
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که این 
ممنوعیت باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.محمد فرجی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات مودم از ســال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، اظهار 
کرد: در یک بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده 
طی قراردادی که با یک شرکت خارجی داشــتند، مجوز دریافت کردند، اما دوباره واردات 
این کاال بسته شد.بنابراین به گفته وی این وضعیت باعث جهش قیمت مودم شد، به طوری 
که این جهش قیمت فقط محصول ممنوعیت واردات اســت و نه نرخ ارز. در مواردی حتی 
قیمت مودم تا چهار برابر افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز تا این حد باال نرفته اســت. در سال 
۱۳۹۶ متوســط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دالر ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار 
تومان بود، اما با افزایش قیمــت دالر به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رســید و بعد با ممنوعیت 
واردات جهش پیدا کرد و در خرداد ماه ســال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان رسبد.فرجی همچنین درباره وضعیت تولید داخلی گفت: مودم ای دی اس ال 

خانگی و اداری در پنج برنــد اصلی حدودا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مــدل دارد، اما تولید کننده داخلی 
فقط یک مدل از آن را تولید می کرد. اواخر ســال قبل یک تولیدکننده دیگر اضافه شد، اما 
بازهم نمی توانند نیاز بــازار را به لحاظ حجم تامین  کنند.وی با بیــان اینکه در حال حاضر 
سایت هایی اقدام به فروش مودم قاچاق می کنند، تصریح کرد: در مقطعی در سال گذشته 
قیمت مودم ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این در شرایطی 
است که استفاده از مودم به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه دورکاری و کالس آنالین 
افزایش داشــته اســت.رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان 
های صمت برای حل این مشکل سقف نیاز کشور را تعیین و به تولید کنندگان نیاز ماهانه 
کشــور را اعالم کنند. همچنین برای حمایت از تولید کنندگان می توانند تعرفه گمرکی را 
افزایش دهند تا تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند، چرا که تولید مودم یک تولید هایتک 
 است که ریســک باالیی دارد و همه باید از آن حمایت کنند تا روزی حتی به توان صادرات

 دست پیدا کنیم.

بازار داغ مودم قاچاق
فرجی در پاســخ ســوالی درباره نیاز کشــور بــه مودم، گفت: ســال گذشــته به صورت 
میدانی از عمده فروشــان آماری جمع آوری شــد که نشــان مــی داد در مجمــوع بازار و 
فروشــگاه های توزیعی ماهانــه ۱۳۰ تــا ۱۸۰ هزار عدد تک فروشــی دارنــد. آمار تولید 
 در دســترس نیســت، اما شــواهد نشــان می دهد که به اندازه نیاز تولید انجام نمی شود.

 در حال حاضــر انواع مودم های خارجــی که واردات آن هــا ممنوع بــوده و در بازار وجود 
دارد، به صورت قاچاق وارد شــده اســت.وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی مصرف کننده 
متضرر می شــود، تصریح کرد: برای مثــال یکــی از قراردادهای خرید مــودم از داخل از 
ســال ۱۳۹۸ تاکنون محقق نشده اســت. به نظر می رســد برخی مســئوالن یا افرادی 
که بنگاه اقتصادی خصوصی دارند در مســیر شــعارهای ســال بی رویه گام بر می دارند. 
 ایــن در حالی اســت کــه منظــور  مقام معظــم رهبــری این نیســت کــه تولید یک 
کاال در داخل ۴ برابر مشــابه خارجی آن تمام شــود و باز هم تولید شــود. به طور کلی در 

همه کشورها همه کاالها تولید نمی شود و باید منابع کشــور در نظر گرفته شود. بنابراین 
اگر امکان تولید یک کاالی خــاص وجود نــدارد اجباری در آن نیســت.وی همچنین از 
 ســازمان های صنعت، معــدن و تجــارت )صمت( خواســت بــا همــکاری اتحادیه ها

 از واحدهای تولیدی راســتی آزمایی کنند، چــرا که در مواردی افراد بــرای دریافت مجوز 
و دریافــت وام، یک خط تولید را اجــاره می کنند. بنابراین فقط با وجــود یک مکان و خط 
تولید نمی توان جــواز تولید صادر کــرد و روســای اتحادیه ها در این زمینــه می توانند با 
پرســش های فنی راســتی آزمایی کنند.به گزارش ایســنا، مودم خالصه ای از دو کلمه ی 
Modulator/Demodulator بوده که ســه حرف ابتدایی هر کــدام را گرفته و کلمه 
MoDem را تشــکیل داده و یک دستگاه ســخت افزاری اســت که وظیفه اش تبدیل 
سیگنال های دیجیتال به آنالوگ و بالعکس است. مودم کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال 
 و دریافت اطالعات، از شبکه ای مانند اینترنت می کند. اســتفاده از مودم کلید اصلی ورود 

به دنیای اینترنت و وب جهانی است.

قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر رشد بازده اوراق خزانه و صعود بازارهای سهام جهانی 
کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۷۲۴ دالر و 
۳۲ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ثابت بود و در ۱۷۶۲ دالر ایســتاد.مارگارت یانگ، 
استراتژیســت دیلی فارکس اظهار کرد: آمار شــاغالن 
آمریکایی، ارزش دالر و بازده اوراق قرضه را تقویت کرد 
و این موضوع قیمت طال را تحت فشارهای کاهشی قرار 
داد. تصور می کنم روند اصلی طال کاهشی است. روند رشد 
اقتصاد جهانی قطعا شکل مثبتی به خود گرفته اما نابرابر 

است. رشد در آمریکا قوی است اما نقاطی از اتحادیه اروپا با 
موج سوم شیوع ویروس کرونا، زمان دشواری پیش رو دارد.

اقتصاد آمریکا در مارس بیشترین اشتغالزایی را در نسبت 
به هفت ماه گذشته داشــت زیرا آمریکاییهای بیشتری 
واکسینه شدند و دولت تدابیر محرک مالی بیشتری را به 
اجرا گذاشت. این امر قیمت سهام جهانی را روز دوشنبه به 
باالترین حد در بیش از یک ماه گذشته رساند و بازده اوراق 
خزانه آمریکا هم نزدیک به باالترین رکورد ۱۴ ماه اخیر 
ایستاد.با این حال دالر در برابر رقیبانش در آستانه انتشار 
آمار بخش خدمات آمریکا ثابت بود.در این بین، رونمایی 
برنامه هزینه زیرساخت دو تریلیون دالری از سوی جو 

بایدن، رییس جمهور آمریکا نگرانیها نســبت به تورم را 
تشدید کرد. برخی از سرمایه گذاران طال را سدی در برابر 
تورم می بینند اما بازده باالتر اوراق خزانه به معنای افزایش 
هزینه نگهداری طالست و جذابیت سرمایه گذاری در 
این فلز ارزشــمند را ضعیف می کند.بر اساس گزارش 
 OANDA رویترز، جفری هالی، تحلیلگر بازار شرکت
اظهار کرد: برای من روشن شده است که حساسیت طال 
به انتظارات تورم آتی نیست بلکه روند بازده اوراق قرضه 
به خصوص بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله است.در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۵ 

درصد کاهش، به ۲۴ دالر و ۸۴ سنت رسید. 

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران می گوید، صادرکنندگان 
جوان ایرانی به دلیل عدم شناخت دقیق از بازارهای منطقه 
دچار زیان های هنگفت می شوند.مهدی علیپور در گفت 
و گو با ایســنا، اظهار کرد: موضوع صادرات نیز مانند دیگر 
حوزه های اقتصادی، موضوعی تخصصی است که نیاز به 
شناخت دقیق از شــرایط بازار و مدیریت شرایط دارد. در 
صورتی که فرد یا افرادی بدون داشــتن شناخت دقیق از 
بازارها به این عرصه ورود کنند، نه تنها سودی نصیبشان 

نخواهد شد که حتی با ضررهای جدی مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه در میان فعاالن نوپای اقتصادی این تصور 
وجود دارد که به راحتی می توانند کاالهایی مانند پسته، 

زعفران یا فرش صادر کنند، توضیح داد: ما در ســال های 
گذشــته افراد زیادی را دیده ایم که با ایــن تصور که در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، همواره برای این محصوالت 
سنتی ایرانی مشتری وجود دارد، به شکل چمدانی و محدود 

مثال با خود زعفران می آورند و به دنبال فروش آن هستند.
این فعال اقتصادی ادامــه داد: وقتی فــردی بدون هیچ 
پشــتوانه ای اقدام به صادرات می کند، مجبور می شــود 
محصول خود را در بازارهای ســنتی و به شکل فرد به فرد 
عرض کند. در این بازارها، افراد فروشندگان فراوانی دارند 
و وقتی عرضه از تقاضا بیشتر می شود، در نهایت این افراد 
مجبور می شوند کاالی خود را به نصف قیمت بفروشند و 

جز زیان، چیزی برای آنهــا باقی نمی ماند.علیپور با تاکید 
بر اینکه سرمایه گذاری و برنامه ریزی تیمی، گام نخست 
صادرات محصوالت غیرنفتی در بازارهای منطقه به شمار 
می رود، بیان کرد: صادرکننــدگان کوچک در ابتدای کار 
خود باید با شراکت و تجمیع سرمایه، در ابتدا میزان عرضه 
را افزایش دهند و سپس شرایط مالی را فراهم کنند که از 
شرکت های مشاوره ای فعال در بازارهای صادراتی منطقه 
استفاده کرده و محصول خود را با قیمتی مشخص عرضه 
کنند. در غیر این صورت اگر به سمت صادرات محصوالت 
سنتی مانند زعفران، پسته و فرش نروند از نظر اقتصادی 

منطقی تر خواهد بود.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه در واکنش به موافقت وزیــران اوپک پالس برای 
افزایش تدریجی تولیــد در ماه های آینده، کاهش پیدا کرد و بخشــی از رشــد قیمت 
معامالت قبلی را از دســت داد.به گزارش ایســنا، بهــای معامالت نفــت برنت برای 
تحویل در ژوئن ۳۳ ســنت معادل ۰.۵ درصــد کاهش یافت و به ۶۴ دالر و ۵۳ ســنت 
 در هر بشــکه رســید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل

 در ماه مه ۲۵ ســنت معادل ۰.۴ درصــد کاهش یافت و به ۶۱ دالر و ۲۰ ســنت در هر 
بشکه رســید.هر دو قرارداد روز پنج شــنبه که آخرین روز معامالت هفته گذشته بود، 
بیش از دو دالر در هر بشکه افزایش داشتند زیرا سرمایه گذاران تصمیم اوپک پالس را 
تاییدی بر روند احیای تقاضا ارزیابی کردند و این خــوش بینی با رونمایی برنامه هزینه 

زیرســاخت دو تریلیون دالری از ســوی جو بایدن، رییس جمهور آمریکا تقویت شد. 
بازارها روز جمعه به دلیل تعطیالت عید نیک تعطیل بودند.اوپک و متحدانش شــامل 
روســیه در کنفرانس ویدیویی پنج شنبه گذشــته با افزایش تولید به میزان ۳۵۰ هزار 
 بشکه در روز در ماه مه و به همین میزان در ژوئن و افزایش ۴۵۰ هزار بشکه در روز دیگر

 در ژوییه موافقت کردند.این تصمیم پــس از تماس دولت جدید آمریکا با عربســتان 
ســعودی در خصوص لزوم پایین نگه داشــتن هزینه انرژی برای مصــرف کنندگان با 
وجود نگرانی نســبت به قرنطینه در اروپــا صورت گرفت.تحت توافق هفته گذشــته، 
کاهش تولید اوپک پــالس از ماه مــه اندکی باالتــر از ۶.۵ میلیون بشــکه در روز در 
مقایســه با پایین هفت میلیون بشــکه در روز در آوریل خواهد بود.عمده این افزایش 

تولید از ســوی عربســتان ســعودی انجام خواهد گرفت که بزرگتریــن صادرکننده 
 نفت جهان اســت. عربســتان ســعودی کاهش تولیــد یکجانبه یک میلیون بشــکه 
در روز را در فاصلــه مــاه مــه تا ژوییــه به صــورت تدریجــی خاتمه خواهــد داد و 
۲۵۰ هــزار بشــکه در روز در ماه مه و بــه میزان مشــابه در ژوئن و ۴۵۰ هزار بشــکه 
در روز در ژوییه به تولیــدش اضافه می کند. پــس از این تصمیم، شــرکت آرامکوی 
 ســعودی روز یکشــنبه قیمت فروش رســمی نفت در ماه مــه برای منطقه آســیا را 
افزایش داد.هووی لی، اقتصــاددان بانک OCBC اظهار کرد: تولیــد باالتر با افزایش 
قیمت فروش رسمی دنبال شــد که نشــان می دهد اعتماد به احیای تقاضا برای نفت 
در آســیا وجود دارد.ســرمایه گذاران هفته جاری به مذاکرات غیرمستقیم میان ایران 

و آمریکا در وین که در راســتای مذاکرات گســترده برای احیــای توافق ۲۰۱۵ برجام 
بین تهــران و قدرتهای جهانی برگزار می شــود، متمرکز خواهند بود. در آســتانه این 
 مذاکرات، وزارت خارجه ایران اعالم کرد خواهان آن اســت که آمریکا همه تحریمها را 
بردارد و هر گونه تسهیل گام به گام تحریمها را رد کرد.بر اساس گزارش رویترز، هنری روم، 
تحلیلگر اوراسیا اظهار کرد: انتظار دارد تحریمهای آمریکا از جمله محدودیتها روی فروش 
نفت ایران پس از کامل شدن مذاکرات و بازگشــت ایران به تعهدات هسته ای برداشته 
شوند. دیپلماسی ممکن است ماهها زمان ببرد و بازگشت ایران به تعهدات پیشین ممکن 
است سه ماه به طول بینجامد. اجرای چنین توافقی و افزایش صادرات نفت ایران ممکن 

است به اوایل سال ۲۰۲۲ کشیده شود.

ارزش بیتکوین مجــددا در بازارها کاهش یافت.به گزارش 
ایسنا، به نقل از سی ان بی سی، افزایش جذابیت سایر ارزهای 
دیجیتالی برای معامله گران به ویژه پس از ناکامی بیتکوین 
در فتح کانال ۶۰ هزار دالری باعث شده است تا در روزهای 
اخیر و برای نخستین بار، سهم بیتکوین از کل بازار ارزهای 
دیجیتالی به کمتر از دو ســوم کاهش پیدا کند. به عقیده 
تحلیلگران، ادامه کاهش ســلطه بیتکوین بر بازار ارزهای 
دیجیتالی ممکن است منجر به صعود سنگین دیگر ارزها 

و ورود شرکت های بزرگ به صورت گسترده تر در بازار این 
رمزارزها شود. پس از بانک های مرکزی چین، کانادا، روسیه 
و سوئد، حاال بانک مرکزی تایلند نیز اعالم کرده است که تا 
سال ۲۰۲۲ از نسخه آزمایشی ارز دیجیتالی خود رونمایی 
خواهد کرد. طبق بیانیه منتشــره توسط این بانک، هدف 
اصلی از توسعه چنین ارزی، فراهم کردن امکان دسترسی 
شهروندان به روش های نوین پرداخت و تراکنش های مالی 
خواهد بود. با این حال تا زمانی که ارز دیجیتالی به طور کامل 

از نظر مشخصه های امنیتی به تایید نرسد، عرضه این ارز به 
صورت عمومی انجام نخواهد شد.بانک جی پی مورگان با 
انتشار گزارشی با اشاره به افزایش روزافزون سرمایه ورودی 
به بازار ارزهای دیجیتالی پیش بینی کرد در صورت کاهش 
نوسانات شــدید قیمتی، بیتکوین به زودی بتواند به رقم 
۱۳۰ هزار دالر برسد. این بانک نوسانات باالی بازار ارزهای 
دیجیتالی را بزرگ ترین مانع بر سر ورود نهادهای بزرگ به 

این بازارها دانسته است.  

ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک اعالم کرد: 
امکان ثبت چک هــای جدید با اســتفاده از کلیه 
کارت های شتابی وجود دارد.به گزارش ایسنا، آمنه 
نادعلیزاده درباره روند اجــرای قانون جدید چک 
گفت: در حال حاضر امکان ثبت چک با استفاده از 
کارت های شتابی در اپلیکیشن های پرداخت فراهم 
شده است. به عبارت دیگر با کارت هر بانکی امکان 
صدور و ثبت چک وجود دارد. وی افزود: چک های 

جدید بنفش رنگ از اولین روز کاری ســال جدید 
توسط شــبکه بانکی توزیع شده است و از این پس 
صرفا این چک ها به مشتریان تحویل داده خواهد 
شد. مشــتریان می توانند از طریق سامانه استعالم 
اعتباری از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اعم 
از تعداد و مبلغ چک های برگشتی وی مطلع شوند.

ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک که در یک 
برنامه تلویزیونی ســخن می گفت، اظهار کرد: این 

سرویس با ارسال شماره شناسه ۱۶ رقمی چک به 
سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از طریق پیامک و نیز مراجعه به 
وب سایت بانک مرکزی و اپلیکیشن های بانکی قابل 
ارائه به مشتریان است.وی ادامه داد: دسته چک های 
قدیمی فعال نیازی به تعویض ندارند و به روال سابق 
کارســازی می شــوند. به گفته او، صدور و انتقال 
 دســته چک های جدید نیازمند ثبت در ســامانه

 صیاد است.

ممنوعیت واردات قیمت مودم را ۴ برابر کرد

پسته و زعفران صادر نکنید!روند کاهشی اونس طال ازسرگرفته شد

عقبگرد نفت در واکنش به افزایش تولید اوپک پالس

با هر کارت بانکی می توان چک های جدید را ثبت کرد افت بیتکوین
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رئیس قوه قضاییه:

سرمقاله

 خروج مشاغل
 از چرخه فعالیت 

بحران کرونا توانســت بر کســب و کارها تاثیر 
جدی داشته باشــد و نرخ بیکاری با شیوع این 
بیماری افزایــش یافت. اقتصاد کشــور تحت 
تاثیر قرار گرفت و تعداد بســیاری از افرادی که 
توانایی اشتغال هم داشــتند از چرخه فعالیت 
خارج شــدند. البته این اتفاق همــه گیر بود و 
در تمام کشورهای دنیا شــاهد رشد بیکاری و 
از دست دادن مشاغل بوده ایم. اما نکته ای که 
حائز اهمیت است نحوه برخورد با این مشکل و 
راهکارهای ارایه شده برای هر چه کمتر کردن 
تاثیر این بیماری در از دست دادن مشاغل است. 
مهم ترین اثری که در رابطه با کرونا مطرح بوده 

مربوط به بخش ...

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه3
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  هشدار 
نسبت به گرانی تولید

 سردرگمی 
 مستأجران در آستانه
 فصل نقل و انتقاالت

موج چهارم کرونا و اعمال محدودیت های جدید، بیکاری را گسترش می دهد 

موج  جدید  بیکاران کرونایی 
صفحه3

صفحه3

خودرو  کشش  افزایش 
قیمت  ندارد 

 آیا   افزایش قیمت کارخانه ای خودرو
 منجر به صعود     دوباره قیمت ها در بازار می شود؟

اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ۸۰ درصد شد

به دنبال حواشــی مصوبه قانون بودجه در رابطه با 
تغییرات حقوق ورودی کاال در سال جاری و مصوبه 
اخیر هیات وزیران، معاون گمرک ایران طی گزارشی 
ابهامات و تبعات اجرای ایــن مصوبه را اعالم کرد و 
خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع 
وقت شد.  به گزارش ایسنا، حقوق ورودی کاالهای 
وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دستخوش تغییراتی 
شد و البته بی حاشــیه نماند. طبق مصوبه بودجه 
در تبصره ۷، مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهــای وارداتی به اســتثنای کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 
۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، 
براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی 

در روز اظهار است...

در حالی مســئوالن وزارت راه و شهرسازی از 
تمدید خودکار قراردادهای اجاره مســکن در 
ســال ۱۴۰۰ خبر داده اند کــه برخی اظهارات 
مدیــران وزارت راه در این باره مبهم اســت.به 
گزارش تســنیم، با نزدیک شــدن به ایام نقل و 
انتقاالت بازار مســکن، نگرانی مســتأجران به 
واسطه تورم های سرسام آور که تاثیر مستقیمی 
بر نرخ اجاره بها دارد، افزایش می یابد. اوایل سال 
گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه ای مالکان را 
ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال 

کرد. بر این اساس...



اقتصاد2
ایران وجهان

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 
در طرح اشتغال روستایی و عشایری 
به بیش از 24هزار میلیارد ریال رسید 

بانک توسعه تعاون تا پایان ســال 99 و طی پنج 
مرحله از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
مجموعا بالغ بر 24هزار میلیارد ریال تسهیالت، در 
قالب بیش از 26 هزار طرح به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، 
این بانک بــه عنوان بانک عامــل در طرح بزرگ 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از 
ظرفیت های مناسب جهت برررسی دقیق، سریع 
و کارشناسی پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن 
رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این طرح تا 
پایان سال 99 ، مجموعا به مبلغ 24,419,905 
میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی به طرح های 
مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق 
روســتایی و عشایری در ســطح کشور پرداخت 
کرده است که بر اساس اطالعات سامانه کارا این 
تســهیالت در قالب 26,049 طــرح و پرونده به 
متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و 
تثبیت مجموعا 50,230 فرصت شغلی در مناطق 

مختلف روستایی و عشایری کشور شده است.
همچنین مجموع طرح های ارائه شده به شعب 
این بانک در سراسر کشور 28,483 طرح بوده که 
بر اساس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد 61,044 

فرصت اشتغال پیش بینی شده است.
گفتنی است با بررسی کامل و دقیق این طرح ها 
و اهلیت سنجی متقاضیان درخواست تسهیالت، 
تاکنون26,116 تصویب شــده که تســهیالت 
درخواستی بالغ بر 99درصد از این طرح ها تاکنون 
از سوی شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور 
پرداخت شده و مابقی نیز در انتظار تکمیل مدارک 
و طی مراحل قانونی از سوی متقاضیان دریافت 

تسهیالت است.

محدودیت الزام استفاده از کارت 
بانکی متعلق به صادرکننده دسته 

چک در سامانه صیاد حذف شد
با تمهیــدات بانک مرکزی جمهوری اســالمی، 
محدودیت الزام استفاده از کارت بانکی متعلق به 
صادرکننده دسته چک، در زمان ثبت برگ چک 

در سامانه صیاد )پیچک( حذف شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
بر این اســاس صادرکنندگان چک می توانند با 
اســتفاده از تمامی کارت های متعلق به شبکه 
بانکی و بهره مندی از رمــز دوم پویا، چک های 
 خود را در ســامانه یاد شــده ثبــت، تایید و یا 

انتقال دهند.
این امکان بــا هدف بهره منــدی از برنامک های 
موبایلی حوزه پرداخت و تعمیق نفوذ ارائه خدمت 
ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد )پیچک( 

فراهم شده است.

شعبه مینودشت بانک مهر ایران 
افتتاح شد

پانزدهمین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان گلستان و نخستین شعبه شهرستان 
مینودشت با حضور عیســي امامي، عضو هیأت 

مدیره بانک افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، در این مراسم که با حضور مسئوالن محلی 
شهرستان مینودشــت برگزار شد، امامي، عضو 
هیأت مدیره بانک مهر ایران از افزایش روزافزون 
و پرشتاب عملکرد بانک مهر ایران در نظام پولي 
و بانکي کشور و کسب جایگاه هاي ارزنده  در این 

عرصه خبر داد.
عضو هیــأت مدیره بانک مهر ایــران با تقدیر از 
تالش هاي صورت گرفته توسط همکاران خود 
جایگاه تحسین برانگیز بانک در عرصه اقتصادي 
و شــبکه پولي و بانکي جامعه را مورد اشاره قرار 
داد و اظهار کرد: بر خــالف همه محدودیت ها و 
چالش هایي که این بانک طي 13 سال فعالیت 
خود به ویژه در سال هاي اخیر از جهت مواجهه 
با جنگ تمــام عیار اقتصادي و شــیوع پاندمي 
کرونا با آن ها روبه رو بوده، خوشــبختانه آمار و 
ارقام عملکردي آن به روشني گواه برنامه ریزي 
منسجم و هوشمندانه، تالش بي وقفه و خستگي 
ناپذیر و از همه مهم تر خط مشــي سالم و کاماًل 
مبتني بر اصول علمي است که در این مجموعه 
دنبال شده است. ضروري است این روند مثبت، 
با اتخاذ تدابیر مناسب و البته خلق ایده هاي نو و 
خالقانه از سوي یکایک کارکنان، تداوم و شتابي 

مضاعف یابد.
امامــی روند رو به رشــد اســتقبال از فرهنگ 
قرض الحسنه در کشــور را نقطه روشنی برای 
آیندگان بیان کــرد و افزود تمــام تالش بانک 
مهر ایران براي بســط فرهنگ فرض الحســنه 
در کشور اســت و براي کمک و دســتگیري از 
مردم از هیچ اقــدام قانوني کوتاهــي نخواهیم 
کرد. به دنبال توسعه شبکه شعب بانک مهر در 
کشور و به ویژه استان گلستان هستیم تا با یاري 
 خداوند متعال تعداد شعب استان را به 20 شعبه 

افزایش دهیم.

بانک ها

به دنبال حواشی مصوبه قانون 
بودجــه در رابطه با تغییرات 
حقوق ورودی کاال در ســال 
جاری و مصوبــه اخیر هیات 
وزیران، معاون گمرک ایران 
طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعالم 
کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع 
وقت شــد.  به گزارش ایســنا، حقوق ورودی کاالهای 
وارداتی در قانون بودجه 1400 دستخوش تغییراتی شد 

و البته بی حاشیه نماند. 
طبق مصوبه بودجه در تبصره ٧، مصوب شد که نرخ ارز 
محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشــکی 
در ســال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق 
ورودی، براساس برابری نرخ ســامانه آی.تی.اس بانک 
مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره 
نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر 
کاالها به دو درصد ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد 
و در جزئی دیگر تاکید شــد مبلغ ریالی حقوق ورودی 
کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل 

)1399( نباید افزایش یابد.
در این حالت، حذف نرخ 4200 تومانی برای محاسبه 
حقوق ورودی و عوارض و محاســبه آن بر مبنای نرخ 
سامانه آی.تی.اس )ITS( بانک مرکزی - نرخی نزدیک 

به بازار و فعال حدود 25 هزار تومان - اعمال خواهد شد.

یک پیشنهاد و تصویب نامه هیات وزیران 
اما طی روزهای ابتدائی سال بحث هایی در رابطه با نحوه 
اجرای این تبصره قانونی و البته تبعات آن به ویژه در رابطه 
با افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی مطرح بود تا اینکه 
مسئوالن گمرک ایران اعالم کردند تا زمان ابالغ مصوبه به 
گمرک، طی هماهنگی های صورت گرفته پیشنهاد شده 
که در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی 
کاالهای اساسی، نهاده های تولید ) مواد اولیه واحدهای 
تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آالت مرتبط 
با تولید( و لزوم رعایت حقوق مکتســبه صاحبان کاال،  
حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص 
کاالها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی 

کاالها همچنان همان دالر 4200 تومانی است.
 اخیرا هیات وزیران در این رابطه مصوبه ای داشــت که 
طی آن، گمرک ایران مجاز شده است تا زمان ابالغ حقوق 
گمرکی و سودبازرگانی، نسبت به دریافت حقوق ورودی، 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی به روال 

قبل اقدام کند.

گزارش مفصل از ابهامات و پیشنهادات
در همین جریان گمرک ایران در رابطه با مصوبه قانون 

بودجه و اجرای آن معتقد به وجود ابهامات و تبعات ناشی 
از  آن اســت و ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - این 
موضوع را طی گزارشی به میر اشرفی - رئیس کل گمرک 
ایران - اعالم کرده که در ادامه، جزئیات این گزارش که در 

اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است.

مالک قانون بودجه است
1. در متــن مصوبۀ شــمارۀ 2081 /ت586٧1 ه مورخ 
15 .1. 1400 هیات وزیران اعالم شده است: " گمرک 
جمهوری اسالمی ایران مجاز شــده است تا زمان ابالغ 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی ...." و این درحالی است که 
مأخذ حقوق گمرکی در جزء )2( بند )و( تبصرۀ )٧( قانون 
بودجه سال 1400 کل کشور تعیین و ابالغ شده است؛ 
بنابراین بکار بردن واژۀ »حقوق گمرکی« در ابتدای این 
مصوبه موضوعیت نداشته و مالک، مأخذ حقوق گمرکی 

مندرج در قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور است.

تکلیف ٨٠٠ تعرفه را مشخص کنید
2. مطابق مفاد جزء )2( بند )و( تبصرۀ )٧( قانون بودجه، 
در سال 1400 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور 
در صدر بنــد )د( مــاده )1( قانون امــور گمرکی برای 
کاالهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است. مطابق 
مفاد تصویب نامۀ شــمارۀ 63٧93 /ت55633 ه مورخ 
16 .5 .1395 هیئت وزیــران ، 25 گروه کاالیی به تعداد 
حدود 800 ردیف تعرفه بعنوان کاالهای اساسی و ضروری 
معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل 
حقوق گمرکی کاالهای اساسی در قانون بودجه شامل 
تمامی این 800 ردیف کاالیی می شود یا صرفاً شش قلم 
کاالی اساسی که ارز ترجیحی دریافت می کنند ) گندم، 
جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا( 
مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء )2( بند )و( 
تبصرۀ )٧( قانون بودجه سال 1400 کل کشور می گردند 

که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است.

تولید در آستانه گرانی 
3. علیرغم اینکه وفق مفاد جزء )1( بند )و( تبصرۀ )٧( 
قانون بودجۀ ســال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به اســتثنای کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 

در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس 
برابری نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی نرخ ســامانه 
مبادلــه الکترونیکی )ای.تــی.اس( در روز اظهار اعالم 
شده است، اما در مصوبۀ شــمارۀ 2081 /ت586٧1 ه 
مورخ 15 .1 .1400 هیات وزیران هیچ اشاره ای به مبنای 
محاسبۀ حقوق ورودی نشده و این درحالی است که در 
سال 1399، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ 
کاالهای وارده ، نرخ 42000 ریال بوده اســت که با این 
توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، 
مأخذ حقوق گمرکی منــدرج در قانون بودجۀ 1400، 
مأخذ سود بازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ 
مبادلۀ الکترونیکی )ETS( بانک مرکزی، مالک عمل 
قرار گیرد که درصورت محاســبه به این منوال، حقوق 
ورودی و مالیــات بر ارزش افزودۀ مربــوط به کاالهای 
غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید )مواد 
اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم 
یدکی و ماشــین آالت خطوط تولید(به شدت افزایش 
خواهد یافت که قطعا چنیــن هدفی درخصوص نهاده 

های تولید برای مقنن متصور نبوده است.

تکلیف ترخیصی ها مشخص نیست
4. باتوجه به اینکه اثر مصوبۀ شــمارۀ 2081 /ت586٧1 ه 
مورخ 15 .1 .1400 هیات وزیران تا زمان ابالغ حقوق گمرکی 
و سود بازرگانی بر مبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور 
اعالم شده اســت، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی برای اقالمی که از ابتدای سال 1400 
ترخیص شده اند مشــخص نبوده و با توجه به اینکه قانون 
بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن 
از ابتدای هرسال الزم االجراء است معلوم نیست آیا صاحبان 
کاالیی که مبادرت به ترخیص کاالهای خود در سال جاری 
از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن کرده اند باید در انتظار 
ابالغ مطالبه نامۀ کسر دریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت 
بوجود آمده باشــند که عماًل این نگرانی باعث سردرگمی، 
بالتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کاالهای 
موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کاالهای ترخیص 

شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شده است.

وضعیت کاالهای موجود در اماکن گمرکی 
5.علیرغم اینکه وفــق مفاد تبصرۀ 1 مــادۀ 6 قانون امور 

گمرکی، " افزایش حقوق ورودی شامل کاالهای موجود در 
اماکن گمرکی نیست" . همچنین به استناد مادۀ 11 آیین 
نامۀ اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات، کاالهایی 
که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ 
مذکور یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت 
افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور 
در ماده اشاره شــده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود 
بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول 
مواد قانونی اشاره شده برای کاالهای موجود در گمرکات 

یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.

الزام صاحب کاال به این تعهد وجاهت قانونی ندارد 
6.دفتر واردات گمرک ایران به شــیوۀ مرسوم در پایان هر 
سال بخشنامه می کند که تا ابالغ کتاب مقررات صادرات و 
واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل 
ها و بخشنامه های جدید، الزم است با اخذ تعهد مبنی بر 
پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم 
تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه، براساس 
مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می رسد الزام صاحبان 
کاال به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال 
جاری نیز صاحبان کاال با واهمه از اینکه گمرک ایران پس 
از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد 
تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه 
مابه التفاوت در این رابطه خواهد کرد از ترخیص کاالهای 

خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می کنند.

شش محور اساسی مورد توجه قرار گیرد
بر این اساس، معاون فنی گمرک ایران شش مورد را مورد 
تاکید قرار داده و از رئیس کل گمرک ایران خواسته تا ضمن 
انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصالح از جمله معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن 
تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده 

اطالع رسانی شود که این موارد در ادامه اشاره شده است. 
1( تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون 
بودجۀ سال جاری یک درصد یا دو درصد یا قانون امور 

گمرکی چهار درصد
2( تعیین دقیق مصادیق کاالهای اساســی و ضروری 

مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد
3( تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس 
قانون بودجۀ سال جاری )نرخ ETS بانک مرکزی( یا 

روال سال قبل )42000 ریال(
4( وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کاالهای ترخیص 
شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی 
سال جاری )اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از 

زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی(
5( تعیین تکلیف موضوع عدم شــمول افزایش حقوق 
ورودی برای کاالهای موجود در اماکن گمرکی و عدم 
افزایش سودبازرگانی برای کاالهایی که دارای شرایط 

قبل از افزایش سود بازرگانی هستید
6( دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کاال مبنی بر پذیرش 
پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت 

حقوق مکتسبه  

٦ ابهام مصوبه پرحاشیه حقوق ورودی

 هشدار نسبت به گرانی تولید

سخنگوی دولت مطرح کرد؛
 FATF اشکاالتی که مجمع از لوایح

می گیرد، قابل رفع است
علی ربیعی گفت: متخصصین ما در دولت دلسوزانه 
و خیلی روشن دیدگاه های شــان درخصوص لوایح 
FATF را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارائه 
داده اند. به گزارش مهر، علی ربیعی، سخنگوی دولت، 
در پاسخ به ســوالی در خصوص اینکه دبیر مجمع 
تشخیص اعالم کرده دولت پاسخ ابهامات مجمع در 
خصوص لوایح FATF را نداده است، اظهار کرد: من 
این ادعا را تائید نمی کنم زیرا پاسخ ابهامات را داده ایم. 
متخصصین ما در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت 
امور خارجه و معاونت حقوقی رییس جمهور دلسوزانه 
و خیلی روشن دیدگاه هایشان را ارائه داده اند. ربیعی 
 FATF بابیان اینکه اگر مشــکل لوایح مربــوط به
حل شــود به نفع ملت ایران است، گفت: اشکاالت و 
زیان هایی که مجمــع از لوایح FATF می گیرد هم 
قابل رفع است و به این شکل هم که می گویند نیست. 
وی ادامه داد: اگر FATF یک یا دو درصد هم هزینه 
ریســک را افزایش دهد، 10 درصد تمام معامالت 

خارجی شما گران تر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
اجرای همسان سازی حقوق کارکنان 

خدمات کشوری در سال جاری
معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت برنامه 
و بودجه گفت: کسانی که تحت پوشش نظام مدیریت 
خدمات کشوری هســتند قانون متناسب سازی و 
همسان سازی را باقوت برای آنها درسال 1400 اجرا 
خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، نوبخت، رییس سازمان 
مدیریت برنامه و بودجه افزود: قطعا برای سال 1400 
اســتخدامی داریم و در واقع ما اجازه استخدام یک 
سوم تعدادی که بازنشسته می شوند را داریم ضمن 
اینکه 53 هزار مجوز استخدامی که سال گذشته برای 
وزارت بهداشت ودرمان صادرشده بود اجرایی می شود 
و همچنین هرسال برای فرهنگیان هم برنامه استخدام 
داریم که تعدادش را به سازمان اموراداری و استخدامی 
اعالم می کنیم. رییس سازمان مدیریت برنامه وبودجه 
ادامه داد: کسانی که تحت پوشــش نظام مدیریت 
خدمات کشوری هســتند قانون متناسب سازی و 
همسان سازی را باقوت برای آنهادرسال 1400 اجرایی 
خواهیم کرد. وی بیان کرد: هم چنین برای کسانی که 
در نظام تامین اجتماعی دستمزد و مستمری دریافت 
می کنند بالغ بر90 هزار میلیارد تومان درسال جاری 
جهت همسان سازی حقوق شــان پیش بینی شده 
است، همین طور قانون تسری را برای کارکنان زحمت 

کش زندان ها قطعا اجرایی می کنیم.

رئیس قوه قضاییه:
اصحاِب »ما می توانیم« باید کار 

را در دست بگیرند
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر انقدری که برخی آقایان 
جلسه گذاشتند که از غربی ها امتیاز بگیرند، اگر برای 
رفع موانع تولید وقت می گذاشتند خیلی از مشکالت 
حل شده بود و بســیاری از کارخانجات تعطیل فعال 
شده بود. حجت االسالم و المسلمین رئیسی در جلسه 
شورای عالی قضائی گفت: در رهنمودهای رهبر انقالب 
در سال گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی 
برای مســئوالن و ملت بزرگ ایران وجود داشت که 
یکی از اساســی ترین آنها توجه به آیات نورانی قرآن 
کریم و تقویت حلقه های تواصی بــه حق و صبر بود. 
از بخش های قابل توجهی که حتما باید در دســتور 
کار باشــد، قوه قضائیه و جامعه حقوقدانان و قضات و 
دست اندرکاران ارتباط با مردم چه با شأن نظارت و چه 
با شأن قضاوت است. وی ادامه داد: هم باید خود گرایش 
به حق داشته باشند و هم باید ایستادگی در احقاق حق 
داشته باشند. اینکه خداوند به ما توفیق دهد حقوق 
خدا و حقوق مردم را بشناسیم، یک گام مهم است. در 
گام بعدی هواهای نفسانی مانع نشود که به سمت حق 
برویم. حب و بغض شخصی مانع گرایش به حق است، 
نگاه جناحی مانع گرایش به حق است. نگاه های قومی 
و قبیله ای سیاســی و اجتماعی و همه وابستگی های 
دنیایی مانع گرایش به حق است. البته یکی از جلوه های 
ایستادگی برای استیفای حق و رشادت در این راه این 
است که اگر کسی متوجه اشتباه خود شد، به آن اعتراف 
کند. وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه، قوانینی داریم 
مانند توسعه فضای کسب و کار، رفع موانع کسب و کار، 
قانون اقتصاد مقاومتی؛ اینها باید اجرا شود، هم بخش 
نظارت و هم بخش قضاوت. اگر همین قوانین فقط اجرا 
شوند برای حمایت از تولید تأثیرات ارزشمندی خواهند 
داشت. اگر انقدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که 
از غربی ها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت 
می گذاشتند خیلی از مشکالت حل شده بود و بسیاری 
از کارخانجات تعطیل فعال شــده بود. ما اصحاب ما 
می توانیم هستیم و می دانیم این فرهنگ بر فرهنگ ما 
نمی توانیم فائق خواهد آمد. اصحاب ما می توانیم باید بر 

بستر گام دوم انقالب کار را در دست بگیرند.

اخبار
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شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه، 
16 فروردین ماه( 6 هزار و ٧33 واحد افت داشت 
که در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و 

262 هزار واحد رسید.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، براساس معامالت 
روز گذشته بیش از چهار میلیارد و 140 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 41 هزار و 

366 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با 945 واحد 
کاهش به 438 هــزار و 9٧4 واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با 616 واحد افت به 285 هزار و 

994 واحد رسیدند.
شــاخص بازار اول هفت هــزار و 451 واحد و 
شاخص بازار دوم چهار هزار و 896 واحد کاهش 

داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 888 
واحد، معدنــی و صنعتی چادرملــو )کچاد( با 
458 واحد،صنایع شــیمیایی ایــران َ)یران( با 
250 واحد، آلومینیــوم ایران )فایــرا( با 125 
واحــد، معدنی و صنعتــی گل گهــر )کگل( با 
100 واحــد، فرآوری معدنی اپــال کانی پارس 
)اپال( با 90 واحد، فوالد خوزســتان )فخوز( با 
8٧ واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( 
بــا ٧0 واحد و بانــک اقتصاد نویــن )ونوین( با 
53 واحد و فــوالد کاوه جنوب کیــش )کاوه( 
 با 48 واحد تاثیــر مثبت را بر شــاخص بورس 

داشتند.
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار 
و 98 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 800 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
٧90 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 418 
واحد، بانک ملت )وبملت( بــا 414 واحد، نفت 
و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با 40٧ واحد، 
ایران خــودرو )خودرو( با 3٧٧ واحد، ســرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با 360 واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با 294 واحد، بانک تجارت 

)وتجارت( با 280 واحد و توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با 2٧4 واحد تاثیر منفی بر شــاخص 

گذاشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشــته نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال(، ملی صنایع مــس ایران )فملی(، 
پاالیش نفت تهران )شــتران( و فــوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( در گــروه نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 4٧0 میلیون و 503 هزار برگه سهم به 
ارزش 6 هزار و 243 میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشته شــاخص فرابورس نیز بیش از 12  
واحد افزایش داشــت و بر روی کانال 1٧ هزار و 

919 واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار 945 میلیون و 145 هزار 
برگه ســهم به ارزش 359 هزار و 64٧  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
روز گذشته نمادهای بیمه پاســارگاد )بپاس(، 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، اعتبــاری ملل )وملــل(، بیمه اتکایی 
ایرانیان )اتکای(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 
و  فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار داشتند.
همچنین نماد پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهــور(، تولید نیروی بــرق دماوند 
)دماوند(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پلیمر آریا ساسول )آریا(، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان )ومهان( و صنایع ماشــین های اداری 
ایران )مادیرا( تاثیر منفی بر شــاخص فرا بورس 

داشت.

در حالی مســئوالن وزارت راه و شهرســازی از 
تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در سال 
1400 خبر داده اند کــه برخی اظهارات مدیران 

وزارت راه در این باره مبهم است.
به گزارش تســنیم، با نزدیک شدن به ایام نقل و 
انتقاالت بازار مسکن، نگرانی مستأجران به واسطه 
تورم های سرسام آور که تاثیر مستقیمی بر نرخ 
اجاره بها دارد، افزایش می یابد. اوایل سال گذشته 
ستاد ملی کرونا طی مصوبه ای مالکان را ملزم به 
تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد. بر 
این اساس قرارداهای اجاره با رقم مشخص شده 
افزایش اجاره بها تمدید خواهد شــد و موجران 
نمی توانند مستأجران را به اصطالح جواب کنند و 
سیستم قضایی نیز مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا 

هیچ حکم تخلیه ای را نباید صادر کند.
وزارت راه و شهرسازی بر خالف اکثر وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی امســال نیز پیگیر تمدید 
مصوبه سال گذشــته ســتاد کرونا در راستای 
حمایــت از اجاره نشین هاســت. در این رابطه 
دیروز محمــود محمــودزاده معان مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی با اشاره به 
مصوبه سال گذشته ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
در خصوص حمایت از مستأجران، گفت: امسال 
نیز این مصوبه اجرا می شود و مالکان نمی توانند 

مستاجران خود را جواب کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه ســتاد ملی کرونا برای 
مستأجران تا ســه ماه  پس از اعالم رسمی پایان 
کرونا اجرا می شود. وی یادآور شد: قراردادهای 
اجاره مسکن امســال با درصد افزایش که اعالم 

خواهد شد بایستی تمدید شود.
در ادامه علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی نیز با اشــاره به تمدید 
خــودکار اجاره نامه ها در ســال جــاری اظهار 
کرد: مالکان بــه دلیل تمدید خــودکار قرارداد، 
نمی تواند حکم تخلیــه بگیرند و بعــد از پایان 
قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند 
و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد 

شد. وی افزود: امسال میزان افزایش اجاره  بها در 
تهران 25 درصد، کالنشــهر ها 20درصد و سایر 

شهر ها 15 درصد است.
وی اضافــه کرد: در شــرایطی کــه موجر قصد 
ساخت یا فروش واحد مســکونی خود را داشته 
باشند یا واحد مســکونی را برای فرزند خود که 
تشکیل خانواده داده اســت بخواهد، همچنین 
اگر مســتاجر برای چند ماه اجاره بها را پرداخت 
نکرده باشــد، امکان صدور حکــم تخلیه وجود 
دارد. به گزارش تســنیم، این د رحالی است که 
مقام مافوق علی قائدی سخنان متفاوتی را درباره 
تمدید قراردادهای اجاره مسکن بیان کرده است.

پروانــه اصالنی با اشــاره بــه این کــه تمدید 
قراردادهای اجاره مطابق مصوبه پارســال ستاد 
کرونا تا تیرماه 1400 معتبر اســت، گفته است: 
بر اساس مصوبه سال 99 ســتاد کرونا قرار شد 
تا قراردادهای اجاره از تیرماه ســال گذشته به 
مدت یکســال به طور خودکار و با نرخ هایی که 
در هر شهر اعالم می شود، تمدید شود. بنابراین 
قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه 1400 
می باشد به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال 

گذشته قابل تمدید است.
اصالنی ادامــه داد: بعد از تیرمــاه 1400 نیز بر 
اســاس تصمیمی که ســتاد ملی کرونا خواهد 
گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد 
شــد. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرســازی 
درصدد اســت تا مصوبه جدیــدی را با توجه به 
شــرایط روز، تدوین و به تصویب برســاند. این 
مصوبه جدید متناسب با شــرایط روز و با توجه 
به تغییــرات قیمتی و کاهش رشــد قیمت های 

مسکن، خواهد بود.
مدیرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی، یادآور شد: ســتاد ملی کرونا، سال 
99 مصوب کرد حداکثر افزایش میزان اجاره بها 
و رهن در تهران تا 25 درصد، در سایر کالنشهرها 
تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد قابل 

قبول و اجرایی است.

سردرگمی مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقاالتشاخص بورس همچنان بر مدار نزول

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید۱۶فروردین۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۷ دالر و ۲۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۶۰ هزار و ۷۵۵ تومان است.
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تحمیل گرانی خودرو به مردم 
بابک صدرایی، کارشنای خودرو 

متاسفانه گرانی خودرو واقعیتی تلخ در اقتصاد فعلی کشور است که به مردم تحمیل می شود. اما الزم است اشاره شود که این گرانی ها را باید به عنوان یک حقیقت پذیرفت و قبول کرد که شرایط اقتصادی فعلی افزایش قیمت ها را به مردم تحمیل 
کرده است. گرانی مسکن، خودرو، طال و سکه و... ناشی از رشد تورم و از هم پاشیدگی اقتصاد رخ داده و بازار خودرو نیز بیشترین تاثیر را از این بحران پذیرفته است. به عبارتی صنعت خودرو نیز از زیرمجموعه ای همین اقتصاد نابسامان است. 

شورای رقابت به دالیل مختلفی اعم از بحث های کالن کشور و کنترل بازار شب عید در زمستان افزایش قیمت را اعمال نکرد اما باید قبول کرد که خودروسازان چاره ای به جز افزایش قیمت ها به دلیل رشد بسیار هزینه ها ندارند. هزینه 
تمام شده خودرو، شامل هزینه های ثابت، مثل قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید، هزینه های نیروی انسانی، تبلیغات، هزینه های حمل ونقل، هزینه های بانکی و... است که حاصل جمع آن ها، بعالوه لحاظ سودی منطقی، قیمت خودرو را 
 در بازار مشخص می کند. این بحران نیز تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد قابل حل نخواهد بود. در کنار این موضوع نرخ ارز و دالر باید به حالت تعادل قیمتی برسد. در حال حاضر خودروسازان با انبوهی از هزینه ها اعم از 

کانال های تامین قطعه روبر هستند این مشکل نیز باید حل شود. صنعت خودرو صنعتی پرخرج است که در سالهای های اخیر بدهکاری های کالنی بسیاری را بجا گذاشته است. 

صحبت های رئیس شورای 
رقابت در رابطه بــا افزایش 
قطعی قیمت خودرو موجب 
رشــد قیمت ها در این بازار 
شده تا حدودی که در برخی 
خودروها اختالف قیمــت از کارخانه تا بازار بیش از ۸۰ 
درصد شد. رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت 
خودرو در فصل بهار گفت: قطعا در سه ماه نخست سال 
۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه 
ها افزایش قیمت خواهد داشت. شیوا افزود: در زمستان 
سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم. در بهار میزان 
تورم بخشی را به عالوه رقم زمســتان یکجا به قیمت 

خودرو اضافه می کنیم. 
این سخنان رئیس شورای رقابت درحالیست که نایب 
رئیس دوم اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو به گفته 
است که با وجود شــروع فعالیت ها در سال ۱۴۰۰ اما 

هنوز خودرویی خرید و فروش نشده است. بازار کشش 
افزایش قیمت را ندارد و پیش بینی می شود که امسال 
دیگر خودرو گران نشود. البته فروشندگان خودرو نیز 
تأکید می کنند در حال حاضر اختالف قیمت بسیاری از 
خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد 
رسیده و بازار در شرایط فعلی اصال کشش افزایش بیشتر 

قیمت ها را ندارد.
رئیس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران اتومبیل و 
فروشندگان مشهد درباره وضعیت بازار خودرو در بهار 
امسال این طور گفت: قرار بود شورای رقابت فعال خودرو 
را گران نکند. اعالم خبر افزایش قیمت مصوب، بر روی 
بازار بسیار اثرگذار است و از لحاظ روانی خود به خود باعث 
افزایش قیمت ها خواهد شــد. همچنین فروشنده ها با 
شــنیدن این خبر تا اعالم قطعی قیمت ها، دست نگه 

می دارند و عرضه کم می شود.
به گفته حمیدرضا حیدری اگر این اتفاق بیفتد و قیمت 
خودرو درصدی افزایش یابد، طبیعی است که این کاال در 
بازار آزاد نیز گران می شود، به شرط اینکه متقاضی وجود 
داشته باشــد، وگرنه تا معامله ای انجام نشود، قیمت ها 

رسمی نخواهد بود. او پیش بینی خود را از وضعیت بازار 
خودرو در بهار این طور مطرح کرد: در بهار امسال درظاهر 
افزایش قیمت خواهیم داشت، اما باتوجه به نبود مشتری 
و شرایط بازار، شاهد رکود شدیدتری تا انتخابات خواهیم 
بود، بنابراین احتمال دارد معامله ای انجام نشود و افزایش 

قیمت ها روی کاغذ باقی بماند.
رئیس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران اتومبیل و 
فروشندگان مشهد ادامه داد: بازار خودرو در روز های اخیر 
فوق العاده سنگین بوده و میزان معامالت تقریبا به صفر 
رسیده است. همچنین قیمت خودرو های ایرانی نسبت به 
ابتدای سال جاری، مقدار ناچیزی افزایش داشته، اما با 

وجود رکود در بازار هیچ معامله ای انجام نشده است.
بررسی ها نشان می دهد ســمند ال ایکس در کارخانه 
۱۱۷ میلیون تومان اما در بازار ۱۸۹ میلیون تومان، پژو 
پارس معمولی در کارخانه ۱۲۲ میلیون تومان اما در بازار 
۲۲۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. همچنین 
پژو ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه ۱۱۰ میلیون تومان اما در 
بازار ۲۰۰ میلیون تومان است. تیبا ۲ نیز در کارخانه ۹۵ 
میلیون تومان اما در بازار ۱۳۱ میلیون تومان، ساینا در 

کارخانه ۹۲ میلیون تومان اما در بازار ۱۳۵ میلیون تومان 
به فروش می رسد.

در حال حاضر مشــاهدات بازار خــودرو حکایت از آن 
دارد که  قیمت انــواع خودروهای داخلــی از کارخانه 
تا بــازار همچنان با اختالف قیمت بســیار باالیی روبه 
رو اســت و اگر احتمــاالً قیمت خودرو در ســه ماهه 
نخست امســال با افزایش هم روبرو شود به هیچ عنوان 
پاســخگوی اختالف بین کارخانه و بازار نخواهد بود. 
عالوه براین به اعتقاد فعاالن بازار قیمت ها متاثر از عرضه 
خودرو اســت اگر کارخانجات عرضه را افزایش دهند 
 به طور حتم شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار از بین 

خواهد رفت.
وضعیت بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد پراید 
۱۱۱ با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت 
۱۰۷ میلیون تومان، تیباصندوق دار ۱۲۵ میلیون تومان، 
تیبا۲ با قیمت ۱۳۲ میلیون تومــان، پژو ۲۰۶ تیپ دو 
با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۰ 
میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک ۲۰۵ میلیون تومان و 

سمند ال ایکس ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

آیا   افزایش قیمت كارخانه ای خودرو منجر به صعود دوباره قیمت ها در بازار می شود؟

خودرو  کشش افزایش قیمت  ندارد 
اختالف قیمت خودرو از كارخانه تا بازار بیش از ۸0 درصد شد
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اعالم وضعیت قرمز کرونا 
در تهران و ۶ مرکز استان 
می توانــد موجب بیکاری 
میلیون ها نفر در سراســر 
کشور شــود. با آغاز موج 
چهارم کرونا در کشور کســب و کارهای بسیاری 
تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهند گرفت که نتیجه 
آن بیکاری میلیون ها نفر خواهد بود. اتاق اصناف 
ایران در بیانیه ای اعالم کرده اســت که به ازای هر 
روز قرمز کرونایی ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست 
خواهند داد. این در حالی است که اتاق اصناف تنها 
به حوزه کاری خود اشــاره کرده و در صورت ادامه 
بحران و روزهای بیشتر قرمز کرونایی افراد بیشتری 
در مشــاغل و موقعیت های کاری شغل خود را از 

دست خواهند داد. 
موج بیکاری اصلــی ترین نتیجــه اعالم وضعیت 
قرمز کرونایی در کشور اســت که مهم ترین دلیل 
آن ســهولت در صدور مجوز برای مسافرت ها در 
تعطیالت نوروز و عدم مدیریت در کنترل بیماری 
بوده اســت. در حالی کشــور با نرخ بیکاری بسیار 
باالیی روبرو است که موج چهارم نیز می تواند به این 

بیکاری ها دامن بزند و اقتصاد کشــور را زمین گیر 
کند. همه  گیری کرونا بر وضعیت بازار کار در ایران 
اثرات سوء شدیدی گذاشته و همچنان می گذارد. 
تازه ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران درباره وضع 
اشتغال و بیکاری هم نشان می دهد که نرخ بیکاری 
سه دهم درصد باال رفته است. همچنین شمار زنان 
دارای کار به پایین ترین میزان در پنج سال گذشته 

رسیده است.
عالءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاســتگذاری 

و اشــتغال وزارت کار گفته "در یک سال گذشته 
یک میلیون نفر بیکار شــده اند." این رقم البته از 
برآوردهای قبلی برخی نهادهای پژوهشــی کمتر 
اســت. همچنین مرکز پژوهش هــای مجلس از 
احتمال بیکار شدن حدود سه تا شش میلیون نفر 
بر اثر بحران کرونا خبر داده بود. بازار کار ایران هم 
مانند دیگر کشــورهای جهان تحت تاثیر ویروس 
کرونا قرار گرفته اســت و به گفتــه مدیرکل امور 
بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی تا نیمه 

اسفندماه ۱۳۹۹، یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۷۵ 
نفر بر اثر شیوع کرونا مشمول بیمه بیکاری شده اند 
و از این جمعیت، یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۵۳۴ نفر 

در حال دریافت بیمه بیکاری هستند.
عامل اصلی از دست رفتن یک میلیون شغل در یک 
سال گذشته، رکود ناشی از شیوع کرونا بوده است. 
به گفته مرکز پژوهش های مجلس ساختار بازار کار 
ایران باعث شده اثر شیوع کرونا شدید باشد. چون 
بخش زیادی از شغل های ایجادشده در سال های 
قبل، نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، 
بلکه توســط بخش غیر شــرکتی و"بــا تمرکز بر 
خدماتــی مانند خرده فروشــی و عمده فروشــی، 
تعمیرات، حمــل و نقل، واســطه گری و خدمات 
مواد غذایی" ایجاد شــده بود. این گروه از مشاغل 
عمدتا تمام وقت نیستند و تا حد زیادی به تقاضای 
خانوارها و حضور آنها در خارج از خانه وابســته اند. 
در نتیجه، محدودیت های ناشی از کرونا و "کاهش 
تقاضا"یی که بــه دنبــال آن رخ داد، باعث از بین 
رفتن این "مشاغل ناپایدار" شده است.به هر ترتیب 
اقتصاد ایران روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد 
و ورود موج چهارم کرونا به کشور می تواند شرایط را 
برای مردم سخت تر از گذشته کند. در این وضعیت 
تنهــا راه پیــش روی دولت آغاز هرچه ســریع تر 

واکسیناسیون گسترده در کشور است.

موج چهارم كرونا و اعمال محدودیت های جدید بیکاری را گسترش می دهد 

موج  جدید  بیکاران کرونایی 
تهدید از دست رفتگی میلیون ها شغل در ایران 

خروج مشاغل  از چرخه فعالیت 

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 
بحران کرونا توانست بر کسب و کارها تاثیر جدی داشته باشد و نرخ بیکاری با شیوع این بیماری افزایش یافت. اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفت و تعداد بسیاری از افرادی که توانایی اشتغال هم داشتند از چرخه فعالیت خارج شدند. البته این اتفاق همه 
گیر بود و در تمام کشورهای دنیا شاهد رشد بیکاری و از دست دادن مشاغل بوده ایم. اما نکته ای که حائز اهمیت است نحوه برخورد با این مشکل و راهکارهای ارایه شده برای هر چه کمتر کردن تاثیر این بیماری در از دست دادن مشاغل است. مهم ترین 
اثری که در رابطه با کرونا مطرح بوده مربوط به بخش خدمات است. در حالیکه در آستانه ورود به ماه رمضان هستیم و هنوز کسب وکارهای خدماتی پس از تعطیالت و مسافرت ها شروع نشده است شاید فرصت مناسبی است که محدودیت را دوباره برای 
کنترل این بیماری اجرایی کنیم. البته الزم به ذکر است موقعیت های شغلی در ایران در حالی از کرونا تاثیر گرفته اند که تحریم ها نقش بیشتری در افزایش بیکاری داشته است. به هر ترتیب نمی توان اثر تعطیالت برای اجرای محدودیت ها و پروتکل 
های بهداشتی را بر بازار کار کشور انکار کرد اما با توجه به اینکه رسم همه ساله کسب و کارها در ایران این است که با آغاز سال جدید به طور معمول تا آخر فروردین ماه فعالیت جدی نداریم بنابراین احتمال این است که تاثیر این محدویت ها در بازار کار 
محسوس نباشد.   در حال حاضر بخشهای کارگاه های کوچک و مغازه ها برای بازار کار آمده نشده اند و ممکن است این بازه زمانی که برای اعمال محدودیت ها به دلیل شرایط قرمز کرونایی انتخاب شده تبعات مالی و  محدودیت های مالی کمتری در 

حوزه بازار کار برای دولت داشته باشد. همچنین در این روزهایی که کسب و کارها به صورت جدی شروع به کار نکرده اند ما شروع ماه رمضان را هم داریم که به رسم همه ساله فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
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سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از عدم 
حصول جمع بندی در ستاد ملی کرونا برای لغو 
پروازهای ترکیه خبر داد. حسن ذیبخش درباره 
نتیجه تصمیم گیری ســتاد ملی مقابله با کرونا 
در خصوص پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر لغو 
پروازهای ترکیه گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا 
فعاًل در خصوص لغو پروازهــای ترکیه به جمع 

بندی نرسیده است.
وی دربــاره اینکه آیا ممکن اســت این موضوع 
مجدداً در ســتاد کرونا مطرح شــود؟، افزود: تا 
کنون در خصوص زمان طرح مجدد لغو پروازهای 
ترکیــه، اظهار نظــری به ســازمان هواپیمایی 

کشوری ارسال نشده است.

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
هر زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا به نتیجه 
رســیده و به ما ابالغ کند، مــا پروازها به ترکیه 
را متوقف می کنیم. گفتنی اســت ۱۱ فروردین 
سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشــور و فرمانــده قرارگاه 
عملیاتی مبارزه با کرونا، خواستار لغو ترددهای 

هوایی و زمینی »به« و »از« ترکیه شده بود.
این قــرارگاه نتیجه بررســی های خــود را ۱۴ 
فروردین به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کرد 
و این ســتاد نیز دیروز ۱۵ فروردین در خصوص 
این درخواست وزیر بهداشــت، به نتیجه نهایی 

دست نیافت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مسافران 
پروازهای ورودی به ایران باید پاسخ تست های کرونا 
را به تأیید کنســولگری های ایران در سایر کشورها 
برسانند. تورج دهقانی زنگنه با بیان اینکه از ابتدای 
شــیوع کرونا، همه شــیوه نامه های بهداشــتی در 
حوزه هوایی به طور ویژه و به دقت اعمال شــده اند، 
افزود: اگــر قرار بر شــیوع کرونا از طریــق هواپیما 
بــود، قاعدتاً باید تاکنــون مهمانــداران، خلبانان و 
پرســنل زمینی همگی آلوده به ویروس می شدند. 
اما باید دید چه تعــداد از این افراد بــه کرونا مبتال 
 شــده اند و وزارت بهداشــت باید به این نکات توجه 

داشته باشد.
وی عنوان کــرد: اکنون ارائه تســت PCR در همه 
پروازها الزامی است. افرادی که می خواهند از خارج 
کشور به ایران سفر کنند، حتماً باید این تست را که 
به زبان انگلیسی است از مرکزی که مورد تأیید وزارت 

بهداشــت و وزارت امور خارجه است دریافت کنند و 
پس از امضا و مهر کنسولگری ایران می توانند سوار 
هواپیما شوند و ضمن اینکه قبل از ورود به خاک ایران 
باید آن را حتماً ارائه کنند. رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: این تست ها، ۷۲ ساعت اعتبار دارند 
ضمن اینکه در صورت گذشــت زمان یا مشــکوک 
بودن فرد، تست مجدد PCR از فرد مورد نظر گرفته 
می شــود. معاون وزیر راه و شهرســازی با تصریح بر 
اینکه بر اساس گمانه ها نباید صنعت هوایی را تعطیل 
کرد، افزود: آیا با تعطیل کردن پروازها کار درســت 
می شود؟وی گفت: با اجرای دقیق تر و نظارت بیشتر 
می توان مانع لغو پروازهای کشــور شد.خاطرنشان 
می شود محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اسفند ماه 
سال گذشته از کشف تعدادی جواب جعلی منفی تست 
 کرونا در تعدادی از پروازهــای ورودی به ایران خبر 

داده بود.

یک مقام مســئول گفت: میزان مطالبه نیروگاه های 
کوچک مقیاس به ازای هــر کیلووات ظرفیت به طور 
متوســط حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است 
اما این رقم برای نیروگاه های بزرگ کمتر از ۴۰۰ هزار 
تومان است.احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه های 
مقیاس کوچک با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از 
چالش های مهم توسعه کشور کمبود منابع سرمایه ای 
است، گفت: سرمایه گذاری خارجی تقریباً متوقف شده 
و حتی کشــور به درآمدهای ارزی خود نیز دسترسی 
ندارد. توسعه زیرساخت برق هم بسیار سرمایه بر است 
و به همین علت در سال های گذشــته به اندازه کافی 
توسعه نیافته اســت. وی افزود: البته در تابستان های 
یکی دو سال اخیر نزوالت جوی مناسب به کمک صنعت 
برق آمد ولی این امر پایدار نیست و به احتمال خیلی 
زیاد، کمبود برق، تابستان امسال خود را نشان می دهد. 
خوشــبختانه راه حل این عقب افتادگی وجود دارد. 
ارزان ترین و سریع ترین روش تأمین برق، نیروگاه های 
مقیاس کوچک هستند که نیاز به منابع سرمایه ای را تا 
نصف کاهش می دهند و با توجه به شرایط کنونی کشور، 

یک موهبت الهی هستند.
این مقام مسئول توضیح داد: ایجاد هر مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی بزرگ حدود ۶۰۰ هزار یورو سرمایه نیاز دارد 

و حدود ۴۰۰ هزار یورو نیز برای رســاندن این برق به 
مصرف کننده الزم است در شبکه انتقال و فوق توزیع 
سرمایه گذاری شود، ادامه داد: این ارقام در حالی است 
که نیروگاه های مقیاس کوچک با ۴۰۰ هزار یورو سرمایه 
گذاری همان میزان برق را به مصرف کننده می رسانند. 
به این ترتیب اگر از ظرفیت این نیروگاه ها استفاده کنیم 
در کوتاه مدت نیاز به اجرای پروژه های گران قیمت و 
زمانبر توسعه شبکه برق برطرف می شود. این ظرفیت 
می تواند در شرایط کنونی برای کشور نجات بخش باشد. 
صدر ضمن یادآوری اینکه صنعت برق، زیر ســاخت 
بخش صنعت و تولید به شــمار می رود، اظهار داشت: 
در بسیاری از مواقع در شهرک های صنعتی واحدهای 
متوسط و کوچکی را شــاهد هستیم که به دلیل نبود 
زیرساخت برق سرمایه گذاری آنها به تعویق افتاده است؛ 
این در حالی است که نیروگاه های مقیاس کوچک به 
سرعت می توانند این مشکل را برطرف کنند.وی گفت: 
سرمایه گذاران نیروگاه های مقیاس کوچک متکی به 
سرمایه های شخصی هستند و وابستگی حداقلی به 
منابع عمومی یا صندوق توسعه ملی دارند. به همین 
جهت در سال های اخیر که آهنگ توسعه نیروگاه های 
بزرگ کند شده اســت، نیروگاه های مقیاس کوچک 

جهاد سرمایه گذاری را ادامه داده اند.

مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی با اعالم 
میزان افزایش نرخ اجاره مســکن برای تمدید 
قراردادهــای ســال ۱۴۰۰، گفــت: قــرارداد 
مستأجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید 

می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، علــی قائدی با 
اشــاره به تمدید خودکار اجاره نامه ها در ســال 
جاری اظهار کرد: مالکان به دلیل تمدید خودکار 
قرارداد، نمی تواند حکم تخلیــه بگیرند و بعد از 
پایان قرارداد مســتاجر موظف نیســت خانه را 
تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه 

صادر نخواهد شد.
وی افزود: امســال میزان افزایــش اجاره  بها در 

تهران ۲۵ درصد، کالنشــهر ها ۲۰درصد و سایر 
شــهر ها ۱۵ درصد اســت.وی اضافه کــرد: در 
شرایطی که موجر قصد ســاخت یا فروش واحد 
مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی 
را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است 
بخواهد، همچنین اگر مســتاجر برای چند ماه 
 اجاره بها را پرداخت نکرده باشــد، امکان صدور 

حکم تخلیه وجود دارد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
در خصوص وام ودیعه تصریح کرد: پرداخت وام 
ودیعه مسکن به لحاظ شــرایط کرونا در صورت 
موافقت مجدد ستاد مقابله با کرونا در سال ۱۴۰۰ 

هم ارائه خواهد شد.

عضــو ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید، 
صادرکنندگان جوان ایرانی به دلیل عدم شــناخت 
دقیق از بازارهای منطقه دچــار زیان های هنگفت 
می شوند. مهدی علیپور اظهار کرد: موضوع صادرات 
نیز مانند دیگر حوزه های اقتصادی، موضوعی تخصصی 
است که نیاز به شناخت دقیق از شرایط بازار و مدیریت 
شرایط دارد. در صورتی که فرد یا افرادی بدون داشتن 
شناخت دقیق از بازارها به این عرصه ورود کنند، نه 
تنها سودی نصیبشان نخواهد شد که حتی با ضررهای 

جدی مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه در میان فعاالن نوپای اقتصادی این 
تصور وجود دارد که بــه راحتی می توانند کاالهایی 
مانند پســته، زعفران یا فرش صادر کنند، توضیح 
داد: ما در سال های گذشــته افراد زیادی را دیده ایم 
که با این تصور که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
همواره برای این محصوالت ســنتی ایرانی مشتری 
وجود دارد، به شکل چمدانی و محدود مثال با خود 
زعفران می آورند و به دنبال فروش آن هستند. این 

فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی فــردی بدون هیچ 
پشتوانه ای اقدام به صادرات می کند، مجبور می شود 
محصول خود را در بازارهای ســنتی و به شکل فرد 
به فرد عرض کند. در این بازارها، افراد فروشندگان 
فراوانی دارند و وقتی عرضه از تقاضا بیشتر می شود، 
در نهایت این افراد مجبور می شوند کاالی خود را به 
نصف قیمت بفروشــند و جز زیان، چیزی برای آنها 
باقی نمی ماند. علیپور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری 
و برنامه ریزی تیمی، گام نخست صادرات محصوالت 
غیرنفتی در بازارهای منطقه به شمار می رود، بیان 
کرد: صادرکنندگان کوچک در ابتدای کار خود باید 
با شراکت و تجمیع سرمایه، در ابتدا میزان عرضه را 
افزایش دهند و سپس شرایط مالی را فراهم کنند که 
از شرکت های مشاوره ای فعال در بازارهای صادراتی 
منطقه اســتفاده کرده و محصول خود را با قیمتی 
مشخص عرضه کنند. در غیر این صورت اگر به سمت 
صادرات محصوالت ســنتی مانند زعفران، پسته و 

فرش نروند از نظر اقتصادی منطقی تر خواهد بود.

ستاد ملی کرونا با تعلیق پروازهای ترکیه موافقت نکرد

تست کرونای جعلی مسافران ورودی به ایران صحت سنجی می شود؟

کم لطفی وزارت نیرو به نیروگاه های کوچک مقیاس

تمدید اجباری قراردادهای اجاره با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی

پسته و زعفران صادر نکنید
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خداحافظی ال جی از بازار تلفن هوشمند
شرکت ال جی الکترونیکس با هدف یکپارچه کردن فعالیت هایش و متمرکز شدن به پروژه 
های آتی مانند قطعات خودروی برقی، واحد ارتباطات موبایل ضررده خود را تعطیل می 
کند و نخستین برند بزرگ تلفن هوشمند شد که از این بازار خارج می شود.شرکت ال جی 
در بیانیه ای اعالم کرد در ۳۱ ژوییه به تولید و فروش تلفن همراه خاتمه می دهد تا منابع 
خود را در حوزه های برخوردار از رشد مانند خودروهای برقی، خانه هوشمند، روباتیک 
و هوش مصنوعی متمرکز کند. تلفن ها ۸.۲ درصد از فروش ال جی را در سال میالدی 
گذشته تشکیل دادند. ضرر کوتاه مدت در درآمد این شرکت پیش بینی می شود اما انتظار 
می رود این تعطیلی نهایتا در بلندمدت به نفع این شرکت باشد. ال جی کسب و کار قطعات 
خودرو را تقویت خواهد کرد و به طراحی فناوری های موبایل مانند شبکه نسل ششم و 
دوربین ها ادامه می دهد.ارزش ســهام ال جی در پی اعالم این خبر ۴.۱ درصد صعود 
کرد. شرکت ال جی دیسپلی که زیرمجموعه این شرکت است هم حداکثر ۶.۳ درصد 
صعود کرد.ال جی یکی از پیشگامان سیستم عامل اندروید بود و با گوگل در خط تولید 
تلفن هوشمند نکسوس و تولید بخشی از بهترین فناوریهای دوربین و صفحه نمایش در 
نخستین روزهای این حوزه همکاری کرد. این شرکت در آمریکا سومین برند پس از آیفون 
اپل و سامسونگ الکترونیکس کره جنوبی بود اما سالهاست که توان رقابتی خود را از دست 
داده بود و وان پالسی چینی این شرکت را کنار زده بود.ال جی الکترونیکس در ژانویه اعالم 
کرده بود مسیر کسب و کار تلفن هوشمند خود را بازبینی خواهد کرد و پیشتر قول داده 
بود امسال یک تلفن تاشو خواهد فروخت. به گفته منابع آگاه، این شرکت مذاکراتی برای 
فروش واحد تلفن هوشمند خود داشته اما به دلیل اختالفات بزرگ بر سر ارزش پتنتهای 
فناوری، مذاکرات به نتیجه نرسید.ال جی در حال توسعه کسب و کار قطعات خودرو بوده و 
با شرکت "مگنا اینترنشنال" برای جوینت ونچری به منظور تولید قطعات مهم خودروهای 
برقی متحد شده است. ارزش سهام این شرکت کره ای از زمان اعالم خبر مذکور بیش 
از ۳۰ درصد صعود کرده است و این امیدواری را برانگیخته که این همکاری ممکن است 
به پروژه خودروی برقی اپل کمک کند. تخصص ال جی از طراحی فناوری موبال ممکن 
است به محصوالتی که این شرکت در فضای خودرو ارائه می کند مانند شناسایی قصد 
کاربر، خواب آلودگی یا فرمانهای اشاره ای کمک کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، ال جی 
الکترونیکس ممکن است خود را به عنوان یک فراهم کننده راهکارهای قطعات خودروی 
الکتریکی معرفی کند و جذابیتش را برای غول های فناوری مانند اپل و خودروسازان 

سنتی که مایلند خودروهای برقی هوشمند تولید کنند، افزایش دهد. 

نرمافزارهایپیشرفتهدانشبنیانازتخریبتجهیزاتجلوگیریمیکند
بازگشت محصوالت به چرخه

یک شرکت دانش بنیان موفق شد با انجام تست های غیر مخرب پیشرفته از یک زیان 
۴۰۰ میلیون دالری پیشگیری کند. سید علی ابراهیمیان مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
تحقیق و توسعه ایرانیان، گفت: در صنایع مختلف به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
تجهیزات و قطعات حساســی وجود دارد که خروج آنها از خط تولید می تواند خسارت 
مالی قابل توجهی به بار آورد.مدیرعامل شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان، در 
ادامه افزود: بنابراین برای تست این قطعات و اطمینان از کارکرد صحیح آنها نمی توان آنها 
را از خط خارج کرد یا آزمون های تخریبی روی آنها انجام داد. به این دلیل، این شرکت 
خدمات پیشرفته تست های غیر مخرب را به این نهادهای صنعتی ارائه می کند.این فعال 
دانش بنیان با اشــاره به مزیت های این روش، گفت: در این روش، با استفاده از نرم افزار، 
تجهیزات پیشرفته بدون آنکه از خط تولید خارج شود یا از روش های تخریبی استفاده 
شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. پس از این بررسی در صورت وجود عیب یا 
مشکلی، می توان آن را به مدیران واحد اطالع داد یا گزارش سالمتی کامل قطعه عرضه 
می شود.وی افزود: پپبش از این، شرکت های خارجی این خدمت را با هزینه قابل توجه در 
کشور انجام می دادند. اما پس از تحریم ها، فعاالن جوان دانش بنیان همت و این خدمت 
را بومی سازی کردند. در حال حاضر نرم افزار ارائه شــده از سوی شرکت ما برای انجام 
تست های غیر مخرب پیشرفته با یک دهم قیمت نمونه خارجی ارائه می شود.ابراهیمیان 
ضمن توضیح برخی پروژه های انجام گرفته توسط این شرکت، گفت: این مجموعه در 

بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی و پتروشیمی، خدمات ارائه کرده است. 

حمایــت از25 پروژه  ملی بــرای توليد تجهيزات 
پزشكی ایران ساخت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف بها دادن به تولیدات داخلی، به اجرای 
۲5 پروژه ملی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی ورود کرد.ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه پنجم تولید، درصدد برآمده است 
تا بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی کشو را در اختیار تولیدکنندگان و فناوران داخلی 
قرار دهد. بر همین اساس نیز برنامه ای راهبردی طراحی کرده است تا بر اساس آن ۲5 
پروژه تولید این تجهیزات را به سرانجام برساند.این محصوالت در حوزه هایی چون تولیـد 
دسـتگاه های تصویربـرداری، تولیـد اسـتنت قلـب و عـروق، مـواد اولیـه خطـوط تولیـد 
تجهیـزات پزشـکی، تولیـد دسـتگاه قند خـون و نـوار تسـت قنـد خـون و زیسـت مـواد 
به تولید خواهد رسید و تا 5 سال آینده بیش از یک هزار و 5۰۰ میلیون دالر رزش افزوده 

برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
1.تولیددستگاههایتصویربرداری

یکی از برنامه های ستاد تعریف ۶ پروژه تولید دستگاه های تصویربرداری است. قرار است 
این کار به اشتغال 5۰ نفر منجر شود و ۱7۰ میلیون دالر برای کشور ارزش آفرینی کند. 
برنامه ۳ ساله ای نیز برای نهایی شدن این کار، مدنظر قرار دارد. تجهیزات تصویربرداری 
پزشکی برای بررسی بیماری ها و ارائه تصویر از اندام داخلی بدن کاربرد دارند و دقت درمان 

و شناخت درست از بیماری را باال می برند.
2.تولیداستنتقلبوعروق

برنامه زمانی اجرای ۱ پروژه داخلی تولید استنت قلب و عروق با فناوری کامال بومی نیز 
برای ۲ سال آینده طرح ریزی شده است. کاری که دستاوردهایی چون ایجاد ارزش افزوده 

۱۲۸ میلیون دالری و اشتغال 5۰ نفر را در پی خواهد داشت.
استنت گذاری عروق قلبی بخشی از پروســه درمانی آنژیوپالستی است که می تواند از 
گرفتگی مجدد عروق جلوگیری کند. افرادی که عمل آنژیوپالســتی انجام می دهند 
به گذاشتن استنت در شریان های مسدود شــده خود نیاز دارند. این تجهیز پزشکی 
از دیواره های شــریان حمایت می کند تا از باریک شدن مجدد شــریان پس از انجام 

آنژیوپالستی جلوگیری شود.
3.مواداولیهخطتولیدتجهیزاتپزشکی

 یکی دیگر از برنامه های ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تولید مواد اولیه خط تولید تجهیزات پزشکی اســت که در قالب ۱۰ پروژه 
ساله اجرایی خواهد شد. طرحی که با اتمام خود ۱۲۰ میلیون دالر پول به کشور تزریق 
می کند و برای ۱5۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد. این مواد جزء مهم ترین و اساسی ترین 
نیازها برای تولید تجهیزات پزشکی هستند و سالیانه برای خرید آنها ارز زیادی از کشور 

خارج می شود.
4.تولیددستگاهقندخونونوارتستقندخون

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صدد است که تولید دستگاه و نوار تست قند 
خون را در ۴ پروژه ۲ ساله اجرایی کند. طرحی راهبردی و مهم با ۸۶ میلیون دالر ارزش 

افزوده و ایجاد یکصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور.
5.تولیدزیستمواد

تولید زیست مواد نیز برنامه دیگر این ستاد با کمک شرکت های دانش بنیان است. برای 
این کار، ۴ پروژه تعریف شده که در طی 5 سال به نتیجه خواهد رسید و یک هزار میلیون 
دالر ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و ۲۰۰ شغل برای جامعه متخصص و فناور کشور 

به همراه خواهد داشت.

اخبار

رئیس کارگــروه ماینینگ 
انجمن بالک چیــن ایران 
گفت: تعرفه برق استخراج 
کنندگان ارزرمــز حدود 
5۲۰ تومان به ازای هر کیلو 
وات است در حالی که دولت این برق را از نیروگاه ها 

۸۰ تومان خریداری می کند.
محمدرضا شــرفی با بیان اینکه وقتی این صنعت 
در حال ورود به ایران بود انتظار داشتیم باتوجه به 
شرایط مطلوب حوزه انرژی در کشور، آینده روشنی 
در انتظار آن باشــد، گفت: انرژی بــرای ایران یک 
مزیت رقابتی نســبت به منطقه غرب آسیا و حتی 
بســیاری دیگر از کشورها به شــمار می رود. البته 
هر کشــوری، بســته به مزیت انرژی خود اقدام به 
تأمین انرژی با بیشترین بهره وری می کند. به طور 
مثال چین در بخش نیروگاه های برق آبی وضعیت 
مطلوبی دارد و ایســلند نیز از انرژی گرمایی زمین 
استفاده می کند و برای آن مزیت محسوب می شود.

وی افزود: پس از اینکه شــرایط تعرفه گذاری برق 
برای صنعت ارزرمز در کشــورمان مشخص شد، 
متوجه شدیم که گویا قرار نیست از طریق توسعه 
صنعت استخراج ارزرمز به صنعت برق کشور کمک 
شود. این در حالی است که با طراحی درست نظام 
تعرفه گذاری و کاهش تصدی گری دولت، می توانیم 
کمک قابل توجهی به صنعت برق کشــور کنیم، 

صنعتی که به گفته اکثر کارشناســان، ورشکسته 
است.

به گفته این مقام مسئول، تعرفه برق برای استخراج 
ارزرمز در قزاقستان و قرقیزستان حدود ۳ سنت و 
در چین بطور میانگین ۳ سنت و در برخی مناطق 
کمتر از ۲ ســنت اســت. این در حالی است که در 
ایران تعرفه برق برای استخراج رمزارز میانگین نرخ 

صادراتی برق و حدود 7.5 سنت است.
شرفی اظهار داشــت: البته وزارت نیرو در دستور 
العمل خود بــرای تعرفه گذاری بــرق این صنعت 
مشــخص کرده اســت که در ۸ ماه ســال که ایام 
غیرپیک مصرف برق اســت، تعرفه برق واحدهای 
استخراج کننده ارزرمز، نصف و در چهار ماه پیک 
مصرف دو برابر باشد. به این ترتیب نرخ کلی تعرفه 
برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز حدود 5۲۰ 

تومان است.
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بالک چین ایران 
با اشــاره به اینکه طبق دستور العمل وزارت نیرو با 
هر ۱۰ درصد تغییر نرخ ارز، این تعرفه باید بازنگری 
شود، ادامه داد: از آنجایی اساساً طراحی این تعرفه 
اصولی و منطقی نبوده است، بنابراین وزارت نیرو به 
این بند از دستور العمل عمل نکرده و تعرفه را مورد 

بازنگری قرار نداده است.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا باتوجه به کمبود 
بارندگی در سال آبی جاری، در تأمین برق واحدهای 
اســتخراج کننده ارزرمز در تابســتان به مشکل 
می خوریم، توضیــح داد: قطعاً با مشــکل رو به رو 
می شــویم. البته ظرفیت منصوبه تولید برق کشور 

حدود ۸۳ هزار مگاوات است اما حداکثر تولید ۶۴ 
هزار مگاوات اســت. این در حالی است که میزان 
مصرف برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز اعم از 

مجاز و غیر مجاز حدود 5۴۹ تا ۶۰۰ مگاوات است.
شــرفی گفت: طبــق اظهــار دبیر ســندیکای 
تولیدکننــدگان بــرق حرارتــی می تــوان تنها 
با انجــام عملیــات ســیکل ترکیبی کــه نیاز به 
 ســرمایه گــذاری ســنگینی نــدارد، ۱5 هــزار
 مگاوات به ظرفیت برق حرارتی کشور اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی تعرفه گذاری و نوع 
تخصیص برق به واحدها به فضــای رانتی و داللی 
دامن می زند چرا که نــرخ خرید برق از نیروگاه دار 
حدود ۸۰ تومان بــه ازای هر کیلو وات ســاعت و 

فروش به واحدهای استخراج ارزرمز 5۲۰ تومان به 
ازای هر کیلو وات ساعت است.

احــداث  صمــت  وزارت  افــزود:  وی 
 مزرعه هــای اســتخراج ارزرمــز را محــدود به 
شهرک های صنعتی کرد اما در ادامه، همین اقدام 
هم ممنوع شد. در نتیجه شــاهد سوق داده شدن 
بسیاری از این مزارع به مناطق آزاد تجاری بودیم که 
به معنای بهره مندی از معافیت های مالیاتی است. 
از طرفی شاهد عقد قرارداد با خارجی ها با حجم برق 
۱۰۰ مگاواتی در این مناطق هستیم. هر چند منکر 
جذب سرمایه گذاری خارجی نیستیم، اما حمایت 
از بخش داخلی و جذب سرمایه داخلی نیز باید در 

اولویت باشد.

نظام تعرفه گذاری برق مصرفی ارزرمزها باید بازنگری شود

بی مهری صنعت برق به استخراج ارزرمز
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

مدیر پروژه طراحی رصدخانه ملی ایــران گفت: نصب و راه 
اندازی این رصدخانه از سال جاری آغاز می شود تا بتوانیم یکی 
از بزرگترین رصدخانه های خاورمیانه را در ایران داشته باشیم.

دکتر حبیب خسروشاهی، عضو هیأت علمی نجوم پژوهشگاه 
دانش های بنیادی در خصوص آخرین وضعیت رصدخانه ملی 
در قله گرگش کاشان گفت: آبان ماه سال ۱۳۹۹ شاهد نصب 
سازه گنبد تلسکوپ در این رصدخانه بودیم و مراحل تکمیلی 
نصب و راه اندازی گنبد در سال ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید.

خسروشاهی با بیان اینکه آزمون های عملکردی تلسکوپ از 
دیماه ۱۳۹۹ در کارخانه آغاز شده است، گفت: در حال حاضر 
این تلسکوپ آزمون های فنی را در کارخانه می گذراند.مدیر 
پروژه و طراحی رصد خانه ملی ایران افزود: تلسکوپ ۹۰ تن 
وزن دارد و با حرکت حول سه محور سمتی، ارتفاعی و محور 
اپتیکی رهگیری اجرام آســمانی و تصحیح چرخش زمین 
را انجام می دهد. قطر آینه اصلــی آن ۳.۴ متر و وزن آینه به 
۴ تن می رسد و این در حالی است که دقت حرکت هایی که 
این تلسکوپ انجام می دهد بسیار باال است و مقدار آن معادل 
۱ بر روی ۳۶ هزارم درجه است. گنبد نیز سازه عظیمی است 
و حدوداً ۲7۰ تن وزن دارد و چرخش آن باید بسیار دقیق و 
آرام باشد.به گفته مدیر رصدخانه ملی ایران، انتظار می رود تا 
اردیبهشت ۱۴۰۰ آزمون های تلسکوپ از لحاظ نرم افزاری 
و … ادامه پیدا کند و در صورت موفقیــت آزمون ها آن موقع 
است که تجهیزات به قله گرگش منتقل خواهند شد.به گفته 

خسروشاهی، همزمان با این اقدامات، ســامانه الیه نشانی 
آینه های تلسکوپ نیز در قله مستقر می شود.وی با بیان اینکه 
الیه نشانی و نصب آینه های تلسکوپ، آخرین فرایند تجهیز 
رصدخانه است، گفت: الیه نشانی یک کار مستقل از گنبد و 
تلسکوپ است و در گردش کار روزانه رصدخانه قرار نمی گیرد. 
اما در هر صورت رصدخانه ها به آن نیاز دارند؛ از این رو نصب 
الیه نشانی پایان نصب و راه اندازی رصدخانه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها راه اندازی رصدخانه 
ملی ایران در تیر ۱۴۰۰ اســت، گفت: در ایــن زمان آزمون 
حرکتی تلسکوپ در قله انجام می شود و در صورت اتمام الیه 
نشانی آینه ها اولین نور ثبت می شود و تلسکوپ وارد فرآیند 
راه اندازی می شود.خسروشــاهی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، 
منجمان و مهندسان در کنار هم با تنظیمات دقیق تر، کیفیت 
تصویر تلسکوپ را بهبود می بخشند و فرآیند آماده سازی در 

راستای داده برداری علمی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه از تابستان ۱۴۰۰ راه اندازی رصدخانه آغاز 
شده و این فرآیند همچنان تا یکسال ادامه دارد، گفت: انتظار 
داریم ســال ۱۴۰۱ به مرحله ای برسیم که داده برداری های 
نجومی انجام شود و از روز راه اندازی نقش مهندسان در این 
فرایند کاهش و نقش منجمان افزایــش پیدا می کند.عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی اضافه کرد: بعد از 

راه اندازی، بیشترین زمان به کارهای علمی و رصدهای نجومی 
اختصاص پیدا می کند. در واقع تا ۱۴۰۱ منجمان بررسی های 

علمی را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه بعد از سال ۱۴۰۱ رصدهای نجومی برای 
منجمان آغاز می شود، گفت: در واقع در بازه زمانی راه اندازی 
تا بهره برداری دقت رهگیری تلسکوپ و مابقی اجرام آسمانی 
مورد بررسی قرار می گیرد و تصویربرداری های طوالنی مدت 

از اجرام آسمانی انجام می شود.
مدیر پروژه و طراحی رصدخانه ملی ایران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه این رصدخانه در مقایسه با سایر رصدخانه ها 
چگونه اســت، گفت: این رصدخانه از نظر توان تلسکوپ و 
طراحی و ساخت آن یکی از بهترین رصدخانه های منطقه و 
جهان خواهد بود و با رصدخانه های تحقیقاتی جدید هند و 
آنچه در کشور ترکیه در حال انجام است قابل قیاس است.وی 
با تاکید بر اینکه رصدخانه ملی ایران، مجهزترین رصد خانه 
در کشور محسوب می شود، گفت: این رصدخانه در مقایسه 
با سایر رصدخانه های کشور با فاصله زیادی پیشتاز خواهد بود.

به گفته خسروشــاهی، ترکیه و هند هم همزمان راه اندازی 
رصدخانه را با ایران شروع کردند و تلسکوپ های همرده با ایران 
نیز دارند اما تفاوت هایی در سایت رصدخانه ها وجود دارد و 
در این خصوص سایت رصدخانه ملی ایران نسبت به سایت 

رصدخانه های هند و ترکیه امتیاز دارد.وی با اشــاره به سایر 
تفاوت های رصدخانه نسبت به رصدخانه چین و ترکیه گفت: 
تمام تجهیزات رصد خانه ملی ایران از جمله تلسکوپ و گنبد 
و الیه نشانی توسط مهندسین ایرانی طراحی و توسط صنعت 
داخلی توسعه پیدا کرده در حالی که کشورهای منطقه از جمله 
هند و ترکیه تلســکوپ را خریداری کرده اند. تلسکوپ های 
کوچک تر پیشین ایران نیز همه وارداتی هستند.مدیر پروژه و 
طراحی رصدخانه ملی ایران در خصوص اقداماتی که می توان 
در این رصدخانه انجام داد گفت: این تلسکوپ در رصدخانه 
ملی برای آسمان شب طراحی شده و برای رصد اجرام آسمانی 
و عالم دور دست قابل استفاده است. در واقع رصد سیاره های 
خارج از منظومه شمسی و در کهکشــان راه شیری توسط 

تلسکوپ این سامانه قابل انجام است.
وی با اشاره به اینکه بعد از آغاز بهره برداری علمی رصدخانه 
ملی عالوه بر منجمان کشورمان و منجمان جهان، پژوهشگاه 
دانش های بنیــادی پروژه های طوالنی مدتــی را پیگیری 
می کند، گفت: عالوه بر اینکه منجمان می توانند پروژه های 
خود را پیشنهاد کنند رصدخانه ملی ایران هم پروژه هایی را به 
عنوان پروژه های گنجینه ای درازمدت به اجرا در می آورد.وی 
افزود: داشتن این داده ها برای منجمان ایرانی و سایر کشورها 
بسیار مفید است و در کنار داده های رصدی سایر تلسکوپ ها 
و رصدخانه ها مجموعه ای از اطالعات گنجینه ای تولید و بکار 

گرفته می شوند.

طبق اعالم ســتاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بیش از 5۰۰ شرکت خالق در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای 
مجازی شکل گرفته است.تعداد شــرکت های خالق حوزه 
اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی با رشدی قابل قبول به 5۶7 

مورد رسیده است.
یکی از تالش ها برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی در کشور، حمایت از شکل گیری 

شرکت های خالق در این زمینه است. کاری که ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری بر آن تاکید زیادی دارد و در طی 
این چند سال، سعی کرده از شکل گیری این شرکت ها حمایت 
کند.به گواه آمارهای موجود، ســال ۹5 حدود ۳۹5 شرکت 
خالق در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی فعال بودند. 

اما طی این 5 سال تعداد این شرکت ها روندی صعودی گرفته 
است و امروز 5۶7 شــرکت خالق در حوزه کسب و کارهای 

دیجیتال و فضای مجازی فعالیت می کنند.
در واقع شرکت های خالق ایجاد شده اند تا با ارائه الگوهای نوین 
کسب و کار نقشی مؤثر در ارائه خدمات و محصوالت نو و خالق 
ایفا کنند. پایه و اساس آنها بر مبنای خالقیت و نوآوری بنا شده 

و بر خالف شرکت های دانش بنیان، رشد آنها ارتباطی به تولید 
محصوالت مبتنی بر فناوری پیشرفته ندارد. این شرکت ها 

آمده اند تا مسیر توسعه کشور را هموار کنند.
برهمین اساس نیز ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یکی از اولویت های خود را حمایت از شــکل گیری و توسعه 
این شرکت ها قرار داده اســت و از آنها حمایت های مادی و 

معنوی می کند.

تولید محتوا در فضای مجازی از مسائلی است که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری است. در این گزارش به ضرورت و چگونگی 
تقویت تولید محتوا در فضای مجازی می پردازیم. »پرونده 
حکمرانی فضای مجازی«؛ حضرت آیــت اهلل العظمی امام 
خامنه ای در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی که در 
تاریخ ۳ بهمن سال ۱۳۹۶ شد و به تازگی منتشر شده است، 
با تأکید بر ضرورت تقویت دســتگاه تولید محتوا در فضای 

مجازی فرمودند:
»ما در زمینه تولیــد محتوا نمی توانیــم اطمینان کنیم به 
تصادفات و آنچه پیش می  آید؛  باید بنشینید روی این مسأله 
ـ تولید محتواـ  طراحی کنید. ما البته جوان های خوش فکر 
متدین داریــم؛ افــراد به دردبخور برای تولیــد محتواهای 
اجتماعیداریم؛  حوزه های علمیه را داریم که دست شــان در 
این زمینه واقعا باز اســت. برخی دانشگاهی ها را داریم. البته 
بانک های اطالعاتی را هم داریم. از اینها باید استفاده کنید. 
دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید؛  ما به این مسأله احتیاج 

داریم.«
تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت تقویت 

دستگاه تولید محتوا از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی است 
که یکی از این موارد، ضرورت تعیین نهاد یا دســتگاه متولی 
تولید محتوای فضای مجازی در کشــور است. طبق بررسی 
ها متأسفانه فضای مجازی کشور از فقدان متولی خاص تولید 
محتوا رنج می برد و نتیجه آن را می توان در وضعیت رهاشده 
فعلی فضای مجازی مشــاهده نمود. درباره ضرورت وجود 
دســتگاه یا نهاد خاص برای تولید محتوای فضای مجازی، 
محمدعلی شکوهیان راد کارشناس رسانه و فضای سایبری 

معتقد است:
»بحث تولید محتوا و متولی داشــتن آن این یک خأل جدی 
اســت که ما در حاکمیت داریم؛ یعنی شــما می دانید اگر 
در زیرساخت اتفاقی افتاد یقه چه کســی را بگیرید؛ وزارت 
ارتباطات. اما خود وزارت به استناد قانون، مدعی است که اجازه 
ورود به حوزه محتوا را ندارد. حال شما می خواهید به دنبال 
متولی محتوا در کشور بگردید. کیست؟ صداوسیما؟ کارگروه 

تعیین مصادیق مجرمانه که بحث فیلترینگ را دنبال می کند؟ 
هیچ کس متولی کالن و باالدستی آن نیست و حوزه محتوا در 
کشور، یک حوزه تکه پاره است که به نظر من، حاصل یک تعمد 
بوده و جریانی در سالیان گذشته تالش نموده تا حواس ها به 
سمت کنترل محتوا نیاید. چون اگر شما محتوا را کنترل کنید؛ 
آن اتفاقی که دشمن می خواهد واقع نمی شود؛ یعنی همین 

نکته ای که دغدغه سؤال شماست.«
محمدعلی شکوهیان راد با اشاره  به ضرورت داشتن مدیریت 
کالن تولید محتوای در فضای مجازی گفت: »ما احتیاج به 
مدیریت کالن یا سازمانی در عرصه تولید محتوا در فضای سایبر 
)فضای مجازی( هستیم. این سازمان باید تمام خط مشی ها را 
منطبق با جهان بینی ایرانی … اســالمی و طبق منویات امام 
جامعه، تدوین کند؛ لذا هر مجموعه، نهاد و سازمانی که به هر 
شکلی، متولی بخشی از جریان اطالعات در جامعه است )نظیر 
حوزه علمیه، دانشگاه، صدا و سیما، وزارت ارشاد و ...( باید با 

قواعد و مشی کالن این سازمان سنجیده شوند و هماهنگی 
همه جانبه ایجاد شود تا گردش اطالعات ناصحیح در جامعه، 

ولو به صورت ناخواسته باعث اغوای مخاطبان نگردد.«
بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس فضــای ســایبری، یکی 
دیگر از چالــش های تولیــد محتوا در کشــور نــگاه فن 
 ســاالرانه به مدیریت فضای ســایبر اســت. شــکوهیان

 راد در این باره افزود: »آســیب جدی ایــن موضوع که نگاه 
فن ساالرانه در مدیریت فضای سایبر قرار بگیرد، این است که 
اگر این افراد حتی دلسوز باشند، اما صرفاً نگاه تکنولوژی داشته 
باشند؛ به دلیل عدم شناخت نسبت به مبانی فلسفی و نظری 
این حوزه، اتفاقات منفی رخ می دهد که از جمله… آن، بسط 
بی مهابا و توسعه زیرســاخت های ارتباطی است، بدون آنکه 
ضروریات و انگاره های مهم تمدنی نظیر آثار امنیتی، دفاعی، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه مهم تر آثار اعتقادی و 
فرهنگی در نظر گرفته شود. در نتیجه همان چیزی می شود 
که امروز در ایران شاهد آن هستیم و حاکمیت نرم بر جامعه در 
اختیار مالکان جهانی زیرساخت های سایبری و فضای سایبر 

قرار می گیرد.«

برای جلوگیــری از سوءاســتفاده های احتمالی، در 
صورت مشاهده تماس ازدست رفته از مبدا شماره های 
بین المللی ناشناس، از برقراری تماس مجدد با این 
شماره ها خودداری کنید.در سال های گذشته مشکلی 
 »Wangiri Scam« یا »Wangiri Fraud« با نام
برای اپراتورها به وجود آمده است که در آن مهاجم 
 )premium( یک سری شماره های ویژه یا پرمیوم
تهیه  و از آن ها بصورت رندوم به شــماره های سراسر 
دنیا تماس هایی را برقرار و بالفاصله قطع می کند تا 

یک تماس از دست رفته )Missed Call( در گوشی 
قربانی مشاهده شود.شماره های پرمیوم شماره هایی 
هستند که جهت ارائه سرویس خاصی ایجاد شده اند و 
هزینه ی تماس با آن ها بیش تر از حالت معمولی است. 
تعداد زیادی از مشــترکان تلفن همراه عادت دارند 
پس از هر تماس ناموفق، اقــدام به برقراری تماس با 
فرد تماس گیرنده کنند؛ به دلیل آن که این تماس ها 

از سرشماره های بین المللی برقرار می شود، به محض 
تماس هزینه های سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل 
می شــود.در صورتی که قربانی بــه برقراری تماس 
مجــدد )Call Back( با مهاجم اقــدام کند، یک 
پیام ضبط شده برای وی پخش شــده و بدون اینکه 
فرد متوجه باشــد درگیر قبوض باال می شود؛ اغلب 
مهاجمان  ســعی می کنند با طرح موضوعات جذاب 

مانند برنده شدن مشــتری در التاری و غیره قربانی 
را جهت صحبت بیش تــر ترغیب و هزینه بیش تری 
را به وی تحمیل کنند.برای جلوگیــری از این نوع 
کالهبرداری الزم اســت درصورت مشاهده تماس 
ازدست رفته )missed call( به کدهای تماس در 
زمان تماس دقت کنید و در صورتی که در زمان تماس 
روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد 
دیگری شماره گیری شــد، بالفاصله تماس را قطع 

کرده و شماره را بررسی کنید.
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5۰۰شرکتخالقدرحوزهاقتصاددیجیتالشکلگرفت

تولیدمحتوادرفضایمجازیمتولیندارد

به شماره های ناشناس خارجی زنگ نزنید


