
افرادی که اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت 
یارانه، ثبت یا به عنــوان متقاضی جدید ثبت نام 
کرده  و در مرحله شناسایی و دهک بندی تعیین  
تکلیف شده اند، درصورت قرار گرفتن بین دهک 
اول تا نهم مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و 
تا آخر هفته جاری برایشــان معوقه نیز پرداخت 

می شود.
به گزارش ایسنا، در اردیبهشت ماه سال جاری و 
با تغییر رویه در پرداخت یارانه های نقدی، از بین 
۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، 
حدود شــش میلیون نفر حذف و باقی مانده در 
قالب ۹ دهک مشــمول دریافت یارانه شدند. بر 
این اساس مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
برای دهک اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای هر 
نفر دهک چهارم تا نهم از اردیبهشت ماه پرداخت 

شده است.
در این بین بخشی از افرادی که تا اردیبهشت ماه 
یارانه می گرفتند و از ماه خــرداد در دهک دهم 
قرار گرفته و یارانه شان حذف شده، نسبت به این 
موضوع اعتراض داشتند. آنها می توانستند با ورود 
به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  درخواست 

بازنگری کنند. در همین راســتا با دستور رئیس 
جمهوری برای پیگیری وضعیــت معترضان به 
عدم پرداخت یارانه نقدی،  برای تمامی سرپرستان 
خانواری که اعتراض کرده بودند، یک مرحله یارانه 
نقدی با مبلغ ۳۰۰ هزار تومــان به ازای هر عضو 
خانوار به صورت مشروط واریز شد؛ به این صورت 
که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل برداشت 
نبود تا  لیســت این افــراد، در وزارت رفاه مورد 

بررسی قرار گرفته و دهک بندی شوند.
آن طــور که حســینی- ســخنگوی ســازمان 
هدفمندی یارانه ها- به ایســنا اعالم کرده، طی 
بررسی های وزارت رفاه و لیســتی که در اختیار 
این سازمان قرار گرفته، برای افرادی که اعتراض 
کرده و مشــخص شــد که بین دهک ۱ تا ۹ قرار 
گرفته اند، یارانه تیرماه همانند ســایر مشموالن 

واریز شده است.
به گفته وی، برای این دســته از افــراد یارانه دو 
مرحله اردیبهشــت و خرداد نیز به عنوان معوق 
واریز می شــود؛ با ایــن توضیح کــه در صورت 
قرارگیــری آنها در دهــک اول تا ســوم، یارانه 
مسدودی اردیبهشــت  آنان که ۳۰۰ هزار تومان 

به ازای هر عضو خانوار بــود، به ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش پیدا می کند که همــراه با یارانه خرداد تا 

پایان هفته جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
اما گروه دیگر کسانی هســتند که تاکنون اصال 
یارانــه ای دریافت نکرده یا یارانــه آنها قبال قطع 
شــده و متقاضی دریافت آن بودند. این دسته از 
افراد می توانستند از اواخر اردیبهشت ماه از طریق 
سامانه my.gov.ir ثبت نام کنند تا درخواست 

آنها مورد بررسی و پایش قرارگیرند.
طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، 
بررسی  درخواست کســانی که تا ۱۵ خرداد نیز 
برای دریافت یارانه ثبت نام کــرده بودند، انجام 
شده و براساس لیستی که از سوی وزارت رفاه در 
اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است، یارانه 
اردیبهشت، خرداد و تیرماه آنان به صورت یکجا و 
به تناسب دهک بندی صورت گرفته، تا پایان هفته 

جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
در این رابطه یادآور می شود که متقاضیان ثبت نام 
و همچنین کســانی که یارانه  آنها از اردیبهشت 
ماه قطع شده است، همچنان فرصت مراجعه به 

سامانه های مربوطه و ثبت درخواست، دارند.

صندوق بین المللی پول بار دیگر پیش بینی رشد آمریکا 
در سال ۲۰۲۲ را به ۲.۳ درصد کاهش داد زیرا هزینه های 
مصرف کننده نزولی شــد. به گزارش ایســنا، صندوق 
بین المللی پول )IMF( هشدار داد که اجتناب از رکود در 
ایاالت متحده به طور فزاینده ای چالش برانگیز خواهد بود 
زیرا این صندوق مجددا پیش بینی رشد آمریکا در سال 
۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد در اواخر ژوئن به ۲.۳ درصد کاهش 
داد چون داده های اخیر نشــان می دهد که هزینه های 

مصرف کننده ضعیف شده است.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی رشد تولید 
ناخالص داخلی واقعی سال ۲۰۲۳ خود را از ۱.۷ درصد 
در ۲۴ ژوئن به یک درصد کاهش داد، زمانی که با مقامات 
ایاالت متحده برای ارزیابی ساالنه سیاست های اقتصادی 

ایاالت متحده مالقات کرد.
گزارش نهایی منتشــر شــده برای منعکــس کردن 
تجدیدنظرهای نزولی در تولید ناخالص داخلی ســه 
ماهــه اول ایاالت متحــده و داده هــای ضعیف هزینه 

مصرف کننده در ماه مه مورد بازبینی قــرار گرفت اما 
همچنان چالش های تورم باال بود و افزایش شدید نرخ 
بهره فدرال رزرو برای کنترل قیمت ها را برجسته می کرد.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعالم 
کردند که افزایش تورم گسترده خطرات سیستماتیکی 

برای ایاالت متحده و اقتصاد جهانی ایجاد می کند.
صندوق بین المللی پول گفت: »اولویت سیاست کنونی 
باید کند کردن سریع رشد دستمزدها و قیمت ها بدون 

تسریع رکود باشد که کاری دشوار خواهد بود«.
این صندوق اعالم کرد که تشــدید سیاست های پولی 
فدرال رزرو باید به کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۲۳ کمک کند، در حالی که پیش از این 
پیش بینی ۶.۶ درصدی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ 

ارائه شده بود.
این امر باعث کاهش بیشتر رشد ایاالت متحده خواهد شد 
اما صندوق بین المللی پول همچنان پیش بینی می کند 

که ایاالت متحده از رکود اجتناب خواهد کرد.

اندرو هوج، اقتصاددان دپارتمان نیمکره غربی صندوق 
بین المللی پول در یک پست وبالگی گفت که افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو و هزینه های کمتر دولتی باعث کاهش 
رشــد هزینه های مصرف کننده تا اوایل سال آینده به 
حدود صفر می شود و فشارهای عرضه را کاهش می دهد.

هوج گفت: »کاهش تقاضا، بیکاری را تا اواخر سال ۲۰۲۳ 
حدود پنج درصد افزایش می دهد.«

چاینا اکونومیک گزارش کرد، مدیران اجرایی صندوق 
بین المللی پول در نسخه های سیاستی خود برای دولت 
ایاالت متحده خواستار تصویب طرح های متوقف شده 
جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده برای هزینه های 
اجتماعی و اقلیمی شــدند و گفتند کــه این طرح ها 
مشارکت نیروی کار را افزایش و تورم را کاهش می دهد و 
در عین حال  ورود به اقتصاد کم کربن را تسهیل می کند.

در این گزارش آمده اســت: »مدیران توصیه کردند که 
محدودیت های تجاری و افزایش تعرفه ها که در پنج سال 

گذشته اعمال شده بود نیز لغو شوند«.

جزئیات پرداخت یارانه و معوقات معترضان و جاماندگان

افزایش تورم گسترده و خطر سیستماتیک برای ایاالت متحده
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سرمقاله

اثر سفر بایدن 
در بازار ارز

سفر رئیس جمهور آمریکا 
به منطقه حاوی پیام هایی 
است که باید ایران از آن به 
نفع خود استفاده کند. هر 
چند این پیام ها تهدیداتی را نیــز دارد اما انگیزه 
بایدن از رد و بدل کردن این پیام ها بیشتر مثبت 
است تا منفی. اینکه آمریکا عنوان می کند اگر ایران 
به برجام بازنگردد  تبعات بیشتری متوجه آن می 

شود تهدیداتی است... 

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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چکش کاری 
وام ودیعه مسکن

وزیر بهداشت: پرداخت 
از جیب مردم تغییر نمی کند

آغاز اجرای طرح جامع 
»دارویار«

نرخ دالر به چه سمت و سویی می  رود؟

رونق معامالت  ارز  با  نرخ  توافقی
صفحه4
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تولید  در  تنگنا 
بنگاه ها   با   کمبود   نقدینگی   برای   خرید 
مواد   اولیه   و   ماشین آالت   رو به رو   هستند

هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره بها را با هدف حمایت از مستأجران و تشویق 
موجران قانون مدار به تصویب رســاند. به گزارش 
همشــهری آنالین،  هیأت دولت بسته پیشنهادی 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را با هدف حمایت 
از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار به تصویب 
رساند. هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار 
مسکن و اجاره بها را با هدف حمایت از مستأجران و 
تشویق موجران قانون مدار به تصویب رساند؛ نقطه 
عطف این بسته، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات 
به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطالعات 
طرفین در ســامانه ملی امالک و اسکان و موظف 
شدن مشاوران امالک به اخذ کد رهگیری براساس 

اطالعات اقامتگاه ثبت شده...

وزیر بهداشــت با اشــاره به طرح دارویار ادامه 
داد: این طرح جامع آغاز شــده است. در قالب 
ایــن طــرح تعــداد داروهای تحت پوشــش 
بیمه، افزایش یافته اســت؛ به طوری که ۱۰۰ 
قلم داروی پر مصرف را که قبــاًل بیمه نبودند 
تحت پوشــش بیمه قرار دادیم. به این ترتیب 
داروهایی مانند داروهای سرماخوردگی، دیفن 
 هیدرامین و غیره که قبال بیمه نبودند جزو بیمه 
قرار گرفتنــد. عین اللهی با اشــاره به موفقیت 
کشــور در مقابله با کرونا و کنترل این بیماری، 

درباره طرح ارتقای...



اقتصاد2
ایران

وزیر جهادکشاورزی:
ذخایر کاالهای اساسی کشور 

مطلوب است
وزیر جهاد کشاورزی میزان ذخایر کاالهای اساسی 
و استراتژیک کشور را مطلوب عنوان کرد. سید جواد 
ساداتی نژاد در جریان سفر به کرمانشاه و در حاشیه 
بازدید از گاوداری دو هزار راسی کاوات شهرستان 
روانســر در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت 
ذخایر کاالهای اســتراتژیک در کشور، گفت: در 
حوزه کاالهای اساسی ذخایر کشور مطلوب است و 
دغدغه ای برای تامین کاالهای اساسی مردم نداریم. 
ساداتی نژاد در ادامه با اشــاره به وضعیت خرید 
تضمینی گندم در کشور، گفت: هم اکنون خرید 
تضمینی گندم در کشور از مرز پنج میلیون تن عبور 
کرده است. وزیر جهاد کشــاورزی ابراز امیدواری 
کرد: خرید تضمینی گندم در کشور  در پایان فصل 

برداشت محصول به مرز شش میلیون تن برسد. 
ساداتی نژاد با بیان اینکه تاکنون یازده هزار میلیارد 
تومان از مطالبات کشــاورزان گندمکار کشــور 
پرداخت شده، گفت: تالش می کنیم بقیه مطالبات 

گندمکاران را هم در اسرع وقت پرداخت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه خشکسالی  بیشترین اثر را 
در بخش کشاورزی گذاشته، گفت: بخاطر تغییر اقلیم 
رخ داده در کشور کشاورزان آسیب زیادی دیده اند که 
باید با توسعه سیستم های آبیاری نوین میزان خسارت 
های وارده بر اثر خشکســالی در بخش کشاورزی را 
کاهش دهیم.  ســاداتی نژاد در ادامه از کرمانشاه به 
عنوان یکی از قطب های کشــاورزی در کشور یاد 
کرد و افزود: حدود ســه هزار میلیــارد تومان برای 
حوزه کشاورزی و دامپروری استان در سفر ریاست 
جمهوری به استان در نظر گرفته شده است.  وی ادامه 
داد: همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
توسعه صنایع تبدیلی استان در نظر گرفته است.  وی 
با بیان اینکه استان کرمانشاه در حوزه صنایع تبدیلی، 
گلخانه و  مجتمع های دامپروری ضعیف است، گفت: 
امیدواریم با اختصاصی این تسهیالت شاهد توسعه 

این بخش ها در استان باشیم.

رشــد ۲۹ درصــدی تجارت 
غیرنفتی با اعضای شانگهای

سخنگوی گمرک از رشــد ۲9 درصدی تجارت 
غیرنفتی ایران با اعضای ســازمان همکاری های 
شانگهای در بهار امسال نسبت به مدت مشابه خبر 
داد. به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی 
گمرک در خصــوص تجارت غیر نفتــی ایران با 
کشورهای عضو سازمان همکاری  شانگهای اظهار 
داشت:در بهار امسال 1۲میلیون و 34۰هزار تن 
کاال به ارزش 9میلیارد و 8۵6میلیون و 487هزار و 
667دالر بین ایران و 11کشور سازمان همکاری 
های شانگهای تبادل شد که نسبت به بهار سال 

14۰۰با رشد ۲9درصدی همراه بوده است.
وی افزود: از این میزان، 1۰میلیون و ۲13هزار تن 
کاال به ارزش پنج میلیارد و ۵13میلیون و 878هزار 
و 6۵دالر مربوط به کاالهــای صادراتی ایران به 
اعضای شانگهای است که نسبت به بهار سال قبل  
۲۰ درصد افزایش داشته و دو میلیون و 167هزار 
تن کاال نیز  به ارزش چهار میلیارد و 34۲میلیون و 
6۰9هزار و 6۰۲دالر هم از این 11کشور وارد شده 

که با رشد 41درصدی همراه بوده است.
ســخنگوی گمرک در خصوص میــزان صادرات 
کاالهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای توضیح 
داد: چین باخرید  چهار میلیــارد و ۲14میلیون و 
474هزار و 3۲7دالر، هند با 4۲4میلیون و 417هزار 
و 418دالر، افغانســتان با 367میلیون و 34۲هزار 
و ۵46دالر،پاکســتان با ۲79میلیون و 379هزار و 
6دالر، روسیه با 114میلیون و 7۲7هزار و 6۵1دالر 
و ازبکستان با 46میلیون و 3۵۰هزار و 133دالر، پنج 
مقصد اول کاالهای صادراتی ایران در بین اعضای 
سازمان همکاری های شــانگهای بودند. وی افزود: 
قزاقستان با خرید 33.7میلیون دالر، تاجیکستان 
با ۲۲.1میلیون دالر، قرقیزستان با 7.3میلیون دالر، 
بالروس با 4.1میلیون دالر و مغولستان با 1۰1هزار 
دالر مقاصد بعدی صادراتی کاالهای ایرانی به اعضای 
سازمان شانگهای بودند. لطیفی در خصوص رتبه 
کشورهای عضو سازمان شانگهای در مقاصد صادراتی 
ایران گفت: چیــن در رتبه 1،هند ۵،افغانســتان 
6،پاکستان 8،روسیه 13،ازبکستان ۲۲،قزاقستان 
۲8،تاجیکستان 38،قرقیزستان ۵۰،بالروس ۵4و 
مغولستان در رتبه 93 در بین 1۲7 کشور خریدار 
کاالهای ایرانی در فصل بهار قرار گرفتند. لطیفی در 
پایان در خصوص رتبه کشورهای سازمان همکاری 
شانگهای در میان کشورهای  فروشنده کاال به ایران 
گفت: در بین 98کشور که در فصل بهار واردات کاال 
از آنها به ایران انجام شده، چین در رتبه ۲،هند رتبه 
4،روسیه 6،پاکستان ۰،قزاقستان 18،تاجیکستان 
3۰،ازبکســتان 3۵،افغانســتان ۵4،بــالروس 

66،قرقیزستان 69 و مغولستان 8۲ قرار دارند.

اخبار

شتاب افزایش تورم، عطش 
نقدینگی بنگاه ها را تشدید 
کرده است. در حال حاضر 
بسیار از بنگاه های تولیدی 
به دلیل کمبود نقدینگی 
قادر به تامین مواد اولیه و ماشــین آاالت مورد نیاز 

نیستند و مجبور به کاهش تولید شده اند.
از طرف دیگر حــذف معافیــت مالیاتی گمرکی 
ماشین آالت، قیمت گذاری دستوری و تصمیمات 
خلق الساعه تولید را در تنگنا قرار داده است. افزایش 
نرخ پایه حقــوق گمرکــی از 4۲۰۰ تومان به نرخ 
نیمایی منجر به افزایش بیش از 6 برابری هزینه های 
تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که هر 
گونه افزایش هزینه تولید نهایتا قیمت نهایی را برای 

مصرف کننده افزایش می دهد.
یافته های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشــان می  
دهد شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در 
خردادماه )۵1.9۰( در مقایســه با اردیبهشت ماه با 
کاهش رشد روبرو بوده و این شاخص در بخش های 
خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.

ارزیابی مدیران خریــد در بخش صنعت در خرداد 
14۰1 از افت 3.۵8 پله ای این شــاخص حکایت 
دارد،  بطوریکه در این ماه عدد این شاخص به ۵9.۵6 
رسید. افت چند پله ای این شاخص در حالی ثبت 
شده که شامخ اردیبهشــت ماه به بیشترین مقدار 

خود در ۲4 ماه اخیر رسیده بود. 
شــاخص مقدار تولید محصــوالت بخش صنعت 
در خردادمــاه )6۲.6۵( افزایش داشــته، اما نرخ 
افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. به نظر 
می رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان 
در مقایســه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد 

تولید در برخی از رشته فعالیت ها شده است.
ارزیابی ها نشان دهنده آن اســت که در شاخص 
»میزان سفارشــات جدید « نیز »وســایل نقلیه و 
قطغات وابســته« با عــدد 76.8 و »صنایع کانی 

غیرفلزی« با عدد 71.6 توانستند رتبه خود باالترین 
رتبه را در این شاخص به خود اختصاص دهند.

از ســوی دیگر، شــاخص میزان موجــودی مواد 
اولیه یا لــوازم خریداری شــده )47.7۲( افزایش 
داشــته ولی رقم کمتر از ۵۰ آن نشان دهنده این 
اســت که همچنان اکثر فعالیت ها به خصوص در 
بخش های خدمات و کشــاورزی و ســاختمان با 
کمبود مواد اولیــه یا لوازم خریداری شــده روبرو 
هســتند. افزایش نرخ ارز و به دنبــال آن افزایش 
 قیمت مــواد اولیه در رقم این شــاخص تأثیرگذار

 بوده است.
هر چند دولت به تازگی و با مشــخص شدن روند 
صعودی تورم خرداد ماه ســعی در انجام اقداماتی 
برای جبران این وضعیت دارد اما به نظر می رســد 

تولید نیاز به حمایت بیشتری از تولید وجود دارد.
وزیر اقتصاد به تازگی عنوان کرده اســت در جهت 
کم شدن نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان، 
از فردا )روز مالیات( تا پایان ســال 14۰1 مالیات 
علی الحســاب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای 

تولید، به نصف کاهش می یابد )از 4 به ۲ درصد(.

عطش نقدینگی در بنگاه ها
در همین زمینه عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی 
تهران با تاکید بر نیاز به  نقدینگی در بنگاه ها  به » 
کسب و کار »می گوید: دولت با یکسری تمهیدات 
ســعی در کاهش فشــار بر تولید و جبران فشــار 
افزایش نــرخ ارز محاســباتی گمــرک از 4۲۰۰ 
تومان به نرخ نیمایی دارد. در این شــرایط کاهش 
مالیات علی الــرأس واردات مواد اولیه تولید از 4 به 
۲ درصد، اگر چه اقــدام مثبت و الزمی در حمایت 
از تولید اســت اما به هیچ وجه کافی نیســت. این 
مالیات در حمایت از تولید بهتر بود به صفر برسد. 
در سال های پیشــین این مالیات در انتهای سال و 
بعد از گزارش عملکرد و مشخص شدن سود و زیان 
بنگاه ها اخذ می شد. در حال حاضر این مالیات در 
ابتدا از بنگاه ها دریافــت و در پایان از مالیات بنگاه 
کسر می شود. واقعیت این است که تولید نیازمند 
حمایت  بیشتر است؛ یکی از اقداماتی که در حمایت 
از تولید می تواند صورت بگیرد این است که تعرفه 
 گمرکــی واردات مواد اولیه و ماشــین آالت تولید 

کاهش یابد.

افت تولید با کمبود نقدینگی
آرگون افزود: ر حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی 
بنگاه ها کمبود نقدینگی است. با تغییر نرخ ارز کاالی 
وارداتــی گمــرک از 4۲۰۰ به نیما و حدود شــش 
برابر شدن این رقم برای واحدهای تولیدی، کمبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها تشدید شده 
است و توان واحدهای تولیدی به شدت افت پیدا کرده 
است. همچنین به دلیل سرعت افزایش تورم، بنگاه ها 
با نقدینگی موجود قادر به تولید نخواهد بود و میزان 
تولید افت پیدا می کند. افت ارزش ریال و قدرت خرید 
مردم نیز بر تولید و تجارت تاثیرات منفی داشته است.

تا تورم مهار نشود، مشکالت نقدینگی 
بنگاه ها ادامه خواهد داشت

این فعال اقتصادی ادامه داد: اساســا تا تورم مهار 
نشــود، مشــکالت نقدینگی بنگاه ها ادامه خواهد 
داشت. به میزان تورم، پتانسیل نقدینگی واحدها 
کاهش پیدا کرده است. تورم ماهانه خردادماه 1۲٫1 
درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲٫۵ درصد بیشتر شده 
است. در این شرایط هر چه نظام بانکی تسهیالت 
دهد و تامین مالی تولید صــورت بگیرد، باز هم به 

دلیل تورم، عطش نقدینگی واحدها باالست.
آرگون افزود: تورم باید ریشه ای مهار شود. از جمله 
دالیل تورم کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. 
بنابرایــن باید مجموعه عواملی که باعث کســری 
بودجه شده، شناســایی و مهار و نقدینگی کنترل 
شود. همچنین در این شــرایط به نتیجه رسیدن 
مذاکرات در کاهــش تورم موثر اســت. تعامالت 
بین المللی باید افزایــش یابد و بنگاه هــا بتوانند 

مراودات مالی و تجاری خود را افزایش دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهــران در پایان گفت: از طرف 
دیگر تامین نقدینگی بنگاه ها عالوه بر بانک ها باید 
از مســیرهای دیگر هم صورت بگیرد. تنوع بخشی 
تامین مالی بنگاه ها ضروری اســت. سیستم بانکی 
نیز باید بتواند چرخش پول را ایجاد کند اما ناتوانی 
بنگاه ها باعث شده این چرخش پول شکل نگیرد و 

بنگاه ها نیز در پرداخت تسهیالت ناتوان باشند.

بنگاه ها با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و ماشین آالت رو به رو هستند

تولید  در  تنگنا 

توضیح وزارت نفت درباره تعیین قیمت 
570 تومان برای سی ان جی:

 قیمت برای مصرف کننده تغییر 
نمی کند

اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفت طی 
اطالعیــه ای اعالم کــرد که تعییــن قیمت 
۵7۰ تومان برای هر مترمکعب ســی ان جی، 
به هیچ عنوان به معنای تغییــر قیمت برای 
مصرف کنندگان نیســت و صرفاً برای نحوه 
محاسبه کارمزد جایگاه داران اعالم شده است.

در اطالعیه اداره کل روابــط عمومی وزارت 
نفت آمده است:

»پیرو مصوبــه مورخ 18 تیــر 14۰1 دولت 
در خصــوص تعییــن کارمــزد جایگاه های 
عرضه سی ان جی، به اطالع مردم می رساند، 
تعیین قیمت ۵7۰ تومان برای هر مترمکعب 
ســی ان جی، به هیچ عنوان به معنای تغییر 
قیمت برای مصرف کنندگان نیســت و صرفاً 
برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه داران اعالم 

شده است.
بدیهی اســت مابه التفــاوت قیمــت فعلی 
سی ان جی یعنی 4۵3 تومان تا رقم اعالم شده 
از ســوی دولت پرداخت می شود و قیمت هر 
مترمکعب سی ان جی برای مصرف کنندگان 

همان نرخ قبلی 4۵3 تومان است.«

وزیر بهداشت: پرداخت از جیب مردم تغییر 
نمی کند

آغاز اجرای طرح جامع »دارویار«
عین اللهی وزیر بهداشــت با اشــاره به طرح 
دارویار ادامه داد: این طرح جامع آغاز شــده 
اســت. در قالب ایــن طرح تعــداد داروهای 
تحت پوشــش بیمه، افزایش یافته اســت؛ 
به طوری کــه 1۰۰ قلم داروی پــر مصرف را 
که قبــاًل بیمــه نبودند تحت پوشــش بیمه 
قرار دادیم. بــه این ترتیــب داروهایی مانند 
داروهای ســرماخوردگی، دیفن هیدرامین 
 و غیره که قبــال بیمــه نبودند جــزو بیمه 

قرار گرفتند.
عین اللهی با اشاره به موفقیت کشور در مقابله 
با کرونــا و کنترل این بیمــاری، درباره طرح 
ارتقای بیمه ها و کارایی بیشتر بیمه ها گفت: 
این طرح از بیمه همگانی شروع شده است و 
مجلس شورای اســالمی اعتبار خوبی بالغ بر 
6 هزار میلیارد تومــان برای بیمه همگانی در 
نظر گرفته و بر اســاس آن حدود 6 میلیون 
نفر به جمعیت تحت پوشــش بیمه همگانی 

اضافه شدند.
وی افزود: بر این اســاس، زیرساخت بیمه ها 
در این مدت تامین شــد. همچنین مجلس 
شورای اسالمی ۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت 
حمایت از دارو و درمان بیماری های خاص در 

نظر گرفته است.
وزیر بهداشت با اشــاره به طرح دارویار ادامه 
داد: این طرح جامع آغاز شده است. در قالب 
این طرح تعداد داروهای تحت پوشش بیمه، 
افزایش یافته اســت؛ به طوری کــه 1۰۰ قلم 
داروی پر مصــرف را که قباًل بیمــه نبودند 
تحت پوشش بیمه قرار دادیم. به این ترتیب 
داروهایی مانند داروهای سرماخوردگی، دیفن 
هیدرامین و غیره که قبــال بیمه نبودند جزو 

بیمه قرار گرفتند.
عین اللهــی تاکید کرد: هــدف اصلی وزارت 
بهداشــت از این طرح این اســت که پوشش 
بیمه ای داروها را افزایش دهیم. در این طرح 
باتوجه به دستوری که ریاست جمهور دادند، 
اعتبار بسیار خوبی برای بیمه ها در نظر گرفته 
شــده تا بتواند مخارج مربوط بــه داروهای 
بیماران را تامین کند. انشــاءاهلل این طرح را 
در کل کشور اجرا می کنیم و هدف این است 
که بتوانیم هزینه های مربوط به بیماران را در 
کل کشور تامین کنیم. در ادامه طرح هم هدف 
این است که پوشــش بیمه ای اکثر داروها را 
انجام دهیم و وقتی بیماران به مراکز درمانی 
و داروخانه ها مراجعه می کنند، هیچ تغییری 
در پرداخت هزینه های دارویی شــان نداشته 

باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: بنابراین ثابت ماندن 
پرداخت از جیب بیماران از اهداف این طرح 
بوده است. متاسفانه در سال های قبل وضعیت 
به گونه ای بود که پرداخــت از جیب بیماران 
افزایش پیدا کرد. در حالــی که هدف اصلی 
از این طرح این اســت که به تدریج پرداخت 
از جیب بیماران را به ویــژه در حوزه دارو که 
برای بیماران ضروری اســت، کاهش دهیم و 
ان شاءاهلل دولت بتواند مخارج مربوط به داروی 

بیماران را تامین کند.

اخبار
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در حالی که صندوق های پاالیشی یکم و دارایکم 
همچنان زیر قیمت NAV معامله می شوند، آخرین 
وعده رئیس ســازمان بورس از اصالح اساسنامه 
این صندوق ها در صــورت تصویب هیات وزیران 

حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، ســال 1399 و در روزهایی که 
شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون 
واحد کمین کرده بود، وعده عرضه ســه صندوق 
دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار 
شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم 
پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. 
در واقع دولت بنا داشــت باقیمانده سهم خود در 
برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق 
ســهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوقها 
با ۲۰ تــا 3۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شــد 
و هر ایرانــی دارای کد ملی می توانســت خریدار 

آن ها باشد.
نکته جالب این بود که وزیر ســابق اقتصاد در آن 
زمان بارها تاکید کرد کــه این صندوق ها فرصت 
خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی اســت. 
همچنین اعالم کرد که با توجــه به تخفیف ۲۰ 
درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان 
ســهام پاالیشــی یکم بخرد، یک میلیون تومان 
تخفیف خواهــد گرفت و در واقع بــه میزان یک 

میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.
در این راســتا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل 
تابستان سال 1399 عرضه و در سوم تیرماه قابل 

معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از طریق ایــن واگذاری، به نمایندگــی از دولت، 
باقیمانده ســهام خود در بانک های ملت، تجارت 
و صادرات ایران و بیمه هــای البرز و اتکایی امین 

را واگذار کرد.
در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار 
میلیون نفر مشــارکت کردنــد. صندوقی که هم 
راســتا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی 
چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش 
رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با 
وجود سقوط چشمگیر شــاخص کل بورس از دو 
میلیون واحد به کمتر از یــک میلیون واحد، این 
صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این 
سود طوالنی نبود و سقوط های پی در پی بازار این 

صندوق را هم به ته چاه کشاند.

NAV صندوق ها همچنان زیر قیمت
طبق آخرین آمار، هر واحــد از صندوق دارایکم 
حدود 99۰۰ تومان قیمت دارد. این درحالی است 
که NAV این صندوق حدود 14 هزار تومان بوده 
و قیمت هر واحد این صندوق هنوز فاصله چشم 

گیری با NAV دارد.
 اما مسیر سوددهی پاالیشــی یکم از همان ابتدا  
کامال از دارایکم جدا شد. پاالیشی یکم باقی مانده 
ســهام دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، 
اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف 
بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه 
ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما 

عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این 
صندوق نیز در روز عرضــه 1۰ هزار تومان قیمت 
داشت اما در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، 

یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید.
قیمت این صندوق در آخریــن روز معامالت در 
هفته جاری به حدود 7۵۰۰ تومان رسید. درحالی 

که قیمت NAV آن 1۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پیشنهاد سه گانه سازمان چه بود و به 
کجا رسید؟

در این راستا حدود چهار ماه، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار راهکارهای سه گانه ای را در راستای 
نزدیک تــر شــدن صندوق های پاالیــش یکم و 
دارا یکم بــه ارزش ذاتی خــود در هیئت مدیره 
جمع بندی و پیشنهاد کرد. بر اساس این پیشنهاد، 
اشخاص غیردولتی سهام دار این صندوق ها باید 
بتوانند در صندوق ها اعمال رأی کنند. پیش از این 
تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع 
صندوق ها را داشت و سایر سرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقی امکان مشــارکت در تصمیم گیری این 

صندوق ها را نداشتند.
سازمان بورس در پیشــنهادی دیگر مطرح کرد 
که این ETF ها به صندوق های فعال و بخشــی 
تبدیل شوند؛ به این معنی که صندوق ها می توانند 
ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز 
داشته باشند. این در حالی است که پیش از در سبد 
سهام صندوق پاالیش یکم تنها چهار نماد شتران، 
شپنا، شبندر و شبریز و در ســبد سهام صندوق 

دارایکم نمادهــای وبملت، وبصــادر، وتجارت، 
اتکام و البرز وجود داشــت و با مدیریت غیرفعال 
)عدم امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید 
و فروش نماد جدید( اداره می شــد، اما با اجرای 
پیشــنهاد حاضر امکان تغییر ترکیب سبد سهام 
 و اســتفاده از پتانســیل بازارگردان نیز برای آنها 

فراهم خواهد شد.
امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق ها در 
یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای 
جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای 
مطرح شــده در این خصوص است. این پیشنهاد 
نیز در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش 
واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید و به 
کارگیری در اداره صندوق به منظور افزایش قدرت 

مانور سرمایه گذاری مطرح شده است.
بر این اســاس و درحالی که در چهار ماه گذشته 
هیچ خبری از اصالح ETF ها نبود، روز گذشــته 
مجید عشقی، رئیس ســازمان بورس اعالم کرد 
که الزم بود اساسنامه این دو صندوق اصالح شود 
که اصالحات آن انجام شده اســت اما از آنجایی 
که مصوبــه هیات وزیران بود بایــد در این هیات 

اصالحات صورت بگیرد.
به گفته وی این پیشــنهاد در دولــت وجود دارد 
و ســازمان پیگیر آن اســت تا اصالحات هر چه 
ســریعتر انجــام، ابالغ و اجرا شــود. بر اســاس 
این اصالحات مدیــر صنــدوق می تواند صدور 
 ابطال بزنــد تا قیمــت صندوق بــه ارزش ذاتی 

خود برسد.

هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و 
اجاره بها را با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران 
قانون مدار به تصویب رساند. به گزارش همشهری آنالین،  
هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره بها را با هدف حمایت از مســتأجران و تشویق 
موجران قانون مدار به تصویب رساند. هیأت دولت بسته 
پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را با هدف 
حمایت از مستأجران و تشــویق موجران قانون مدار به 
تصویب رســاند؛ نقطه عطف این بسته، مشروط کردن 
هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک 
به ثبت اطالعات طرفین در سامانه ملی امالک و اسکان 
و موظف شدن مشــاوران امالک به اخذ کد رهگیری 
براســاس اطالعات اقامتگاه ثبت شــده در این سامانه 
است که عماًل نورافکن شــفافیت را در حوزه امالک و 
مستغالت روشن می کند. وجود یک بانک اطالعاتی جامع 
و شفاف در هر مبحثی، دست سیاستگذار را برای اطالع 
از مناسبات آن مبحث یا اصالح ساختار و ساماندهی آن 
باز می کند؛ اما در حوزه امالک و مستغالت و به خصوص 
بازارهای مسکن و اجاره، وجود این بانک اطالعاتی باوجود 
تالش های مکرر متولیان و قانونگذاران محقق نشده و 
به همین مناسبات امکان اجرای درست سیاست های 
تشــویقی، حمایتی و تعزیری محدود شــده است. در 

بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی 
بازارهای مســکن و اجاره که به تأیید و تصویب هیأت 
وزیران رسیده است، موانع ایجاد این بانک اطالعاتی رفع 
شده و با فرض اجرای درست این بسته سیاستی، می توان 
امیدوار بود که در آینده ای نزدیک، احتمال وقوع بسیاری 

از کژرفتاری ها در بازار مسکن و اجاره از بین می رود.

بسته مسکنی با تمرکز بر اجاره
هیأت وزیران در جلســه صبح دیروز به ریاست سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری، با هدف ساماندهی بازار مسکن و 
اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار 
و با توجه به ضرورت تکمیل و به روزرسانی اطالعات سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور، بسته پیشــنهادی وزارت راه و 
شهرسازی را به تصویب رساند. از رئوس بسته مصوب هیأت 
وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می توان 
به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای 
موجران، نرخ گذاری خدمات مشاوران امالک و ارتقای توان 
فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه های 

نیمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( اشاره کرد.

براساس بسته پیشــنهادی وزارت راه و شهرسازی که 
به تصویب دولت رســید، بانک مرکزی موظف است با 
اعالم وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط 
و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هرسال فراهم 
آورد. بانک مرکزی همچنین موظف اســت شرایطی 
را فراهم آورد که درصورت درخواســت مستأجر، وی 
بتواند در چارچــوب قوانین و مقــررات مربوط، اصل 
تسهیالت را در سررســید مقرر بازپرداخت نماید و در 
بازه زمانی دریافت تســهیالت تا بازپرداخت آن صرفاً 
سود تسهیالت را به صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. 
اقساط پرداختی بابت سود تسهیالت درصورت تغییر 
سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های آتی قابل 
تعدیل بوده و درصورت درخواست مستأجر سقف زمانی 
بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص 
بانک برای ســال های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود. 
اولویت دریافت تسهیالت موضوع این ماده، خانوارهای 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، 
خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و 

خانوارهای دهک های پایین درآمدی هستند که حسب 
مورد متناســب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، 
توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های 
حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه 

به بانک های عامل معرفی می شوند.

معیارهای تشویق موجران
طبق مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است 
با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل 
پرداخت تسهیالت جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی 
را برای موجرانی کــه واجد یکی از دو شــرط »تعیین 
اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی« یا 
»انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت 
میزان افزایش اجاره بها براساس مصوبه شورای عالی برای 
سال های دوم به بعد« را داشته باشند، تهیه و جهت طی 
مراحل قانونی به مراجع ذیصالح ارسال کنند. با ابالغ و 
اجرای این بسته سیاســتی، موجرانی که شروط مصوبه 
را رعایت کنند، برای دریافت تسهیالت مرتبط با تعمیر یا 
نوسازی مسکن از مشوق برخوردار می شوند و از این طریق 
دولت می کوشد تا هزینه متعادل سازی قیمت اجاره را برای 

این موجران جبران کند.

هیاتوزیرانتصویبکند،ضررمردمدرETFجبرانمیشود؟
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3 بازار

رئیس اتحادیه تعمیرکاران قفــل و کلید تهران گفت: مــردم به هیچ وجه از 
تعمیرکاران قفل و کلید اینترنتی خدمات دریافت نکنند. این افراد بدون مجوز 
از اتحادیه و خــارج از قوانین صنف فعالیت می کننــد، اتحادیه هیچ آدرس و 
اطالعاتی از آنان ندارد و در صورت بروز مشکل نمی تواند به مردم کمکی کند. 
عباس شمیرانی رئیس اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید با هشدار به مردم اعالم 
کرد: مردم به هیچ وجه از تعمیــرکاران قفل و کلید اینترنتی خدمات دریافت 
نکنند. این افراد بدون مجوز از اتحادیه و خارج از قوانین صنف فعالیت می کنند، 
اتحادیه هیچ آدرس و اطالعاتی از آنان ندارد و در صورت بروز مشکل نمی تواند 

به مردم کمکی کند. 

وی با اشاره به چالش های فعاالن این صنف افزود: فعاالن اینترنتی و سیار بدون 
پروانه کســب و خارج از تعرفه عمل می کنند و فقط شکایات شان به ما ارسال 
می شود. این بخش از خدمات دهندگان تعمیر قفل و کلید ر ها شده هستند و تا 
کنون اقدامی برای ساماندهی آن ها انجام نشده است، هرچند از پلیس فتا هم 
خواسته شــده در جمع آوری آن ها ما را همراهی کند اما این درخواست کافی 
نیست و نمی شود تبلیغات فعاالن این صنف را در فضای اینترنت کنترل کرد. 

شمیرانی با این پیشنهاد به مردم گفت: باید از مردم خواسته شود تا به فعاالن 

این صنف که در اینترنت آگهی می گذارند اعتماد نکنند. بهتر است مردم برای 
دریافت خدماتی از این دست از اســتادکار های محلی دعوت کنند چون جا و 
مکان مشخصی دارند و درصورت بروز مشــکل راحت تر می توانند از اتحادیه 
پیگیری کرد.  وی با اشاره به آمار شکایات مردم در این زمینه گفت: بیشترین 
آمار شکایات مردم در صنف ما نسبت به دریافت اجرت باال بوده و در سال های 
گذشته هم سواســتفاده هایی از اعتماد مردم شده بود ولی به تازگی این مورد 
کاهش داشته که احتماالً به افزایش آگاهی مردم ارتباط مستقیم داشته باشد. 

رئیس اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید تهران با اشاره به تعرفه خدمات اعضای 
صنف گفت: تعرفه فعالیت در ساعات کاری و خارج از ساعات کاری با هم متفاوت 
اســت و اعضا اجازه ندارند خارج از تعرفه مبلغ اضافه دریافت کنند. در صورتی 
که فعالین این صنف از مبلغ تعرفه مبلغی بیشتر دریافت کنند مردم می توانند با 
مراجعه به اتحادیه و ثبت شکایات خود آن را پیگیری کنند. اغلب شکایات صورت 
گرفته در خصوص عدم لحاظ هزینه رفت و آمد تعمیرکار به محل است که بعد 
از توضیح آن به مشتری رفع ابهام می شــود.  وی در رابطه با گرانی در خدمات 
صنفی اتحادیه بیان می کند: با افزایش قیمت مواد اولیه و تأثیر نرخ تورم بر اجاره 

بها و حمل و نقل، قیمت ساخت و تعمیر قفل و کلید هم تغییراتی داشته است.

فعالیت بدون مجوز تعمیرکاران قفل و کلید اینترنتی
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عضو انجمن صنایع فرآورده هــای لبنی خاطر 
نشان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب 
شــیر لبنی در غالب گروه های مختلف محصول 
صادر می شد و پیش بینی می شــود 40 درصد 
از شیر تولید شده در ســال جاری میل به خارج 
شدن از کشور را دارد و کشورهای مانند روسیه، 
قزاقستان، گرجســتان، ارمنستان خواهان شیر 
خام ما هستند.اسماعیل خاتمی با تائید کاهش 
مصرف لبنیات، گفت: قیمت لبنیات بعد از اصالح 
نظام یارانه ای افزایش 100 درصدی را تجربه کرد 
چگونه می توان انتظار داشــت با صعودی شدن 

قیمت ها، سرانه مصرف ریزش نکند.
وی با بیان اینکه کمترین افــت خرید در گروه 
پنیر اتفاق افتاد، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف 
خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده اســت و در 
وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای خود 
را پیدا کرده است. کاهش خرید پنیر کمتر از 10 
درصد بوده اســت این در حالیست که در سایر 
گروه های لبنی کاهش مصرف 15 تا 20 درصدی 

بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مصرف چربی های 
لبنی مانند کره و خامه، نوشیدنی ها لبنی مانند 
شیر و دوغ و ماســت افت جدی کرده است؛ از 
آنجایی که قیمت دوغ از نوشــابه پیشی گرفته 
است از این رو مردم ترجیح می دهند به جای دوغ 
نوشابه خریداری کنند.خاتمی با اشاره به تشدید 
و تسریع شدن مســیر خروج شیر خام از کشور، 
اذعان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب 
شــیر لبنی در غالب گروه های مختلف محصول 
صادر می شد و پیش بینی می شــود 40 درصد 

از شیر تولید شده در ســال جاری میل به خارج 
شدن از کشور را دارد و کشورهای مانند روسیه، 
قزاقستان، گرجســتان، ارمنستان خواهان شیر 
خام ما هســتند. وی با بیان اینکه جنگ روسیه 
و اوکراین میل روسیه به واردات شیر از ایران را 
تشدید کرده است، افزود: کشش مصرف و قدرت 
خرید در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است اما 
از ســوی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد و 
واحدهای لبنی در غالب چربی ها و شیر خشک 

صادرات را آغاز می کنند.
عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشــاره 
به تعطیلی واحدهای تولیــدی کوچک، گفت: 
واحدهــای محلی که قدرت صــادرات ندارند و 
حتی نمی توانند تولیدات را در کشور توزیع کنند 
با افزایش نرخ محصوالت لبنی و کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان از چرخــه تولید حذف 
خواهد شد.این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت 
باید طرح شیر مدرســه را باجدیت دنبال شود، 
افزود: در بودجه سال جاری حدود 850 میلیارد 
تومان برای تغذیه مدارس تخصیص داده شد با 
افزایش قیمت شیر ارزش این بودجه نصف شده 
است و به نظر می رسد اگر مطالبات از پایین برای 
تخصیص شیر مدرســه وجود نداشته باشد این 

بودجه صرف بخش های دیگر خواهد شد.
وی با اشــاره به کاهــش فشــار از پایین برای 
تخصیص شــیر مــدارس، خاطر نشــان کرد: 
مصرف کنندگان هــم مطالبه گــر حقوق خود 
نیستند و بعد از حذف شیرمدرسه کمتر والدینی 
اعتراض کرد کــه چرا این حــق از فرزندان آنها 

سلب شد.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی اظهار داشت: در 
مواردی مانند خرید نان اتباع افغانستان که فاقد 
کارت بانکی هستند نانوا می تواند با کارت خود 
نان بفروشد تا در ثبت سیستمی اشکالی ایجاد 
نشــود.بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنتی درباره ابهامات طرح هوشمند ســازی 
عرضه نان به خبرنگار ایلنا می گوید: قرار بود آرد 
به قیمت واقعی و نان به نرخ تمام شــده عرضه و 
مابه التفاوت قیمت نان از سوی دولت به نانوایان 
پرداخت شود.  وی در توضیح این مطلب با رفع 
هرگونه نگرانی در مورد افزایش قیمت نان افزود: 
نانی که به مردم عرضه می شــود افزایش قیمت 
نخواهد داشــت و مردم با تمام کارت های بانکی 
می توانند نان بخرند. اما آنچه مبنای دریافت آرد 
سهمیه ای به نانواست میزان فروش نانوا بر اساس 
ثبت گزارش دســتگاه کارتخوان وی در سامانه 
است. برای همین منظور نانوایان از دریافت مبالغ 
نقدی از سوی مردم اجتناب می کنند. در مواردی 
مانند خرید اتباع افغانستان که فاقد کارت بانکی 
هستند نانوا می تواند با کارت خود نان بفروشد تا 

در ثبت سیستمی اشکالی ایجاد نشود. 
نوروز مقدم با اشاره به ابهامات این طرح گفت: در 
برخی موارد که مردم کارت بانکی ندارند نانواها 
با کارت بانکی خود می توانند نان بفروشند و هیچ 

کارت خاصــی برای این موضوع منظور نشــده 
است. با توجه به فرهنگ خیرات و خرید نان برای 
غذاخوری ها و بیمارستان ها و مراکز دیگر درمیان 
مردم این موضوع می توانــد یکی از ابهامات این 
طرح باشد که مسئولین ادعا کردند در این طرح 
به آن توجه شده اســت ولی تا کنون به ما ابالغ 
نشده تا مطابق آن عمل کنیم. وی معتقد است 
هوشمند سازی فروش نان طرح خوبی است اما 
اگر درست اجرا شــود و قیمت نان که 12 سال 
است افزایش نیافته وفقط چندین بارتعدیل شده 

به قیمت واقعی نزدیک شود. 
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی با گالیه از عدم 
توجه به نرخ تمام شــده نان با احتســاب ارزش 
افزوده اعالم کرد: ما تنها صنفی هستیم که فقط 
در سال های ۹1، ۹۳، ۹8 و 1400 افزایش نرخ 
داشتیم یعنی در طول 12 ســال فقط 4 بار نرخ 
نان تغییر کرده است. در حالی که همه واحد های 
صنفی هر ســال  متناســب با افزایش نرخ تورم 
افزایش نرخ داشتند. نوروزمقدم گفت: هزینه های 
یک واحد نانوایی متناســب با نرخ تورم هر سال 
افزایش داشته در حالی که نانوا ها مجاز به افزایش 
قیمت تولیدات خود نبودنــد و با مواردی مانند 
افزایش اجاره بها، دســتمزد کارگر و هزینه های 

آب و برق و گاز روبه رو بودند.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران گفت: بانک 
مرکزي باید توجه داشته باشد که یک کیلو طال امروز حدود 400 تا 500 
میلیارد تومان شده است. جا به جایي این رقم خیلي سخت است. نباید 
صنف طال را همانند سایر اصناف ببینیم. باید شرایط و مسئولیت  هاي 
مجزا براي صنف طال ایجاد کنند تا طالفروش به راحتي پول جا به جا 

کند. امیدواریم بانک مرکزي کمک کند و این مشکالت برطرف شود.
ابراهیم محمدولي؛ رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران ضمن اشاره به شــرایط قانوني کشور و مشکالت پرداخت اظهار 
کرد: در این روزها پول به سختي جا به جا میشود. براي جا به جایي پول 
سقفي را بانک مرکزي مشخص کرده اســت. امیدواریم این مشکالت 

بزودي حل شود.
وي در خصوص روند داد و ســتد طال در بازار و مبهم و سخت شدن آن 
براي مردم گفت: در شــش ماه اخیر داد و ستد جواهر آن گونه که باید 

باشد، در بازار رونق نداشته اســت. در شرایطي جواهر فروش طالیي را 
از فروشــنده خریداري میکند اما در آن لحظه پول ندارد. نباید انتظار 
داشته باشیم که صندوق جواهر فروشان همیشه مملو از پول باشد. اگر 
 فروشنده آشنا باشد، طال فروش میگوید باید چند روزي صبر کنید تا 

خرید و فروشي انجام دهم. 
اگر فروشنده را بشناسد، معامله با چک انجام مي شود. البته نمي خواهم 
منکر شوم که این اتفاق صد در صد نمي افتد. ممکن است در این میان 
کساني در بین جواهرفروشان اذیت هایي براي فروشنده هاي طال داشته 
باشند؛ اما عموماً همیشه به این شکل نیست. مرسوم است مقداري از 
هزینه خرید طال پرداخت و مابقي مبلغ طي چند روز بعد پرداخت مي 

شود؛ اما این به معناي اذیت مشتري یا فرار مالیاتي نیست.
محمدولي همچنین گفت: گالیه از فرار مالیاتي مي شود؛ اما باید به این 
موضوع نیز اشاره کرد که همکاران ما در حال حاضر مشغول پرداخت 

مالیات سال 1400 هســتند. اي کاش شرایطي ایجاد شود که اگر طال 
فروش داد و ستد باالیي داشــت؛ در همان روز مالیات خود را پرداخت 
میکرد. در این شرایط سازمان امور مالیاتي نیز معطل پرداخت نمي ماند. 
وي افزود: انتقال پول بین فروشنده و خریدار از طریق کارت ممکن است 
24 ساعت زمان ببرد. به دلیل روند طوالني پرداخت پول فروش خریدار 
گزینه هاي دیگري را جایگزین مي کند و این روند به معناي فرار مالیاتي 
نیست. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر تهران 
خاطرنشان کرد: نشستي با سازمان امور مالي داشته ایم. در این نشست 
پیشنهاد دریافت لحظه اي مالیات از طالفروشان را ارائه کردیم. این روند 
در کشورهاي اروپایي نیز اجرا شده است. فعال صنفي در لحظه صدور 
فاکتور به صورت آنالین مالیات خود را به سازمان امور مالیاتي پرداخت 
مي کند. اصناف متعدد از جمله صنف طال آمادگي پرداخت لحظه اي 

مالیات را دارد.

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی گفت: رویکــرد و اهتمام 
وزیر جهاد کشــاورزی برای اجرای طرح کشــاورزی قــراردادی برنج باعث 
شد که امسال در سه استان شمالی، کشــاورزان با آرامش به کار کشت برنج 
بپردازند. به گزارش شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی، حمید رســولی 
گفت: شــرکت خدمات حمایتی در چارچوب این طرح، بــا توجه به ضرورت 
فراهم شــدن کودهای مورد نیاز با تأمین، تداوم و توزیــع 1۶ هزار و 4۶ تن 
انواع کودهای شــیمیایی، 188 هزار لیتر انواع ســموم دفع آفــات نباتی و 

 2۶0 تن انواع ارقام بذور برنــج، نهاده های مورد نیاز، از کشــاورزان برنج کار
 حمایت کرد.

وی با بیان فعالیت های این شــرکت جهت تأمین نهاده های مورد نیاز کشت 
قراردادی برنج گفت: کشــت قراردادی برنج برای نخستین بار در سال زراعی 
جاری در کشور به اجرا گذاشته شــده است و از سیاست های جهاد کشاورزی 
دولت سیزدهم به شمار می رود. در مجموع امســال قرار بود کشت قراردادی 
در سطح 45 هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشــور اجرایی شود که 25 هزار 

هکتار معادل بیش از 55 درصد ســهمیه مازندران تعیین شــد. مدیرعامل 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشــان کرد: در راستای اجرای این 
طرح مقرر شد که شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی، نهاده های کشاورزی 
از جمله بذر، کود شــیمیایی و انواع ســموم ضد آفت را در اختیار کشاورزان 
برنج کار قرار دهد. در این طرح پیش بینی شــده در ســال نخست اجرای آن 
 بیش از 100 هزار تن محصول برنج از شــالیزارهای سه استان شمالی کشور 

برداشت شود.

کشت قراردادی مبتنی بر تولید است که مطابق توافق بین خریدار و کشاورز 
و تعیین شــرایط تولید و بازاریابی محصول انجام می شود. در این نوع کشت و 
کار، خریدار که معموالً شــرکت ها و صنایع غذایی هســتند موظف به تعیین 
بهترین الگوی کشــت، تأمین نهاده های تولید با قیمت مناســب، آموزش و 
ترویج کشاورزان و بازاریابی می شوند. در این نوع کشت تمرکز کشاورزان روی 
برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه ها است و دیگر دغدغه ای 

برای فروش محصول خود نخواهند داشت.

بــازار پوشــاک داخلی به 
دلیل رشــد هزینه ها دیگر 
صرفه ای ندارد. فعاالن بازار 
پوشــاک معتقدند افزایش 
چنــد برابــری هزینه های 
دستمزد، مواد اولیه، هزینه های انرژی، ماشین آالت 
مســتهلک، قطعی های مکرر برق در فصلی که باید 
تولید پوشاک به اوج خود برســد و... تولید داخلی را 
با مشکالت بســیاری مواجه کرده است. در این بین 
دو کشور هند و بنگالدش با عرضه پوشاک ارزان و با 
کیفیت قابل قبول، مشتری ایرانی را در بازار داخل از 

آن خود کرده اند.
در بسیاری از مناطق تهران مانند تجریش، صادقیه، 
ولیعصر و... دستفروشانی با انواع پوشاک بنگالدشی به 
قیمت های 70 تا 85 هزار تومان نشسته اند و جمعیت 
بســیاری دور آنها را احاطه کرده اند. فروشگاههای 

بزرگی نیز تخت عنوان پوشــاک هند و بنگالدش در 
سراسر کشــور راه اندازی شــده اند که جای سوزن 

انداختن در داخل این مغازه ها وجود ندارد. 
در ایــن رابطه رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان و 
پیراهن فروشان تهران به "کسب و کار" گفت: هزینه 
تولید بسیار باال رفته اســت. برای تولیدکننده ایرانی 
رقابت با پوشــاک خارجی سخت شده است. لباس با 
انواع برندها با قیمتهایی که بســیار ارزان تر از لباس 
داخلی است در بازار وجود دارد. مردم هم این روزها به 
دنبال لباس ارزان هستند. بودجه خرید لباس جای 

خود را به تهیه مایحتاج ضروری زندگی داده است. 
حســین آقاکوچکی اضافه کرد: در صنــف پیراهن 
دوزان بســیاری از واحدهای تولیدی به دلیل گرانی 
مواد اولیه تولید و عدم واردات بــه موقع نخ و پارچه 
کار نمی کنند. همین موضوع منجر به سلطه پوشاک 
خارجی بر بازار داخلی می شود. مشتری ایرانی را در 
داخل خود کشــور به راحتی تصاحب کــرده اند و با 
ارایه پوشاک متنوع و باب ســلیقه مردم درآمدهای 

هنگفتی به جیــب می زنند. اما عضــو هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران با 
بیان اینکه بازار 85 میلیونی کشور دو دستی تقدیم 
ترکیه، چین و بنگالدش شده، گفت که در حال تبدیل 
شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم؛ 
به طوری که شــبکه های گســترده فــروش آنالین 
 پوشاک ترکیه ظرف سه روز پوشاک ترک را در منزل 

تحویل می دهند.
مجید افتخاری با بیان اینکه در شرایط فعلی اراده ای 
برای مقابله با قاچاق پوشــاک در کشور وجود ندارد، 
تصریح کرد: قاچاق پوشاک در کشور به شرایط قبل 
از ســال 1۳۹7 که به طور لجام گسیخته ای کاالی 
قاچاق عرضه می شد برگشته است. وی با بیان اینکه 
از نیمه سال 1۳۹8 برخورد با قاچاق پوشاک در سطح 
عرضه متوقف شد، گفت: در این مدت برخورد با کاالی 
قاچاق ناچیز بوده است. برای مثال در شرایطی که از 
یک فروشگاه آنالین معروف پوشاک قاچاق ضبط شد، 
حتی برای یک ساعت سایت این فروشگاه بسته نشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی 
و پوشاک ایران معتقد اســت رویکرد ستاد مقابله با 
قاچاق کاال و ارز تغییر کــرده و به جای پیگیری های 
سال 1۳۹7 بیشتر به سمت انفعال رفته است. حتی 
اخیرا اعالم کرده وظیفه برخورد با قاچاق را ندارد، بلکه 
فقط هماهنگ کننده است و باید دستگاه های مرتبط 
کنار هم قرار گیرند. این در حالی است که هماهنگ 
کردن این تعداد دســتگاه با یکدیگــر کار زمان بر و 

پیچیده ای است.
افتخاری با بیان اینکه در ماه های اخیر در هر مقطعی 
یک دســتگاه با برخورد با قاچاق در ســطح عرضه 
مخالفت کــرده، گفت: از طــرف دیگر بــا توجه به 
مناســبت ها و تعطیلی ها در کشور، قاچاقچیان زمان 
زیادی از سال در حاشیه امن هستند؛ برای مثال در 
ماه محرم، شب عید نوروز و اعیاد دیگر با آنها برخورد 

نمی شود.
وی با بیان اینکه با افزایش دستمزد، حامل های انرژی 
و در مقابل ثبات نسبی نرخ ارز، قاچاق سودآور شده، 
تصریح کرد: در ســال گذشته شــاهد هجمه قاچاق 
پوشاک از بنگالدش و چین بودیم و حاال هم در حال 
تبدیل شدن به مســتعمره ترکیه در صنعت پوشاک 
هســتیم. روزانه چند ده تن قاچاق پوشاک از طریق 
رویه مسافری به کشور وارد می شــود. همچنین به 
گفته عضو هیئــت مدیره اتحادیــه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک، شبکه های گسترده فروش آنالین 
پوشاک ترکیه هم در کشور فعالیت می کنند؛ به طوری 
که ظرف سه روز پوشاک ترک در منزل تحویل داده 
می شــود و تمام فعالیت بانکی هم از سیســتم مجاز 
داخل کشور استفاده می شود. عالوه بر این ها، سهمیه 

مناطق آزاد و ته لنجی نیز وجود دارد.
افتخاری با بیــان اینکه بازار 85 میلیونی کشــور دو 
دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگالدش شده، تصریح 
کرد: قاچاق پوشــاک از ترکیه به طور سرسام آوری 
در حال افزایش اســت. این در حالی اســت که هیچ 
برنامه ای برای حمایــت از تولیدکنندگان در داخل 
وجود ندارد. حتی وزارت صمت پوشاک را از اولویت 
اول در بحث مقابله با قاچاق خارج و به اولویت پنجم 

منتقل کرده است.
 وی با بیان اینکه کشــور هر روز با شــیوه های نوین 
قاچاق مواجه است، گفت: سال گذشــته با افزایش 
قاچاق پوشــاک از بنگالدش و توسعه فروش آنالین 
پوشاک مواجه بودیم و امسال هم قاچاق از ترکیه به 

روش های گوناگون افزایش یافته است. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

هند و بنگالدش چگونه بازار پوشاک ایران را در درست گرفتند؟

مردم  به  دنبال  لباس  ارزان 
هزینه خرید پوشاک داخلی صرف تامین مایحتاج ضرروی می شود 

کارت خاصی برای طرح جدید نان منظور نمی شود

تشدید خروج شیر خام از کشور

کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف لبنیات

بانک مرکزي باید شرایط ویژه اي براي صنف طال ایجاد کند

صنف طال آماده پرداخت لحظه اي مالیات

حمایت از کشت قراردادی برنج با تأمین ۱۶ هزار تن کود و دیگر نهاده ها

رئیس اتحادیه فناوران رایانــه تهران براي افزایش 
قدرت خرید پیشــنهاد داد: حاکمیت براي نجات 
بنگاه  هاي صنفــي و جلوگیــري از تعطیلي آنها 
بودجه هاي خاص و ارزان قیمت را در طرح  لیزینگ 

یا اقساط به مردم اختصاص دهد.
محمدرضا فرجي، رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه 
تهران در خصوص طرح لیزینگ لــپ تاپ گفت: 
فروش لپ تاپ به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید نصف شده اســت. در سال هاي اخیر 
ماجراي طرح لیزینگ فروش اقالم آي تي از جمله 
لپ تاپ مطرح بود. حتي اتحادیه براي اجراي این 
طرح با بانک ها وارد مذاکره شــد؛ اما درصد سود 

پیشنهادي بانک ها ســالیانه ۳0 درصد بود که این 
میزان درصد هیچ توجیهي بــراي مصرف کننده 

نداشت.
فرجي توضیــح داد: هر چند قــدرت خرید مردم 
کاهش قابل توجهي داشته اســت؛ اما با راه اندازي 
طرح لیزینگ و دریافت ســودهاي هنگفت نباید 
انتظار داشــته باشــیم که متقاضیان از این طرح 
استقبال کنند. چنانچه قرار باشد بانک ها در طرح 
فروش لیزینگ لپ تاپ و تبلت از مردم ســودهاي 
نامتعارفي دریافــت کنند این طــرح در نهایت با 

شکست مواجه میشود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به اینکه 

در طــرح لیزینگ نباید متقاضیــان را به گمراهي 
بکشــانیم افزود: بر این اساس یکي از راهکارها این 
اســت که حاکمیت با بانک ها رایزني کند و براي 
افزایش قدرت خرید بودجه خاصي را به دانشجویان، 

دانش آموزان و متقاضیان واقعي اختصاص دهد.
او ادامه داد: با توجه به شعار سال و تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمي مبني بر اینکه شرکت 
هاي دانش بنیان یکي از بهترین مظاهر و موثرترین 
مولفه هاي اقتصاد مقاومتي اســت. حاکمیت باید 
در راستاي میزان ســود بانکي با بانک هاي عامل 
 مذاکرات جدي داشــته باشــد تا رونــد تعطیلي 

فعالیت ها متوقف شود.

رئیس اتحادیه دکه داران تهران بــا انتقاد از عملکرد 
سازمان امور مالیاتي در محاســبه و مطالبه مالیات از 
دکه داران گفت: دکه ها اساســاً درآمد قابل توجهي 
ندارند که سازمان امور مالیاتي معادل واحدهاي صنفي 
بزرگ برایشــان محاســبه و مطالبه مالیات مي کند. 
مگر نه این است که محاســبه مالیات بر اساس درآمد 
 اســت؛ اما ســازمان بدون توجه به این مهم محاسبه 

و عمل مي کند.
نادر فداکار، رئیس اتحادیه دکه داران تهران با اشــاره 
به تالش هاي اتحادیه جهت برآورد منویات اعضا بیان 
داشت: اتحادیه دکه داران داراي چهار رسته تنقالت، 
گل، صنایع دستي و کتاب فروشي و اطالعات شهري 

با کد آیسیک هستند، اما شرکت ساماندهي شهرداري 
تهران تنها یک رسته گل فروشــي را به رسمیت مي 
شناخت. با توجه به این که در سال هاي اخیر که دکه 
فروشي هاي گل، نه تنها هیچ درآمدي نداشتند بلکه 
متضرر هم بودند، از ســویي به خاطر کرونا کسي گل 
نمي خرید و از ســوي دیگر گل را نمي شد نگه داري 
کرد بنابراین سرمایه اندکشان هم آب شد و از بین رفت.

وي در ادامه تاکید کــرد: از آنجایي که دکه داران جزو 
صنف ضعیف کشور بوده و ممر درآمدي دیگري نداشتند 
تا ارتزاق کنند، درخواست کردند رسته کار خود را به 
تنقالت تغییر دهند؛ اما شرکت ساماندهي مدت هاي 
مدید با این تغییرات موافقت نمي کرد. با تالش هاي 

اتحادیه و مساعدت برخي از مســئوالن این شرکت، 
جلسات زیادي را برگزار کردیم که نهایتا شرکت موافقت 
کرد تا به آن دسته از اعضاي متقاضي تغییر رسته بعد 
از بازدید و بررسي کارشناسانه محل و منطقه و تقاضاي 
عضو مورد نظر، رسته تنقالت به جاي گل واگذار گردد.

فداکار با اشاره به مشکالت اتحادیه در ارتباط با ماده 18۶ 
قانون مالیات هاي مستقیم تصریح کرد: به لحاظ اجراي 
ماده 18۶ قانون مالیات هاي مستقیم افراد براي تمدید 
پروانه کسب با مشکالت زیادي روبه رو هستند. سازمان 
امور مالیاتي در پي صدور پروانه به دنبال تسویه مالیاتي 
است. اتحادیه هاي صنفي مامور سازمان امور مالیاتي 

نیستند که وظایف آنها را انجام دهند.

محاسبه مالیات دکه داران معادل واحدهاي صنفي بزرگلزوم ارائه تسهیالت به دانشجویان براي خرید تجهیزات الکترونیکي
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رقيب جديد تسال آمد
هیوندای موتور اولین ســدان الکتریکی را در تقابل با تسال عرضه کرد. شرکت 
هیوندای موتور اولین سدان الکتریکی خود را به نام  آیونیکIoniq( ۶ ۶ ( عرضه 
کرد و این خودروساز کره جنوبی اعالم کرد که سهم بیشتری از بازار خودروهای 
الکتریکی تحت سلطه تسال را به خود اختصاص خواهد داد. آیونیک۶ یکی از ۳۱ 
مدل الکتریکی است که گروه هیوندای موتور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ معرفی کند 

تا ۱۲ درصد از بازار جهانی خودروهای برقی را تضمین کند.
هیوندای در بیانیــه ای اعالم کرد که آیونیک ۶ با یک بار شــارژ می تواند تا ۶۱۰ 
کیلومتر را با باتری ۷۷.۴ کیلووات ساعتی خود طی کند، در حالی که آیونیک ۵ 
می تواند ۴۲۹ کیلومتر طی کند. تولید در سه ماهه سوم سال جاری آغاز خواهد 
شد. ســدان هیوندای، محدوده خودروهای برقی خود را فراتر از کراس اوورها و 
شاسی بلندهای فعلی خود گسترش خواهد داد تا با پرفروش ترین سدان مدل ۳ 
 ،SNE Research تسال رقابت کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق تحقیقات
هیوندای و کیا در حال حاضر دومین ارسال کنندگان بزرگ خودروهای الکتریکی 
در سراسر جهان به استثنای چین در ماه های ژانویه تا می امسال بودند، با مجموع 

۱۳.۵ درصد از سهم بازار که پس از تسال با ۲۲ درصد قرار داشت.
آیونیک۶ برای بازار کره جنوبی بین ۵۵ میلیون وون )۴۱۹۴۹دالر و ۵۱ سنت( تا ۶۵ 
میلیون وون قیمت خواهد داشت. آیونیک۶ می تواند از قیمت خود در بازار سدان های 
برقی استفاده کند زیرا تسال چندین بار قیمت ها را افزایش داده است. هیوندای گفت 
که این خودرو در دو گزینه  باتری، ۵۳ کیلووات در ساعت و ۷۷.۴ کیلووات ساعت 
عرضه خواهد شد و تولید آن در کارخانه شهر آسان در کره جنوبی اواخر امسال آغاز 
خواهد شد. آیونیک۶ امسال در کره جنوبی عرضه خواهد شد و انتظار می رود در سه 
ماهه اول سال آینده در بازار ایاالت متحده عرضه شود. این شرکت گفت که فروش 
ایاالت متحده در اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز می شود، در حالی که عرضه گسترده تر آن 
اعالم خواهد شد. هیوندای قصد دارد در این دهه ۹۵.۵ تریلیون وون )۱۰۰ میلیارد 
دالر سنگاپور( در برقی سازی سرمایه گذاری کند و حداقل ۱۷ مدل جدید را بین سال 
جاری تا ۲۰۳۰ معرفی کند و فروش ساالنه ۱.۸۷ میلیون خودروی برقی را تا پایان 
دوره هدف قرار دهد. این شرکت قصد دارد ۷ درصد از بازار جهانی خودروهای برقی و 

سهم ۱۱ درصد در ایاالت متحده را تا سال ۲۰۳۰ به دست آورد.

اتوبوس برقی بنز در برزيل
شرکت خودروسازی آلمانی مرسدس بنز قرار است مونتاژ اولین اتوبوس برقی خود 
را در برزیل بین نوامبر تا دسامبر آغاز کند زیرا تقاضا در بزرگ ترین اقتصاد آمریکای 
التین رشد می  کند. والتر باربوسا، مدیر فروش و بازاریابی اتوبوس این شرکت در 
یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این شرکت انتظار دارد تا سال ۲۰۲۴ تقاضا برای 
اتوبوس های برقی در برزیل به ۳۰۰۰ وسیله نقلیه برسد که فراتر از ۱۰۰۰ اتوبوس 
در سال ۲۰۲۳ است. انتظار می رود مرسدس بنز به شرکت بی وای دی مستقر در 

چین و برخی واردکنندگان داخلی در بازار برزیل بپیوندد.
بسیاری از وسایل نقلیه در سائوپائولو به کار گرفته می شوند زیرا این شهر قصد دارد 
تا سال ۲۰۲۴ صاحب ۲۶۰۰ اتوبوس برقی شود.باربوسا گفت که اتوبوس برقی با  
۸۴ سرنشین مرسدس بنز EO۵۰۰U نام دارد و برد ۲۵۰ کیلومتری دارد و  ۱۸.۶۲ 
میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری شده است. این خودرو به دو موتور مجهز 
خواهد بود که شارژ مجدد آن بین ۲.۵ تا ۳ ساعت طول می کشد. مرسدس بنز 
هزینه این اتوبوس برقی را فاش نکرد اما گفت که انتظار می رود قیمت ها ۳ تا ۳.۵ 
برابر بیشتر از اتوبوس های معمولی با سوخت دیزل باشد.بر اساس گزارش رویترز، 
با توجه به بازار کلی اتوبوس در برزیل، مرسدس بنز گفت که فروش کل در سال 
جاری به ۱۷ هزار تا ۲۱ هزار دستگاه می رسد، البته به این موضوع بستگی دارد که 

شرکت ها چگونه کمبود مداوم قطعات خودرو را مدیریت می کنند.

رضایت شورای عالی فضای مجازی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطالعات
افزايش استقبال از پيام رسانهای داخلی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز 
ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت 

پیاده سازی شبکه ملی اطالعات باشد، در جریان است.
محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی درخصوص گزارش وزارت 
ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطالعات در آخرین جلسه شورای 
عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه 
ملی اطالعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار 
گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشــتند.انتظاری افزود: دوستان در وزارت 
ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می دهند تا عقب ماندگی ها را جبران کنند 
و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شاهلل برنامه را در سریع ترین 
زمان ممکن به پایان برسانند. عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس 
گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در 
دست اجراست، برنامه ریزی الزم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه 
را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطالعات؛ خصوصاً در 

زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.
انتظاری با بیان اینکه در رابطه با الیه اطالعات شبکه ملی اطالعات هم عزیزان در 
وزارت ارتباطات در تالش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان 
وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دســتیابی به شاخص هایی که 
نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطالعات باشد در جریان است. 
انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت باال رفتن میزان استقبال مردم از 
پیام رسان های داخلی گفت: شبکه های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس هایی 
را که پیام رسان های خارجی ارائه می کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز 
هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس های خود هستند، به همین دلیل 

افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.
وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی 
افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی 
فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطالعات 
به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه 
پهنای باند و سایر هزینه های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور 
وجود دارد، روی شبکه های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت 
توسعه شبکه ملی اطالعات، خدمات و سرویس های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه 
اطالعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا 
تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطالعات کشور با مرکزیت استان 
تهران مبادله می شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطالعاتی کشور حداقل 
به ۸ واحد افزایش یابد. شورای عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین 
قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در 

سال های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش های دیگر راه اندازی شود.
در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی در بررسی حوزه های 
زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه های پیام رسان 
داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه های پیام رسان 
داخلی در ماه های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه ها 
 افزایش یابد و خدماتــی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جســتجوی 

داخلی نیز راه اندازی شوند.

اخبار

تاریخ برگزاری الکامپ به آبان ماه تغییر کرد
بیست وششمین نمایشگاه الکامپ پس از اینکه بار دیگر به تعویق افتاد، در تاریخ جدید خود از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه برگزار می شود. با شیوع کرونا در جهان و ورود آن به ایران از اسفندماه سال 
۱۳۹۸، بسیاری از نمایشگاه ها به تعویق افتاده و برخی لغو شدند.  بیست وششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ(  نیز ابتدا مقرر بود سال ۱۳۹۹ برگزار شود 
اما چندین بار به دلیل کرونا به تعویق افتاد و البته الکام استارز )بخشی از الکامپ با حضور استارت آپ ها(  در بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت آنالین برگزار شد. پس از آن نیز مقرر بود الکامپ ۲۶ 

در تیرماه و پس از آن در بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شود که باز هم به دلیل وضعیت کرونایی لغو شد.

در حالی در بــازار ارز ایران، 
قیمت دالر به اتفاقات منطقه 
بی توجه اســت که گزارش 
های نشان می دهد نرخ ارز 
در کشورهای همسایه متاثر 
از رویدادهای اخیر بخصوص سفر بایدن به خاورمیانه 
دستخوش تغییراتی شده اســت. در بازار ارز کشور 
قیمتها توافقی جای خود را به نوسانات نرخ ارز داده 
اند. در صرافی ها شاهد خرید و فروش دالر هستیم 
اما تغییرات خاص قیمتی را شاهد نیستیم. این اتفاق 
مختص به دالر نشده و در ســایر ارزها نیز نرخ های 

توافقی حرف اول را در معامالت می زنند.
شنیده ها از بازار ارز حاکی اســت که معامالت ارز 
با نرخ هــای توافقی رونق گرفته اســت. هر یک از 

بنگاه های ارزی مجاز با نرخ مورد عالقه خود اقدام به 
خرید و فروش اسکناس های خارجی می کند. این در 
حالی است که نرخ شاخص ارزی در بازار کشور های 
همسایه تحرکات مثبتی از خود نشان داده و دالر 
هرات که عموما در سطوح پایین تری نسبت به نرخ 
دالر تهران معامله می شد به بازه قیمتی این ارز در 

معامالت میدان فردوسی و سبزه میدان رسید.
هر یک از این بنگاه هــای معامالت ارزی نرخ مورد 
تایید خود را روی تابلو درج کرده و طبق مشاهدات 
به عمل آمــده نرخ های مذکور در بــازه ای ۲۰۰ تا 
۳۰۰ تومانی با یکدیگــر اختالف دارند. از همین رو 
بخش قابل توجهی از حجم تقاضای موجود در بازار 
که تا پیش از این در معامالت غیررســمی برطرف 
می شــد اکنون در فضای معامالت رسمی حضور 
دارد که این امر توانســته به میزان قابل توجهی از 
تب و تاب معامالت آزاد بازار تهران بکاهد. همچنین 
تحلیلگران بر این باورند کــه در صورت تداوم  رفع 

نیاز های ارزی جامعه در بنگاه های رســمی، بازار 
غیر رســمی از حجم تقاضای جریان ساز برخوردار 

نبوده و همین امر می توانــد مانع از حرکت موازی 
بازار تهران با دیگر بازار های همسایه شود.

نرخ دالر به چه سمت و سويی می  رود؟

رونق معامالت ارز با نرخ توافقی

اثر سفر بایدن در بازار ارز
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه حاوی پیام هایی است که باید ایران از آن به نفع خود استفاده کند. هر چند این پیام ها تهدیداتی را نیز دارد اما انگیزه بایدن از رد و بدل کردن این پیام ها بیشتر مثبت است تا منفی. 
اینکه آمریکا عنوان می کند اگر ایران به برجام بازنگردد  تبعات بیشتری متوجه آن می شود تهدیداتی است که می تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود. 

از سوی دیگر وزیر امور خارجه نیز اعالم کرده است در این مرحله از شرط حذف نام سپاه پاسداران برای ادامه مذاکرات برجام گذشته و آن را برای مراحل بعدی گذاشته اند. ایران اعالم کرده استفاده از مزایای برجام 
برای ما مهم است و آمریکا باید این تضمین را بدهد که ایران بعد از برجام بتواند از مزایای اقتصادی این برجام استفاده کند. لذا فضا به سمت تنش زدایی رفته است. 

بایدن با مسووالن عراقی، قطر و عمان هم دیدار دارد. این در حالی است که بایدن هم موضوع یمن را مورد نظر قرار داده است که برخالف نظر عربستان است. بایدن از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جمهوری، 
موضع سخت تری را در قبال عربستان سعودی در پیش گرفته و بر سر مسائلی چون جنگ یمن به ریاض فشار آورده است. این سیگنال ها نشان دهنده آمادگی برای برگشت به برجام است. تمامی پیام های بایدن اعم 

از تهدید و غیر تهدید مواردی است که به ایران باز می گردد. 
اگر ایران درایت به خرج دهد و با دید امنیت ملی خود به آن نگاه کند می تواند از آن بهره برداری کند. این اتفاق بخصوص قبل از سفر بایدن به عربستان اگر تحقق باید مهم است. از سوی دیگر نفت ایران هم به دنبال حل 
مشکل خود است. افزایش فروش نفت اگر چه منجر به واریز آنی درآمدهای نفتی به خزانه نخواهد شد اما مشتریان جدید را پیدا کرده است. قراردادهای اخیر با ایتالیا که پاالیشگاه های آن بر اساس نفت ایران طراحی 
شده است نکته مثبتی در جهت افزایش درآمدهای ارزی است. کره جنوبی نیز پاالیشگاه هایی دارد که با نفت ایران همخوانی دارد. لذا این کشور نیز می تواند مشتری جدیدی برای نفت ایران باشد. این در حالی است که 
تنش بین روسیه و اوکراین نیز فروش نفت ایران را افزایش داده است. فروش حتی چند میلیون بشکه نفت بیشتر هم می تواند به بازار جهانی کمک کند. ایران با ایتالیا در زمینه فروش نفت تفاهم نامه امضا کرده است. 

بنابراین در پس پرده بلندگوها منافع ملی مطرح است. افرادی که به مسائل سیاسی آگاه هستند متوجه شده اند که برجام عملی خواهد شد. دیر یا زود دارد اما این اتفاق خواهد افتاد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد 
جهانی به اجالس اخیر گروه هفت و برنامه های این گروه 

برای مقابله با طرح های چین پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در سی و پنجمین گزارش از سلسله 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، گلچینی 
از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیــک ایران ارائه شــده و آخریــن روندها و 
پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین 
نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه 
مورد واکاوی قرارگرفته اند. در بخش تحوالت جهان، 
سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری گروه ۷ برای رقابت 
با ابتکار کمربند و راه چین خبرساز شد. در اجالس سران 
گروه ۷ بر سر اســتراتژی کالن رقابت ژئواکونومیک با 
چین توافقاتی صورت گرفته و وعده ســرمایه گذاری 
۶۰۰ میلیارد دالری در زیرســاخت های کشورهای 
در حال توســعه داده شــد. این توافق در قالب راهبرد 
کالن موسم به »مشــارکت در توسعه زیرساخت ها و 

سرمایه گذاری در پهنه جهانی« اجرایی خواهد شد.
در تحوالت منطقه ای محمد بن ســلمان در روزهای 
اخیر راهی طیفی از کشورهای منطقه شد تا سیاست 

منطقه ای عربستان را گامی به پیش ببرد. یکی از مقاصد 
این سفر مصر بود. در پی سفر ولیعهد عربستان سعودی 
به مصر، دو کشــور ۱۴ توافقنامه و یادداشت تفاهم به 
ارزش ۷.۷ میلیارد دالر امضا کردند. در سفر به ترکیه 
مقامات بازرگانی عربستان اعالم کردند که این کشور، 
تحریم غیررسمی خود علیه صادرات ترکیه را لغو کرده 
است و هیچ محدودیت گمرکی برای کاالهای ترکی در 
عربستان سعودی وجود ندارد. اردن یکی دیگر از مقاصد 
سفر منطقه ای بن سلمان در هفته گذشته بود. در جریان 
این سفر قراردادهای اقتصادی مهمی میان دو کشور در 
حوزه های معدن، ساخت وساز، انرژی اتمی، واردات و 
صادرات امضا شد. مصر نیز در پی فشارهای اقتصادی 
اخیر تالش های تازه ای برای احیای روابط سیاسی در 
راستای بهره برداری اقتصادی داشته است. امیر قطر 
برای نخستین  بار پس از تنش های سال ۲۰۱۷ که منجر 
به تیرگی روابط این کشور با عربستان، امارات و مصر شد، 
راهی قاهره شد تا دوره ای تازه در روابط سیاسی دو کشور 
را شکل دهد. یکی از محورهای این دیدار سرمایه گذاری 

قطر در مصر بود. در خــالل این دیدار مقامات مصری 
اعالم کردند که سرمایه گذاران قطری فرصت مشارکت 
در حدود ۵۰ پروژه سرمایه گذاری در مصر را دارند. مصر 
همچنین با روسیه توافق کرد که دو کشور از ارزهای 
محلی خود در معامالت تجاری دوجانبه استفاده کنند. 
وزیر تجارت و صنعت مصر اخیراً گفته است که قاهره 
مکانیسم پرداختی را برای استفاده از روبل روسیه در 
مبادالت تجاری با مسکو ایجاد خواهد کرد. در اقدامی 
دیگر رسانه ها از سفر یک هیئت مصری متشکل از ۱۲ 
تاجر و اعضای فدراســیون صنایع مصر برای اولین بار 
پس از ۱۰ سال به رژیم صیهونیستی خبر دادند. هیئت 
مصری در این ســفر با مقامات رژیم صیهونیستی از 
سازمان های مختلف از جمله انجمن تولیدکنندگان 
رژیم صیهونیستی، فدراسیون اتاق های بازرگانی رژیم 
صیهونیستی و مؤسســه صادرات رژیم صیهونیستی 

دیدار کرد.
دولت طالبان از موافقت ازبکستان برای اجرای کریدور 
ریلی موسوم به ترنس افغان خبر داده است. قرار است در 

نشست آتی بازسازی افغانستان که در تاشکند ازبکستان 
برگزار می شــود در مورد نحوه تأمین مالی این پروژه، 
توافق صورت گیرد. اخیراً بخش خصوصی روسیه نیز 
تفاهم نامه ای با اتاق بازرگانی افغانستان امضا کرده است. 
در قالب این تفاهم واردات گاز، گندم و سایر محصوالت 
از روســیه و صادرات محصوالت کشاورزی افغانستان 
به روســیه از طریق خط ریلی حیرتــان مزار صورت 
خواهد گرفت. اما داده های تازه نشان می دهد واکنش 
شرکت های چینی به تحریم روسیه دوگانه بود. در حالی  
که فعالیت شرکت های مهم چینی اغلب تداوم یافته، 
شــرکت های بزرگ نفتی چین و نیز بانک های بزرگ 
این کشور همکاری با روسیه را متوقف کرده یا کاهش 
داده اند و یا از طریق زیرمجموعه های خود در بازار روسیه 

فعالیت می کنند.
 گزارش تازه انکتاد در مورد ســرمایه گذاری خارجی 
در جهان نیز داده های قابل تأملی ارائه می کند. آمریکا 
همچنان به عنوان جذاب ترین مقصد سرمایه گذاران 
مستقیم خارجی در ســال ۲۰۲۱ باقی مانده است. در 
محیط همسایگی ایران، موقعیت امارات و اسرائیل در 

مکان های ۱۲ و ۱۹ قابل توجه است.

به گفته کارشناسان، انتظار می رود نقش رنمینبی، ارز 
چین در حفظ ثبات مالی جهانی به طور پیوسته افزایش 
یابد زیرا اولین برنامه ادغام چندجانبه رنمینبی در جهان 
گواهی بر پتانسیل این ارز در کاهش مشکالت نقدینگی 

در اقتصادهای بازارهای نوظهور است.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، آنان گفتند که گام های 
معقول آینده چین برای کمک به کاهش فشار مالی بالقوه 
در سایر اقتصادهای بازار نوظهور)EM( شامل گسترش 

سوآپ ارز و مشارکت در طرح های بازسازی بدهی است.
اظهارات آنان در زمانی بیان شد که چشم انداز مالی جهانی 
شکننده تر شده اســت زیرا انقباضات پولی به رهبری 
ایاالت متحده هزینه بسیاری از اقتصادهای بازار نوظهور 
را برای خدمات بدهی خارجــی افزایش داده و آنها را در 

معرض خطرات باالتر بحران بدهی و مشکالت نقدینگی 
قرار داده است. برای کمک به اقتصادهای شرکت کننده 
در مواجهه با دوره های بالقوه نوسانات بازار، بانک تسویه 
بین المللی ماه گذشته اعالم کرد که ترتیبات نقدینگی 
رنمینبی را ایجاد می کند، یک ذخیره یوان که بانک های 
مرکزی شرکت کننده می توانند در صورت نیاز، رنمینبی 

دریافت کنند.
به گفته کارشناســان، این برنامه که اولین طرح ادغام 
چندجانبه رنمینبی است، مشارکت اقتصادهای نوظهور 
را نشان می دهد و می تواند به آنها در مقابله با فشار مالی 
بالقوه از طریــق تامین نقدینگی بــرای پرداخت های 

بین المللی و کمک به تثبیت ارز آنها کمک کند.
وانگ جیــن بین، اســتاد اقتصاد در دانشــگاه رنمین 
چین اظهار کرد: این ترتیب به برآورده شــدن تقاضای 
اقتصادهای مشارکت کننده برای رنمینبی و تثبیت نرخ 

مبادله ارز آنها در برابر پول چین کمک می کند.
وانگ می گوید که این مورد به نوبه خود می تواند به ارزها 
کمک کند تا با توجه به ارزش نســبتا پایدار رنمینبی، 
جایگاه محکم تری در برابر ســبدی از ارزهای کلیدی 
پیدا کنند. هو ای خور، اقتصاددان ارشــد گفت که این 
طرح برای ایجاد یک سیستم پرداخت مرزی منطقه ای 
انعطاف پذیرتر که کمتر به دالر آمریکا وابســته مساعد 

است. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه این طرح نقطه 
عطفی در تقویت نقش رنمینبی در شبکه امنیت مالی 
جهانی است، چین می تواند به دلیل اهمیت این کشور 
در اقتصاد جهانی، گام های بیشتری در این زمینه بردارد.

یی گانگ، رئیس بانک خلق چین )PBOC( در ماه ژوئن 
آمادگی بانک های مرکزی را بــرای تقویت هماهنگی 

سیاست های کالن اقتصادی و مالی اعالم کرد.
برای کمک به کاهش خطر بدتر شدن بدهی در برخی از 
اقتصادهای  نوظهور، وانگ از دانشگاه رنمین گفت: چین 
می تواند در طرح تجدید ساختار بدهی و تمدید مشارکت 
کند و اقتصادهای بدهکار را برای انتشار اوراق قرضه در 
بازارهای رنمینبی فراساحلی برای جمع آوری پول برای 

بازپرداخت بدهی تسهیل کند.

هفت غول اقتصاد جهان در برابر چین

چین امنیت مالی جهانی را تقویت خواهد کرد؟

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت 
سیستم تصفیه پساب معادن در مجموعه هایی 
که کانی فلزی و غیرفلزی اســتخراج می کنند، 
شدند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، فرزانه زارع زاده مدیرعامل یک شرکت 
دانش بنیان با اشــاره به این که سیستم تصفیه 
پساب معادن »ایران ســاخت« از نوع ته نشین 
کننده های پربار اســت، گفت: سیستم تصفیه 
پساب معادن »ایران ساخت« با افزایش سرعت 
حذف مواد زائد نظیر ذرات گل از پساب معادن 
شن و ماســه، مصرف مواد شــیمیایی درحدود 
۵۰ درصد نســبت به سیســتم هــای متعارف 
کاهش پیدا کــرده و با توجه بــه نحوه طراحی، 
 این سیســتم از قابلیت شــوک پذیری باالیی 

برخوردار است.
وی گفــت: از جملــه مزایای سیســتم تصفیه 
پســاب معادن »ایران ســاخت«، کاهش ۴۰ تا 
۵۰ درصدی مصرف مواد مورد اســتفاده نسبت 
به تصفیه کننده های موجــود در بازار، بازیافت 
آب با راندمان عملــی ۸۵ درصد، کاهش میزان 
برق مصرفــی در حــدود ۸۰ درصــد، تخلیه 

اتوماتیک گل جمع آوری شده، افزایش ظرفیت 
تصفیه با کمترین تغییرات، سیســتم اتوماتیک 
 آماده ســازی و تزریق و افزایش کیفیت پساب 

خروجی است.
به گفته وی، نکته مهم این است که مصرف مواد 
شیمیایی در معادن با استفاده از سیستم تصفیه 
پساب معادن »ایران ســاخت«، تا حدود زیادی 
کاهش پیدا می کند و هزینه های شــرکت ها و 

مجموعه های معدنی را کاهش می دهد.
زارع زاده خاطر نشان کرد: سیستم تصفیه پساب 
معادن »ایران ساخت« کمک می کند تا پساب 
به صورت غلیظ استخراج شده و انتقال آن برای 
کارفرما راحت تر صــورت گیرد. این مدیر حوزه 
دانش بنیان عنوان کرد: سیســتم تصفیه پساب 
معادن »ایران ساخت«، یک دوم نمونه خارجی 
قیمت دارد اما با این وجود قابلیت هایی دارد که 
در نمونه های خارجی دیده نمی شود.به همین 
علت رایزنی ها جهت صادرات به کشورهای حوزه 
خاورمیانه آغاز شده و کشورهای همسایه مشتاق 
به خرید سیستم تصفیه پســاب معادن »ایران 

ساخت« هستند.

شورای جهانی سفر و گردشــگری اعالم کرده 
است که انتظار می رود ســفر و گردشگری کره 
جنوبی طی دهه آینده نزدیــک به نیم میلیون 

شغل ایجاد کند.
بــه گزارش ایســنا، بــه نقــل از تــراول نیوز، 
پیش بینی ها نشــان می دهد هر ســال به طور 
متوســط نزدیک به ۴۹ هزار شغل جدید وجود 
دارد که تا ســال ۲۰۳۲ به ۱.۸ میلیون شــغل 
می رسد، همچنین نشان می دهد که این بخش 
از کل اقتصاد برای ۱۰ سال آینده پیشی خواهد 

گرفت.
بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود تولید 
ناخالص داخلی ســفر و گردشگری کره جنوبی 
با نرخ متوسط ساالنه ۴.۸ درصد بین سال های 
۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲ رشد کند که به طور قابل توجهی 
از نرخ رشد ۱.۸ درصدی کل اقتصاد ملی پیشی 
می گیرد. این ســهم این بخش را به نزدیک به 
۱۱۶.۹ تریلیون پوند افزایــش می دهد که ۴.۶ 

درصد از کل اقتصاد را تشکیل می دهد.
پیش بینی ســازمان جهانی گردشگری در سال 
۲۰۲۳ نشان می دهد که سهم این بخش در تولید 

ناخالص داخلی کره جنوبی می تواند به نزدیک به 
۸۳.۴ تریلیون روپیه برســد که تنها ۴.۷ درصد 

کمتر از سطح قبل از همه گیری است.
جولیا سیمپســون، رئیس و مدیر عامل شورای 
جهانی سفر گفت: پس از تاثیر مخرب همه گیری 
که بر بخش سفر و گردشگری کره جنوبی ایجاد 
کرد، آینده برای اقتصاد روشن به نظر می رسد. 
ما دولت را برای کاهش محدودیت های ســفر 
تحســین می کنیم، اقدامی که بدون شک تاثیر 
مثبتی خواهد داشت و میلیون ها شغل را بازیابی 

کند.
قبل از همه گیری، سهم بخش سفر و گردشگری 
کره جنوبی در تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد 
در ســال ۲۰۱۹ بود که به ۲.۷ درصد در ســال 
۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده ۳۸ درصد 

زیان تکان دهنده است.
سهم این بخش در اقتصاد و اشتغال می توانست 
بیشــتر باشــد اگر تاثیر ســویه اُمیکرون نبود 
که منجــر به تزلــزل بهبود در سراســر جهان 
 شــد و بســیاری از کشــورها محدودیت ها را

 از سر گرفتند.

تصفیه پساب معادن با دستگاه ایرانی تسریع شد گردشگری کره جنوبی نیم میلیون شغل ایجاد می کند


