: با 
تالش مشترک توانستیم اســتقالل سوریه را 
حفظ کرده و کانون تروریست ها در این کشور را 
منهدم کنیم. البته همچنان باید همکاری های 
نزدیک خــود را بویژه در حــوزه های مختلف 

منطقه ای ادامه دهیم.
رئیس جمهور روســیه همچنین با حمایت از 
حقوق ملت ایــران در موضوع هســته ای ابراز 
امیدواری کرد در مذاکرات آینــده،  طرف ها، 
اراده سیاسی کافی برای خروج از شرایط فعلی 

را داشته باشند.
پوتین در ادامه با ابــراز نگرانی از اوضاع قره باغ، 
گفت: برای افزایش سطح اعتماد و همکاری در 
این منطقه به دنبال راه اندازی مکانیزم مشورتی 
۳+۳ هســتیم و امیدواریم جمهوری اسالمی 

ایران نیز از آن حمایت کند.
رئیس جمهور روســیه در پایان اظهار داشت: 
روسیه مصمم است همکاری در زمینه مقابله با 
کرونا و ارســال محموله های واکسن به ایران را 

همچنان ادامه دهد.

اخبار
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با افزایش قیمت اونس طال، قیمت سکه افزایش را تجربه 
کرد، در بازار ارز هم ارامش نسبی حاکم بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر در بازار روز گذشته 
تحت تاثیر سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران ۳5۰ 
تومان پایین رفت و حمایت ۲۸ هزار و 5۰۰ تومانی را از 
دست داد. قیمت دالر در انتهای معامالت روز گذشته  

۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
این اسکناس آمریکایی در ابتدای  بازار ارز روز گذشته 
۲5 آبان ۱۴۰۰ آرامش نســبی را تجربه کرد  و با ۱۰ 
تومان کاهش ۲۸ هــزار و ۱9۰ تومان نــرخ گذاری 
شــد. قیمت دالر  در پایان معامالت نیمــه اول روز 
 گذشــته  7۰ تومان کاهش یافــت و روی ۲۸ هزار و 

۱۲۰ قرار گرفت.

قیمت درهم ثابت ماند
قیمت درهم در بازار ارز روز گذشته نسبت به روز گذشته 
ثابت ماند. قیمت درهم در پایان معامالت دیروز  با 7 هزار 
و 7۲۰ تومان مبادله شد. با ضرب کردن قیمت درهم در 
عدد ۳.67۳ عدد ۲۸ هزار و ۳55 تومان به دست می آمد 

که از قیمت دالر در معامالت روز گذشته  قدری  باالتر بود.
سیگنال طال به قیمت سکه

قیمت اونس طال  روز گذشــته به ۱۸67 دالر رسید 
که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱5 درصدی داشته 
است. همزمان با افزایش قیمت اونس  طال ، قیمت سکه  
دیروز با ۱۲ ملیــون و ۴5۰ هزار تومان خرید و فروش 
شد. این فلز گران بهای داخلی در بازار روز گذشته ۲5 
هزار تومان پیشروی کرد و با ۱۲ میلیون و 5۲۰ هزار 

تومان مبادله شد. 
با احتساب قیمت ۲۸ هزار و ۱۲۰ تومان برای دالر اندازه 
قیمت واقعی سکه ۱۲ میلیون و ۳6۰ هزار تومان بود  و 
حباب قیمتی سکه ۱.۲9 درصد به دست می آمد. قیمت 
طال هم در بازار روز گذشته مانند روز گذشته نزول کرد. 
قیمت طال روز گذشته با ۱ میلیون و ۲6۰ هزار و ۱۰۰ 
تومان  بسته شد.  قیمت طال در بازار روز گذشته ۸ هزار 

و ۳۰۰ تومان ارزان شد  و با ۱ میلیون و ۲5۱ هزار تومان 
و ۸۰۰ تومان معامله شد. 

خبری که بازار ارز را بهم ریخت
در روز های اخیر اخبار زیادی منتشــر شده است که 
بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران ازاد شده است. 
این اخبار در ابتدا اثر خاصی روی بازار نداشت. ولی گفته 
می شــود زمانی که معامله گران مشاهده کردند که 
عرضه ارز به شکل معناداری افزایش پیدا کرده است با 

اطمینان در موقعیت فروش قرار گرفتند. 

وزارت خارجه آمریکا: آزادسازی پول های 
ایران را تایید نکرده ایم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی 
درباره خبر هایی در خصوص آزادســازی ۳.5 میلیارد 

دالر از منابع مسدودشده ایران گفت که »ایاالت متحده 
آزاد شدن هیچ گونه وجوه مسدودشده ای را تأیید نکرده 
است« و »تحریم های کنونی ما در ارتباط با ایران پابرجا 

خواهد بود و اعمال خواهد شد.«

افزایش عرضه در بازار متشکل
سید ابراهیم رئیسی معتقد اســت منابع ارزی و ریالی 
کشور در حال افزایش است و در صورت صحت این مسئله 
می توان به افت قیمت دالر امیدوار بود، اما وزارت خارجه 
آمریکا آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران را تایید 
نمی کند و می گوید تحریم های کنونی آمریکا در ارتباط با 
ایران پابرجا خواهد بود،  تنها دو هفته تا شروع دور جدید 
مذاکرات احیای برجام باقی مانده است و تغییر معناداری 
در موضع طرف ایرانی و آمریکایی مشــاهده نمی شود، 
بانک مرکزی و مقامات دولتی پیشاپیش از گشایش های 
ارزی سخن می گویند و افزایش عرضه در بازار متشکل 
مشهود است، اما به نظر نمی رســد قیمت دالر پایدار 
 شده باشد و رشد هفته گذشته قیمت دالر گویای این 

مسئله است.

دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که توسط رئیس 
جمهور به مجلس معرفی شده بود، نتوانست رای اعتماد 
نمایندگان را کسب کند. به گزارش اقتصادنیوز،  درحالی 
امروز زنگ جلسه علنی مجلس برای بررسی صالحیت وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش به صدا در آمد، که زمزمه 
مخالفت نمایندگان بــا او از زمان معرفی به صحن علنی 
شنیده می شود و احتماالت درباره رأی نیاوردن مسعود 
فیاضی بیشــتر از رأی آوری او بود. احتماالتی که رنگ 
واقعیت گرفت و فیاضی از مجلس رأی اعتماد نگرفت تا 

کارسرپرستی این وزارتخانه به اذن رهبری کشیده شود.

علت مخالفت با فیاضی چه بود؟
نسبت فامیلی با علیرضا زاکانی شهردار تهران، نداشتن 
ســابقه کافی در وزارت آموزش و پرورش، نحوه کسب 
کردن مدارک تحصیلی، مخالفت هایش با موسیقی و 
ممیزی های مجله رشد در کنار ردپایش در طرح صیانت 
از فضای مجازی سبب ایجاد حواشی زیادی برای او شده 
بود. در نهایت امروز وزیر پیشــنهادی همراه با رئیس 
جمهور و برخی دیگر از دولتمردان به بهارستان آمد تا 
در معرض رأی نمایندگان قرار گیرد.  پس از آغاز جلسه 
به ریاست محمد باقر قالیباف، رضا حاجی پور، سخنگوی 
کمیســیون آموزش پشــت تریبون مجلس رفت و از 

مخالفت اعضای این کمیسیون با مسعود فیاضی خبر داد. 
در بخشی از این گزارش تاکید شده بود »فیاضی از جامعه 
بزرگ معلمان نبوده و سابقه معلمی و تدریس در مدارس 
دولتی را ندارد.« سخنگوی کمیسیون این را هم گفت که 
»مدرک کارشناسی فیاضی مورد تایید قرار گرفته، ولی 
ایشان فاقد مدرک دکتری می باشد. و علی رغم جامعیت، 
واقع گرایی و انسجام در برنامه های ایشان شاخص های 
کمی و ســنجش پذیر و زمان بندی شده در برنامه های 
ایشان ذکر نشده است. بین اهداف، راهبرد و رویکردها در 

برنامه ایشان مرزبندی دقیقی وجود ندارد.«
پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، نوبت به ابراهیم 
رئیسی رسید تا برای دفاع از وزیر پیشنهاد خود پشت 
تریبون قرار بگیرد. او با اشــاره به روند انتخاب فیاضی 
خطاب به بهارســتانی ها گفت: با بررسی هایی که در 
کارگروه ها انجام شد دکتر فیاضی از کسانی بود که در 
مصاحبه های مختلف کار گروه هــا از جایگاه ممتازی 
برخوردار شــد. خود من هم با ایشــان مصاحبه کردم. 

دوســتان مورد اعتمادی در این حوزه با آقای فیاضی 
مصاحبه کردند و ایشان را فرد صالحی برای این مسئولیت 
دانستند.وی ادامه داد: توصیه افراد به هیچ عنوان تاثیر 
گذار نیست،  آنچه مهم اســت برای خودم حجت الهی 
است. تا خودم حجت نداشــته باشم اگر همه هم جمع 
بشوند من اقدامی نمی کنم. باید شایستگی ها احراز شده 
باشد.رئیس جمهور همچنان با اشاره تلویحی به رابطه 
خویشــاوندی فیاضی با علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
گفت: ممکن است افراد با هم اقوام و خویشاوند باشند، اما 
دستاوردهای زندگی خودشان مورد توجه قرار می گیرد، 
باالخره هر کس در زندگی دستاوردهای علمی دارد، از 

این رو  خود فرد مورد بررسی قرار می گیرد.

نصف وزرای تو از مدرسه امام صادق هستند
پس از دفاعیات رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی، موافقان 
و مخالفان فیاضی به نوبت به بیان اظهارات خود پرداختند 
که در این میان، کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا 

با اشاره به حضور پر تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه امام 
صادق)ع( در کابینه رئیس جمهور گفت: از رئیس جمهور 
و هیات دولت تشکر می کنم و مجلس هم همیشه با دولت 
همراهی کرده اســت اما،  نصف وزرای تو رئیس جمهور 
از مدرســه امام صادق هستند. نداشــتن سوابق کافی 
در آمــوزش و پرورش، ردپای البی هــا در معرفی وزیر 
پیشــنهادی، عدم تجربه کافی مدیریتی، ابهام بر سر 
مدارک تحصیلی و ...از جمله علت های مخالفت با فیاضی 
بود . موافقان وزیر پیشنهادی هم از نقش پدرخوانده ها در 
جوسازی ها علیه فیاضی گفتند، تحول گرا بودن، جهادی 
و ضدفساد بودن از دیگر علت های موافقت نمایندگان با 

این وزیر پیشنهادی بود.
 

بر 40 ساختمان در تهران نظارت کردم
سپس نوبت به مسعود فیاضی رســید تا نمایندگان را 
برای کسب رای اعتماد قانع کند. او در پاسخ به انتقادات 
نمایندگان برای عدم سابقه در حوزه معلمی و مدیریتی 
گفت: عده ای گفتند من در مدرسه نبوده ام من 7 سال 
در مدرسه فعالیت داشتم، عده ای گفتند من از خانواده 
آموزش و پرورش نیستم، دوستان در این خصوص باید 
بگویم که آموزش و پرورش ابعــادی دارد که اگر وزیر 

متخصص آن نباشد موفق نخواهد بود.

تعداد    فروشندگان   در  بازار  ارز  افزایش  یافت

روند   نزولی  قیمت   دالر

موافقان و مخالفان مسعود فیاضی چه گفتند؟

مجلــس با رئیسی همــراه نشد
وزارت آموزش و پرورش بی وزیر ماند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان سکه در میانه کانال ۱۲ میلیون تومانی
قیمت سکه در بازار تهران )سه شنبه، ۲۵ آبان ماه( با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ 

هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۳ 
هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۴۳۱ هزار تومان شد.

بانک ها
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اولویت مهار تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

در استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای بورس چند ابهام وجود دارد که بهتر است قبل از اجرای آن شفاف سازی شود. ابهام اول اینکه آیا در حال حاضر شاخص بورس مشکل دارد و باید برای تقویت و رشد شاخص دولت وارد 
شود. چه انتظاری از وضعیت شاخص وجود دارد که در ماههای اخیر برآورده نشده و دولت را مجاب کرده است منابع صندوق توسعه را برای این منظور استفاده کند. شاخص بورس در سال 1400 نسبت به سال گذشته در وضعیت به مراتب 
بهتری قرار دارد و نمی توان توجیه دولت را قبول کرد.  در سال 99 شاخص بورس به عدد 2 میلیون رسید و در بدترین حالت به 1 میلیون و 100 کاهش یافت. آیا با این شواهد ضرورتی دارد که منابع واریز شود. به عبارتی شاید رشد 2 میلیونی 
شاخص انتظار نابجایی ایجاد کرده است و رقم کنونی شاخص قابل قبول نیست. دوم اینکه مقدار نرمال شاخص در شرایط فعلی چقدر باید باشد. از نظر دولت شاخص چقدر باید باال برود تا نرمال شود. فرض بر این است که مداخله دولت با 
تزریق منابع به تثبیت بورس منجر خواهد شد. اما آیا صندوق توسعه ملی منابعی دارد که بتوان از آن استفاده کرد. آیا صندوق توسعه ملی منابع قابل دسترسی دارد و یا مانند دولت قبل خواستار استفاده از منابع بلوکه شده صندوق هستند. 
به این صورت که منابع بلوکه شده را به بانک مرکزی بفروشند و ریال بگیرند. این موضوع موجب تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد. اما نکته مهم تر اینکه آیا فوریت های مهم تری در اقتصاد وجود ندارد که دولت باید در بورس وارد شود. بهتر 
است دولت بورس را رها  کند و اقتصاد را نجات دهد. اقتصاد در حال از دست رفتن است و اولویت ها توسط دولت رها شده است. افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی سر به فلک کشیده است. بنابراین اولویت باید اصالح قیمت ها و کمک 
به کاهش قیمت ها در بازار کاالها و خوراکی باشد. باید توجه کرد که اقدام دولت در حمایت از بازار برای کمک به سهامداران خسارت دیده اتفاق می افتد یا برای اصالح بازار و کمک به تطبیق آن با واقعیت های اقتصاد مد نظر است؛ در صورتی 

که علت مداخله در بازار حمایت از متضرران بازار سرمایه باشد می توان گفت این اقدام برخالف فلسفه و هدف دخالت دولت در بازار است و بیشتر از آنکه به بهتر شدن وضعیت کمک کند به انحراف بیشتر در روند بازار سرمایه می انجامد.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران 
گفت: تعداد زیادي از فعاالن این صنف خواهان اخذ 
پروانه کسب هستند که متاســفانه فاکتورهاي اداره 
بهداشــت براي تایید، مانع از صدور پروانه مي شود. 
این افراد بدون پروانه در حال فعالیت هستندکه اگر 
اداره بهداشت با اتحادیه همکاري کند مي توانیم آنها را 
تحت پوشش اتحادیه آوریم و طبق قانون اجازه فعالیت 

بدهیم و در صورت تخلف براحتي رسیدگي شوند.
سعید درخشاني، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد 
پروتئیني تهران در خصوص فعالیت شرکت تعاوني 
اتحادیه گفت: سال هاست که شرکت تعاوني اتحادیه 
در حال فعالیت است. اتحادیه به دلیل اینکه نمي تواند 
فعالیت مالي داشته باشد، تمام اقالمي را که به صورت 
تنظیم بازار توزیع مي شود، خریداري و به فروش مي 
رساند. این شرکت تعاوني داراي 1۷0 عضو سهام دار 
است؛ اما به تمامي اعضا اجناس تنظیم بازاري را توزیع 

مي کند. این اقالم شامل برنج، مرغ و شکر است.
وي اضافه کرد: اگر عرضه و تقاضا باالنس خود را حفظ 
کند، بازار مي تواند به دادو ستد خود بدون کوچکترین 
کمبود و یا نیاز به اقالم تنظیم بازاري، ادامه دهد، اما در 

شرایطي که رقابت وجود ندارد شاهد برنامه ریزي براي 
توزیع کاالي تنظیم بازار هستیم. سوپر مارکت ها بر 
اساس قیمت هایي که بر روي کاالها درج شده اجناس 

را مي فروشنددر غیر این صورت جریمه خواهند شد.
درخشــاني در خصوص اعالم نرخ برخــي از اقالم از 
سوي سازمان حمایت بیان داشت: همیشه اتحادیه 
طبق هر بخشنامه اي که از سوي اتاق اصناف تهران 
ابالغ مي شود عمل مي کند. این بار بخشنامه مبني بر 
اعالم قیمت برخي از کاالها از سوي سازمان حمایت 
است. اتحادیه نیز بخشنامه را به زیر مجموعه خود که 
حدود ۵00 عضو با پروانه و 400 عضو در حال اقدام 

دارد ابالغ مي کند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران 
گفت: تعداد زیادي از فعاالن این صنف خواهان اخذ 
پروانه کسب هستند که متاســفانه فاکتورهاي اداره 
بهداشــت براي تایید، مانع از صدور پروانه مي شود. 
این افراد بدون پروانه در حال فعالیت هستندکه اگر 
اداره بهداشت با اتحادیه همکاري کند مي توانیم آنها را 
تحت پوشش اتحادیه آوریم و طبق قانون اجازه فعالیت 

بدهیم و در صورت تخلف براحتي رسیدگي شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران خاطر 
نشان کرد: ۵0 درصد از گوشت مرغ مورد نیاز بازار با 
قیمت مصوب کیلویي ۳1 هزار تومان تامین مي شود.
مهدي یوسف خاني، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهي تهران با اشاره به کمبود گوشت مرغ گرم در 
بازار، گفت: عرضه گوشت منجمد باهدف کاهش تقاضا 

براي گوشت مرغ گرم صورت گرفت.
وي با اشاره به تفاوت قیمت مرغ منجمد با مرغ گرم، 
تصریح کرد: مرغ منجمد کیلویي 20 هزار تومان در 
تمامي واحدهاي صنفي عرضه میشود. این در حالي 
است که مرغ گرم با قیمت مصوب کیلویي ۳1 هزار 
تومان به فروش میرسد. 11 هزار تومان اختالف قیمت 
بین این محصول وجود دارد و همین مســئله خرید 

گوشت منجمد را براي مردم جذاب کرده است.
وي در پاسخ به این پرسش که چه عواملي باعث تفاوت 
قیمت مرغ منجمد و مرغ گرم شده است، بیان کرد: به 

نظر من کیفیت مرغ منجمد با مرغ گرم چندان متفاوت 
نیســت. دولت براي اینکه مرغ منجمد با این نرخ در 
بازار توزیع شود یارانه قابل توجهي به تولیدکنندگان 
پرداخت میکند تا مصرف کنندگان توان خرید این 
محصول را داشته باشند. یوسف خاني بابیان اینکه مرغ 
با نرخ مصوب تمام نیاز بازار را تامین نمیکند، بیان کرد: 
نرخ بازار آزاد با نرخ مصوب حداقل 4 تا ۵ هزار تومان 
فرق دارد و قیمت مرغ گرم آماده طبخ بین ۳۵ تا ۳۷ 
هزار تومان است. البته باید این نکته را بگویم که مرغ 
با نرخ مصوب تنها ۵0 درصد نیاز بازار را تامین میکند.

وي با بیان اینکه در تامین مرغ گرم با مشکالتي مواجه 
هستیم، بیان کرد: تولیدکنندگان مرغ با مشکالتي 
چون افزایش قیمت جوجه یک روزه و کمبود نهاده 
و خوراک طیور دســت و پنجه نرم میکنند و همین 
مسائل دست به دست هم داده تا قیمت مرغ در بازار 

آزاد روند صعودي به خود بگیرد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي تهران در خصوص نرخ 
اعالمي نان سنگکي از سوي سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان بیان داشت: در مدت هشت 
ماهي که در انتظار تایید نرخ درخواستي اتحادیه براي 
نان بودیم و اکنون اعالم شده، بسیاري از اقالم چند برابر 
گران شده است؛ لذا درآمد نانوایان بازهم کفاف امور را 
نمي دهد. اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي 
تهران گفت: جدول اعالمي از سوي رئیس اتاق اصناف 
تهران به اتحادیه صنف نان سنگکي اعالم و اتحادیه نیز 
به تمامي اعضاي تحت پوشش خود ابالغ کرد. در این 
جدول براي نان سنگکي دو نرخ 2000 توماني و ۳000 
توماني در نظر گرفته شده است در حالي که در ابتداي 
سال 1400 تقاضاي اتحادیه مبني بر افزایش نرخ نان 
به سازمان ارسال شد؛ اما در مدت هشت ماهي که در 
انتظار تایید نرخ نان بودیم و اکنون اعالم شده، بسیاري 
از اقالم چند برابر گران شده است که نمونه آن افزایش 

بین ۳0 تا 40 درصدي مزد کارگر است.
وي در ادامه افزود: کارگران نانوایي ها باید از تخصص 
کامل و کافي برخوردار باشند. کارگر نانوایي که از 24 
ساعت شبانه روز تنها 2 تا ۳ ساعت استراحت مي کند 
در صورت برطرف نشدن تقاضاي افزایش مزد از کار در 
نانوایي امتناع مي کند؛ لذا کافرما مجبور است به جهت 
نگه داشتن کارگرش با تقاضاي او موافقت کند. از سوي 
دیگر در صورت عدم موافقــت به کارهاي کاذبي مي 

پردازد تا بتواند مخارج خود را تامین کند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي تهران اظهار داشت: 

اکثر کارگران نانوایي شهرستاني هستند. در صورت 
عدم رضایت از مزد و حقوق به شهرستان خود بر مي 
گردند و کارفرمایان نانوایي با کمبود کارگر مواجه مي 
شوند. از سوي دیگر افزایش مزد کارگر در توان کارفرما 
نیست، بنابراین از زمان درخواست افزایش نرخ تا زمان 
ابالغ ده ها تغییر در انواع نرخ ها و هزنیه هاي کارفرماي 
نانوایي ایجاد مي شود که باز با اینکه نرخ افزوده شده، 

کفاف امورات نانوایي ها را نمي دهد.
پابرجا از کم شــدن رغبت کارگــران نانوایي در کار 
گفته و افزود: با روندي که اکنون مي بینیم، مشاغل 
دیگر براي کارگران نانوایي هم راحت تر اســت و هم 
دستمزد بهتري دریافت مي کنند. با لحاظ اینکه کارگر 
باید از قشر جوان باشد و میان ساالن و سالخوردگان 
توان کار در نانوایــي را ندارند، پیش بیني مي کنم تا 
دو ســال آینده ۵0 درصد نانوایي ها به خاطر نبودن 

کارگرمتخصص تعطیل شود .
وي در ادامه در رابطه با نرخ هــاي اعالمي براي نان 
ســنگک گفت: به اعضا اعالم کردیم تا با قیمت هاي 
اعالم شده نان را بفروشند. شایان توجه است که هر 
کیسه 40 کیلویي آرد از نوع یارانه اي نوع )1( ۳۳هزار 
تومان که با نرخ هر قرص نان 2000 تومان و هر کیسه 
40 کیلویي آرد از نوع یارانه اي نوع )2( 4۸هزار تومان 
است که با نرخ هر قرص نان ۳000 تومان به فروش مي 
رسد. در صورت درخواست و سفارش مشتري هر روي 
یک قرص نان براي اضافه کردن کنجد 1000 تومان به 

نرخ نان اضافه مي شود.

دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر 
با اشاره به اصالح قیمت خرید تضمینی چغندر قند 
گفت: پیش بینی می شود اگر سال آینده مشکل آب 
نداشته باشیم گام بزرگی به سمت خودکفایی برداریم. 
بهمن دانایی درباره اصالح نرخ خرید تضمینی چغندر 
قند و افزایش قیمت چغندر بهــاره به 1۷00 تومان 
گفت: جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست 
های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی تشکیل 
شد و با مساعدت شخص وزیر و همراهی قابل تقدیر 
اعضای شورا، قیمت چغندر برای سال زراعی 1400-

1401 اصالح و تصویب شد.
وی اضافه کرد: براین اســاس قیمت چغندر بهاره بر 
مبنای عیار 1۶ هر تن 1۷000 ریالو قیمت چغندر 
پاییزه بر مبنای عیار 1۵ هر تن 1۶,410 ریال تصویب 
شــد ضمن اینکه کمک کرایه برای چغندر بهاره به 
ازای هر تن 1,000 ریال و کمک کرایه برای چغندر 
پاییزه به ازای هر تن 1,۳00 ریال تعیین و تصویب شد. 
دانایی گفت: همچنین به ازای هر تن چغندر تحویلی 
به میزان 2 کیلوگرم قند یا شکر به قیمت هر کیلوگرم 

22,000 ریال و به میزان 20 کیلوگرم تفاله خشک 
به قیمت هر کیلوگرم ۸,000 ریال بعنوان جایزه به 

کشاورزان تحویل خواهد شد.
وی با بیان اینکه به اعتقاد بنده این قیمت مناسب است 
و بر همین اساس پیش بینی می کنیم که استقبال 
خوبی از کشت این محصول شود، ادامه داد: امسال 
اصالح قیمت سه ماه زودتر از ســال گذشته انجام 
شد و همین مسأله یکی از مهم ترین دالیلی ترغیب 

کشاورزان به کشت چغندر است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: هر چند برای 
پیش بینی میزان تولید ســال آینده زود است اما به 
نظرم اگر مشکل آب نداشــته باشیم، قدم بزرگی به 
سمت خودکفایی بر می داریم. دانایی اضافه کرد: اگر 
اصالح قیمت انجام نمی شد سال آینده میزان تولید 
چغندر به 4 میلیون تن هم نمی رسید. وی با اشاره به 
افزایش شدید قیمت جهانی شکر گفت: هم اکنون 
قیمت شکر تولید داخل نسبت به شکر وارداتی دارای 
مزیت است و همین مسأله می تواند به تولید پایدار این 
محصول و خودکفایی واقعی در این حوزه کمک کند.

در 100 روز نخست حضور 
ســید ابراهیم رئیسی در 
پاســتور، بدتریــن بــازار 
»بورس« و بهتریــن بازار 
»اجاره مسکن« بوده است. 
دالر 12 درصد، ســکه 11 درصد، بورس 2 درصد، 
قیمت مســکن ۵ درصد، اجاره مســکن 21 درصد 
و قیمت پراید 1۷ درصد افزایــش را تجربه کردند. 
بازارهای مالی و کاالیی، همه در یک نکته مشترکند؛ 
رشد بسیار کمتر از تورم. نرخ تورم ساالنه مهر 1400 

برای خانوارهای کشور  4۵,4 درصد است.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری 
از مردم نگران کاهش قدرت خرید خود هســتند و 
برای حفظ ارزش سرمایه های خود تالش می کنند. 
لذا آگاهی از شــرایط بازارهای سرمایه مانند بورس، 
مسکن، طال، ارز و ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت یافته 
است. در حال حاضر تمامی بازارها شرایط خاص خود 
را داشته و برای فعالیت در هر کدام، داشتن اطالعات 
تخصصی در مورد همان بازار بسیار مهم است. اما نکته 
ای که می توان بیان کرد این است که تمامی این بازارها 
در میان عموم رسمیت داشته و افراد بسته به سرمایه و 

دانش خود به یکی از آن ها ورود پیدا می کنند. 
اما اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد و در 
شرایط کنونی سرمایه گذاری در کدام بازار بهتر است 
اختالف ها بسیار است. چرا که در شرایط فعلی بسیاری 
از بازارها رشد بسیار تند و سریعی را اخیرا تجربه کرده 
اند و به اصطالح اشباع شده اند و احتمال رشد چند باره 
آن ها در مدت زمان کوتاه پایین است. فعاالن اقتصادی 
بر این باورند که بی انضباطی ها منجر به تشدید تورم 
شــده و اجازه نداد دارایی مردم حتی به اندازه سال 
گذشته ارزش داشته باشند. همچنین به دلیل رشد 
بی حساب و کتاب اجاره بها دالالن سودهای کالنی از 
این بازار به جیب زدند و مردم و اجاره نشینان ناچار به 

تبعیت از این نرخ ها شده اند. 
البته هرچند قیمت مســکن در تهــران، همچنان 

باالی ۳1 میلیون تومان اســت، امــا میزان بازدهی 
ساالنه آن از 92 درصد در فروردین امسال به 1۸٫۵ 
درصد در مهر ماه امسال رسیده است. در واقع میزان 
بازدهی ساالنه مسکن در مهرماه امسال یک پنجم 
 میــزان بازدهی ســاالنه بازار مســکن در فروردین 

ماه امسال است.
از سوی دیگر ابهامات مکرر در فضای مراودات سیاسی 
و بین المللی و برجامی، وعده هایی که از گشــایش 
حکایت داشــت، انتظار و ابهام درمورد دسترســی 
ایران به منابــع ارزی که مشــخصا درمــورد کره 
جنوبی محقق نشد و... نیز بازار سرمایه را با ابهامات 
زیادی مواجه کرده اســت. بازار ســرمایه به صورت 
تکنیکال در ســال 1۳9۸، 1۸۷ درصــد بازدهی و 
در ســال 1۳99، 1۵۵ درصد بازدهی داشته است. 
ســال 1400 برای بازار ســالی با ثبات و نه رکودی 
است. درواقع نمی توان انتظار بازدهی قابل توجهی 

داشت اما با توجه به کسری بودجه 400 هزار میلیارد 
تومانی دولت که به نوعی تورم را در اقتصاد کشــور 
نوید می دهد، برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه، 
سرمایه گذاری در  بازار سرمایه را تا حدودی توجیه 
می کند. به نظر من بهترین میزان بازدهی قابل پیش 
 بینی برای بازار ســرمایه در ســال جاری 20 تا ۳0 

درصد است.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: متاسفانه باید به این نکته اشاره 
کرد که با توجه به افزایش روز افزون تورم و چشم انداز 
نامشخص مذاکرات برجام، انتظارات تورمی روز به روز 
باالتر می رود و بر همین اســاس نرخ اجاره بها نیز در 
ماه های پیش رو افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. 
مهدی ســلطان محمدی اضافه کــرد: دالالن بازار 
مسکن بخصوص در بازار اجاره حضور پررنگی دارند 
و از مزایای افزایش نرخ ها به نفع خود اســتفاده می 

کنند. سود سرشار بازار اجاره بسترها را برای حضور 
افراد غیرمتخصص و دالال فراهم کرده است. سودهای 
بسیاری به جیب دالالن در بازار مسکن می رود و موج 
سواری افراد غیرمتخصص در این بازار به ضرر مردم 

تمام شده است.
به گفته این کارشناس بازار مسکن دولت می بایست 
در گام اول با کنترل نرخ تورم به داد مردم برســد تا 
ســرمایه های مردم در بازارهای دارایی بیشتر از این 
ارزش خود را از دست ندهد. علت اصلی افزایش قیمت 
مسکن و به تبع آن اجاره بها، رشد افسار گسیخته تورم 
در کشور است. سرمنشا این بحران نیز کسری شدید 
بودجه دولت به دلیل تحریم ها و فروپاشی برجام است. 
در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه 
خود با اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تورم 
 بسیار شــدیدی را به جامعه تزریق می کند و ارزش 

سرمایه گذاری در هر بازاری از دست می رود. 

كدام بازارها در 100 روز نخست دولت سیزدهم بیشترین بازدهی را داشته اند؟

موج سواری  دالالن در بازار  اجاره
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بازار سرمایه در ماههای اخیر 
 روزهــای خوبی را ســپری 
نمی کند. ســتاد هماهنگی 
اقتصادی در تازه ترین جلسه 
خــود از اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی به منظور حفظ تعادل در بورس و 
بهبود شاخص خبر داده است. در حالیکه تجربیان گذشته 
نشان می دهد این پمپاژ پولی تاثیری در روند رشد بورس 
ندارد تصمیم دوباره در رابطه با تزریق پول از این صندوق 
جای سوال دارد. روند نامناسب بورس در ماههای اخیر به 

دلیل عوامل پیچیده ای است که هر کدام از آنها می بایست 
در مسیر بهبود قرار بگیرند.  همچنین سهامداران در تجربه 
قبلی حمایت از بورس از منابع صندوق توسعه ملی خاطره 
خوبی ندارند و در نهایت آن حمایت آنچنان تاثیر خاص و 
قابل توجهی بر روند بازار نگذاشته بود. البته گزارش تفریغ 
بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که شورای عالی 
بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توســعه ملی به 

صندوق تثبیت بازار سرمایه تعلل کرده است.
در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ بودجه سال 1۳99 
آمده اســت  که "تأخیر و تعلل )۳( ماهه شورای عالی 
بورس در تصویب تزریق مبلغ 1.۵00 میلیارد تومان از 
محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 

سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل 
از کارمزدهای وصول شدهی مربوط به خرید و فروش 
سهام در ســال 1۳99 )مبلغ 2۶،000 میلیارد تومان( 
در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک 
فعل بوده است. " بر اساس این گزارش، یکی از راه های 
تعادل بخشی بازار ســرمایه تزریق یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود 
که همواره حاشیه های زیادی را در پی داشت. درواقع با 
ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه از سال گذشته، زمزمه 
های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رســید که مرحله 
نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد 

اما خبری از مراحل بعدی نشد. در این راستا چند ماه قبل 
صندوق توسعه ملی اعالم کرد که بعد از مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی مبنی بــر اختصاص منابع صندوق به 
بازار سرمایه، فرایند آن بالفاصله در صندوق بررسی و در 
دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان 
بورس از بانک مرکزی و مشکالت تسعیر نرخ ارز توسط 
بانک منجر به اجرایی نشــدن مصوبه شده است. البته 
بورسی ها این ادعا را رد و اعالم کردند که تمامی مکاتبات، 
پیگیری ها و پیوســت های مرتبط با دستور حمایت 
صندوق توسعه ملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک و 

شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.

دولت برای بازگشت رونق به بورس به سراغ صندوق توسعه ملی می رود؟

پمپاژ  پول  برای  تعادل  بورس
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

تعطیلي ۵0 درصد نانوایي ها تا دو سال آینده به خاطر نبود كارگر 

نرخ نان کفاف امور نانوایان سنگکي نيست

استقبال کشاورزان از اصالح قيمت چغندر قند

فاکتورهاي اداره بهداشت بزرگترین مانع صدور پروانه کسب

۵0 درصد بازار مرغ با نرخ مصوب تامین مي شود

اختالف ۱۱ هزار توماني گوشت گرم و سرد
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قبض های نجومی تلفن از كجا می آيند؟
برخی از مشترکان در حالی قبض های نجومی تلفن دریافت می کنند که این 
قبض ها به دلیل تماس با شماره هایی از کشورهای خارجی است و در نتیجه 
برقراری تماس با آنها برایشان هزینه زیادی در پی داشته است. در سال های 
 »Wangiri Scam« یا »Wangiri Fraud« گذشته مشــکلی با نام
برای اپراتورها به وجود آمده است که در آن مهاجم یک سری شماره های 
ویژه یا پرمیوم )premium( تهیه  و از آن ها به صورت رندوم به شماره های 
سراســر دنیا تماس هایی را برقرار و بالفاصله قطع می کند تا یک تماس از 
دست رفته )Missed Call( در گوشی قربانی مشاهده شود. شماره های 
پرمیوم شماره هایی هستند که جهت ارائه سرویس خاصی ایجاد شده اند و 

هزینه ی تماس با آن ها بیش تر از حالت معمولی است.
تعداد زیادی از مشترکان تلفن عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، اقدام 
به برقراری تماس با فرد تماس گیرنده کنند؛ به دلیل آن که این تماس ها 
از سرشماره های بین المللی برقرار می شــود، به محض تماس هزینه های 
سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل می شــود. برای جلوگیری از این نوع 
 missed( کالهبرداری الزم است درصورت مشاهده تماس ازدست رفته
call( به کدهای تمــاس در زمان تماس دقت کنیــد و در صورتی که در 
زمان تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد دیگری 

شماره گیری شد، بالفاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنید.
درحالی که در سال های گذشــته، این نوع کالهبرداری مرسوم شده و در 
برهه های مختلف زمانی کاربران را دچار مشکل می کند، محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ســابق ارتباطات و فناوری اطالعات که پیش از حضور در 
مسند وزارت، در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به کار بود، در کانال 
تلگرامی به این موضوع پرداخت و نوشته است: سال ۱۳۹۵ که مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت شــدم، در همان ماه اول با یک صورتحساب 
بسیار کالن از سوی یک شرکت از کشورهای همسایه مواجه شدم. مطابق 
آن صورتحساب، باید حدود ۵/۲ میلیون دالر بابت مکالمات بین الملل به 

آن شرکت پرداخت می کردیم.
او در ادامه توضیح داد: از بخش فناوری خواستم تا ریز تماس های صادره ی 
ایران به آن کشور را تهیه و برایم بفرستد، لیست اکسل که رسید، شروع به 
تحلیل کردم، ۹۵ درصد کل تماس ها، تنها با حداکثر ۲۰ شماره تلفن گرفته 
شده بود؛ آن هم به مدت های طوالنی. تقریبا مبدا همه ی تماس ها هم از 
تلفن های خانگی ایران بود. موضوع را در جلسه به کارشناسان توضیح دادم 
و آنها پاسخ دادند این تماس ها مشهور به TV Show هستند. کانال های 
ماهواره ای مردم را به تماس با خود تشــویق می کنند و این تماس ها که 

عمدتا گران هم هستند، از سوی مشترک برقرار می شود.
همچنین در حالی که برخی از مشترکان برقراری چنین تماسی را تکذیب 
می کنند، آذری جهرمی دراین خصوص توضیــح داد: با پیگیری مداوم، 
باالخره در برخی مراکز مخابراتی، دستگاه های پیدا کردیم که به صورت 
غیرمجاز نصب شــده بود و با جعل شــماره مردم و تماس با این شــماره 
تلفن های گران قیمت، مبالغ زیادی را به جیب ســوداگران می ریختند و 
از جیب مردم دزدی می کردند. ســود هم به جیب یک شبکه ی مافیایی 
می رفت. یک محاسبه سرانگشتی نشان داد که در تنها در آن سال مبلغی 

معادل ۱۰۰ میلیارد تومان از مردم کالهبرداری شده بود.
او خاطرنشــان کــرد: اول که ســازمان تنظیــم مقــررات از اپراتورها 
خواســت که آن تماس ها را از صورتحســاب های صادره ی مردم حذف 
شود، سپس دســتور دادم صورتحســاب شــرکت خارجی هم پرداخت 
نشــود و پیگیری حقوقی آغاز شود؛ دســت آخر هم یک سیستم مقابله 
بــا کالهبــرداری )Fraud Management System( در شــرکت 
زیرســاخت نصب شــد. دو ســال و اندی قبــل، در راســتای پیگیری 
سیاســت رفع انحصارها، با مصوبه ی کمیســیون تنظیم مقررات، انتقال 
مکالمات بین الملل از انحصار شرکت زیرســاخت خارج و به اپراتورهای 
 ایرانی ســپرده شــد. حاال خود اپراتورها باید از این نــوع کالهبرداری ها 

جلوگیری کنند.
آذری جهرمی با اشاره به اعتراض کاربران نســبت به دریافت قبض های 
نجومی بیان کرد: چندی است در اینســتاگرام، پیام های زیادی از مردم 
دریافت می کنم که از دریافت قبض های نجومی شــاکی هستند. سئوال 
در مورد تماس های از دســت رفتــه)Missed Call( از کشــورهای 
خارجی )به ویژه آفریقایی( کــه هزینه تماس با آنها گران اســت هم  در 
توئیتر زیاد شــده اســت. ترکیب این دو اتفاق، به من هشــدار می دهد 
که احتماال پــای یک کالهبرداری حساب شــده در میان اســت. بخش 
مهمی از کشــف اینگونه دزدیها، این اســت که شــهروندان نســبت به 
 قبض های نجومی غیرعادی خود بی تفاوت نباشــند و حتما شکایتشان

 را از طریق سامانه ی ۱۹۵ ثبت کنند.

عقبگرد ارزهای ديجيتالی
ارزش ارزهای دیجیتالی مهم کاهش یافت. ممکن اســت سرانجام هویت 
ساتوشی ناکاموتو- خالق بیت کوین- که همواره ناشناس باقی مانده است 
مشخص شود. طبق شــکایتی قضایی که در دادگاه فلوریدا جریان دارد، 
خانواده دیوید کالیمن از کریگ رایت به دلیل سرقت غیرقانونی دارایی های 
کالیمن شکایت کرده اند. این دارایی ها معادل یک میلیون واحد بیت کوین 
) به ارزش ۶۴ میلیارد دالر( است. رایت ۵۱ ساله ساکن لندن و استرالیایی 
تبار است و از سال ۲۰۱۶ ادعا می کند همان خالق معروف بیت کوین است. 
به روزرسانی جدید شبکه بیت کوین همان طور که انتظار می رفت تقاضای 
خرید جدیدی را به ویژه برای این رمزارز وارد بازار کرد. بزرگ ترین اپدیت 
بیت کوین در طول چهار سال اخیر سرانجام در حالی رونمایی شد که می 
تواند اتفاق بسیار مثبتی برای بازار رمزارزها تلقی شود. بیت کوین به عنوان 
بزرگ ترین ارز دیجیتالی جهان نقش بسیار تعیین کننده ای در روند قیمت 
ارزهای دیجیتالی دارد و اکنون به روزرسانی جدید شبکه بیت کوین باعث 
افزایش کارایی شبکه و امنیت کاربران خواهد شد. در این به روزرسانی از 

قراردادهای هوشمند نیز استفاده شده است.
دولت چین که پیشــتر هرگونه فعالیت مرتبــط با رمزارزهــا را در این 
کشــور غیرقانونی اعالم کرده و با این تصمیم خود باعث ریزش سنگین 
و طوالنی مدت بازار شــده بود بار دیگر نشــان داد که روی تصمیم خود 
برای مقابله با رمزارزها جدی اســت و کمیته مرکزی حزب کمونیســت 
چین اعالم کرد یک مقام ارشــد دولتی این کشــور در استان ژیانگ ژی 
 را به دلیل نادیــده گرفتن دســتورالعمل برخورد با اســتخراج ارزهای 

دیجیتالی اخراج کرده است.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حــال حاضر ۲۸۰۰ 
میلیارد دالر برآورد می شــود کــه این رقم نســبت بــه روز قبل ۰.۱۵ 
درصد کمتر شــده اســت.در حال حاضــر ۴۴ درصد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیــار بیت کویــن و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم اســت. 
بیت کوین ۱۲ ســال پیش توســط گــروه گمنامــی از معامله گران بر 
 بســتر بالک چین ایجاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل

 گرفت.      

اخبار

آمازون شکایت درباره مخفی کردن ابتال به کرونا را تسویه می کند
دادستان کل ایالت کالیفرنیا اعالم کرد آمازون شکایت مربوط به پرونده مخفی کردن تعداد کارگران مبتال به کووید ۱۹ از بقیه کارگران و مقامات بهداشت محلی را تسویه می کند. ایالت 

کالیفرنیا این خرده فروشی آنالین را متهم کرده قانون را نقض کرده و اطالعات به روز درباره انتشار کووید ۱۹ را در اختیار کارگران قرار نداده و عالوه بر آن اطالعات درباره طرح های ایمنی و 
مزایای مربوط به ویروس کرونا را اطالع رسانی نکرده است.راب بونتا دادستان کل این ایالت اعالم کرد آمازون با عدم اطالع رسانی به ده ها هزارتن از کارگران انبارها و مقامات بهداشتی، از 

ردیابی مؤثر ویروس جلوگیری کرده است. آمازون توافق کرده تا حداکثر یک روز پس از مشاهده یک مورد جدید ابتالء به کووید ۱۹ در انبارها به کارگران اطالع رسانی کند.  

در حالی که طــی ماه های 
اخیر بحث ســوء استفاده از 
رویه مرزنشینی برای واردات 
لوازم خانگی مطرح شده، یک 
عضو تعاونی مرزنشینان این 
موضوع را رد می کند. یک کولبر هم می گوید صاحبان 
کاالهای لوازم خانگی قاچاق، برای واردات محصوالت 
خود با کولبرانی که خارج از رویه قانونی فعال هستند، 
هماهنگ می کنند و به ازای واردات هر کاال در یک روز 
کامل و با خطرات جانی بسیار، فقط ۴۰۰ هزار تومان 

دریافت می کنند.
به گزارش ایســنا، گزارش های میدانی از بازار نشــان 
می دهد کاالهای خارجی جدید با گارانتی های متفرقه 
که طبق گفته مغازه داران دو ســال ضمانت قطعات، 
۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی 
و آتش ســوزی دارند، به وفور در بازار دیده می شوند و 
حتی برخی مغــازه داران اصال کاالی ایرانی ندارند که 
تعدادشان هم کم نیســت. همچنین کاالهای دارای 
گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند. 
اخیرا انجمن صنایع لــوازم خانگی هم اعالم کرده که 
سهم قاچاق از بازار لوازم خانگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 

برآورد شده است.
در این میان در ماه های اخیر، انجمن تولیدکنندگان 
لــوازم خانگی بارهــا از ســوء اســتفاده از رویه های 
مرزنشــینی انتقاد کرده و از تصویب قانونی در پایان 
سال ۱۳۹۸ خبر داد که بر اساس آن واردات مرزنشینی 
به صورت تجمیعی مجاز اعالم شد و حتی در شرایطی 
که طبق قانون، کاالهای وارد شده از طریق مرزنشینان 
باید در همان استان ها یا استان های همجوار استفاده 
شــود، به گفته غزنوی )دبیر این انجمن( برخی اخبار 
تایید نشــده حاکی از آن اســت که مجوز انتقال این 
کاالها به سایر استان ها نیز داده شده است. موضوعی 
که از ســوی دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( رد شد؛ به طوری که 
به گفته عباسپور )رئیس این دفتر( واردات لوازم خانگی 
به دلیل مشــکالت معیشتی مرزنشــینان، با دو رویه 
کولبری و مرزنشــینی انجام می شود که در سال های 
اخیر فعالیت آن ها کاهش داشته و کل سهمیه واردات 
انواع مرزنشینی هم فقط ســه درصد از صادرات سال 

قبل است.
برای بررسی ادعاهای مختلف به سراغ افرادی رفتیم 
که از نزدیک در این حوزه هــا فعالیت می کنند. یکی 
عضو شــرکت تعاونی که از رویه قانونی مرزنشــینی 
لوازم خانگی وارد می کند و دیگری یک کولبر ســابق 
که می گوید شــرایط فعالیــت قانونی مرزنشــینی 
راحت نیســت و با توجه به نبود هیچ شغلی در محل 
زندگی اش، تا زمانی که ســالم بوده، از راه کولبری به 
صورت غیرقانونی کسب درآمد می کرده است؛ درآمدی 
اندک در ازای زندگی که هر بار ممکن است در مسیر 

دشوار کوهستان به پایان برسد!
در این رابطه احمد بایزیدی، عضو شرکت تعاونی نقده 
و کارگزار امور گمرکی درباره رویه مرزنشین و کولبری 
واردات، می گوید: در استان ما یک شرکت تعاونی با ۳۳ 
هزار نفر عضو، فعال است که از این تعداد، هر ۵۰ نفر در 
سال می توانند یک یخچال یا یک کولر گازی وارد کند. 
از طرف دیگر از اول فروردین امســال تا اواخر تیر ماه، 
از طریق کولبری هم هیچ کاالیی وارد نشــد؛ بنابراین 
آماری که از قاچاق از طریق رویه مرزنشینی یا کولبری 

ارائه می شود، درست نیست.
او به وضعیت مناطق آزاد هم اشاره می کند: در مناطق 
آزاد کاالهای مختلف از جمله لوازم خانگی وارد می شود 
و زمانی طول می کشــد تا یک کانتینــر کاال با رویه 
کولبری ترخیص شود. در مناطق آزاد ۱۰۰۰ کانتر کاال 
ترخیص می شود اما فرآیند ثبت آماری در وزارت صمت 
دشوار و طوالنی است و مشکالتی هم در حوزه بانکی 
و گمرکی وجود دارد؛ بنابرایــن حداقل ۱۶ روز طول 

می کشد تا ۵۰ قلم از یک کاال وارد شود.
بایزیدی همچنین با تاکید بر ایــن که کاالها فقط در 
حوزه استان فروخته می شود، می گوید که قبل از انجام 
تشریفات گمرکی، کاال به انباری که در سامانه جامع 
انبارها ثبت شده وارد می شود. به طور کلی فروش این 
کاالها فقط در سطح اســتان آزاد است و مرزنشینان 
حتی نمی توانند کاالی خود را به استان های همجوار 

بفروشند.
بر اســاس گفته های این عضو شــرکت تعاونی نقده، 
بروکراسی و نامه نگاری در گمرک برای واردات کاالهای 
مرزنشــینی و کولبری طوالنی و پیچیده است. زمان 
ترخیص کاال هم در موارد زیادی طوالنی است. حتی 
ممکن است یک قلم کاال ۷۰ روز در گمرک بماند، اما 
چنین شرایطی در مناطق آزاد حاکم نیست و چندین 

کانتینر کاال پشت سرهم ترخیص می شود.

او همچنیــن به فعالیــت دو  تعاونی مرزنشــینی در 
شهرســتان پیرانشهر، اشــاره می کند: این دو تعاونی 
در مجموع ۴۰ هزار نفر عضو هم ندارد که طبق قانون 
هر ۵۰ نفر می تواند یک قلم کاال وارد کند. البته برای 
کولبری ثبت آماری تعریف نشده، اما حتماً باید کارت 
داشته باشند که در حال حاضر حدود ۱۶ هزار نفر در 
پیرانشهر کارت کولبری فعال دارند. این کارت ها ماهانه 
حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شــارژ می شوند و 
برای آنها تخفیف سود بازرگانی در نظر گرفته می شود؛ 
بنابراین با توجه به فرایندهای پیچیده اداری و زیر ذره 
بین قرار گرفتن این رویه از ســوی پلیس اقتصادی، 
امکان قاچاق و سوءاســتفاده از رویه قانونی کولبری 

هم وجود ندارد.
بررسی اظهارات بایزیدی حاکی از آن است که فروش 
گســترده کاالهای قاچاق در بازار اســتان های بزرگ 
ریشــه های دیگری دارد که در ایــن رابطه فردی که 
در سال های اخیر به دلیل مشکالت پا و کمر ناشی از 
کولبری این شغل را کنار گذاشته، به ایسنا می گوید: 
ما لوازم خانگی مختلف مثل تلویزیون، کولر و نظایر آن 
را برای شهرهای دیگر وارد می کنیم. مثال صاحب بار 
از اســتان های بزرگ از جمله تهران و اصفهان تماس 
می گیرد و می گوید ۲۰۰ تلویزیون دارد که می خواهد 
آن را وارد کشــور کند و از کولبر می پرسد این اقالم را 
به کجا منتقل کند تا بتوانیم آن را وارد کشور کنیم؟ ما 
هم معموال می گفتیم این کاال ها را به شهر سلیمانیه 
بیاورند تا بعد به حلبچه و طویله منتقل شود و ما آنها 

را تحویل بگیریم.

او همچنین به این موضوع اشاره می کند که رویه قانونی 
کولبری مربوط به گمرک است، اما فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر از 
این راه کسب درآمد می کنند و اکثر مردم از رویه غیر 
قانونی استفاده می کنند. شــهر ما دیگر چیزی ندارد. 
حتی یک کارخانه یا کارگاه در پاوه نیست که پنج نفر 
با هم سر کار باشند.این کولبر سابق تاکنون دو بار پای 
خود را عمل کرده و به همین دلیل از این شغل خارج 
شده است: »با ۴۰ کیلو بار روی کوه ها راه می رویم که 

باعث  آسیب دیدگی می شود.«
او درباره درآمد این شغل هم می گوید: تازه امسال که 
وضعیت درآمدی بهتر شــده، کولبر باید چهار ساعت 
در باران و برف به خاک عراق برود، چند ســاعت هم 
با کولــه در راه باشــد و تقریباً یــک روز کامل، کولبر 
در راهی اســت که ممکن اســت از آن برنگردد که به 
ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می گیــرد. این راه پر خطر 
در همین هشــت ماه امســال ۱۱ نفر قربانی گرفته 
است. این افراد یا روی مین رفته اند یا از کوه افتاده اند 
یا از طرق دیگر کشــته شــدند. زمســتانها وضعیت 
بدتر اســت و نزدیک به یک مترو نیــم در کوه ها برف 
 می آید. البته سال های قبل کولبر برای هر کاال ۱۰۰ تا

 ۱۲۰ هزار تومان می گرفت.
بر اساس گفته های این کولبر، افرادی که از رویه های 
قانونی استفاده می کنند، باید در گمرک رابط داشته 
باشــند تا بتوانند کارت دریافت کنند. به همین دلیل 
اســت که نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در شهر پاوه به صورت 
قاچاق کولبری می کنند اما درآمد رویه قانونی با قاچاق 

تفاوت چندانی ندارد.

افرادی كه از رويه های قانونی استفاده می كنند، بايد در گمرک رابط داشته باشند

کولبری برای ۴۰۰ هزار تومان!
News kasbokar@gmail.com

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
معاونت علمی اعالم کرد ۵۰ نوع جدیــد گیاهان دارویی 
حمایت شد تا جایگاه سالمت ارتقاء یابد. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در 
کنار تجاری سازی فعالیت های فناورانه، تالش گسترده ای 
در خصوص ترویج و آموزش در حوزه گیاهان دارویی و طب 

سنتی انجام داده است.
اعضای ستاد از طریق همکاری با رسانه های مختلف، تالش 
کرده اند تــا از این ظرفیت برای عالقه مندســازی جوانان 
و نوجوانان به فعالیت های مبتکرانــه و نوآورانه در زمینه 
تهیه، تولید، فروش و عرضه محصوالت مبتنی بر گیاهان 
دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی، استفاده کنند. 

این ستاد از طریق حضور ســاالنه در بیش از ۱۰۰ ساعت 
برنامه های مختلف، با محوریت گفتگو، میزگرد، برنامه های 
آموزشــی و انواع دیگر تولیدات در رسانه، پیام زیست بوم 
نوآوری گیاهان دارویی و طب ســنتی را به اطراف و اکناف 
کشور رسانده اســت.این ســتاد همچنین در طول سال، 
دهها نوع حمایت مختلف را برای تبدیل ایده به محصول و 
خدمات، به فعاالن خالق، دانش بنیان و فناور، عرضه می کند. 
حمایت از سرمایه گذاری ۲۳ شرکت خصوصی برای اجرای 
طرح های تولید بیش از ۵۰ نوع و طبقه بذری، اندام تکثیری 

گیاهان دارویی و صنعتی از این جمله حمایت ها هستند. 
این ۵۰ نــوع طبقه و بذر نقش مهمی در توســعه زنجیره 
ارزش گیاهان دارویی ایفا خواهند کرد.تولید و خودکفایی 
در زمینه بذر، یکی از محورهای مهم اقتصاد دانش بنیان در 
کشاورزی و گیاهان دارویی است. از این نظر نیز ستاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت های مختلف حمایتی 
را در این حوزه سازماندهی و اجرا کرده است.بخشی از این 
حمایت ها به تولید بذرهای استاندارد و دارای مقاومت باال از 

طریق به کارگیری ابزار فناوری، از جمله کشت سلول و بافت، 
تخصیص یافته اســت. در حال حاضر شرکت های خالق 
مختلفی با حمایت ستاد در این حوزه فعال شده اند و هر ساله 
نیز تعدادی شرکت خالق و نوآور دانشگاهی و صنعتی، در 
زمینه تولید فناورانه بذر، متولد می شوند که در مسیر بالنده 

شدن و ارائه محصول گام برمی دارند.
زیســت بوم نوآوری گیاهان دارویی همچنین به مراکز در 
دسترس داده نیاز دارد. از این رو، ستاد از ایجاد بانک اطالعات 
گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی حمایت کرد. این گونه 
بانک های اطالعاتی می توانند به محققان، پژوهشــگران، 
فعاالن فناور، خالق و دانش بنیان کمک کنند که طرح های 
خود را با استفاده از اطالعات به روز و در دسترس به سرانجام 

برسانند.

معاون صنعت و بومی سازی قرارگاه سایبری سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برگزاری مسابقه 
طراحــی و تولید فایروال بومی نســل جدید گفت: 
۵ شــرکت داخلی برای تولید فایروال نسل جدید 
رقابت می کنند.به گــزارش کانون هماهنگی دانش 
و صنعت و بازار افتا، مهم ترین اهداف تشــکیل این 
کانون با مجــوز معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، افزایش همگرایی، هماهنگی و هم افزایی 
بین عناصر تأثیرگذار و یا حوزه های فاقد متولی در 
شکل دهی و توســعه نظام ملی نوآوری، شناسایی 
چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع 
موانع توســعه صنعت امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات، کمک به ایجاد مزیــت رقابتی مبتنی بر 
فناوری و تقویت و توسعه تعامالت بین المللی است. 
بر همین اساس، کانون هماهنگی افتا از زمان آغاز به 
کار تاکنون همواره کوشــیده است که در این مسیر 
همه ظرفیت ها را به همراهی با یکدیگر بطلبد و نقش 
تسهیلگری خود را به نیکی ایفا کند. در این راستا به 
پیشــنهاد این کانون، تولید محصول فایروال نسل 

جدید به رقابت گذاشته شد.

برپایی مســابقه برای طراحی و تولید 
فایروال بومی نسل جدید

کامبیز قدس معاون صنعت و بومی ســازی قرارگاه 

سایبری ســازمان پدافند غیرعامل کشــور درباره 
مســابقه طراحی و تولید فایروال بومی نسل جدید، 
توضیح داد: ایده اصلی این طرح در کانون هماهنگی 
صنعت و بازار افتا شــکل گرفت. کانون افتا نهادی 
با وظیفه هماهنگی بین نهادی در راســتای توسعه 
صنعت افتای کشور اســت. از همین رو و از آنجایی 
ما در تولید برخی محصوالت این حوزه کمبودهایی 
داریم، بنابراین شیوه برگزاری مسابقه برای تقویت 
این موضوع و ترغیب فعاالن صنعت افتا پیشــنهاد 
شد. سابقه اجرای چنین شــیوه ای به یک دهه قبل 
بازمی گردد که مرکز تحقیقات مخابرات چند دوره 
مســابقاتی از این جنس برگزار کرده بود.وی درباره 
دلیل انتخــاب محصول فایــروال به عنوان موضوع 
این رقابت گفت: ما ســعی کردیم این شیوه را برای 
فایروال نسل جدید به کار بگیریم که امیدواریم این 
روند به تقویت ظرفیت تولیــد این محصول کمک 
کند. فایروال، محصولی است که برای ارتقای امنیت 
خریداری می شود، ولی در عمل با توجه به کمبودی 
که از نظر تولید داخلی در این زمینه داریم و به همین 
دلیل برخی به ســراغ محصوالت خارجی با کیفیت 

پایین می رونــد یا برخی محصوالتــی را خریداری 
می کنند که همه پشــتیبانی ها را نــدارد. در واقع 
هزینه ای که صرف امنیت می کنند باعث کم شدن 
امنیت شان هم می شود و درنهایت فایروالی که باید 
به ارتقای امنیت کمک کنــد تبدیل به تهدید برای 
آن مجموعه می شود.قدس با بیان اینکه عده ای هم 
تمایل به محصوالت داخلی ندارند و معتقدند نیازهای 
آنها را در همه ابعاد، مرتفع نمی کند، خاطرنشــان 
کرد: زمانی بیش از ۱۰ شرکت تولیدکننده فایروال 
در کشور داشتیم، اما متأسفانه چون بخش تحقیق و 
توسعه خود را تقویت نکردند پیشرفت شان با کندی 
مواجه شــد. این موضوع کمبودهایی را از نظر این 
محصول با اهمیت در کشــور ایجاد کرد که قاعدتاً 
بازار افتا را به ســمت وارد کردن فایروال بر اســاس 
نیاز بازار هدایت کرد.هزینــه ۱۰۰ میلیاردی برای 
واردات فایروال در کشــوروی گفت: بــرآورد اولیه 
واردات حدود ۵۰۰ تا هزار دستگاه فایروال با قیمت 
پایه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود، اما بازار افتا بابت 
آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه می کرد.

قدس ادامه داد: بنابرایــن و با نگاهی به ظرفیت ها و 

وضعیت بازار، کانون هماهنگــی صنعت و بازار افتا 
روی طراحی مســابقه ای جهت ترغیب صنعتگران 
افتا در زمینه تولید فایروال نسل جدید متمرکز شد 
و هماهنگی های الزم را با نهادهای ذی ربط در جهت 
برنامه ریزی و شکل گیری این رقابت آغاز کرد. ایده 
اولیه این مســابقه در بهمن ماه سال گذشته مطرح 
شد، اما اولین جلسه رسمی آن با حضور شرکت های 
برگزیده در خردادماه امسال تشکیل شد.وی درباره 
حمایتگران این ایده و کســانی که به آن پیوستند 
توضیح داد: خوشبختانه ســازمان پدافند غیرعامل 
چراغ اول را روشن کرد و هزینه آزمایش فایروال را 
تقبل کرد. این کار هزینه باالیی دارد و سازمان پدافند 
غیرعامل در تعامل با یکی از آزمایشگاه های کشور، 
بخش عمده این هزینه را برعهــده گرفت و با تقبل 
حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان از این هزینه، سهم 
پرداختی توسط خود شرکت ها را به حدود یک پنجم 
رساند.معاون صنعت و بومی سازی قرارگاه سایبری 
سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: قرار بود مرکز 
مدیریت راهبردی افتا هم بخش دیگری را در زمینه 
شیوه نامه ارزیابی عملکرد کیفی تقبل کند، اما چون 
با تغییرات مدیریتی هم زمان شد، این اتفاق نیفتاد 
و البته در تعاملی که بین کانون هماهنگی صنعت و 
بازار افتا و مرکز مدیریت راهبــردی افتا وجود دارد 

امیدواریم این اتفاق رقم بخورد.

توئیتر دیروز از ارائه دسترسی رایگان به داده های 
این شبکه اجتماعی برای کمک به برنامه نویسان 
و توسعه دهندگان برای طراحی ابزار و محصوالت 
تازه خبر داد. توئیتر امیدوار است این روند تازه به 
تولید محصوالت تازه ای منجر شود که مکالمات 
آنالین امن تر را ممکن کــرده و مدیریت محتوا را 

در فضای مجازی تســهیل کند.این اقدام بخشی 
از تالش های روزافزون توئیتر در یک ســال اخیر 
برای تمرکززدایی از این شرکت است. توئیتر قصد 
دارد از این طریق به کاربران کنترل بیشــتری بر 
روی محتوای قابل مشاهده شــان در فید توئیتر 
بدهد یا راه های تازه ای برای به اشــتراک گذاری 

محتوا در سایت خود در دسترس قرار دهد.تالش 
برای افزایش دسترسی توســعه دهندگان توئیتر 
در حالی صورت می گیرد کــه توئیتر، فیس بوک 
و دیگر شبکه های اجتماعی با انتقادهای جهانی 
در مــورد اینکه چگونه الگوریتم هــای آن ها تنها 
برخی محتوای خاص را نشــان می دهند و نقشی 

مخرب در جهت افزایش انتشار اطالعات نادرست 
یا سخنان نفرت انگیز دارند، مواجه هستند.از روز 
دوشنبه، توسعه دهندگان می توانند از طریق رابط 
برنامه نویســی کاربردی توئیتــر )API( و بدون 
صرف هیچ هزینه ای به داده های حداکثر ۲ میلیون 

توییت در ماه دسترسی داشته باشند.

ستاد توسعه فناوری گياهان دارويی اعالم كرد؛

۵۰ نوع جدید گیاهان دارویی حمایت شد

معاون پدافند غيرعامل مطرح كرد؛

رقابت ۵ شرکت ایرانی برای تولید فایروال نسل جدید

توییتر دسترسی رایگان به داده ها را برای توسعه دهندگان ممکن می کند


