
ایران و آمریکا در ســال جاری حدود ۸۳ میلیون 
دالر تبادل تجارت داشــته اند که ســهم واردات 
از این کشــور بســیار بیشــتر از صادرات به آن 
اســت ولی در مجمــوع تجارت صــورت گرفته 
 در مقابــل حجم تجــارت خارجی ایــران قابل 

توجه نیست.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت تجارت خارجی 
کشور در آمار گمرک نشان می دهد که در ۱۰ماهه 
امسال در مجموع حدود ۱۳۳.۶ میلیون تن کاال 
به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دالری برای 
تبادل تجاری ایران و ســایر کشورها ثبت شده و 
گمرک ایران این طور پیش بینــی کرده بود که 
 این رقم تا پایان ســال به حدود ۹۸ میلیارد دالر

 برسد.
از مجموع تجــارت صورت گرفتــه در این مدت 
حدود ۳۸.۸میلیارد دالر به صــادرات و بیش از 
۴۱.۴ میلیارد دالر به واردات اختصاص داشــت 

است.
اما در بین کشورهای طرف تجارت خارجی ایران 

اینکه سهم آمریکا چقدر اســت، از گمرک ایران 
مورد بررســی قرار گرفت و لطیفی- سخنگوی 
گمرک - در این رابطه توضیحاتی به ایســنا ارائه 

کرد.

تجارت ۸۳ میلیون دالری ایران و آمریکا
بر اســاس این  گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری 
مجموع تجارت ایران و آمریکا حدود ۸۳ میلیون 

دالر به وزن نزدیک به ۱۵ هزار تن بوده است.

افزایش ۳ برابری صادرات
در دوره مورد بررســی ۲۱۵ تن به ارزش ۲۵۱.۱ 
هزار دالر کاال از ایران به آمریکا صادر شده است، 
در حالی که در ۱۰ ماهه پارســال حجم صادرات 
۱۷.۳ تن به ارزش ۸۵.۳ هزار دالر  بوده و بیانگر 

رشد حدود سه برابری است.
از اقالم صادراتی ایــران به آمریکا مــی توان به 
لبنیاتی مانند دوغ، خامه و پنیر  و یا در سایر اقالم 
به زعفــران، مربا، عرقیات ســنتی، صنایع خاتم 

کاری، کتاب، کــف پوش، چــادر و برخی آالت 
موسیقی اشاره کرد.

۴۵۵ هزار دالر گوشی از آمریکا به ایران آمد
اما در بخش واردات در ســال جاری تا پایان دی 
ماه حدود ۱۴.۵ هــزار تن به ارزش ۸۲.۶ میلیون 
دالر انجام شــده اســت که این رقم در ۱۰ ماهه 
سال گذشته حدود ۱۴.۴ هزار تن به ارزش ۶۴.۷ 
میلیون دالر بوده که نشان دهنده رشد حدود ۲۳ 

درصدی ارزش واردات از آمریکا است.
در بین اقالم وارداتی ایران از آمریکا نیز می توان 
به ورود حدود یک تن گوشــی بــه ارزش بیش 
از ۴۵۵ هزار دالر اشــاره کرد که مستقیم از این 
کشور وارد ایران شده اســت، این در حالی است 
که گوشــی های آمریکایی از سایر کشورها نیز به 
ایران وارد می شود. ســایر کاالهای وارداتی نیز 
عمدتا اقالم پزشکی و تجهیزات مربوطه بوده و یا 
در مواردی گاو نر مولد، قزل آال برای پرورش و بذر 

سبزیجات نیز ثبت شده است.

مدیــر کل نظــارت بــر کاالهــای فلــزی و 
معدنی ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، ۲۵ روز بعد از انتشار خبر افزایش 
قیمت لوازم خانگی، تاکید کرده که در حال حاضر 
هیچگونه مجوز افزایش قیمتی برای محصوالت 
لوازم خانگی از سوی این ســازمان صادر نشده 

است.
به گزارش ایســنا، در پی انتشــار مصاحبه اکبر 
پازوکی، رئیــس اتحادیه لوازم خانگــی، درباره 
افزایش هشــت تا ۱۲ درصدی برخــی از اقالم 
لوازم خانگی،  حســن اله یاری، مدیر کل نظارت 
بــر کاالهای فلــزی و معدنی به صــورت کتبی 

توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
یاری تاکید کرده که در حــال حاضر هیچگونه 
مجوز افزایــش قیمتی برای محصــوالت لوازم 

خانگی ازسوی این سازمان صادر نشده است.
وی همچنیــن گفته که درصورت درخواســت 
افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدکننده لوازم 
خانگی، آن ها باید مطابق رویه مرسوم، مستندات 

بهای تمام شده برای بررسی به سازمان ارائه کنند 
تا در صورت تأیید، پس از تصمیم گیری نهایی در 
کارگروه تنظیم بازار و ابالغ به شرکت، قیمت های 
جدید اعمال شــود. بنابراین به گفتــه این مقام 
مسئول هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل 
یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی الزم 

در این خصوص انجام می شود.

بالتکلیفی قیمت ها در بازار
اواخر دی ماه رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم 
خانگی در روزهای اخیر قیمت محصوالت خود را 
۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشــترین افزایش 
قیمت مربوط به یخچــال و فریزر و کولر آبی بود 
و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی 

تغییری نکرده بود.
بعد از این صحبت هــا، این موضوع از ســازمان 
حمایت پیگیری و حاال بعد از حدود ۲۵ روز پاسخ 
داده شده است. در این مدت قائم مقام وزیر صمت 

در امور بازرگانی هم گفته بــود تولیدکنندگان 
لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت 
نکرده اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز 
بوده است. همچنین هفته پیش رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی گفته بود گزارشــی مبنی بر 
گرانفروشــی لوازم خانگی از ســازمان حمایت 
حقوق مصرف کننــدگان و اتحادیه ها برای این 
سازمان ارسال نشــده و به محض ارسال، بدون 

نوبت رسیدگی خواهد شد.
بنابراین مشخص نیســت هنوز هم این اطالعات 
برای سازمان تعزیرات ارسال شده یا نه و تکلیف 

قیمت لوازم خانگی چیست.
البته باید به این نکته هم اشاره شود که میانه دی 
ماه دبیرکل انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران از 
افزایش ۳۹ درصدی قیمــت نهاده های تولید از 
ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت 
خواسته بود که به قیمت گذاری دستوری برای 
کاالی نهایی پایان دهــد و به جای آن بر تامین و 

نظارت بر نهاده های تولید متمرکز شود.

محمد هاشــمی سرپرســت مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت بهداشت با هشدار نسبت به 
خطر اُمیکرون برای کــودکان و آمار ۲۰ درصدی 
بستری های تنفســی  کرونا در این گروه سنی، در 
عین حال اعــالم کرد: والدین می تواننــد از امروز 
جهت واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال به مراکز 

واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند.
سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
بهداشت با هشدار نســبت به خطر اُمیکرون برای 
کودکان و آمار ۲۰ درصدی بســتری های تنفسی 
 کرونا در این گروه ســنی، در عین حال اعالم کرد: 
والدین می توانند از امروز جهت واکسیناســیون 
کودکان ۵ تا ۱۲ ســال به مراکز واکسیناسیون در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

به گزارش »انتخاب«، محمد هاشمی ضمن هشدار 
نسبت ابتالی کودکان به سویه اُمیکرون کرونا، به 
ایسنا گفت: ابتالی کودکان به اُمیکرون بسیار قابل 
توجه اســت. به طوری که حداقل ۲۰ درصد موارد 

بستری تنفسی اخیر، از بین کودکان هستند.
وی با بیان اینکه زمان زیادی از آغاز واکسیناسیون 
کودکان کمتر از ۱۲ سال سپری نشده است، گفت: 
این افراد هنوز در جریان دریافت اولین دز واکسن 
هستند. بنابراین کودکان ایمنی کافی در برابر کووید 
ندارند؛ بر همین اساس رعایت موارد بهداشتی و بویژه 
استفاده از ماسک در این گروه سنی نیز از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
هاشمی در عین حال هشدار داد که کودکان کمتر 
از پنج ســال به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در 

معرض خطر ابتال به کووید۱۹ و عوارض ناشــی از 
آن قرار دارند.

گفتنی است؛ واکسیناســیون گروه سنی ۹ تا ۱۲ 
سال از پنجم بهمن ماه در سراسر کشور آغاز شده 
و مقرر بود به صورت پلکانی سنین ۵ تا ۹ سال نیز 
جهت واکسیناســیون فراخوان شوند. همچنین 
طبق پروتکل ها، واکسن های مناسب گروه سنی 
کودکان، سینوفارم و پاســتوکووک بوده که در دو 

نوبت تزریق می شود.
به این ترتیب با اعالم سرپرست مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت بهداشت، تمام کودکان سنین 
۵ تا ۱۲ سال از امروز می توانند جهت واکسیناسیون 
علیه کرونا به مراکز مربوطه در سراسر کشور مراجعه 

کنند.

یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای 
ســال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشــد 
هرچند که این میزان هزینه های معیشت آنها را جبران 
نکند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود 
وضع معیشت کارگران است، عالوه بر افزایش مزد مبنا 
در مزایای جانبی مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.

رحمت اهلل پور موسی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی 
تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای 
عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران 
بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که 

اعالم شده و  کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.
وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات 
متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد 
معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های 
واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای 
شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده 

باشند.

این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران 
زمانی اتفاق می افتاد کــه در عمل به تعریف خط فقر و 

هزینه سبد معیشتی که اعالم شده برسیم.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید 
مالک و معیار تعیین دستمزد، محاســبه میزان تورم 
و سبد معیشت اســت؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که 
حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ 
تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد 
شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک 

شده است.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از  ۴۴ 
درصد اعالم کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده 

باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال 
افزایــش ۶۰ درصــدی حداقل حقوق کارگــران نیز، 
گفت:جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اوالد 

به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به 
افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید فقط ۸۰۰ هزار تومان 
به دریافتی یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در 
حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، 

کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.
به اعتقاد این فعال حــوزه کار، جمع دریافتی کارگران 
برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و 
شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران 
است، عالوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد 

نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.
وی گفت: اگر می خواهیم عدالت را مزدی را رعایت کنیم 
و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی 
کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد 
داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم 
هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود 
اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.

بیت کوین به باالترین حد یک ماهه و اتریوم به اوج 
سه هفته ای خود رسید زیرا بزرگ ترین ارز دیجیتال 
جهان وارد کانال ۴۴ هزار دالر شد که باالترین رقم 
از اواسط ژانویه است و نســبت به زمانی که در ۲۴ 
ژانویه به کم ترین حد خود در ۶ ماه گذشته رسید، 
حدود ۳۵ درصد افزایش یافته اســت. به گزارش 
ایسنا به نقل از یاهوفایننس، بیت کوین در پایان سه 
ماهه چهارم سال گذشته به طور فزاینده ای با سهام 
مرتبط شد و با مواجهه با چشم انداز انقباض بانک 

مرکزی سقوط کرد.
تحلیل گران عنوان کردند: بیــت کوین همچنان 

پادشــاه اســت و این ارز دیجیتال می تواند پس از 
شروع پرتالطم ســال ۲۰۲۲در نیمه دوم سال به 

۲۰۰ هزار دالر برسد.
اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، 
به اوج سه هفته ای ۳۱۸۰ دالر و آخرین بار با ۳.۱ 

درصد افزایش به ۳۱۵۳.۲۱ دالر رسید.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۲.۰۲ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۳.۳۱ درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر ۴۱.۱۰ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 

سال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.        
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۹۴.۵۴ میلیارد دالر است که ۳۹.۱۴ درصد 
افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱۱.۸۷ میلیارد دالر است که 
۱۲.۵۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۷۴.۱۲ میلیارد دالر است که ۷۸.۴۰ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ندادیمجزئیات تجارت ایران و آمریکا

وزارت بهداشت: ۵ تا ۱۲ ساله ها برای واکسیناسیون کرونا مراجعه کنند

دریافتی کارگران در سال آینده باید چقدر باشد؟ بیت کوین ۲۰۰ هزار دالر خواهد شد؟
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باز هم هشدار نسبت به کمبود دارو؛  
این بار 100 قلم 

آغاز خرید الکترونیکی 
سفته از امروز

رشد ۶ هزار واحدی 
شاخص کل

کمبود  دارو  
و  سرگردانی  بیماران

چرا دارو گران شد؟ 

در مقابل تهاجم 
ترکیبی دشمن، 
نمی توانیم همیشه در 
موضع دفاعی بمانیم

رهبر  معظم  انقالب:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

عقب ماندگی 
نظام توزیع

در چرخــه توزیع و زنجیره 
توزیــع کشــور حــدود 
 ۴۰ ســال اســت توسعه 
حرفه ای اتفاق نیفتاده است. 
منظور شکل گیری شــرکتهای توزیع برزگ به 
 عالوه فروشگاههای زنجیره ای در اندازه مناسب و 
محل های مناسب است. عرصه توزیع در ۵۰ سال 

گذشته عرصه...

  حسن فروزان فرد، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

متن کامل  د ر صفحه ۳

۲

۲

وضعیت وام های کالن 
شفاف می شود

سیگنال  مذاکرات 
به  بازار  ارز  و  طال

در  نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

پنج  ریسک  اقتصاد  در سال آینده
صفحه۲

صفحه۳

گرانفروشی متوقف می شود؟
درج   قیمت   تولیدکننده    روی   کاالها   منجر   به   خرید   شفاف   می شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شورای اسالمی گفت که بانک مرکزی موظف 
شد مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی 
و مانده تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط و 
میزان پرداختی هــر یک از بانک ها و موسســات 
 اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس 
عموم قرار دهــد. رحیــم زارع در توضیح آخرین 
مصوبــات کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجه 
۱۴۰۱ گفــت: در راســتای حمایت از ســاخت 
مســکن در ســال ۱۴۰۱ و اجــرای قانون جهش 
تولید و تامین مســکن،  اعتبار بانکــی ۳۶۰ هزار 
میلیــارد تومانــی بــرای پرداخت تســهیالت 
 این بخش بــه ۴۰۰ هزار میلیارد تومــان افزایش
 پیدا کرد. وی افزود: همچنین بانک مرکزی موظف 

شد با استفاده از سامانه...

قیمت دالر در بازار آزاد همچنان در کانال ۲۶ هزار 
تومان نوسان دارد. اما در روزهای آینده ممکن است 
قیمت دالر متاثر از مذاکرات چه روندی را در پیش 
بگیرد؟با شروع دور جدید مذاکرات و کاهش قیمت 
دالر آزاد، بازار طال و سکه نیز پس از چند روز ثبات 
دوباره روند نزولی خود را آغاز کرد. روز گذشته دور 
جدید مذاکــرات وین که بســیاری آن را دور آخر 
می دانند آغاز شد. به اعتقاد بسیاری از فعاالن، در این 
دور توافق نهایی میان ایران و غرب حاصل می شود و 
به همین دلیل بازارهای مختلف نسبت به شروع آن 
واکنش نشان دادند.بازار طال و سکه نیز که ابتدای این 
هفته و با انتشار اخبار مربوط به رفع برخی تحریم ها 
از ایران کاهشی شده بود، از صبح روز گذشته روند 

نزولی خود را ادامه داد...



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز آمار ایران اعالم کرد
تولید برق در پاییز امسال نسبت به 
سال قبل ۱۸,۶ درصد گران تر شد

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد: میانگین 
قیمت دریافتی نیروگاه هــای برق به ازای فروش 
محصول خود به شرکت های توزیع برق، در پاییز 
امسال نســبت به پاییز ســال قبل، ١٨.٦ درصد 
افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در پاییز امسال تورم ساالنه تولیدکننده 
برق به ۳۰,٦ درصد رسیده است. اگرچه این عدد 
نسبت به تورم ساالنه در تابستان امسال، ٧.١ درصد 
کاهش داشته اما همچنان افزایشی است. همچنین 
تورم ساالنه تولیدکننده برق نسبت به تورم ساالنه 
این بخش در فصل تابســتان، بــرای اوج بار ۲٨، 

میان بار۳٤.۹ و کم بار ۲٤.٤ بوده است. 
بر اساس این گزارش در پاییز امسال تورم نقطه به 
نقطه تولیدکننده برق به ١٨.٦ درصد رســیده که 
نسبت به تورم نقطه به نقطه این بخش در تابستان ٤.۰ 
درصد کاهش داشته است. این عدد به این معناست 
که میانگین قیمت دریافتی از سوی نیروگاه های برق 
به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع 
برق، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل، ١٨.٦ 
درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در این 
فصل نســبت به تورم نقطه به نقطه در فصل قبلی، 
برای ساعات مختلف اوج بار ۲۰,٧ ، میان بار۲۰.۵ و 
کم بار ١۳.٤ بوده اســت. همچنین تورم فصلی در 
پاییز امسال به ٦.۹ درصد رسید که در مقایسه با تورم 
فصلی تابستان امسال، ٦.٨ درصد افزایش دارد. در 
این فصل، تورم فصلی نسبت به تورم فصلی تابستان، 
برای اوج بار٤,٧، میان بار ٦.۹ و کم بار٨.۵ درصد بوده 
است.   گران تر شــدن برق نیروگاه ها به عنوان یک 
عامل تورمی در هزینه های تمام شده کارخانه ها و 

واحدهای تولیدی خود را نشان خواهد داد. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
تورم ساالنه تولیدکننده بخش معدن 

به ۱۰۷,۳ درصد رسید
گزارش مرکز آمار ایران نشان می  دهد تورم ساالنه 
تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال به ۳,١۰٧ 
درصد رســید که بیشــترین تورم در این بخش 
مربوط به گروه زغال سنگ با ۹۰ درصد افزایش 
قیمت بوده است. مرکز آمار ایران گزارش شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز ١٤۰۰ 
را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش تورم 
ســاالنه تولیدکننده بخش معدن ١۰٧.۳ درصد 
بوده است که نسبت به تورم ساالنه این بخش در 
تابستان، ٨.٨ درصد کاهش داشته است. در پاییز 
امسال، تورم ســاالنه مربوط به گروه زغال سنگ  
برابر با ۹۰ درصد، کانه  هــای فلزی ١١۳ درصد و 
سایر مواد معدنی ٦٧.۳ درصد بوده است. در این 
فصل تورم ساالنه در گروه زغال سنگ ١۲ درصد، 
کانه  های فلزی ١۰,۳ و سایر مواد معدنی ۰.١ درصد 

در مقایسه با تابستان امسال کاهش داشته است.
همچنین این گزارش نشان می دهد تورم نقطه 
به نقطه در پاییز امسال به ٧۹,۹ دردصد رسیده 
است. این عدد به این معناست که میانگین قیمت 
دریافتی فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصوالتشان در داخل کشــور، در پاییز ١٤۰۰ 
نسبت به فصل پاییز سال قبل، ٧۹.۹ درصد افزایش 
دارد. در این فصل تــورم نقطه به نقطه مربوط به 
گروه زغال ســنگ معادل ٦۵.٤ درصد، کانه های 
فلزی ٨۲.۹ درصد و سایر مواد معدنی ۵۹.٧ درصد  
بوده است. با این همه تورم نقطه به نقطه در گروه 
زغال ســنگ ۲٤.۲، کانه  های فلزی ۲۲.۹ و سایر 
مواد معدنی ٨.۹ در مقایسه با فصل تابستان ١٤۰۰ 

درصد کاهش داشته است.

جایگاه ششمین بانک سودده کشور 
به بانک قرض الحسنه مهر ایران رسید

بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور موفق شد 
سود انباشــته خود تا پایان ٦ ماهه سال ١٤۰۰ را 
به ١۵١۹ میلیارد تومان برساند. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گزارشی 
که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده، عملکرد 
۲٧ بانک مورد بررســی قرار گرفتــه که ١۲ بانک 
زیان ده و ١۵ بانک سودده ارزیابی شده اند.بر اساس 
این گزارش، بانک قرض الحســنه مهر ایران موفق 
شد سود انباشته خود تا پایان ٦ ماهه سال ١٤۰۰ را 
به ١۵١۹ میلیارد تومان برساند. این در حالی است 
که در گزارش یاد شــده، صورت های مالی ۹ ماهه 
اغلب بانک ها بررسی شده است.اگر سود انباشته ۹ 
ماهه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان ۲۰٦۰ 
میلیارد تومان آمار مالک بررسی قرار می گرفت، این 
بانک در بین بانک های بررسی شده، رتبه چهارم را 

کسب می کرد.

اخبار

تازه ترین بخشنامه سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مبنی بر الزام 
به درج قیمــت تولیدکننده 
روی برخی محصــوالت در 
مبادی عرضه و خرده فروشی ، مخالفان جدی در میان 

واحدهای تولیدی دارد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق تهران، فــاز اول این 
بخشنامه، از ۲٧ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، 
تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب معدنی، 
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ 
گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده 
شــدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشــویی، 
دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون 
و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل 
شد و در ادامه، فهرست کاالهای مشــمول این طرح، 
بلندتر شــد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت شوینده، محصوالت ســلولزی، سس، رب، 
کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید. همچنین در این 
بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مبلغی که توسط 
مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده 
می تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، 
شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ١۰ 

درصد و سود خرده فروشی است.
با این حال، در روزی که کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران با دعوت از نمایندگان تشــکل های 
غذایی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، نشستی 
برای بررســی تبعات تصمیم جدید سازمان حمایت، 
برگزار کرد، فهرســت دیگری از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ شد که بر اساس 
آن، حبوبات، ادویه جــات، غالت، چای، دمنوش، قهوه، 
آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، فرآورده های 
پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، 
کلوچه، بیسکوییت، چیپس و پفک مشمول این طرح 
شدند و درج قیمت تولیدکننده روی این محصوالت از 

روز ۲۳ بهمن ماه امسال، الزامی شد.
نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، روز سه شنبه 
پنجم بهمن ماه برگزار شد و طی آن، فعاالن اقتصادی 
و اعضای هیــات مدیره چندین تشــکل غذایی به نقد 
بخشنامه و طرح جنجالی سازمان حمایت پرداختند. 
به اعتقاد این بخش از فعاالن اقتصادی، اجرای این طرح 
در شرایط کنونی و نبود زیرساخت های کافی، به صالح 
نیست و این بخشنامه عمال بنگاه های کوچک و متوسط 

در صنعت غذا را از گردونه رقابت  و بقا، کنار می گذارد.

چرا هزینه تولید در ایران باال است؟
پس از بیان استدالل های نمایندگان تشکل های غذایی 
کشور در این جلسه از آسیب هایی که اجرای این طرح 
بر کسب و کار بنگاه ها وارد می کند، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است که 
ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، 
بنگاه های صنعتی همچنان با هزینه باال، دست به تولید 
می زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل 
در کسب و کار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت 

کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. مسعود خوانساری 
پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه 
غذا پیرامون طرح اجرا شــده از سوی سازمان حمایت، 
گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب 
کارخانه تا مصرف کننده در بخش های مختلف کاالیی، 
به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این 

تفاوت قیمت ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه های تولیدی، 
تعداد بیشــماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به 
فعالیت هستند، افزود: شــاید زمان آن فرا رسیده باشد 
که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای 
کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، 
تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم دهی به 

این صنایع، هزینه های تولید را نیز بتوان کاهش داد.
رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با 
هزینه باال دست به تولید و ساخت محصول می زند، افزود: 
قیمت تمام شده تولید در ایران، باال است، بنابراین این 
عارضه را باید فعاالن بخش خصوصی ریشه یابی کنند و 
راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشــتراک 
بگذارند. خوانســاری تاکید کرد که تولیدکنندگان و 
کارآفرینان در کشــور، ضعف ها و اشکاالت ساختاری 
که اجازه نداده اســت تولید در ایران ، تقویت شــود را 
شناســایی و راهکارهای اصالحی را تدوین و روی میز 

دولت قرار دهند.

نبود زیرســاخت الزم برای اجرای طرح 
سازمان حمایت

اما پیش از این، برخی از کارآفرینان و مدیران تشکل های 
غذایی در ســخنانی، طرح ســازمان حمایت را به نقد 
کشــیدند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام 
قیمت گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده 
است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان 
درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده با 
ابالغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می رسد 
که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت های الزم برای 
پیاده سازی آن، صورت گرفته است و مارجین های تعیین 
شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  
و موجب نارضایتی آنها شده است و عمال عوامل توزیع 

و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه 
سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده 
برای فروش کاالی خود چاره ای جز پرداخت مارجین 
بیشتر ندارد. به گفته وی،عمال ضوابط جدید باعث ایجاد 

فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.
زرگران بــا این حال تصریح کرد که اگر زیرســاخت ها 
رعایت شــود  و مارجین مناســب برای بخش توزیع و 
خرده فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی 
کاالها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان 

باعث ایجاد سردرگمی مصرف کنندگان خواهد بود.

تهدیدی تازه علیه تولیدکننده
حسن فروزان فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف کننده در هیچ 
کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج 
قیمت تولیدکننده روی کاالها، به طور قطع تهدیدات 
دیگری برای بخش تولید به همــراه خواهد آورد. وی 
سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از 
سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت 
مصرف کننده روی کاالها اســت و بر مبنای آن، رقابت 

شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.
وی همچنیــن از جمله ایرادات طرح جدید ســازمان 
حمایــت را تعییــن حداکثر ســود ١۰ درصــد برای 
شرکت های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد 
که با این میزان سود، شرکت های پخش تمایلی به ادامه 

فعالیت نخواهند داشت.

ابتکاری عجیب
احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز، با انتقاد از تصمیم سازمان حمایت مبنی بر 
الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کاالها به جای قیمت 
مصرف کننده، آن را از ابتکارات عجیبی دانست که تنها در 
ایران و از سوی دولت صورت می گیرد. به گفته وی، آنچه 
که در دیگر کشورها مرسوم است و به خوبی نیز جواب 
داده است، درج قیمت کاالها روی قفسه فروشگاه های 

عرضه کننده است.

جایگزینی محصوالت بی کیفیت در بازار
جمشید مغازه ای، دبیر انجمن بیسکویت،شیرینی و شکالت 

نیز گفت: از زمان اجرای بخشنامه سازمان حمایت که از 
اواخر آذرماه امسال الزامی شد، روند خروج برندهای معتبر 
و با کیفیت از بازار محصوالت خوراکی به آرامی آغاز شده و 
محصوالت بی کیفیت در حال عرضه در سطح بازار است. وی 
افزود: به این ترتیب و به دلیل آنکه برندهای شناخته شده 
امکان سازگاری با این طرح را ندارند، طی هفته های اخیر 
شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی معتبر به بهانه های 

مختلف از میزان تولیدات خود کاسته اند.

زمینه ای برای تقابل خریدار و فروشنده
جمشید فروزش، دبیر انجمن صنایع شوینده،بهداشتی 
و آرایشی نیز در این باره، گفت: با اجرای طرح سازمان 
حمایت، برندهای کوچک در صنعت شوینده ها محکوم 
به فنا خواهند شــد، مگر آنکه این شرکت ها برای بقا و 
مانــدگاری در بازار، مجبور شــوند روش های تخلف را 
در پیش گیرند و به طور مثال، بخشــی از هزینه های 

فروشگاه های عرضه کننده محصوالت را متقبل شوند.
به گفته وی، این طرح به تقابل در بخش عرضه و میان 
خریــداران و فروشــندگان کاالها خواهــد انجامید و 
برندهای کوچک و متوسط توان رقابت با برندهای بزرگ 

و ماندگاری در بازار را از دست خواهند داد.

درخواست برای توقف طرح سازمان حمایت
مســعود بختیــاری، نایب رئیس ســندیکای صنایع 
کنســرو نیز، با بیان اینکه تاکید دولت بر حذف قیمت 
مصرف کننده از روی برخی محصوالت غذایی، فرصتی 
اســت برای بخش خصوصی که موضوع قیمت گذاری 
توسط تولیدکننده نیز به طور کلی منتفی شود، تصریح 
کرد که در شرایط کنونی، اجرای این طرح باید متوقف و 
طی کارگروهی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی، 

مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

ضرورت راه اندازی صندوق های فروشگاهی
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در سخنانی، 
با اشــاره به اینکه دولت با اجرای این طرح نباید فشار 
مضاعفی را بر گرده تولیدکنندگان تحمیل کند، افزود: 
حذف قیمت مصرف کننده، یکی از مطالبات دیرینه بخش 
خصوصی در ایران است. با این حال، در راستای اجرای 
طرح جدید دولت و بخشنامه سازمان حمایت، راه اندازی 
و استقرار صندوق های فروشگاهی باید در اولویت قرار 
گیرد تا بر پایه آن، مشکالت وارد شده به تولیدکنندگان 
و نظام توزیع برطرف شده و سیستم مالیات ستانی دولت 

نیز نظم منسجمی پیدا کند.
علی تقوی فر نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه قیمت تمام شده 
تولیدات در بنگاه ها و واحدهای تولیدی، متفاوت است، 
افزود: اجرای این طــرح، واحدهای کوچک تولیدی در 

صنایع غذایی را از دور رقابت با بزرگان خارج می کند.
در پایان این نشست و پس از بحث و گفت وگوی مفصل 
از سوی نمایندگان تشکل های مختلف در صنعت غذا و 
فعاالن اقتصادی در این بخش، با اعالم رئیس اتاق تهران 
مقرر شــد تا کارگروهی با حضور فعاالن اقتصادی در 
سریع ترین زمان ممکن، در اتاق تهران تشکیل و ضمن 
شناسایی ایرادات این طرح، راهکارهای پیشنهادی بخش 
خصوصی برای اجرای بهتر آن احصا و از سوی اتاق تهران 

به مراجع ذی ربط ارسال شود.

نمایندگان تشکل های غذایی در نشست با رئیس اتاق تهران بررسی کردند

اما و اگرهای   درج  قیمت تولیدکننده  روی  محصوالت

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رمز ریال جایگزین اسکناس می شود

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعــالم اینکه رمز ریال 
ملی جایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه اندازی 
می شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان 
به پرونده مالیاتی تاکنون ٨۰ درصد کارتخوان ها تعیین 
تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال 
ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد. به 
گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته 
و در بخش حواله  و اسکناس ارز عرضه های خوبی انجام 
شده است. امسال ٤٨.٦ میلیارد دالر تامین ارز انجام 
دادیم که نسبت به ســال گذشته که ۳٧ میلیارد دالر 

بوده ۳١ درصد رشد داشته ایم.

عرضه ارز در بازار متشکل ارزی ۴ برابر شد 
وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز 
امسال نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش 
پیدا کرده است، گفت: با توجه به عرضه های انجام شده 
طبیعی بود که بازار ارز نوسانات چندانی نداشته باشد 
و شرایط متعادل باشد. مشکلی در تامین ارز نداریم 
و چشم انداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت 
بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه ارز شده 
است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ابتدای سال ۲۵ 
میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده و با توجه 
به اینکه عرضه در کل سال گذشته ١٧.٦ میلیارد دالر 
بوده، نشان دهنده ٤۳ درصد رشد است. روند تورم 
نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است. تورم 
ماهانه مهر ۳.١ درصد، آبان ۲.٤ درصد، اذر ١.٨ درصد 

و دی ماه ١.۳ درصد بوده است.

مشکلی در تامین ارز ترجیحی نداریم
وی تأکید کرد که هیچ مشکلی از نظر عرضه ارز نداریم 
اما ارز ترجیحی در چارچوب مصوبات تامین می شود 
و برای تامین ارز ترجیحی تا پایان امسال هم مشکلی 
نداریم. صالح آبادی ادامه داد: برای اصالح نظام بانکی 
سه رابطه باید شفاف و درســت باشد. در این زمینه، 
رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت 
از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن 
کســری در بودجه دولت است. اســتقراض از بانک 
مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است که نمایندگان 
مجلس هم باید توجه کنند.رئیس کل بانک مرکزی 
از مجلس درخواست کرد که اعداد تسهیالت تکلیفی 
را واقعی درنظر بگیرد تا اضافه برداشت و نارضایتی 
مردم را شاهد نباشــیم. او گفت: تسهیالت تکلیفی 
متناسب با منابع بانکی باید دیده شود. همچنین منابع 
صندوق ملی مسکن مشخص است. رابطه دیگری که 
باید اصالح شود ارتباط بانک مرکزی و بانک هاست 
که ناترازی بانک ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک 
مرکزی نشود. رابطه سوم ارتباط بانک ها با مشتریان 
اعم از ســپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت است. 
وی افزود: هدایت ســرمایه ها به سمت بخش واقعی 
اقتصاد که از دغدغه هــای اخیر رهبر معظم انقالب 
هم بود بسیار مهم اســت و برای این مهم بانک ها و 
بانک مرکزی باید بر مصرف صحیح تسهیالت نظارت 
کنند که اتصال ســامانه های بانکی و مالیاتی نیز در 
هدایت اعتبارات بسیار موثر است. صالح آبادی با بیان 
اینکه نظارت بر مصرف تســهیالت بدون سیستم و 
سامانه های هوشمند عملی نیســت، گفت: تامین 
مالی زنجیره ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح 
تسهیالت موثر است که درحال حاضر اجرایی شده 
است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که 

باید عملیاتی شود.

بورس قرمز شد
روند نزولی در بازار سرمایه که از دو روز قبل آغاز شده 
بود همچنــان ادامه دارد و شــاخص کل بورس روز 
گذشته هم قرمزرنگ بود. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روز گذشته با ٧۵٦١ واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۲٧٤ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با 
معیار هم وزن هــم ۲۵١۵ واحد کاهش یافت و رقم 

۳۲۳ هزار و ۹٨٤ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بــازار ۳۲۲ هــزار معامله به ارزش 
۳۳ هــزار و ٨٤۳ میلیارد ریال انجــام دادند. فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، 
گسترش نفت و گاز پارســیان، پتروشیمی پردیس 
و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار ســرمایه شاخص کل فرابورس هم 
با چهار واحد کاهش در رقم ١٧ هــزار و ۳٧۳ واحد 
ایستاد. در این بازار ١٦٤ هزار معامله به ارزش ١۵٨٨ 

میلیارد ریال انجام شد.
بیمه پاسارگاد و تجلی توسعه معادن و فلزات نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
پتروشــیمی زاگرس، اعتباری ملل، فرابورس ایران 
و تولید نیروی برق دماوند نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2417| سه شنبه 19 بهمن ماه1400

روز دوشنبه پس از کاهش شدیدی که دالر در ابتدای 
هفته تجربه کرد، بازار ارز نوسانات اندکی را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادآنالین ؛ بازار ارز، اولین روز هفته جاری 
را با کاهش شدیدی آغاز کرد که به دنبال انتشار اخباری 
مبنی بر لغو برخی تحریم های هسته ای ایران از سوی 
آمریکا اتفاق افتاد. روز شــنبه دالر آزاد با هزارتومان 
کاهش به کانال ۲٦هزارتومان بازگشت و تا محدوده 

۲٦هزار و ۵۰۰تومان نیز پایین آمد.
در آن شرایط تحلیلگران پیش بینی می کردند قیمت  
دالر بیش از این کاهش خواهد یافت. اما تا ظهر آن روز 
کاهش قیمت دالر متوقف شد و در محدوده ۲٦هزار و 

۵۰۰تومان باقی ماند.
روز یک شــنبه نیز دالر معامالت را با اندکی کاهش 
قیمت آغاز کرد و به ۲٦هزار و ۳۰۰تومان رسید. اما پس 
از آن قیمت دالر دوباره باال رفت و در معامالت پشت 
خطی دیشب به کانال ۲٧هزارتومان بازگشت. امروز 
نیز دالر آزاد با اندکی کاهش قیمت در محدوده ۲٦هزار 

و ٧٧۰تومان معامله می شود.

با توجه به شرایط کنونی بازار ارز، توقف دالر در کانال 
۲٦ هزار تومانی را نمی توان پایان روند نزولی دانست و 
ســناریویی که بیش از همه محتمل است، ادامه روند 

نزولی با انتشار اخبار مثبت از توافق هسته ای است.
از ســوی دیگر طبق اعالم کانون صرافان دالر آمریکا 
۲٤هــزار و ٤١٧تومان برای خریــد و ۲٤هزار و ٧۰۵ 
تومان برای فروش قیمت خورده است. روز گذشته دالر 
با قیمت ۲٤هزار و ۳۳١تومان برای خرید و ۲٤هزار و 

٦۲٤تومان برای فروش معامله می شد.
یورو نیز ۲٨هزار و ١٤۵تومان برای خرید و ۲٨هزار و 
۵۳٨تومان برای فروش معامله می شود. یورو روز یک 
شنبه در صرافی ها، ۲٨هزار و ۲۲۲تومان برای خرید و 

۲٨هزار و ٦١۵تومان برای فروش قیمت خورده بود.
در صرافی ملی نیــز دالر امروز با حــدود ١۰۰تومان 

کاهش، ۲٤هزار و ٤٤٨تومان بــرای فروش و ۲٤هزار 
و ۲۰۵تومان برای خرید قیمت خورده است. درحالی 
که روز گذشته، قیمت دالر در این صرافی، به ۲٤هزار 
و ۵۹٨تومان برای فروش و ۲٤هزا رو ۳۵۲تومان برای 
خرید رســیده بود. یورو نیز در ایــن صرافی با قیمت 
۲٨هزار و ۲۰٤تومان برای فروش و ۲٧هزار و ۹۲۳تومان 
برای خرید نمایان شــده اســت. یورو روز گذشته در 
صرافی ملی، ۲٨هزار و ٦٨۲تومان برای فروش و ۲٨هزار 

و ۳۹٧تومان برای خرید قیمت نمایان شده بود.
صالح آبــادی ، رئیــس کل بانک مرکــزی در برنامه 
تلویزیونی گفت: بازار ارز وضع خوبی دارد و از ابتدای 
سال تاکنون ٤٨.٦ میلیارد دالر تامین ارز کردیم و به 
دنبال آرامش و تعادل در بازار ارز هســتیم.رئیس کل 
بانک مرکزی ادامه داد: عرضه ارز در بازار متشکل ارزی 

نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود ٤ برابر افزایش 
پیدا کرده و معامله اسکناس ارزی در ده ماهه امسال ١.٦ 
میلیارد دالر بوده است که در سال گذشته این رقم ٤۲۳ 
میلیون دالر بود.او ادامه داد: با توجه به عرضه های انجام 
شده طبیعی بود که بازار ارز نوسان چندانی نداشته باشد 
و شرایط متعادل باشد.او در ادامه وضع سال آینده و رشد 
اقتصادی، تورم و بازار ارز را بهتر از امسال پیش بینی و 
اعالم کرد: با فرض تداوم شرایط موجود )تداوم تحریم( و 
با وضع صادرات و روند تورم سال کنونی ان شاء اهلل سال 

آینده سال بهتری خواهد بود.
 از طرف دیگر برخی  از معامله گران بازار دالر معتقدند 
که قیمت دالر از ابتدای این هفته  به صورت هیجانی 
آرایش نزولی به خود گرفته و احتماال کم کم بازیگران 
ارزی به بازار دالر برگردند. همچین  عده ای دیگر  می 
گویند  این موضوع که آمریکا در نهایت حاضر به ارائه 
تضمین برجامی به ایران نخواهد شد  تا حدی نزولی ها 
را از بازار ارز عقب برد.  مجموع این عوامل باعث شده که 

قیمت دالر در بازار شبانه جان دوباره بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ســال ١٤۰١ از 
مصوبه این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج جوانان 
به ١۵۰ میلیون تومان خبــر داد. به گزارش خبرنگار 
مهــر، رحیــم زارع در جمع خبرنــگاران در توضیح 
آخرین مصوبات کمیســیون تلفیق، اظهار داشــت: 
کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحســنه جاری و 
 سپرده های قرض الحسنه برای اشتغال زایی و وام ازدواج 

پرداخت کند.
وی بیان کرد: براین اساس به هر زوجین که تاریخ عقد 
آن ها از اول فروردین ماه سال ١۳۹٧ تا ١٤۰١ باشد، 
١۲۰ میلیون وام ازدواج داده می شود. مبلغ وام ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال و زوجه های زیر ۲۳ سال 
١۵۰ میلیون تومان است. وی افزود: همچنین ۲۰ هزار 

میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و ٧ هزار میلیارد 
تومان در اختیار سازمان بهزیستی برای اشتغال زایی 

قرار می گیرد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه دربــاره وام 
فرزندآوری، گفت: مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول 
١۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون تومان، فرزند 
سوم ۳۵ میلیون تومان، فرزند چهارم ٤۵ میلیون تومان 

و بیشتر از پنج فرزند ۵۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین به افرادی که بیشــتر از سه 
فرزند دارند، مبلــغ ١۵۰ میلیون تومــان وام ودیعه 
مسکن یا خرید مسکن داده می شود. مابقی تسهیالت 
اشتغال زایی در ســال آینده در اختیار شورای برنامه 
ریزی استان ها برای پرداخت وام های اشتغال زایی و 

تصمیم گیری قرار می گیرد.

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: نرخ بیکاری افراد 
باالی ١۵ سال و بیشــتر از ۹,٦ درصد به ٨.۹ درصد 
کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش 
از ١۲۲ هزار شغل خالص ایجادشده است. طبق اعالم 
سازمان برنامه و بودجه آهنگ رشد تورم در ٤ ماه اخیر 
از ۳.۳ درصد به ١.١ درصد کاهش یافته اســت. دولت 
سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی 
از مرز ٤ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد، همچنین 
متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به میزان ۰،۳ درصد 
رسیده بود. سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: در ٤ سال 
اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه، منفی بوده، یعنی 
تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهالک 
سرمایه باشد. آمار های رسمی نشان می دهد که شرایط 
اقتصادی به سمت جلو حرکت می کند. در شش ماه اول 

سال درحالی  که رشد مصرف بخش دولتی ۵،١ درصد 
بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ١۲ درصد 
رسیده است و همچنین تنها در سه ماه پاییز امسال 

بیش از ١۲۲ هزار شغل ایجاد شده است.
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار 
هستیم به طوری که نرخ بیکاری افراد باالی ١۵ سال 
و بیشتر از ۹,٦ درصد به ٨.۹ درصد کاهش پیداکرده 
و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ١۲۲ هزار شغل 

خالص ایجادشده است.
بر اســاس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت 
ســیزدهم، کشــور ١٧ میلیارد و ٦٦١ میلیون دالر 
صادرات و ١٦ میلیارد و ٦۳١ میلیون دالر هم واردات 
انجام شده و در این ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک 

میلیارد و ۳۰ میلیون دالر بوده است.

روند نزولی قیمت دالر تا چه نرخی ادامه می یابد؟ 

بازیگران ارزی در انتظار مذاکرات

سازمان برنامه و بودجه: نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسیدوام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومان شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ١١ میلیون و ۶٠٢ هزار و ١٩٧ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ١٨ بهمن ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ۶٠٢ هزار و ١٩٧ تومان رسید.  همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی قدیم به ١١ میلیون و ٢٨٣ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۵٢۶ تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۴٩٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ١١٣ 
هزار و ۵٠٠ تومان است.

بانک ها
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عقب ماندگی نظام توزیع
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران

در چرخه توزیع و زنجیره توزیع کشور حدود 40 سال است توسعه حرفه ای اتفاق نیفتاده است. منظور شکل گیری شرکتهای توزیع برزگ به عالوه فروشگاههای زنجیره ای در اندازه مناسب و محل های مناسب است. عرصه توزیع در 50 
سال گذشته عرصه سرمایه گذاری های خرد بوده و نتیجه این شد فروشگاههای کوچک محلی بسیاری ایجاد شد. این شکل از توزیع در واقع هزینه های تمام شده توزیع کنندگان مانند شرکتهای پخش، عمده فروش و خرده فروش را 
افزایش داده است.  تولیدکنندگان هم سالهاست با این موضوع روبرو هستند و بارها در طول این سالها از مجموعه وزرات صمت خواسته اند قیمت مصرف کننده را به عنوان آیتم تعیین کننده از دوش تولیدکننده بردارند. چون این اقدام 
مکانیزهای رقابتی در میان تولیدکنندگان، زمینه را برای جلب نظر شبکه توزیع برای رقابت برای عددهای بزرگتر فراهم می کند. این تصمیمات اصالحی باید در کنار یک مجموعه از فرصتها قرار می گرفت. چراکه همچنان در کوتاه مدت 
شرایط منفعت حداقلی برای بسیاری از کاالها را برای شبکه توزیع فراهم نخواهد کرد. دولت ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم های درست مالیات گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می کنند. 
درج قیمت تولیدکننده می تواند زمینه پیچیده تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند. سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف کننده و اعالم آن هستیم. در صورتی 
که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کاالیی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می کنند، مگر اینکه بخواهند 
وارد حوزه خرده فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کاال در مرحله نهایی است که باید قیمت ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه 
حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف کننده نهایی ارائه می کند می تواند قیمت کمتری اعالم کند. تولید کننده وظیفه درج قیمت در کاال را ندارند. تولیدکننده با فاکتور رسمی قیمت را به فروش می رساند و این بازار 
است که باید قیمت را تعیین کند. توزیع کننده هم براساس میزان سودی که می برد، کاالی مورد نظر را توزیع می کند. اینکه تولیدکننده پیشاپیش برای مصرف کننده کاال، قیمت تعیین کند، درست نیست. این بار وظیفه کنترلی دولت 
است که می خواهند به دوش تولیدکننده بیاندازد. آنچه در قانون داریم، تاکید بر قیمت محصول عرضه کننده کاالست، اما حاال این را توسعه داده و تفسیر می کنند که تولید کننده هم باید وارد صحنه شود. واقعیت این است که این اقدام 
تولیدکننده را به دشواری می اندازد. شبکه های توزیع در ایران موازی و متعدد هستند و توزیع از یک نوع لزوما انجام نمی شود. برخی شرکت های پخش و برخی دیگر عمده فروشی ها هستند. عالوه بر این هم گردش کار آنها در مکان های 
خاص با هم متفاوت است. از طرفی مساحت ایران بزرگ و فاصله شهرها متفاوت است و امکان پرداخت در هرکدام از آنها هم فرق دارد. بنابراین، اینکه قیمت مصرف کننده در همه شهرها و حتی در همه قسمت های یک شهر مثل تهران 

یکسان باشد، بیهوده است. چرا که در همه این مکان ها، هزینه حمل متفاوت است، همچنین تعداد دفعاتی که کاال می چرخد تا به دست مصرف کننده برسد هم با هم فرق دارد.

قیمت گوشــت قرمز که طی هفته های گذشــته روند 
افزایشــی گرفته در روزهای اخیر به رقم های نجومی 
رسیده و فعاالن صنفی می گویند شیطنت های مافیای 
بازار گوشت دلیل اصلی این اتفاق است. قیمت گوشت 
قرمز که طی هفته های گذشته روند افزایشی گرفته در 
روزهای اخیر به رقم های نجومی رسیده و فعاالن صنفی 
می گویند شیطنت های مافیای بازار گوشت دلیل اصلی 
این اتفاق است. بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان 
می دهد که قیمت الشه گوسفند درب مغازه بین ١4٢ 
تا ١4۶ تومان، شعب عمده فروشــی ١٣۶ هزار تومان، 
ران گوســاله حدود ١٨0 هزار تومان، سردست گوساله 
١٧0 هزار تومان، فیله گوساله ٣٣0 هزار تومان، راسته 
گوساله ١٨0 هزار تومان، ران گوسفند ١٨4 هزار تومان، 
سردست گوسفند ١٨0 هزار تومان، گردن گوسفند ١4٢ 
هزار تومان و راســته مغز بی استخوان گوسفندی ٢٩0 

هزار تومان است.
براین اســاس عده ای صادرات دام زنده را دلیل افزایش 
قیمت این کاالی اساســی عنوان می کنند، برخی نیز 
معتقدند که مطرح شدن زمزمه های مبنی بر حذف ارز 
ترجیحی منجر به التهاب بازار شد و هر چند که دولت 
بعداً این مسأله را تکذیب کرد اما تعادل به بازار گوشت 
برنگشت، برخی نیز معتقدند که عرضه کنندگان گوشت 
در بازار دلیل التهابات فعلی هستند در همین راستا افشین 
صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: جمعیت دام در استان های آذربایجان 

غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشــاه، ایالم و خوزستان 
و حتی در برخی از مناطق لرســتان و همدان زیاد است 
همچنین در مناطق مرکزی و شرقی کشور نمی توانیم 

بگوییم دام نیست اما میزان آن به اندازه فصل است.
وی اضافه کرد: علت اصلی گرانی وجود دالالن و واسطه ها 
و مافیای گوشت است که به دنبال افزایش قیمت گوشت 
قرمز هستند و بتوانند از شرایط ایجاد شده و حساسیت 
مســئوالن نســبت به افزایش قیمت کاالهای اساسی 
سوءاســتفاده کنند.دادرس ادامــه داد: همین االن هم 
شرکت پشتیبانی امور دام در حال رایزنی برای واردات 
گوشت گوســاله، گوشت گوســفندی و دام زنده است 
که واردات گوشت گوساله امکان پذیر است اما واردات 
گوشت گوسفندی و دام زنده توجیه اقتصادی ندارد.وی 
افزود: افزایش قیمت دام زنده به میزانی نبوده که تأثیر 
زیادی روی قیمت گوشت داشته باشد و افزایش قیمت 
گوشت بیشتر به دلیل اقدامات دست اندرکاران بازار است.

این فعال صنفی ادامه داد: از مهرماه که مصوبه صادرات 
صادر شد میانگین قیمت دام زنده حدود 55 هزار تومان 
بود و در حال حاضر به ۶0 تا ۶١ هزار تومان رســیده که 
این اختالف حدود 5 هزار تومان بیشتر نیست اما قیمت 
گوشــت قرمز از کیلویی ١٢0 هزار تومان به ١۶0 هزار 
تومان و حتی قیمت های باالتر رســیده است. دادرس 
گفت: بنابراین 5 هزار تومان افزایــش قیمت دام زنده 
تناسبی با ٣0 تا 50 هزار تومان افزایش قیمت گوشت قرمز 

ندارد و نشان دهنده شیطنت مافیای بازار گوشت است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان 
ایران گفت: ظرفیت تولید فعاالن پلی یورتان فقط در 
انجمن، ٢00 هزار تن در ســال است؛ ۶0 درصد این 
ظرفیت فعال است و این در حالی است که حدود ۶0 
تا ٧0 هزار تن در سال واردات محصوالت زنجیره پلی 
یورتان را شاهد هستیم. مجید صفی نیا، رئیس هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران اظهار 
داشت: این انجمن از اردیبهشــت ماه سال جاری به 
صورت رسمی ثبت شد، اما از حدود ٢ سال گذشته 
جلساتی با فعاالن و تولیدکنندگان صنعت پلی یورتان 
برگزار می شد و مقدمات تشکیل و ثبت رسمی انجمن 
در دو سال گذشته پیگیری شــد. وی افزود: صنعت 
پلی یورتان صنعتی اســت که تا چند سال پیش به 
طور کامل صنعتی وارداتی بود اما به همت فعاالن این 
صنعت در داخل کشور، حجم بسیاری از واردات کم 
شده و مصرف کننده، محصول را با اطمینان از کیفیت 
و طول عمر مفید آن از داخل تهیه می کند. صفی نیا 
با بیان اینکه "صنعت پلی یورتان در داخل کشور رشد 
یافته و به صنعتی خودکفا تبدیل شده است"، گفت: 
ظرفیت تولید داخل در صنعت پلی یورتان بســیار 
بیشتر از آن چیزی است که امروز تولید می شود و اگر 
تعرفه ترجیحی منطقی به واردات تعلق گیرد، مطمئنا 
می توانیم ظرفیت های خالی تولید محصوالت نهایی 

زنجیره پلی یورتان را به مدار تولید بیاوریم.
در ادامه، جمشید رفیعی، عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان پلی یورتان ایران با بیان اینکه "50 
درصد پلی یورتان را ایزوسیانات تشکیل می دهد"، 
گفت: با احداث و راه اندازی شــرکت پتروشــیمی 
کارون که اولین تولید کننده ایزوسیانات ها، مشتمل 
بــر TDI و MDI و تکمیل کننــده ی زنجیره ی 
ارزش پلی یورتان ها در خاورمیانه و غرب آسیا است، 
صنعت داخل در تأمین مواد اولیه زنجیره پلی یورتان، 
شرایط بسیار خوبی را شــاهد بود. وی افزود: بخشی 
از ایزوسیانات مورد نیاز صنعت پلی یورتان کشور از 
پتروشیمی کارون تأمین شده و بخشی دیگر ناچارا با 
واردات تأمین می شود، اما در مجموع در صنعت پلی 
یورتان، ادعای انجمن این است که به مرز خودکفایی 
رسیده ایم و نباید واردات محصوالت نهایی این صنعت، 
با ارز نیمایی و بدون تعرفه  گذاری مناسب، انجام گیرد.

رفیعی در خصوص محصوالت نهایی صنعت پلی یورتان 
گفت: صنعت کفش که امروز در ایران به مرز خودکفایی 
رسدیه و نیازی به واردات کفش از خارج نداریم از صنایع 
این زنجیره اســت، همچنین در بخش های مختلف 
خودرو از داشــبور گرفته تا صندلی از محصوالت این 
زنجیره استفاده می شود، در صنعت ساختمانی، صنایع 
برودتی و صنعت مبلمان نیز، محصوالت زنجیره پلی 
یورتان کاربرد وسیعی دارد؛ همچنین در صنایع نفت و 
گاز، در ساخت مخازن و خطوط لوله انتقال از محصوالت 
این زنجیره استفاده می شود. وی ادامه داد: حدود ٢0 
کارخانه در این صنعت فعالیت دارند که می توانیم نیاز 
داخلی به محصوالت نهایی زنجیره پلی یورتان را تأمین 
کنیم و برای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت، باید 
از واردات بی رویه محصوالت نهایی زنجیره پلی یورتان 
جلوگیری شــود؛ البته درخواست انجمن ممنوعیت 
واردات نیســت، بلکه تعرفه گــذاری ترجیحی برای 
واردات اســت تا اجازه ندهیم با واردات بی رویه، این 
صنعتی که پس از ســالها تالش به مــرز خودکفایی 

رسیده، آسیب ببیند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان 
ایران خاطرنشــان کرد: ظرفیت تولید فعاالن پلی 
یورتان فقط در مجموعه انجمــن، ٢00 هزار تن در 
سال اســت؛ اما چیزی که در بخش تولید توانستیم 
احصا کنیم، ۶0 درصد این ظرفیت است و 40 درصد 
ظرفیت تولیدکنندگان زنجیره پلــی یورتان خالی 
است؛ این در حالی است که حدود ۶0 تا ٧0 هزار تن 
در سال واردات محصوالت زنجیره پلی یورتان را شاهد 
هستیم که این سهم، می تواند برای پر کردن ظرفیت 
خالی تولیدکنندگان زنجیره پلی یورتان تخصیص 
داده شود و با استفالده حداکثری از ظرفیت های ایجاد 
شده در این صنعت، نه تنها نیاز داخلی را تأمین کنیم 

بلکه این صنعت را در بخش صادرات، توسعه دهیم.
در ادامه، محمد عرب، عضو هیئــت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان پلی یورتان ایران اظهار داشت: صنعت 
کفش کشور در طول ســال نیاز به 45 هزار تن پلی 
یورتان دارد که MEG و DEG آن را ١00 درصد 
از داخل تأمین می کنیم و در خصوص MDI، دوازده 
هزار تن را از تولیدات پتروشیمی کارون تأمین کرده و 

بقیه را از خارج از کشور وارد می کنیم. 

یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای سال 
آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که 
این میزان هزینه های معیشت آنها را جبران نکند. وی از 
شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود وضع معیشت 
کارگران است، عالوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی 

مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.
رحمت اهلل پور موسی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت 
کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم 
هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و 
٩٧٩ هزار تومانی است که اعالم شده و  کمتر از ١٢ میلیون 
تومان نیست. وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف 
و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان 
رقم سبد معیشت دســت پیدا کنیم اما این رقم باز هم 
هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند 
اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست 

آورده باشند.
این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران 
زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه 
سبد معیشتی که اعالم شده برسیم. وی با اشاره به ماده 
4١ قانون کار گفت: قانون می گوید مالک و معیار تعیین 
دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی 

هزینه سبد معیشتی که حدود ٩ میلیون تومان تعیین 
شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، 
اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد 
کارگران به واقعیت نزدیک شده است. به گفته پورموسی، 
بانک مرکزی نرخ تورم را بیــش از  44 درصد اعالم کرده 
است و در تعیین دستمزد ســال آینده باید بر طبق نرخ 
تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم. وی در ادامه درباره 
مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶0 درصدی 
حداقل حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک کارگر 
با حداقل مزد دو میلیون و ۶50 هزار تومانی و بن خوار بار و 
حق مسکن وحق اوالد به چهار میلیون و ٢00 هزار تومان 
می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶0 درصدی باشد یعنی باید 
فقط ٨00 هزار تومان به دریافتی یک کارگر اضافه شود 
تا به پنج میلیون و ۶00 هزار تومانی که برای کارمندان 
تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع 
معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران 
را نخواهد داد. به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی 
کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان 
باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت 
کارگران اســت، عالوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر 

مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.

این روزها در شرایطی کشور 
وارد پیک ششم کرونا شده 
است که دارو نیست و یا اگر 
موجود هم باشــد با تعداد 
بسیار اندکی موجود است. 
نایب رییس انجمن داروســازان با اشاره به اینکه بیش 
از ١00 قلم دارو در کشــور کمیاب اســت، نسبت به 
کمبود احتمالی داروهای تزریقی کرونا در پیک ششم 

هشدار داد. 
علی فاطمی در ارتباط با وضعیت کمبود اقالم دارویی 
با اعالم اینکه بیــش از ١00 قلم کمبــود دارویی در 
کشور وجود دارد، گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر 

سوسپانسیون یا شــربت های آنتی بیوتیک در بعضی 
استان ها نایاب شــده اســت و داروهای رایجی مانند 
آمپول ب کمپلکس، آمپول استامینوفن، سرم ها و حتی 
قطره بینی کلرور سدیم، به سختی در داروخانه ها پیدا 

می شود.
او در ادامه با اشــاره به علت تفاوت آمار اعالم شــده 
درارتباط با دارو هایی که کمیاب یا نایاب هســتند از 
سوی انجمن داروسازان و ســازمان غذا و دارو گفت: 
تعریفی که ما از کمبود دارو داریم با تعریفی که سازمان 
غذا و دارو دارد متفاوت اســت و همین باعث می شود 
آمار ما با یکدیگر سه یا چهار برابر تفاوت داشته باشد. 
ما می گوییم کمبود دارو در کشــور بیش از ١00 قلم 
است اما ســازمان غذا و دارو میزان کمبود دارو را بین 
٣0 تا 40 قلم می داند. هر دارویی که در فهرست رسمی 

ایران باشد و پزشکان تجویز کنند و پیدا نشود از نظر ما 
با کمبود مواجه است. 

سازمان غذا و دارو میزان کمبود را براساس نام ژنریک 
داروها درنظر می گیرد و وجود نمونه ایرانی دارو باعث 
می شود آن دارو مشمول اقالم دارویی دارای کمبود به 
حساب نیاید. نایب رییس انجمن داروسازان ادامه داد: 
از طرفی اگر دارویی صرفــا در داروخانه های دولتی و 
منتخب توزیع شود نیز از طرف سازمان غذا و دارو اعالم 
می شود کمبود آن برطرف شده است، اما از نظر ما این 

رفع کمبود نیست. 
ممکن است نایاب بودن دارو برطرف شده باشد اما هنوز 
کمیاب است و دارویی که در همه داروخانه های شهر 
قابل یافت نباشد کمیاب محسوب نمی شود. فاطمی 
افزود: آمارهای کمبود دارویی کشور متاسفانه مخدوش 

است به دلیل اینکه کسی که متولی پاسخگویی بابت 
کمبودهاست، نباید خودش آمار بدهد و طبیعتا بی طرف 
نیست. کسی باید درباره کمبودها اظهارنظر کند که 

سازمان مردم نهاد است. 
او در ادامه با اشــاره به کمبودهــای دارویی دو ماهه 
اخیر که پیش از این آن را بی سابقه خوانده بود، گفت: 
کمبودهای اخیر دارویی کــه درحدود ٢00 قلم بود و 
بی سابقه بودن آن در ٢0 سال گذشته اعالم شد، از نظر 
تعداد اقالم نبود. سال هایی بوده است که ما در حدود 
٣00 تا 400 قلم نیز با کمبود اقالم دارویی مواجه بودیم 
اما از این نظر گفته شــد بی سابقه است و ما هیچگاه با 
چنین وضعیتی مواجه نبوده ایم که حتی اقالم دارویی 
ایرانی نیز با کمبود مواجه بودند و حتی دارویی مانند 
»کلیدینیوم ســی« که یک داروی معمولی مربوط به 
معده است، فلوکستین و بســیاری از دیگر داروها در 

داروخانه ها کمیاب و نایاب شدند.
در همین رابطه عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: اگر ارز 
4٢00 تومانی تامین نشود، بیماران مجبور می شوند با 
ارز آزاد دارو را تامین کنند چون نمی توانند بدون دارو 

بمانند که این یک معضل است.
همایون ســامه یح اضافه کرد: مجلس مرتب بر مساله 
افزایش قیمت حوزه دارو نظارت می کند و تاکید می کنیم 
اما هر سازمانی که در جلسات حضور می یابد یک دلیلی 

برای خود دارد که در رابطه با بازار دارو عنوان می کند.
به گفته وی، بازار دارو به دلیل اینکه با سالمت و جان 
مردم در رابطه است بسیار بااهمیت است و باید برای 
رهایی از مشــکالت آن با جدیت راهکارهــا را ارایه و 

اجرایی کرد. 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار 
داشت: امیدوارم دارو به اندازه کافی وارد کشور شود و 
بیماران در خرید دچار مشــکل نشوند. دارو نسبت به 
هفته های گذشته متاســفانه کمتر شده و مرتب این 
کمبود در حال افزایش است. دولت باید در این خصوص 

یک فکر اساسی کند.

شایلی قرایی
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طرح جدیــد وزارت صمت 
برای درج قیمــت تولید بر 
روی کاالها نگرانی هایی را 
به همراه داشته است. برخی 
کارشناسان اقتصادی بر این 
باورند که چرخه توزیع در طرح درج قیمت تولیدکننده 
بر روی کاالها نادیده گرفته شده و همین امر موجب 
نارضایتی در رابطه با اجرای این طرح شــده است. از 
سوی دیگر بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این باورند 
درج قیمت تولیــد کاال می تواند مصــرف کننده را 
حمایت کند و دستاورد مشخص و مهمی برای مصرف 

کنندگان است.
امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم، کنترل 
قیمتهای کاالهای مصرفی خانوار است. وزارت صمت 
با تدوین »طــرح درج قیمت تولید کننــده بر روی 
کاال« قصد داشته به مبارزه با گرانفروشی بپردازد. اما 
تازه ترین بخشنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مبنی بر الزام به درج قیمت تولیدکننده 
روی برخی محصوالت در مبادی عرضه و خرده فروشی ، 
مخالفان جدی در میان واحدهای تولیدی دارد. خرده 
فروشــان هم مکلفند صرفا کاال را از تولیدکنندگانی 
بخرند که قیمت تولیدکننده را روی کاال درج کرده اند 
و آن را با حاشیه سود مصوب در اختیار مصرف کننده 
قرار دهنــد. حاال این مصرف کنندگان هســتند که 
باید در این فرآیند، قیمت را کشف کرده و ببینند آیا 
ضوابط نرخ گذاری رعایت شده یا خیر. در همین رابطه 

وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: سه هزار قلم 
کاال تاکنون مشــمول درج قیمت تولیدکننده شده 
که با اجــرای این طرح، قیمــت ١500 کاال کاهش 
یافته است. ســید رضا فاطمی امین گفت: در اصالح 
ســاختار بازار پروژه ای از دو ماه گذشــته به نام درج 
قیمت تولیدکننده به خاطر احتمال عدم شــفافیت 
و افزایش قیمت آغاز کردیم. وی افــزود: روال قبلی 
یعنــی درج قیمت مصرف کننده مشــکالتی دارد و 
در دنیا این نحوه درج قیمت، ممنوع اســت و تخلف 

محســوب می شــود. وزیر صمت با بیان اینکه این 
پروژه از سه ماه قبل آغاز شــده است، گفت: سه هزار 
قلم کاال تاکنون مشــمول درج قیمت تولیدکننده 
شده اســت. قیمت مصرف کننده حداکثر ٣0 درصد 
بیشتر از قیمت تولیدکننده است. وی افزود: این کار 
باعث شــد در بیش از ١500 قلم کاال شاهد کاهش 
قیمت ها باشیم. این طرح، در گام نخست یک سری 
قیمت های مازاد را کاهش داده است و در مرحله بعد 
باعث رقابت و بهره وری و نظام توزیع به نوعی بهره ورتر 

خواهد شــد. فاطمی امین انجام این پــروژه را برای 
مصرف کننده بسیار مفید دانست و بیان کرد: قیمت، 
شفاف می شــود و هم قیمت برخی کاالها ٣0 تا 40 
 درصد کاهش داده و هم برای ما به عنوان دولت نظارت 

را آسان تر می کند. 
وی افــزود: وقتی قیمت تولیدکننده درج می شــود 
افزایش قیمت راحت تر قابل کنترل است. این طرح 
هم انضباط می دهد و هم نظارت بر بازار را آسان کرده و 

موجب کاهش قیمت ها می شود.

درج قیمت تولیدکننده روی کاالها منجر به خرید شفاف می شود؟

گرانفروشی متوقف می شود؟
روایت آماری عجیب از کاهش قیمت ۱۵۰۰ قلم کاال

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

باز هم هشدار نسبت به کمبود دارو؛ این بار ۱۰۰ قلم 

کمبود  دارو  و  سرگردانی  بیماران
چرا دارو گران شد؟ 

دریافتی کارگران در سال آینده باید چقدر باشد؟

واردات محصوالت نهایی زنجیره پلی یورتان بالی جان تولیدکنندگان شد

۴۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان خالی است

رایزنی دولت برای واردات گوشت قرمز و دام زنده

قیمت گوشت نجومی شد
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رمزارزهای موجود نبايد به پلتفرم های خارجی منتقل 
شوند

عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید 
کرد: باید تالش کرد ســرمایه های رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور 
به پلتفرم های خارجی منتقل نشــده و در ریســک تحریم ها قرار نگیرند. علی 
پاک باخته گان زنجانی با بیان اینکه ارز دیجیتال نقش اساسی در ظرفیت سازی در 
داخل کشور برای مقابله با محدودیت های اقتصادی یا رشد تراز تجاری دولت ها 
دارد، اظهار کرد: امروزه، بسیاری از کسانی که به دنبال خروج پول خود از کشورشان 
هســتند، به راحتی پولشــان را تبدیل به ارز دیجیتال کرده و در خارج از کشور 

سرمایه گذاری می کنند و دیگر خروج پول، دشواری های گذشته را ندارد.
وی با اشاره به اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه طرح استفاده از 
ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی احتماالً تا اواخر بهمن ماه عملیاتی می شود و 
کسب وکارها می توانند از ارز دیجیتال برای صادرات و واردات کاال استفاده کنند، 
گفت: به گفته  رئیس سازمان توسعه تجارت، اکنون در حال رسیدن به جمع بندی 
با بانک مرکزی بر سر موضوع استفاده از رمزارزها به عنوان یک کاال و عامل انتقال 
اعتبار در تجارت بین الملل هستند که سازوکارهای این طراحی، پیاده سازی شده 
و طی هفته های آتی عملیاتی می شود که پس از آن می توان در مقابل صادرات، 

رمزارز دریافت کرد.
عضو کمیسیون رمز ارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ادامه 
داد: با استفاده از بالک چین و قراردادهای هوشمند می توان رمزارزهای متداول 
و رایج جهانی را دریافت کرد و در قالب همین بسترها  آنها را به واردکننده منتقل 
کرد. به جای گرفتن ارز و استفاده از صرافی ها، می توان انتقال اعتبار را از طریق این 

سامانه ها انجام داد.
پاک باخته گان زنجانی گفت: راه اندازی بستر تبادالت رمزارزهای مجازی با تسهیل 
تعامالت کسب وکارها، فرآیند جهان شمول شدن فعالیت های اقتصادی را در مناطق 
آزاد فراهم می کند و محدودیت ها و موانع نظام مبادالت پولی را نیز مرتفع می سازد. 
طراحی رمزارزهای ملی و ارتباط با  رمزارزهای بین المللی از راهکارهای عمده ی 
ایجاد رمزارزها در بستر بالک چین در مناطق آزاد است. به طوری که نشان از اهمیت 
استراتژیک محصول رمزارزها برای اقتصاد کشور دارد و این موضوع، اقتصاد ایران را 

از اقتصاد نفت و بانک محور بودن به سمت صنایع جدید هدایت می کند.
رییس کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز با 
بیان اینکه استفاده از رمزارزها برای کشور  آثار و منافع خوبی به دنبال دارد، توضیح 
داد:  در شرایط تحریم می تواند موجب ارزآوری و درآمدزایی شود و خیلی از فعل و 
انفعاالت مالی در فضای بین المللی را از این طریق انجام داد، به ویژه آن کنترلی که 
روی ارز انجام شده و مشکالتی که برای فعاالن اقتصادی به وجود می آورد، در مورد 
رمزارزها وجود ندارد. با توجه به صنعت بودن تولید رمزارزها که موجب اشتغال زایی 
هم می شود، باید گفت، برای تداوم فرآیند تولید ارزهای دیجیتال و آثار مفید آن، 
بهتر است بخشی از مازاد برق، صرف تولید رمزارزها شود، به خصوص که تولید و 

استخراج رمزارزها فشار چندانی به شبکه وارد نمی کند.
پاک باخته گان زنجانی در عین حال بیان کرد: ارز دیجیتال، مرز نمی شناســد و 
کامال در یک فضای مجازی و در بستر دیجیتال فعالیت می کد. بر همین اساس 
در دنیای امروز ورود به بازار ارزهای دیجیتال از ارزش و اهمیت بسیار باالیی برای 
کشورهای جهان برخوردار است. ارز دیجیتال یکی از پدیده های مهم و جدید در 
حوزه ی فناوری های مالی به شمار می رود که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده 

در زمینه ی پرداخت، مورد استقبال کشورها و بازارهای مالی قرارگرفته است.
در طرح سازمان توسعه تجارت، کاربر با اســتفاده از سامانه جامع تجارت، ثبت 
شــفارش می کند و در ســفارش خود ذکر می کند که اعتبــار از محل رمزارز 
استخراج شده است. سپس می توان رمزارز را در قالبی که قابل رصد است، به طرف 
خارجی انتقال داد و کاال ردریافت کرد. برنامه ریزی در رابطه با دریافت پول و انتقال 

آن به واردکننده در حال انجام است.

در راستای کاهش وابستگی به نفت؛
ســرمايه گذاری چند ميليارد دالری عربستان در 

متاورس و بالكچين
عربستان سعودی از ســرمایه گذاری چند میلیارد دالری در زمینه استفاده از 
فناوری های پیشرفته ای همچون بالکچین و متاورس خبر داده است. عربستان 
سعودی در مجموع بیش از ۶.۴ میلیارد دالر در این دو حوزه سرمایه گذاری می کند. 
از این رقم یک میلیارد دالر به سرمایه گذاری در شرکت فناوری و دیجیتال نئوم 
اختصاص می یابد که نام آن برگرفته از شهر نئوم است که در آینده با رویکرد شهر 
هوشمند در عربستان تأسیس می شود. این شرکت قصد دارد متاورس اختصاصی 
خود را نیز ایجاد کند که یک جهان ســه بعدی دیجیتال اســت که کاربران آن 

می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان ســعودی نیز یک میلیارد دالر در صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر پراســپریتی ۷ ونچرز سرمایه گذاری خواهد کرد. این 
صندوق بر روی شرکت هایی با تمرکز بر روی فناوری های آینده نگر مانند بالکچین 
سرمایه گذاری خواهد کرد. فناوری بالکچین اطالعاتی را که به صورت دیجیتالی 
ذخیره می شود رمزگذاری می کند. عبداهلل السوها، وزیر فناوری اطالعات عربستان 
سعودی، گفت که این سرمایه گذاری ها نشان دهنده هدایت عربستان به سوی رشد 
اقتصاد دیجیتال است. وی افزود که این تالش به نفع سعودی ها و مردم در سراسر 

خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.
عربستان سعودی در تالش است تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. اگرچه 
قیمت نفت در حال حاضر باالست، اما تقاضا برای سوخت های فسیلی در سراسر 
جهان رو به کاهش است زیرا مردم و دولت ها به دنبال اشکال پاک تر انرژی های 
تجدید پذیر هستند. عربستان سعودی برای مدت طوالنی به فروش نفت وابسته 
بوده ولی ولیعهد سعودی عالقه مند به تنوع بخشــیدن به اقتصاد و استفاده از 

فناوری های جدید است.

تالش فوجی برای رفــع نقص عجيب دوربين های 
ديجيتال

شرکت فوجی فیلم به عکاسانی که از دوربین های این شرکت و نیز رایانه های مجهز 
به سیستم عامل مک استفاده می کنند، اعالم کرده درصدد رفع مشکلی است که 

منجر به از دست رفتن فایل های کاربران می شود.
فوجی فیلم تأیید کرده مشکل یادشده که مربوط به میان افزار نصب شده بر روی 
دوربین های شرکت فوجی است باعث می شود کاربران برای دسترسی به فایل های 
خود با مشکل مواجه شوند و گاهی اوقات فایل های منتقل شده به رایانه های مک 
گم شده یا از دسترس خارج شوند. فوجی می گوید میان افزار خود را در آینده به روز 
می کند تا کاربران مطمئن باشند فایل های خود را از دست نمی دهند یا مشکلی در 

زمان استفاده از آنها به وجود نمی آید.
در بیانیه فوجی فیلــم در این زمینه آمده اســت: میان افزار عرضه شــده برای 
دوربین های بین دو سری ایکس و جی اف ایکس شرکت مذکور مشکل ناسازگاری 
دارند که باعث می شود کاربران سیســتم عامل مک نتوانند به طور مستقیم به 
فایل هایی که بر روی کارت های حافظه دوربین ذخیره شده دسترسی پیدا کنند. 
هنوز مشخص نیست وصله نرم افزاری که میان افزار دوربین های فوجی را به روز 
می کند، چه زمانی عرضه می شود. اما این شرکت می گوید این وصله رایگان خواهد 

بود.

اخبار

زیرساخت الزم برای راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری انجام شد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت که معماری و توسعه الزم برای نیل به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری، در شرکت مخابرات انجام شده است. آیین بهره برداری از پروژه های شرکت مخابرات ایران، امروز 

در مرکز مخابرات نهری این شرکت برگزار شد. مجید سلطانی، اظهار کرد: معماری و توسعه الزم برای نیل به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری، پیش از این در مخابرات انجام شده، بخشی از این معماری پیاده سازی 
شده و بخشی هم با توجه وزارت ارتباطات انجام می شود.وی با اشاره به ایجاد شبکه یکپارچه IP و تهیه طرح توسعه آن برای پوشش برای پوشش ۲۰ میلیون پورت FTTx هسته شبکه اظهار کرد: افزایش پهنای باند و 

یکپارچه سازی معماری شبکه، آماده سازی برای راه اندازی SDN، دسترسی باال انعطاف پذیری بیشتر و مقیاس پذیری باال، قابلیت  واگذاری سرویس های به روز، از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

تومــان  میلیــون   ۵۰۰
معــادل ارزش ۱۵ متــر 
خانه در تهران است، اما در 
شهر های اطراف پایتخت 
آپارتمان های زیادی با این 

رقم فروخته می شوند.
پردیــس، پرنــد، هشــتگرد و ... جزو شــهر های 
اقماری تهران محسوب می شــوند و آپارتمان های 
نیم میلیــاردی زیــادی را در خود جــای داده اند. 
آپارتمان هایی که غالبا نوســاز هستند و از عمر بنا 
آن ها زمان زیادی نمی گذرد. رونق بازار مسکن در 
شــهر های اطراف تهران در حالی روزبه روز بیشتر 
می شود که طبق آمار های رســمی ارزش خانه در 
پایتخت به باالترین ســطح خود رسیده است. در 
گزارش اخیر بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران 
به طور متوســط متری ۳۳ میلیون تومان برآورد 
شده است. یعنی اگر با نیم میلیارد تومان راهی بازار 
شــوید، توانایی خرید ۱۵ متر خانه را دارید. با این 
حال در شهر های اطراف تهران گزینه های زیادی با 

این بودجه برای خرید مسکن دیده می شود.
به گزارش فرارو، پردیس یکی از شــهر های اطراف 
تهران است، در فاصله ۱۷ کیلومتری پایتخت واقع 
شــده و خانه های نیم میلیاردی زیادی را در خود 
جای داده. مثال آپارتمان نوســاز ۱۰۵ متری با دو 
اتاق خواب دقیقا ۵۰۰ میلیون تومان آگهی شــده 
اســت. طبق اطالعات موجود در آگهی قرار است 
اولین ایستگاه مترو پردیس حوالی این خانه ساخته 
شود و واحد در طبقه هفتم قرار گرفته است. در فاز 
پنجم پردیس آپارتمان نوساز ۱۰۵ متری دیگری 
با همین رقم فروخته می شــود. دو اتــاق خواب، 
پارکینگ، انباری و آسانســور جــزو امکانات این 

واحد اســت و باید ارزش آن را متری ۴.۷ میلیون 
تومان در نظر بگیریم. در بافت اصلی شــهر واحد 
۱۲۰ متری دیگری با رقم ۵۰۰ میلیون تومان بین 
آگهی ها به چشم می خورد. واحد طبقه هفتم واقع 
شده و آسانسور، انباری و پارکینگ دارد.پرند یکی 
از شهر های غربی اســتان تهران است و می شود با 
۵۰۰ میلیون تومان گزینه های زیــادی را در بازار 
مسکن این محدوده پیدا کرد. آپارتمان ۷۸ متری را 
در فاز پنجم این شهر با قیمت ۴۹۰ میلیون تومان 
می فروشند. این واحد در آپارتمان چهار طبقه قرار 
دارد و به آسانســور و انباری مجهز است، اما بدون 
پارکینگ آگهی شده. عمر بنا این خانه به چهار سال 
می رسد و دو اتاق خواب دارد. در محدوده کیسون 
زون هفت پرند واحد ۷۵ متری دیگری را با قیمت 
۴۷۵ میلیون تومان می فروشند. نبود پارکینگ ایراد 
این واحد محسوب می شــود، اما آسانسور و انباری 
دارد. آپارتمان بعدی که بررســی می کنیم، دقیقا 
نیم میلیاردی است. واحدی که ۷۸ متر است، سال 
۹۲ ساخته شــده و دو اتاق خواب دارد. در امکانات 

این واحد فقط آسانسور دیده می شود.
رودهن یکی از شهر های شرقی استان تهران است 
و در این منطقه با ۵۰۰ میلیــون تومان خانه های 
زیادی برای متقاضیان مســکن به چشم می خورد. 
یکی از آپارتمان های مسکن مهر رودهن با قیمت 
۵۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. این واحد ۱۰۵ 
متری نوساز محسوب می شود و دو اتاق خواب دارد. 
ارزش این واحد را باید متــری ۴.۷ میلیون تومان 
درنظر بگیریم. در مهرآباد رودهــن آپارتمان ۵۳ 
متری و یک خوابه را ۴۷۰ میلیون تومان می فروشند. 
شش ســال از زمان ســاخت این واحد می گذرد و 
بدون آسانسور و انباری فروخته می شود. در همان 
حوالی آپارتمــان ۸۱ متری دیگری بــا رقم ۴۸۰ 
میلیون تومان وجود دارد. این یکی نوساز است و دو 
اتاق خواب دارد. آسانسور و انباری را هم باید جزو 

امکانات این واحد تلقی کنیم.شهرجدید هشتگرد 
یکی از مناطق غربی استان تهران است و می شود 
با ۵۰۰ میلیون تومــان در این محدوده صاحبخانه 
شد. واحد ۸۰ متری با دو اتاق خواب در فاز چهارم 
شهرجدید هشــتگرد به فروش می رسد. مالک این 
واحد رقم ۵۰۰ میلیون تومانی را برای فروش درنظر 
گرفته اســت. واحدی که طبقه چهارم قرار دارد و 
به آسانسور، انباری و پارکینگ مجهز است. در فاز 
هفتم این شهر آپارتمان نوساز ۹۰ متری را با همین 
قیمت آگهــی کرده اند. این یکی پنج ســال پیش 
ساخته شده، طبقه سوم قرار گرفته و آسانسور دارد. 
در فاز چهارم شهر جدید هشتگرد با ۵۰۰ میلیون 
تومان می شود سراغ واحد ۸۳ متری با عمر بنا سه 
ســال رفت. واحدی که متری ۵.۷ میلیون تومان 
فروخته می شود و انباری، آسانسور و پارکینگ دارد.

ورامین جنوبی ترین شــهر اســتان تهران است و 

پایتخت نشــین های امکان خرید خانه های ۵۰۰ 
میلیونی زیادی را در این محدوده دارند. در خیابان 
شــهید بهشــتی ورامین آپارتمان ۶۰ متری را با 
همین رقم می فروشند. واحدی که تقریبا ۱۰ سال 
پیش ساخته شده، یک اتاق خواب دارد، اما بدون 
آسانسور به فروش می رســد. حوالی میدان بسیج 
این شهر می شود واحد ۷۲ متری را با ۵۰۰ میلیون 
تومان زیر نظر داشت. عمر بنا این واحد به هفت سال 
می رســد، دارای دو اتاق خواب است و به امکاناتی 
مثل آسانســور، انباری و پارکینگ مجهز است. در 
محدوده پیشــوا ورامین آپارتمان ۶۵ متری با دو 
اتاق خواب را ۴۷۰ میلیــون تومان آگهی کرده اند. 
ســن بنا این واحد ۱۲ ســال اســت و پارکینگ و 
انبــاری دارد. به خاطر واقع شــدن واحد در طبقه 
 همکف می توانیم از نبود آسانســور در ساختمان

 چشم پوشی کنیم.

ارزش خانه در پايتخت به باالترين سطح خود رسيده است

آپارتمان های نیم میلیاردی در شهر های اقماری تهران
News kasbokar@gmail.com

شرکت اکتیویژن بلیزارد در سال ۲۰۲۱ از محل 
ارائه خدمــات خرید اقالم بازی و حق اشــتراک 
بازی های ویدئویی درآمد بی ســابقه ای معادل با 
۵.۱ میلیارد دالر به دست آورد. شرکت اکتیویژن 
بلیزارد از ســال ۲۰۱۶ به این سو هر سال به طور 
مرتب بیش از ۴ میلیارد دالر از محل تراکنش های 
درون محیط بازی های ویدئویــی و نیز پرداخت 
حق اشتراک توســط کاربران درآمد داشته است 
و این رقم در ســال ۲۰۱۷ از ۴.۹۱ میلیارد دالر 

گذشته بود. در سال ۲۰۲۰ نیز رقم مذکور به ۴.۸۵ 
میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار 
اکتیویژن درآمد باالی ۵ میلیارد دالر را بدین شیوه 

به ثبت رساند.
نکته جالب این است که درآمد خالص اکتیویژن 

بلیزارد در سال ۲۰۲۱ برابر با ۸.۸۰۴ میلیارد دالر 
و درآمد عملیاتی آن معادل ۳.۶۲ میلیارد دالر بوده 
است. بنابراین درآمد حاصل از تراکنش های مالی 
در حین بازی و نیز پرداخت حق اشتراک رقم قابل 
توجهی از درآمدهای کلی این شرکت را تشکیل 

می دهد. بخش زیادی از ایــن درآمدها مربوط به 
مشــترکان بازی World of Warcraft بوده 

است.
رکورد یادشده در شــرایطی ثبت شده که میزان 
فروش بازی Call of Duty Vanguard کاهش 
یافته و کمتر از حد انتظار بوده است. این موفقیت ها 
نشان می دهد که چرا مایکروسافت برای خرید این 
شرکت عالقه نشان داده و حاضر است برای این کار 

۶۸.۷ میلیارد دالر پرداخت کند.

یک نهاد متولی نظارت بر امنیت اطالعات در بریتانیا اعالم کرده 
است که تاخیر در معرفی و به کارگیری رمزگذاری سرتاسر، 
همه افراد از جمله کودکان را در معرض خطر قرار می دهد.
سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا ) آفکام( به 
تازگی اعالم کرده است که رمزگذاری قوی ارتباطات دیجیتال، 
ایمنی آنالین کودکان را افزایش داده و از آنها در برابر تهدیداتی 
چون باج گیری اینترنتی، محافظت می کند. این در حالی است 
که سرویس یاد شده به کســب و کارها نیز اجازه می دهد به 

صورت امن با یکدیگر و مخاطبان خود در ارتباط باشند.
سازمان یاد شده این نکات را در حالی اعالم کرد که به تازگی 
کمپینی تحت حمایت دولت بریتانیا در مخالفت با رمزگذاری 
سرتاسر به وجود آمده است و مدعی است که دولت و صاحبان 
پلتفرم ها با پیشــبرد فرایند رمزگذاری سرتاسر در پیام های 
خصوصی افراد به راحتی نظارت خود را بــر کودک آزاری از 
دست می دهند.استفان بونر، مدیر اجرایی نوآوری و فناوری 
آفکام در این مورد گفت: »رمزگذاری سرتاسر، نقش مهمی 

در حفاظت از حریم خصوصی و امنیت آنالین ما ایفا می کند. 
این امر با اجازه ندادن به مجرمان و سوء استفاده کنندگان برای 
ارسال محتوای مضر برای کاربران یا دسترسی به تصاویر یا 

مکان آن ها، ایمنی آنالین کودکان را تقویت می کند.«
این در حالی است که فعاالن ایمنی کودکان هشدار داده اند 
که برنامه های رمزگذاری با اطمینان از اینکه فقط فرستنده 
و گیرنده می توانند محتوای آن ها را مشــاهده کنند، اجرای 
قانون را دشوار ساخته و امکان دیدن پیام ها را از پلتفرم های 
فناوری می گیرد.بونر در ادامه سخنان خود افزود: »دسترسی 
به محتوای رمزگذاری شــده تنها راه برای دستگیری سوء 
استفاده کنندگان نیست. روش های دیگری که توسط مجریان 
قانون استفاده می شود، مواردی چون نفوذ در حلقه های سوء 

اســتفاده، گوش دادن به گزارش هــای کودکانی که هدف 
سوءاستفاده گران قرار می گیرند و استفاده از شواهد و مدارک 

فعالیت محکومان را شامل می شود.«
وی در مورد امکان بازنگری در استفاده از این روش نیز گفت: 
»تا زمانی که عواقب و نتایج اجرای این طرح به درسی بررسی 
نشود، به ســختی می توان امکان بازنگری در ایده کلی لزوم 
پیشبرد رمزگذاری سرتاســر ایجاد کرد و تأخیر در استفاده 
از آن همه کاربران، از جملــه کودکان را در معرض خطر قرار 
می دهد.«سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا ) 
آفکام( که وظیفه نظارت بر حفاظت از داده های افراد در بریتانیا 
را بر عهده دارد، به این جمع بندی و نتیجه رسیده است که 
رمزگذاری سرتاسر یکی از مطمئن ترین راه ها برای محافظت 

از داده های کاربرانی است که از پلتفرم های پیام رسان بزرگ 
استفاده می کنند.

در حال حاضر، برخی شرکت های فناوری نیز در حال حرکت 
به سمت اجرای این فرایند در چرخه فعالیت خود هستند. پیام 
رسان واتس اپ، متعلق به شرکت متا در مقطع کنونی از این 
فناوری بهره می برد و به نظر می رسد که دیگر شرکت های تحت 
مالکیت مارک زاکربرگ، مانند فیسبوک مسنجر و اینستاگرام 

نیز این امر را در دستور کار دارند.
دامیان هیندز، وزیر امور داخلی بریتانیا در واکنش به حواشی 
اخیر اعالم کرد که کمپین تحت حمایت دولت به نام »جایی 
برای پنهان شدن نیست«، صرفاً خواستار مناظره متعادل تر 
میان کارشناسان در مورد این موضوع است.وی طی مقاله ای 
در تایمز نوشت: »این خطر وجود دارد که رمزگذاری سرتاسر، 
بدون قابلیت های ایمنی مناسب، شرکت ها و مجریان قانون را 
کور کند و ما را به عقب براند. نه این دولت و نه جامعه در کل 

نمی توانند این امر را بپذیرند.«

وزیر علوم در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری 
و همکاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی اعالم 
آمادگــی کرد.بــه گــزارش صندوق نــوآوری و 
شکوفایی، دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست 
با رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری با بیان اینکه 
افزایش دانایی و استفاده از علم و فناوری برای رونق 
تولید با ارائه آسانســوری امکانپذیر نیست، بلکه 
تدریجی و پلکانی است، گفت: یکی از ویژگی های 
عالمان، انتخاب کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به 

اهداف است.
وی افــزود: در ایــن راســتا صندوق نــوآوری با 
خوش فکــری و اقدامات نوآورانه این مســیر ۲۰ 
ساله را در ســه ســال طی کرده که جای تقدیر 
دارد.وزیر علوم با اشــاره به راهکارهای توســعه 
فناوری در کشــور گفــت: در زمینه اســتفاده از 
علم و فناوری برای رونــق تولید دو دیدگاه وجود 
دارد؛ یکی رفع موانع موجود از ســر راه توســعه 
ایده ها و دیگری تولید و پــرش از موانع که هر دو 

 عامل مهم هســتند و باید بــرای آن راهکارهایی
 اندیشید.

وزیر علوم افزود: برای اینکه کشورمان از شخصیت 
علمی و فناوری جامعی برخوردار باشــد، باید به 
دنبال چاره باشیم تا نخبه، استاد یا دانشجوی ما 
در شهر خودش بماند و اطمینان داشته باشد که 
می تواند ایده های نوآورانــه و فناورانه را مطرح و 
برای توسعه و تجاری سازی آن از خدمات صندوق 
نوآوری و شــکوفایی بهره مند شــود و نیازی به 
مراجعه به تهران یا هر شهر دیگری برای استفاده از 

این خدمات نیست.
به گفته زلفی گل، در عین حال ارائه خدمت گرنت 
و راه اندازی طرح های بین دانشگاهی نیز می تواند 
به این مهم کمــک کند. ایــن کار توزیع عادالنه 
امکانات در سراسر کشور است. هرجا عدالت نباشد، 

سیستم به مرور با مشکل مواجه شده و طرح ها به 
شکســت می انجامد.زلفی گل در ادامه با اشاره به 
وجود بیش از ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، 
گفت: برای زایش هرچه شرکت های دانش بنیان 
باید فکر جدید و برنامه خوبی داشته باشیم تا در 

این حوزه، یک هم افزایی شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین مالی جمعی 
طرح های دانش بنیان و فناور، حمایت های مردمی 
از ایده هــای تولیدی در کشــور را امــری مهم و 
پســندیده عنوان کرد و گفت: برای این حمایت 
بهتر است از پتانسیل صداوسیما استفاده شود. باید 
این مسئله به مردم القا شود که هر یک ریالی که در 
قلک حمایت از ایده های نخبگان ذخیره می کنند، 
به تولید و اشتغال بیشتر فرزندانشان منجر خواهد 
شد و در نهایت این کار باعث ماندگاری نخبگان و 

جوانان نخبه و فناور در کشور می شود.
وزیر علوم در ادامه با اشاره به توسعه صندوق های 
پژوهش و فناوری در کشــور به عنــوان یکی از 
برنامه های موفق و قابل تقدیــر صندوق نوآوری 
و شکوفایی گفت: این توســعه منجر به عدالت در 
توزیع تســهیالت و خدمات صنــدوق نوآوری به 

اکوسیستم فناوری در سراسر کشور شده است.
زلفی گل با بیان اینکه طرح های کالن ملی، دنیای 
علم را متحول می کند، بــه حمایت های صندوق 
نوآوری و شکوفایی از طرح های کالن ملی در کشور 
اشاره کرد و آن را قابل تقدیر دانست.وی همچنین 
فروش و بازاریابی محصوالت دانش بنیان را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: بخش مهمی از توسعه فروش 
شرکت های دانش بنیان حاصل تالش های صندوق 
نوآوری و شکوفایی است.وزیرعلوم در پایان آمادگی 
این وزارتخانه را برای همراهی با صندوق نوآوری و 
شکوفایی در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری و 

جهش تولید اعالم کرد.

سامسونگ قصد دارد گوشی های گلکسی جدیدی 
را که با پالســتیک های یافته شــده در اقیانوس 
ســاخته شــده اند، معرفی کند. این گوشی های 
هوشمند جدید از تورهای ماهیگیری دور ریخته 
شده تولید شده اند. سامسونگ با تولید گوشی های 
جدید خود با استفاده از پالستیک های دورریز و 
تورهای ماهیگیری مســتعمل به دنبال کمک به 

حفظ محیط زیست است.
طراحی محصوالت جدید بدین شــیوه بخشی از 

تالش مداوم سامســونگ برای حذف پالستیک 
های یک بار مصرف و گســترش استفاده از سایر 
مواد سازگار با محیط زیســت، مانند مواد و انواع 
کاغذهای بازیافتی است. تولید گوشی بدین شیوه 
  Galaxy for the Planetدر قالب ابتکار  عمل
سامسونگ صورت می گیرد که بر حمایت از سبک 
زندگی پایدار متمرکز اســت.تورهای ماهیگیری 

دور انداخته شــده تهدیدی پنهان برای اقیانوس 
ها نامیده شده اند. بر مبنای گزارش سازمان ملل 
ســاالنه ۶۴۰۰۰۰ تن تور ماهیگیــری رها و دور 
ریخته می شود. این تورها می توانند حیات دریایی 
را به خطر بیاندازند و به صخره های مرجانی و دیگر 
زیســتگاه های طبیعی آبزیان آسیب بزنند و نیز 
منابع غذایی و آب را آلوده کنند.امروزه شرکت های 

تجاری با فشار بر روی کارمندان، سرمایه گذاران، 
مشتریان و قانون گذاران برای کاهش تولید کربن 
مواجه هستند. سامســونگ مدعی است در حال 
حاضر به طور متوسط ســاالنه ۱۰۰ میلیون پوند 
زباله الکترونیکی را در ایاالت متحده جمع آوری 
و تغییر کاربری داده یا بازیافت می کند. عالوه بر 
این، تمام تاسیسات و کارخانه های سامسونگ در 
ایاالت متحده به طور ۱۰۰ درصدی از انرژی های 

تجدید پذیر استفاده می کنند.
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