
شرکت هواوی چین تاب آوری کسب و کارش را اولویت اصلی خود قرار داده 
و تالش می کند به منظور چیره شدن بر تحریم های آمریکا، توانمندیهای نرم 
افزاری را توسعه دهد.به گزارش ایســنا، هواوی در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۹ در لیست ســیاه صادرات آمریکا قرار گرفت و 
دسترسی به فناوری آمریکایی حساس برای این شرکت قدغن شد. این مسئله 
روی توانایی هواوی برای طراحی تراشه های خود و تامین قطعات مورد نیاز از 
فروشندگان خارجی تاثیر منفی گذاشت. این ممنوعیت کسب و کار تلفن همراه 
هواوی را تحت فشار عظیمی قرار داده است.  تحریم های آمریکا دسترسی این 
شرکت چینی به زنجیره تامین کلیدی را قطع کرده و وادارش کرد بخشی از 
کسب و کار تلفن هوشمند خود را برای زنده نگهداشتن برندهایش بفروشد. در 
زمانی که هواوی وارد لیست سیاه آمریکا شد، دومین بازیگر بزرگ بازار تلفن 

هوشمند بود اما در سه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۰ با کاهش فروش جهانی، از 
فهرست پنج فروشنده بزرگ از نظر سهم بازار حذف شد. هواوی از سوی دولت 
ترامپ با استناد بر نگرانیهای امنیت ملی، در لیست سیاه تجاری قرار گرفت و 
بسیاری از مدیران صنعت احتمال اندکی می بینند که محدودیت ها برای فروش 
میلیاردها دالر فناوری و تراشه های آمریکایی به این شرکت چینی توسط دولت 
بایدن برداشته شود.رشد درآمد شرکت هواوی سال میالدی گذشته تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به میزان چشمگیری 
آهسته شد. درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۰ به ۸۹۱.۴ میلیارد یوان )۱۳۶.۷ 
میلیارد دالر( بالغ شد و رشد ساالنه ۳.۸ درصدی در مقایسه با رشد بیش از ۱۹ 
درصدی در سال ۲۰۱۹ را نشان داد. چین تنها منطقه ای بود که هواوی شاهد 
رشد مثبت درآمدش بود. فروش این شرکت در چین به ۵۸۴.۹ میلیارد یوان 

)۸۹.۷ میلیارد دالر( رسید و بر مبنای ساالنه ۱۵.۴ درصد رشد داشت و معادل 
۶۵ درصد از کل درآمد هواوی بود.اریک زو، رییس هیات مدیره چرخشــی 
هواوی اعالم کرد این شرکت انتظار حذف شدن از لیست سیاه در دوران ریاست 
جمهوری جو بایدن را ندارد و پس از این که ســال گذشته در وضعیت تالش 
برای بقا قرار گرفت، اکنون به دنبال توسعه خطوط دیگر کسب و کار است.وی 
در جلسه پرسش و پاسخ نشست ســاالنه هواوی برای تحلیلگران گفت: نمی 
توانیم استراتژی خود را بر مبنای فرض بی پایه یا امیدهای غیرواقع گرایانه بنا 
کنیم زیرا اگر چنین کاری را انجام دهیم و از لیست سیاه حذف نشویم، برای 
این شرکت بی نهایت دشوار خواهد بود. هواوی در کسب و کارهایی سرمایه 
گذاری خواهد کرد که اتکای کمتری به تکنیکهای پردازش پیشرفته دارند و به 
کسب و کار رانندگی هوشمند اشاره کرد که هواوی در آن امسال بیش از یک 

میلیارد دالر سرمایه گذاری می کند.این مدیر چینی گفت: هواوی با سه شرکت 
خودروسازی داخلی در ساب برندهایی همکاری خواهد کرد که برای مدلهای" 
هواوی اینساید" طراحی خواهند شد.رویترز در فوریه گزارش کرده بود هواوی 
قصد دارد خودروهای برقی تحت برند خود تولیــد کند اما هواوی این خبر را 
تکذیب کرده بود.رییس هیات مدیره هواوی گفت: اقدام آمریکا علیه هواوی به 
اعتماد در سراسر صنعت نیمه رسانا ضربه زد و باعث کمبود جهانی تراشه شد 
زیرا شرکتهای چینی سال گذشته به ذخیره سازی نیمه رساناها به اندازه نیاز 
سه تا شش ماه پرداختند.بر اســاس گزارش رویترز، این امر به همراه تقاضا از 
سوی بازار چین برای خرید تراشه هایی که مشمول محدودیتهای آمریکا نبود 
یا خرید آنها تحت مقررات آمریکا مجاز بود، باعث شد شرکتها به سرمایه گذاری 

در تراشه و تامین نیاز هواوی بپردازند.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است که ایران با 
وارد شدن به بازار انرژی می تواند تا سقف چهار میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشــکه بدون مشــکل تولید داشته باشد.
امیرمحمد اسالمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان سنتی خود را خواهد 
داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، حتما 
مشــتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: 
مشــتری به دنبال نفت خوب و امنیت عرضه است که 
ایران هر دو این شــاخص ها را می تواند تضمین کند.

وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی 
نیســت، تصریح کرد: وظیفه قانونی تمام کشــورهای 
تولیدکننده نفت این اســت که ورود ایران بــه بازار را 
بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این 

است که مشــکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی 
وجود نخواهد داشت.به گفته این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی ممکن است این موضوع چند ماه زمان ببرد اما به 
طور کلی مشکلی برای این مســاله وجود ندارد و ایران 
به راحتی می توانند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت 
بدست آورد.به گزارش ایسنا، مذاکرات غیرمستقیم هفته 
گذشته در وین آغاز شده و از ســوی مقامات موفقیت 
آمیز ارزیابی شد که می تواند فصل جدیدی را در تالش 
برای حفظ توافق هسته ای ایران بگشاید. تهران و دولت 
جدید آمریکا اعالم کرده انــد آماده اند مذاکرات را برای 
رفع تحریم های آمریکا و بازگشــت صنعت نفت ایران 
به فعالیت عادی خود آغاز کنند. با این حال ایران تاکید 
کرده که آمریکا باید نخست تحریم ها را رفع کند.طبق 

اعالم اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم ها و 
بازگشــت نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپک که در 
حال حاضر تولیدش را برای تقویت قیمتها محدود کرده 
است، ممکن است با مشــکل روبرو شود اما این مشکل 
ممکن اســت به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ 
نباشد. ایران در حال حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه 
آمار رسمی نشــان می دهند، صادر می کند که عمده 
آن به مقصد چین اســت. در صورت رفع تحریم ها، آمار 
صادرات روشن تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگتر برای 
تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت 
ایران به هند آغاز خواهد شد و جای بخشی از نفت آمریکا 
را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت ایران به دلیل 

تحریم های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت.

سهام شــرکت تســال به صورت توکن توسط صرافی 
بایننس عرضه خواهد شــد.به گزارش ایسنا به نقل از 
راشــاتودی، صرافی بایننس که بــزرگ ترین صرافی 
ارزهای دیجیتالی جهان به شمار می رود در بیانیه ای 
اعالم کرد برای نخستین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی 
اقدام به راه اندازی بورسی خواهد کرد که سهام شرکت 
های مختلف در آن بر حسب ارزهای دیجیتالی مورد 
معامله قرار خواهند گرفت. نخســتین سهم ها در این 
بازار بورس به صورت توکن متعلق به ســهام شرکت 
تسال- با ارزش ترین خودروســاز جهان- خواهد بود.  
طبق اعالم بایننس، هر توکن معادل یک سهم از سهام 
شرکت تسال در بورس نیویورک خواهد بود و پشتوانه 
آن ها نیز سهم هایی هســتند که در دنیای واقعی نزد 

سبد دارایی شرکت سی ام اکویتی- سپرده گذاری شده 
اند. توکن های تسال بر حسب دالر باینانس )باینانس 
یو اس دی( قیمت گذاری خواهند شــد.  چانگ پنگ 
ژاو- مدیرعامل صرافی باینانس- در همین رابطه گفت: 
صرافی ما به مشتریان زیادی از سراسر جهان خدمت 
رسانی می کند و ما از اینکه قرار است در بازار سهام نیز 
مشارکت داشته باشیم، خرسندیم. توکن های سهام 
نشان دهنده این هستند که می توان معامالت سهام را 
با کاهش هزینه های معامالتی و ریسک های شکست 
کمتری انجام داد. ما در حال ساختن یک پل مستحکم 
دیگر در آینده نظام مالی جهانی هستیم.  طبق ادعای 
باینانس قرار است کمیســیون انجام معامالت توکن 
ها صفر باشد که این مســاله این بورس را به نخستین 

بورس بدون کارمزد جهــان تبدیل می کند. در نتیجه 
قیمت گذاری ســهم بر حســب ارزهای دیجیتالی، 
معامله گران خواهند توانســت مقادیر بسیار کمتری 
از هر سهم را معامله کنند و این امر موجب ورود طیف 
گسترده تری از معامله گران به بازار سهام خواهد شد.  
باینانس کوین همچنین وعده داده است عرضه توکن ها 
محدود به سهام شرکت تسال نباشد و این صرافی آماده 
پاسخگویی به تقاضای بازار با لیست کردن توکن سهم 
های بیشتر در آینده است.  در سه ماهه نخست امسال 
تعداد کاربران صرافی بایننس رشــد تاریخی و خیره 
کننده ۳۴۶ درصدی را به ثبت رساند و حجم معامالت 
در درون این صرافی هم طی همین مدت ۲۶۰ درصد 

بیشتر شد.

گوگل نســخه های اندروید و iOS اپلیکیشــن 
شاپینگ را تا پایان ژوئن تعطیل می کند.

به گزارش ایسنا، این اپلیکیشن در واقع نسخه برنامه 
ای تب شــاپینگ بود و به کاربران امکان می داد با 

استفاده از اکانت گوگل خود خرید کنند.
پس از ایــن کــه XDA Developers کلمه 
"غروب" را در کد اپلیکیشن شــاپینگ مشاهده 
کرد، گوگل به Google ۹to۵ تایید کرد که نسخه 
اندروید و iOS این اپلیکیشن تا پایان ژوئن تعطیل 
خواهد شد و کاربران به وب سایت شاپینگ هدایت 
خواهند شد. یک ســخنگوی گوگل گفت: تا چند 

هفته دیگر ما اپلیکیشن شاپینگ را دیگر پشتیبانی 
نخواهیم کرد. همه امکاناتی که این اپلیکیشــن به 
کاربران عرضه می کرد، در تب شــاپینگ موجود 
خواهد بود.هر زمان که کاربــران یک محصول را 
در گوگل جســت و جــو کنند، تب شــاپینگ در 
جســت و جو و نتایج خرید نمایان خواهد شــد. 
همچنین کاربران می توانند با مراجعه مستقیم به 
shopping.google.com اقالم مورد نیازش را 
پیدا کنند. گوگل حتی در حال آزمایش فورمتهای 
دیگر مانند امکان خرید مستقیم از یوتیوب ویدیو 

است.

اگرچه کاربران زیادی از این اپلیکیشــن استفاده 
می کردند اما احتماال برای جبران هزینه نگهداری 
آن کافی نبوده یا دســتکم ســودآور نبوده است. 
هیــچ یــک از فروشــندگانی که در اپلیکیشــن 
گــوگل شــاپینگ حضور داشــتند، دربــاره این 
 اپلیکیشــن صحبت نکرده یــا آن را تبلیغ نکرده

 بودند.
بر اساس گزارش انگجت، این اپلیکیشن چند ماهی 
بود که قابل دسترس شده بود اما برخی از کاربران 
گزارش کرده بودند پیام "مشکلی پیش آمده است" 

را مشاهده کرده اند.

جســی پاول گفت اگر معامله ارز دیجیتال در جایی 
ممنوع شود تنها جذابیتش برای مردم بیشتر می شود.

به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی سی، مدیرعامل 
یکی از بزرگ ترین صرافی های ارزهای دیجیتالی دنیا 
نســبت به آغاز برخورد دولت ها با بیتکوین و برخی 
از ارزهای دیجیتالی دیگر هشــدار داده و گفته است: 
شماری از مقامات آمریکایی از جمله ژانت یلن- وزیر 
خزانه داری- و هم چنین کریســتین الگارد- رییس 
بانک مرکزی اروپا- نسبت به استفاده از بیتکوین و سایر 
رمزارزها در فعالیت های مجرمانه نظیر پولشویی هشدار 
داده اند.  جسی پاول- مدیرعامل صرافی کراکن- روند 

صعودی اخیر رمزارزها را ناشی از رسیدن بیتکوین به 
قله جدید ۶۱ هزار دالری دانست و افزود: فکر نمی کنم 
دستکم در آینده نزدیک شاهد قانون گذاری شفاف در 
حوزه ارزهای دیجیتالی باشیم. طبق قانون جدید ضد 
پولشویی آمریکا، کســانی که در کیف پول های خود 
بیش از ۳۰۰۰ دالر ارزهــای دیجیتالی نگهداری می 
کنند باید اطالعات هویتی خود را در اختیار نهادهای 
ناظر قرار دهند.  پاول با اشــاره به ســابقه استفاده از 
بیتکوین و ســایر ارزهای دیجیتالی در فعالیت های 
غیرقانونی گفت: طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته 
توسط موسسه چیناالیسیس، تنها ۰.۳۴ کل تراکنش 

های ارزهای دیجیتالی مربوط به اقدامات مجرمانه است 
و امیدوارم مقامات آمریکایی و مقامات دیگر کشورها 
به خاطر این نسبت کم تصمیم های احساسی نگیرند.  
مدیرعامل صرافی کراکن، بانک ها را بزرگ ترین بازنده 
عصر ارزهای دیجیتالی دانست و افزود: شاید عده ای 
برای نجات بانــک ها بخواهند ارزهــای دیجیتالی را 
ممنوع کنند اما به نظرم دیگر خیلی دیر شــده است. 
اگر هم معامله ارز دیجیتال در جایی ممنوع شود تنها 
جذابیتش برای مردم بیشتر می شود چرا که به آن ها 
این حس را می دهد که دولت ها نمی خواهند شاهد 
پیدا شدن رقیبی برای پول های در اختیار خود باشند.

مورگان اســتنلی در یادداشــت جدیدی از پیش بینی قبلی نفت ۷۰ دالری 
عقب نشــینی و برآورد کرد قیمت هر بشکه نفت تابســتان امسال احتماال در 
محدوده ۶۵ تا ۷۰ دالر حبس خواهد شــد.به گزارش ایســنا، بانک آمریکایی 
مورگان اســتنلی اعالم کرد اگرچه برخی از عوامل حمایت کننده از قیمتهای 
نفت همچنان به قوت خود باقی مانده اند اما احیــای فعالیت حفاری آمریکا و 
 بازگشت نفت ایران به بازار دو عاملی هستند که روند احیای قیمتها را تضعیف

 می کنند.ذخایر نفت همچنان در حال کاهش هســتند و سفر و رفت و آمد رو 
به بهبود است اما بازگشــت احتمالی نفت ایران به بازار و فعالیت حفاری باالتر 

آمریکا تاثیر بیشــتری از آنچه تحلیلگران مورگان استنلی در ابتدا فرض کرده 
بودند بر قیمتها خواهند گذاشــت. این عوامل همواره به عنــوان نامعلومهای 
شناخته شــده وجود داشــتند اما اکنون روی روند قیمتها تاثیر بیشتری می 
 توانند داشته باشند.مورگان اســتنلی تا پایان فوریه پیش بینی می کرد نفت 
برنت در ســه ماهه ســوم به ۷۰ دالر در هر بشکه می رســد که نشانه بهبود 
بیشــتر بــازار اســت.تحلیلگران ساکســو بانک روز دوشــنبه پیــش بینی 

کردند چالشــهای کوتاه مــدت، قیمــت نفت برنــت را در بــازه محدودی 
 حبس مــی کنــد. هفته گذشــته نفــت بدترین هفتــه خود در ســه هفته

 گذشته را سپری کرد و اگرچه دورنمای تقاضا در سه ماهه دوم قوی به نظر می 
رسد، چالشهای کوتاه مدت احتماال قیمت نفت برنت را در بازه بین ۶۰ تا ۶۵ دالر 
در هر بشکه نگه می دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، گلدمن ساکس همچنان 
به نفت خوش بین مانده و انتظار دارد عالوه بر دو میلیون بشکه در روز تولیدی 

که قرار است اوپک پالس و عربستان سعودی در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کنند، 
تقاضای قوی یک دور دیگر افزایش تولید اوپک پالس به میزان دو میلیون بشکه 
در روز در سه ماهه ســوم را ایجاب کند. حتی پس از ریزش قیمتهای نفت در 
اواسط مارس، گلدمن ساکس اعالم کرد این اتفاق فرصت خرید برای نفت بود و 
بر پیش بینی صعود نفت برنت به ۸۰ دالر در هر بشکه در تابستان پافشاری کرد.
قیمت نفت برنت روز دوشنبه با ۳۳ سنت افزایش، در ۶۳ دالر و ۲۸ سنت در هر 
بشکه بسته شد و بهای وست تگزاس اینترنت آمریکا با ۳۸ سنت افزایش، در ۵۹ 

دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه بسته شد.

تاکتیک هواوی برای خنثی کردن اثر تحریم های آمریکایی

راه اندازی نخستین بورس مبتنی بر ارزهای دیجیتالی در جهانتولید نفت ایران می تواند به بیش از ۴ میلیون بشکه برسد

هشدار مدیر صرافی کراکن نسبت به برخورد با بازار ارزهای دیجیتالییک برنامه دیگر به گورستان  اپلیکیشن های گوگل اضافه شد

عقب نشینی بانک آمریکایی از پیش بینی نفت ۷۰ دالری
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 همتی:

شامخ دوباره رکورد زد

عراقچی:

اطالعات صندوق 
بین المللی پول از ذخایر 
ارزی ایران، اشتباه است

 رونق اقتصادی به 
ایران باز می گردد؟

 آغاز غنی سازی
 ۶۰ درصدی در ایران

 اقدام خرابکارانه 
در نطنز را در سرزمین 
متجاوز تالفی 
خواهیم کرد

ربیعی:

  می خواهیم
 فضا و روابط به 

تعهدات و توافقات 
۲۰۱۵ برگردد
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روحانی در دیدار با   الوروف:

سرمقاله

 رونق تولید،
 راهکار کنترل تورم 

برای کنترل تورم و گرانی 
بایــد راهکارهایی وجود 
داشــته باشــد تا اشتغال 
توسعه یابد و در نتیبجه آن 
تورم کنترل شود. با کنترل 

تورم قدرت خرید...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

متن کامل   د ر صفحه 3
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بازگشت سهامداران 
حقیقی به بورس 

بالتکلیفی واردکنندگان و 
 تولیدکنندگان 

با مصوبه تجاری جدید

خسارت میلیاردی  تعطیلی های تحمیل شده به اصناف جبران می شود؟

تعطیلی اصناف  بدون تسهیالت کرونایی
صفحه3

صفحه3

گرانی  ادامه دار خوراکی ها
التهاب بازار کاالهای اساسی ادامه دارد

در معامالت روز سه شــنبه پــس از ۱۳ روز کاری 
متوالی خالص تغییــر مالکیت حقوقی به حقیقی 
مثبت شد. در معامالت روز گذشته بورس تهران 
شــاخص کل با رشــد ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۱۶ واحد رســید. 
شاخص هم وزن نیز ۵۰۹ واحد باال آمد و در سطح 
۴۳۵ هزار و ۲۳۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابوس ۱۴۳ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار 
و ۹۴۰ واحد رســید.در روز سه شــنبه پس از ۱۳ 
روز کاری متوالی خالــص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی مثبت شــد و ارزش آن به ۸۵ میلیارد 
 تومان رســید.  در معامالت روز گذشته بیشترین

 ورود پول حقیقی...

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با انتقاد از تصمیم 
گمرک مبنی بر عدم تعیین درصد تعرفه واردات گفت: 
در حالی که فعاالن این حوزه به مرکب، یووی و مقوا 
نیاز دارند اما چون تعرفه ها هنوز مشــخص نشده، 
واردکننده نمی تواند کاالها را بفروشــند زیرا اگر بر 
مبنای ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بخواهد بفروشــد 
قیمت کاالها بین ۱۰ تــا ۱۵ درصد افزایش خواهد 
داشت و با این وضعیت بالتکلیفی واردکنندگان یک 
چالش جدی است. به گزارش ایسنا، بند )و( تبصره 
۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از 
محل عوارض گمرکی است.  طبق این مصوبه  نرخ ارز 

محاسبه ارزش گمرکی کاالهای...



اقتصاد2
ایران وجهان

 اقــدام خرابکارانــه در نطنز را در 
سرزمین متجاوز تالفی خواهیم کرد

سخنگوی دولت تاکید کرد که در زمان مناسب خود 
اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات هسته ای نطنز را تالفی 
خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای 
این نشست خبری با محکوم کردن حمله به تأسیسات 
هسته ای نطنز خسارت هایی را به همراه آورد. اقدام 
علیه سایت هسته ای نطنز نشــان دهنده شکست 

دشمنان پیشرفت صنعتی و سیاسی ایران است.

مذاکرات کمیسیون مشترک برجام تا 
امروز سازنده بود

ربیعی در پاسخ به این پرسش که چقدر امکان رفع 
تحریم ها وجود دارد، اظهار کرد: ما تا امروز برای 
آمریکا هیچ جای ابهامی باقی نگذاشته ایم که برای 
بازگشــت همه طرف ها به تعهدات راهی جز لغو 
تمام تحریم هایی که در دوره ترامپ اعمال شده 
وجود ندارد. نوبت آمریکاست که ثابت کند برای 
بازگشت به برجام جدی است. سخنگوی دولت 
گفت: مذاکرات انجام گرفته در کمیسیون مشترک 
برجام تا امروز سازنده و در مسیر درستی به پیش 
می رود. منتظریم آمریکا به جای بازی با کلمات، با 
گام های عملی برای اثبات حسن نیت خود بردارد.

وی با بیان اینکه دولــت ترجیح می دهد میراثی 
بدون تحریم را به دولت بعدی واگذار کند، تصریح 
کرد: اما در عین حال مایل هم نیستیم که شتابزده 
رفتار کنیم. اگر آمریکا آماده انجام تعهداتش باشد، 
ما هم متقاباًل آماده انجام تمام تعهدات خودمان 
هستیم در غیراینصورت، گذشت زمان ممکن است 

احیای برجام را بسیار دشوارتر کند.

آمریکا برای بازگشت به برجام راهی جز 
لغو یکباره تحریم ها ندارد

ربیعی در پاســخ به این پرســش که آیا مذاکره 
مستقیم با آمریکا برای بازگشت به برجام و اعالم 
مطالبات ایران به صورت مستقیم راه کار منطقی تر 
و عملی تری نیســت، گفت: سخت گیری ما برای 
امتناع از مذاکره با آمریکا خارج از چارچوب برجام 
پیام روشن و ســختگیرانه ای دارد مبنی بر اینکه 
جمهوری اســالمی ایران به هیچ وجه مذاکره با 
آمریکا خــارج از موضوع برنامه های هســته ای و 
بیرون از چارچوب برجام را به رسمیت نمی شناسد 
و ضرورتی برای انجام چنین گفت وگوهایی قائل 
نیست. این سیاست و سختگیری مبتنی بر سال ها 
تجربه است. سخنگوی دولت با بیان اینکه چون 
آمریکا هنوز به برجام بازنگشته نمی تواند از ساختار 
مذاکراتی آن با ایران از جمله در کمیسیون مشترک 
استفاده کند، یادآور شد: همچنین، از نظر ما مذاکره 
تنها زمانی الزم است که با مسئله پیچیده ای روبه رو 
باشیم در حالی که نحوه بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات روشن و تعیین شده در متن توافق برجام 

بسیار ساده بوده و نیازمند مذاکره نیست. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
تکمیل و تامیــن مالی پروژه های 

نیمه کاره در دستور کار 1400
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تکمیل پروژه 
های نیمه تمام را از اولویت های این بانک توسعه 
ای در سال جدید عنوان کرد و گفت: منابع کافی 
برای تکمیل هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام 

در کشور در دسترس بانک قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران دکتر علی صالح آبادی اظهار داشت: پیش 
بینی می شود با سیاست های اتخاذ شده در بانک 
توسعه صادرات ایران، پروژه هایی چون پتروشیمی 
گچساران، فوالد جهان آرا، آریا بنادر) توسعه بندر 
چابهار( و خط انتقال برق ایران و ارمنستان تا قبل 

از پایان 1400 به بهره برداری برسد.
وی افزود: با تامین مالی 130 میلیون یورویی بانک 
توســعه صادرات ایران، پروژه فوالد کاوه جنوب 
کیش در دو بخش توسعه تولید شمش فوالد و آب 
شیرین کن به اتمام رسید همچنین پروژه فوالد 
اردکان نیز با تامین مالی بالغ بر 46 میلیون یورو 

سال گذشته به بهره برداری رسید.
صالح آبادی اظهار داشــت: فوالد جهــان آرا با 
159 میلیون یورو، پروژه خط انتقال برق ایران و 
ارمنستان با 90 میلیون یورو، پتروشیمی سلمان 
با 120 میلیون یورو، فوالد آلیاژی با 118 میلیون 
یورو بخشی از پروژه هایی هستند که بانک توسعه 
صادرات ایــران تامین مالی کرده اســت. صالح 
آبادی با ذکر این مهم که در تامین مالی مشتریان 
محدودیتی نداریم، اذعان داشت: هر صادرکننده 
ای با ارائه صورت های مالی و میزان صادرات خود 
می تواند بدون هیچ محدودیتی از تسهیالت بانک 

توسعه صادرات ایران برخوردار شود.

خبر

در معامالت روز سه شــنبه 
پس از 13 روز کاری متوالی 
خالص تغییر مالکیت حقوقی 

به حقیقی مثبت شد.
به گــزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت روز گذشته بورس تهران شاخص کل با رشد 
18 هزار و 457 واحدی به رقم یک میلیون و 244 هزار 

و 616 واحد رسید. 
شــاخص هم وزن نیز 509 واحد باال آمد و در ســطح 
435 هزار و 231 واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابوس 143 واحد رشــد کرد و به رقم 17 هزار و 

940 واحد رسید.

ورود پول حقیقی 
در روز سه شــنبه پس از 13 روز کاری متوالی خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شــد و ارزش 
آن بــه 85 میلیارد تومــان رســید.  در معامالت روز 
گذشــته بیشــترین ورود پول حقیقی را سهام فوالد 
)شــرکت فوالد مبارکه اصفهان( داشــت که ارزش 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقــی آن 108 میلیارد 
تومان بود. پس از فوالد، تاپیکو )سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین( و شســتا )شرکت سرمایه 
 گذاری تامین اجتماعی( بیشترین ورود پول حقیقی

 را داشتند.

گروه های سبز
در روز صعود 18 هزار واحدی شاخص بورس، قیمت 
سهام اغلب شرکت های گروه های بانک ها و موسسات 
اعتباری )ماننــد نمادهای ونویــن، وبملت، وپارس و 
وتجارت( و فلزات اساسی )مانند نمادهای فوالد، فملی، 

هرمز، کاوه، فنورد و فخوز( افزایش یافت.

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته »فوالد«، »شســتا« و »فملی« نمادهای 
بــزرگ بــازار بودند کــه بیشــترین تاثیــر مثبت 
را بر شــاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهــای بــورس خســاپا صدرنشــین اســت و 
شــپنا و خــودرو در رتبه هــای بعدی هســتند. در 
 فرابورس نیــز ذوب، آریا و بپیونــد پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند. 

رشد ارزش معامالت سهام
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 7 هزار 
و 380 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   دوشنبه 
83 درصد کاهش یافته است.  ارزش معامالت خرد نیز با 
افزایش 76 درصدی نسبت به روز گذشته به رقم 4 هزار 

و 977 میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به روز گذشــته 139 درصد افزایش یافت و در 
رقم 194 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش 
نیز 10 درصد کاهش یافت و 3 هــزار و 162 میلیارد 

تومان شد.
روز گذشته شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)با نماد معامالتی شســتا( با صف  خریــد 64 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از 
شستا، غگیال )پگاه گیالن( و برکت )داروسازی برکت( 

بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به سنیر )سیمان سفید نی 
ریز( تعلق داشت که در پایان معامالت صف فروش 63 
میلیارد تومانی داشــت. پس از سنیر، خزر )فنرسازی 
زر( و ثنوسا )نوسازی و ســاختمان تهران( بیشترین 

صف فروش را داشتند. گفتنی است در نشست آنالین 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با شــرکت های 
سرمایه گذاری، تزریق 24 هزار میلیارد تومان نقدینگی 

تصویب شد.
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با 
تجارت نیوز به این نکته اشاره کرد که بازار سرمایه در 
جریان معامالت )دوشنبه( فارغ از سیگنال های بیرونی 

برخی از تحرکات را ثبت کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصویب تزریق 
نقدینگی در جلسه دیروز توضیح داد: بازار در جریان 
معامالت امروز یک واکنش مثبتی را نشــان داد. این 
واکنش در نمادهای شاخص ســاز بیش تر دیده شد و 
درگیر صف های خرید شدند. حقوقی ها در چند وقت 
اخیر با فروش سهام روبه رو بودند، اما امروز تشکیل صف 
خرید دادند. الیاس کردی معتقد است: اگر قرار است 
بازار با توجه به تزریق این نقدینگی روند مثبتی را طی 
کند، باید این نکته را در نظر گرفت که تنها عدد شاخص 
اهمیت ندارد. زمانی که فقط عدد شاخص مهم باشد، 
تنها به شاخص سازها توجه می شود. اگر کل بازار مهم 
باشد، باید یک نگاه وسیع تری به نمادها داشته باشیم 
که با این نگاه متوجه درگیری تعداد زیادی از نمادهای 

قفل در صف فروش می شویم.
او در ادامه برای موثر بــودن تزریق نقدینگی توضیح 
داد: باید به دو نکته توجه کرد. اقداماتی انجام شود که 
سیگنال های بهتر و عمیق تری به بازار داده شود. اگر با 
یک برنامه ریزی درســت اخباری که بصورت پراکنده 
منتشر می شــود را با جمع آوری ابزارها و قوانینی که 
برای بورس گرفته می شود، تاثیرات خوبی برای بازار 

داشته باشد.
پیام الیاس کردی در پایان گفــت: این نکته که برای 
بهبود شــرایط بازار تالش می کند، قابل تامل اســت. 
امیدواریــم که این تدابیــر برای بهبود شــرایط بازار 

ادامه دار باشد.

در روز رشد 18 هزار واحدی شاخص بورس رخ داد؛

بازگشت سهامداران حقیقی به بورس 

روحانی در دیدار با الوروف:
 می خواهیم فضا و روابط به تعهدات 

و توافقات ۲01۵ برگردد
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت روابط ایران و 
روسیه و لزوم بهره گیری از ظرفیت های دو کشور 
برای ارتقای روابط در همه زمینه ها بویژه روابط 
اقتصادی و تجاری و با اشاره به اراده مقام های عالی 
دو کشور برای ارتقای مناســبات، بر لزوم توسعه 
روابط در راستای منافع متقابل بدون تاثیرپذیری 

از فشارهای خارجی تاکید کرد.
حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار "سرگئی 
الوروف" وزیر امور خارجه روســیه، با اشاره 
به عالقمندی جمهوری اســالمی ایران برای 
توسعه همکاری های منطقه ای، از توسعه این 
همکاری ها با هدف کمک به برقراری صلح و 
ثبات در منطقه به عنوان اقدامی راهبردی در 
مقابله با یکجانبــه گرایی آمریکا و مداخله در 

امور منطقه از سوی این کشور استقبال کرد.
روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت، 
صلح و ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه باید 
توسط کشورهای خود منطقه حفظ شود، بر لزوم 
توسعه همکاری های دفاعی و نظامی ایران و روسیه 
با توجه به پایان تحریم های تسلیحاتی ایران از ماه 

اکتبر سال گذشته، تاکید کرد.
رئیس جمهور با قدردانی از مواضع و حمایت های 
مسکو از مذاکرات هســته ای، بر تداوم تالش ها 
برای حفظ و احیای برجــام به عنوان یک توافق 
چند جانبه بین المللی کــه الگویی برای حل و 
فصل مشکالت از مســیر مذاکره و دیپلماسی 
بوده است، تاکید کرد و گفت: امروز آمریکا و همه 
دنیا به این نتیجه رسیده اند که فشار حداکثری 
شکست خورده و تنها راه آمریکا برای بازگشت 
به برجام، لغــو تحریم ها اســت. روحانی افزود: 
حرکت دو کشــور در این خصوص نشان دهنده 
نگاه مشترک درمورد مسائل بین المللی از جمله 
برجام است و همچنین امروز برای اینکه بتوانیم 
برجام را احیا و فعال کنیم، همکاری دو کشور به 
طور قطع بسیار موثر خواهد بود. رئیس جمهور 
تاکید کرد: ما در واقع مــی خواهیم فضا و روابط 
به تعهدات و توافقات سال 2015 برگردد و همه 
طرف های برجام، همان قول ها و گفتارهای خود 
را عملیاتی کنند و هرآنچــه در آن زمان توافق 
شده پذیرفته شــود، نه حاضریم کمتر از آن را 
 بپذیریم و نه دنبال آن هســتیم که بیش از آن 

را بدست آوریم. 

 همتی:
اطالعات صندوق بین المللی پول 
از ذخایر ارزی ایران، اشتباه است

رییس کل بانــک مرکزی گفت: گــزارش اخیر 
صنــدوق بین المللی پــول از تخمیــن میزان 
ذخایر ارزی بانک مرکزی، یــک خطای فاحش 
 و گزارشــی غلــط و ناشــی از اطالعــات ناقص 

آنها است.
"عبدالناصر همتی" طی یادداشــتی در صفحه 
اینســتاگرام خود ضمن تبریک فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان درخصوص بازار ارز نوشت:  بانک 
مرکزی به دور از هیجانات غیر منطقی و به صورت 
تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای 
ارز در بازار ثانویــه، این بازار را به ســمت تعادل 

راهبری و مدیریت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: چند ماه اســت که بازار ارز ثبات 
نسبی به خود گرفته است که حاصل تالش مضاعف 
بانک مرکزی دراین عرصــه و نیز همراهی صادر 

کنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است.
وی اظهار داشت: این روزها اشخاص مختلفی راجع 
به ارزهای ایران در بانک های خارجی و سرنوشت 
آنها اظهار نظر و اطالع رسانی می کنند، از آنجایی 
که اطالعات مربوط به ایــن منابع و وضعیت آنها 
در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیر 

مسوول در این مورد سندیت ندارد.
همتی خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی سیاست 
ها و برنامه هــای تأمین ارز خــود را همانند ماه 
های گذشــته، بر مبنای ارزهای در دســترس 
و بــدون تکیه بــر منابــع مســدودی تنظیم 
کرده اســت، طبعــاً دسترســی به ایــن منابع 
 قدرت بازار ســازی بانــک مرکــزی را افزایش 

خواهد داد.

آغاز غنی سازی ۶0 درصدی در ایران
سید عباس عراقچی معاون وزات امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان از آغاز 

غنی سازی 60 درصدی خبر داد.
عراقچی همچنین اعالم کرد: هزار سانتریفیوژ 
دیگر با 50 درصد ظرفیت بیشتر به ماشینهای 
 موجــود در نطنــز،  عــالوه بــر جایگزینی 

ماشین های صدمه دیده، اضافه می شود.
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اتاق بازرگانی ایران در جدیدتریــن ارزیابی خود از 
وضعیت اقتصادی بنگاه ها اعالم کرده که روند مثبت 

ماه های گذشته ادامه یافته است.
به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که 
به بررســی وضعیت بنگاه های اقتصادی می پردازد، 
هر ماه عدد شامخ)شاخص مدیران خرید( را بررسی 
کرده و اعالم می کند. در این میان هر چه عدد شامخ 
به 100 نزدیک تر باشــد، نشان دهنده بهبود نسبی 
شرایط اقتصادی سرمایه گذاران است و هر چه از این 
عدد از 50 پایین تر باشد، نشان دهنده رکود و منفی 

شدن شرایط است.
در حدود 18 ماه گذشته که اتاق بازرگانی ایران این 
گزارش را از وضعیت اقتصادی منتشر کرده، در اکثر 
قریب به اتفاق ماه ها، عدد شامخ در پایین تر از 50 قرار 
گرفته اما در ماه های اخیر این روند متوقف شــده و 
انتظارات فعاالن اقتصادی نســبت به شرایط کشور 

مثبت تر شده است.
این روند که در ماه های قبل خود را نشــان داده بود، 
در شامخ جدید به رکوردی تازه بدل شده و باالترین 
عدد در این دوره 18 ماهه را ثبت رســانده است. در 
این گزارش که به اسفندماه 1399 اختصاص دارد، 
رقم شاخص کل اقتصاد 54.73 واحد اعالم شده که 
یک واحد باالتر از بهمن ماه 1399 است. همچنین 
این مرکز در سی امین گزارش طرح شاخص مدیران 
خرید بخش صنعت، شامخ این بخش را 57.29 واحد 
اعالم کرده که نسبت به ماه قبل 1.04 واحد کاهش 
نشان می دهد؛ اما همچنان بر شرایط نسبتاً مساعد 

این بخش داللت دارد.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفندماه 
)58.39( نســبت به بهمن مــاه )56.71( افزایش 
داشته و طی 18 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار 
خود رسیده اســت. این شاخص به ترتیب در بخش 
ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش را 
داشته. افزایش تقاضا در بسیاری از رشته فعالیت ها در 

ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )55.52( 

اندکی نسبت به بهمن ماه )53.43(، افزایش داشته و 
این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع 
طرح ثبت کرده اســت. بخش صنعت در میان سایر 
بخش ها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص 

داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)46.87( نسبت به ماه قبل )48.26( روند کاهشی 
داشته اســت و همانند ماه گذشته بیشترین سهم 
این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشــاورزی 

بوده است.
شاخص میزان صادرات کاالها یا خدمات کل اقتصاد 
در اسفندماه )47.80( هرچند همچنان کاهشی است 
اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش کمی داشته است و 
بیشترین عدد شاخص از ابتدای شروع طرح را ثبت 
کرده است که عمدتاً به دلیل بهبود صادرات در بخش 
صنعت است. بر اســاس گزارش گمرک جمهوری 
اسالمی ایران صادرات در اســفندماه افزایش 193 
میلیون دالری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمن ماه 

تجربه کرده است.
شــاخص انتظارات در ارتبــاط با میــزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینــده )44.57( پیش بینی رکود 
باال در فروردین ماه را نشان می دهد. از یک سو طبق 
روال هرســاله کاهش در فعالیت هــا در فروردین 
به طورمعمول وجود دارد و از سوی دیگر ماه رمضان و 
همچنین تعطیالت بسیاری از کسب وکارها به دلیل 
گســترش مجدد کووید 19 بر این رکود تأثیرگذار 

است.
همچنین بر اســاس داده هــای به دســت آمده از 
بنگاه های بخش صنعت، شــاخص مدیران خرید 
صنعت در اسفند 57.29 نسبت به بهمن ماه افزایش 
داشته اســت، هر چند شــدت افزایش آن اندکی 
کمتر از بهمن ماه اســت اما نشــان دهنده رونق در 
اکثر فعالیت های صنعتی اســت. در اسفندماه همه 
زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت به غیراز موجودی 
مواد اولیه خریداری شــده عدد بــاالی 50 را ثبت 

کرده اند.

مرکــز پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی ایران 
در گزارشــی، راهکارهایی برای پشــتیبانی و 
مانع زدایی از تولید، اصالح سیســتم  انگیزشی 
به نفع تولیــد و بهبود محیط کســب وکار ارائه 

کرده است.
بــه گــزارش  اتــاق بازرگانــی ایــران، مرکز 
پژوهش های اتاق ایران جدیدترین گزارش خود 
را با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها: 

الزامات و راهکارها« منتشر کرد.
در مقدمــه این گــزارش آمده اســت: انتخاب 
شعار ســال تحت عنوان »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« از میان سایر اولویت های موجود 
کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه 
شــعار »جهش تولید« و »رونــق تولید« در دو 
سال گذشته دانســت، عالوه بر آنکه به ضرورت 
توجه مضاعف مسئوالن و مقامات دستگاه های 
اجرایی و قانون گذاری بــه ارتقای ظرفیت های 
تولیدی کشور به عنوان تنها عالج گذر از شرایط 
خطیر کنونی اشــاره دارد، گویای آن است که 
سیاست گذاری برای بهبود ظرفیت های تولیدی 
و سرمایه گذاری، بدون رفع موانع و چالش های 
این بخــش و پیگیــری برنامه هــای حمایتی 

هدفمند، موفقیت آمیز نخواهد بود.
مرکــز پژوهش های اتاق ایــران در این گزارش 
با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشــی 
به شعار ســال، »اولویت بندی موانع پیش روی 
تولید و هدف گذاری برای رفع مهم ترین آنها«، 
»اصالح سیستم انگیزشی به نفع تولید«، »بهبود 
محیط کسب وکار«، »ثبات بخشــی به اقتصاد 
و ارتقای ســطح اعتماد فعاالن بخش خصوصی 
به حاکمیت«، »تعییــن بخش ها و صنایع حائز 
اولویت برای اخذ انــواع حمایت ها«، »تغییر در 
سیاست های مدیریت واردات و توسعه صادرات« 
و »برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در 
معاهدات بین المللی« به عنوان مهم ترین الزامات 

تحقق بخشی به شعار سال بر شمرده است.

در این گــزارش بــا بهره گیری از دو شــاخص 
»سهولت انجام کســب وکار« و »شاخص پایش 
محیط کسب وکار«، این نتیجه حاصل شده است 
که »عدم ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد کشور« 
و »ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست گذاری ها« 
دو مانع اصلی پیش روی کســب وکارها اســت 
که با مخدوش کــردن چشــم انداز پیش روی 
کســب وکارها، امکان برنامه ریزی بلندمدت را 
از آنها سلب کرده اســت. برخی از فعالیت های 
تولیــدی و مولد اقتصادی را بــه ورطه تعطیلی 
کشــانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت 

بهینه سوق داده است.
در ادامه گزارش آمــده اســت: در این محیط 
کسب وکار بی ثبات که با تعدد قوانین و مقررات 
پیچیده و بعضــاً متناقــض، فرآیندهای اداری 
طوالنی و تعــدد دســتگاه های تصمیم گیری 
مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش روی 
کســب وکارها از جمله در »شروع کسب وکار«، 
»اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک ها«، »پرداخت 
مالیات«، »تجارت فرامــرزی«، »الزام آور بودن 
اجرای قراردادها« و »حل مسائل ورشکستگی 
و پرداخت دیون« تشــدید شــده اســت، بلکه 
چالش هایــی نظیــر »فســاد اداری«، »نفوذ و 
تبانی در معامــالت ادارات« و »جذابیت یافتن 
فعالیت های غیرمولد« گســترش بیش ازپیش 
یافته اند و از این طریق نیــز موانع و چالش های 
عدیــده ای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی و 
بخش های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار 

گرفته است.
در ادامه این گزارش، بــا توجه به الزامات تحقق 
بخشــی به شــعار ســال و اهم موانع برشمرده 
پیش روی تولیــد و ســرمایه گذاری، مجموعه 
پیشــنهادهای عملیاتی اتاق ایــران به منظور 
»بهبود محیط کسب کار« و »حمایت عملیاتی 
از اکوسیستم سرمایه گذاری مولد« در راستای 

تحقق بخشی به شعار سال ارائه شده است.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با انتقاد از تصمیم گمرک مبنی بر عدم تعیین 
درصد تعرفه واردات گفت: در حالی که فعاالن این حوزه به مرکب، یووی و مقوا 
نیاز دارند اما چون تعرفه ها هنوز مشخص نشده، واردکننده نمی تواند کاالها را 
بفروشند زیرا اگر بر مبنای ارز 18 هزار و 500 تومان بخواهد بفروشد قیمت 
کاالها بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد داشت و با این وضعیت بالتکلیفی 
واردکنندگان یک چالش جدی است. به گزارش ایسنا، بند )و( تبصره 7 قانون 
بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.  طبق 
این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله 
محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در 

روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای 
اساســی، 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 شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای 

اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و 
دامی نسبت به سال قبل )1399( نباید افزایش یابد.  کاالهای اساسی به عنوان 
نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز 4200 تومان دریافت می کند و از 
سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. 
این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. احمد ابوالحسنی،  رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، در این رابطه در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین نشدن قیمت نهایی کاال همچنین افزایش 
نهایی بهای کاالهای وارداتی در پی افزایش حقوق ورودی گمرکی، به خصوص 
در حوزه چاپ آسیب های جدی برای دست اندرکاران این حوزه ایجاد می کند.

به گفته وی قبال تعرفه های گمرک بر مبنای ارز 4200 تومانی بود اما االن در 
بودجه سال جدید این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است که به 18 تا 22 هزار تومان 

می رسد و با این حساب قیمت بسیاری از کاالها گران خواهد شد.
ابوالحسنی با بیان اینکه حدود 75 درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتی است، 
تصریح کرد: در حالی که فعاالن این حوزه به مرکب، یووی و مقوا نیاز دارند اما 
چون تعرفه ها هنوز مشخص نشده، واردکننده نمی تواند کاالها را بفروشد زیرا 

اگر بر مبنای ارز 18 هزار و 500 تومان بفروشد قیمت کاالها بین 10 تا 15 درصد 
افزایش خواهد داشت.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران همچنین با بیان اینکه گمرک هنوز وضعیت 
تعرفه ها را مشخص نکرده، گفت: بالتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی 
است؛ زیرا در دو بخش مشکل دارند؛ نخســت اینکه اجناس گران می شود و 
طبیعتا بخشی از بازار ریزش پیدا می کند و دیگر اینکه نمی توانند قیمت گذاری 

کنند که نتیجه آن به ضرر صنف خواهد بود.
وی افزود: در این زمینه قرار اســت اگر تعرفه 10 درصد بود این تعرفه را تا سه 
درصد کاهش دهد، اما عمال چنین موضوع رخ نداده و اکنون گمرک هر جنسی 
را که ترخیص می کند از واردکننده تعهد میگیرد که هر زمان مبلغ و میزان درصد 
اعالم شد آن را پرداخت کند. ابوالحسنی در پایان خاطرنشان کرد که چنین 
موضوعی برخالف فرمایشات رهبری و شعار ســال 1400 است.  درحالی که 
مقام معظم رهبری بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید دارند، اما شاهد 
هستیم که در روزهای ابتدایی سال تولیدکنندگان با یک چالش جدی در بخش 

تامین مواد اولیه روبه رو شده اند که شرایط کار را برای آنها سخت کرده است.

شامخ دوباره رکورد زد

رونقاقتصادیبهایرانبازمیگردد؟
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد

راهکارهایپشتیبانیومانعزداییازتولید

بالتکلیفیواردکنندگانوتولیدکنندگانبامصوبهتجاریجدید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه طرح جدید ۲۴فروردین ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۶ دالر و ۷۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۵۹۱ تومان است.

بانک ها
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در حالی نرخ تورم در کشور 
به بیش از 60 درصد رسیده 
که آمارهای رسمی از سوی 
بانک مرکزی نشان می دهد 
حتی در سال گذشته نیز ایران 
به تورم هدف نرسیده است. رسیدن به تورم 22 درصدی 
هدف بانک مرکزی برای سال 99 بوده است که نه تنها 
امکان تحقق آن وجود نداشت بلکه با رشد غیرمنتظره 

تورم قدرت خرید مردم افت بسیار زیادی داشته است. 

هر از چند گاهی اخبار تشکیل صف های خرید کاالهای 
اساسی هر ایرانی را نگران و ناراحت می کند. اینکه با وجود 
وفور کاال در کشور مردم مجبورند برای ارزانتر خریدن 
کاالها گاهی تنها با اختالف قیمتی 10 هزار تومان در این 
روزهای کرونایی در صف های طوالنی بایستند و کاالی 
تنظیم بازاری بخرند جای تاسف بســیاری دارد. مرکز 
پژوهش های مجلس در رابطه با رشد گرانی ها عنوان 
کرده است که کنترل رشد قیمت در بازار دارایی ها باید 
در اولویت سیاست گذار پولی قرار بگیرد و در عین حال، 
دولت به دنبال روش های غیرتورم زا برای جبران کسری 

بودجه باشد.
اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور ناشی از تحریم ها 

و فشارهای اقتصادی عوامل خارجی است، اما بخش مهم 
آن، نتیجه عملکرد مدیران و دست اندرکاران اقتصادی 
کشور اســت که از فرصت ها و تهدیدات به درستی و به 
موقع استفاده نمی کنند. متأسفانه دولت غیر از بحث های 
دیپلماتیک، هیچ برنامه دیگری برای اقتصاد کشــور 
نداشته و ندارد. نخستین راهکار برای خروج از شرایط 
کنونی پذیرش این گزاره کلی است که باید دولت مسیر 
خود را از برون گرایی به سمت درون گرایی تغییر دهد. 
باید دولت بپذیرد ظرفیت های مناسبی در اقتصاد داخلی 
کشور وجود دارد و می تواند با بهره گیری از آنها تا حدودی 

بحران معیشتی کنونی را حل کند.
حسین راغفر، اقتصاددان در رابطه با وضعیت معیشت 

مردم و کاهش رفاه در جامعه می گویــد: تداوم گرانی 
گوشت قرمز و همچنین افزایش چند ماه گذشته قیمت 
مرغ، توان خرید این اقالم ضروری را از بسیاری از خانوارها 
گرفته و دست خانوار های ایرانی از این کاالهای اساسی 
کوتاه شده اســت. ۳0 درصد خانوارهای ایرانی در حال 
حاضر توان خرید گوشت را ندارند. به گفته وی، از دهه 
هفتاد تاکنون، تهیه اقالم ضروری مردم با چالش همراه 
شده و شاخص های سالمت به خصوص درمناطق محروم 
و مرزی سقوط کرده اند که کوتاهی قد دانش آموزان یکی 
از نتایج آن بوده است. در حال حاضر در وضعیت نگران 
کننده ای هستیم که هیچ وقت قشر متوسط و ضعیف 

جامعه در چنین شرایطی نبوده است.

التهاب بازار كاالهای اساسی ادامه دارد

گرانی  ادامه دار خوراکی ها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در تعطیلی ده روزه دولت به 
منظور کنترل شــیوع کرونا 
تنها مشاغل گروه یک مجاز 
به فعالیت هســتند. این در 
حالی است که به گفته فعاالن 
صنفی تحمیل تعطیلی ها به صناف موجب به بار آمدن 
خسارات چند هزار میلیاردی به آنها شده است. بر اساس 
این مصوبات که قرارگاه مقابله با کرونا نیز آن را ابالغ کرده 
است، تاکید شده که در صورت قرار گرفتن یک منطقه 
در وضعیت قرمز، گروه های شغلی دو تا چهار باید بطور 

خودکار تعطیل شوند.
مشاغل گروه یک شامل سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها، 
سبزی فروشــی ها، میادین میوه و تره بار، مراکز عرضه 
محصوالت لبنی و پروتئینــی، نانوایی و مراکز درمانی، 
دامپزشکی و تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، 
الکتریکی و کامپیوتر و سایر خدمات فنی و فروش قطعات 
مربوطه اســت. در این میان بیش از یک میلیون واحد 
صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند که با 
توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط 
قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز 
هستند در کشور بیکار خواهند شد. وجود محدودیت در 
منابع دولت و تحریم  ها باعث می شود خسارات وارد شده 

به اقتصاد و مردم اساسی باشد.
اما ابراهیم درســتی نماینده وزیر صمت و نایب رئیس 
اتاق اصناف، ابعاد بیشتری از لزوم یکپارچگی تصمیمات 
کرونایی دولت را بیان کرد و گفــت: در ایام محدودیت 
فعالیت صنوف بانک ها فعال و اصناف تعطیل هستند. در 
این صورت وقتی چک به بانک مرکزی می رود، در صورت 
نبود موجودی، اعتبار کسبه از بین می رود. برای همین 
به نظر می رســد در ایام تعطیالت کرونایی باید فکری 

برای چک های کسبه شود.
در همین زمینه دبیرکل اتاق اصنــاف ایران در گفت و 

گو با کسب و کار گفت: خســارت چند هزار میلیادری 
اصناف از سال گذشته تا به امروز به مشکل بزرگی بدل 
شده است. کسی نمی داند کدام نهاد و یا کدام سازمان 
می خواهد آســتین باال بزند و برای اصناف کاری انجام 
دهد. 250 هزار میلیارد تومان خســارت برآورد شده 
 برای اصناف مبلغ کمی نیست که در رابطه با آن نگرانی 

نداشته باشیم. 
محمدباقر مجتبایی در ادامه افزود: کاهش فرصت فروش 
برای اصناف ایجاد شده اســت. مبلغی بالغ بر 45 هزار 
میلیارد تومان. این خسارت در حالی به اصناف وارد شده 
است که کوچکترین نقشی در بودجود آمدن وضعیت 
موجود در کشور نداشته اند. اصناف با رعایت حداکثری 
و در بسیاری موارد صد درصدی پروتکل های بهداشتی 
به مردم و شهروندان خدمان رسانی کرده اند. بر اساس 

آمار قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و گزارش 
نیروی انتظامی در این زمینه، بیش از ۸5 درصد صنوف 

دستورالعمل ها را رعایت کرده اند. 
مجتبایی عنوان کرد: این تعطیلی ها خسارات اصناف را 
در حالی که هنوز ضرر و زیان های سال گذشته جبران 
نشده است صد چندان خواهد کرد. این در حالی است که 
اگر 100 درصد شهرهای ایران تعطیل باشند 50 درصد 
اصناف کار می کنند اما در وضعیــت فعلی ما که 257 
شهر وضعیت قرمز دارند، حدود 1 میلیون واحد صنفی 
مشمول تعطیلی شدند. متاسفانه جوری رفتار می شود 
که گویا همه تقصیرها بر گردن اصناف است. توصیه ها 
و تاکیدها برای رعایت شیوه نامه ها کار مناسبی است 
اما نباید به گونه ای تصور شــود که عامل اصلی شیوع، 

اصناف هستند.

به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، متوســط نســبت 
چک های برگشتی به چک های مبادله ای )چک های 
صادره( عمدتا در حدود 10 درصد در ماه اســت و این 
نسبت در فروردین 99 به 2۸ درصد رسید و این یعنی 
میزان چک های برگشــتی به حدود ۳ برابر رسید. 1۸ 
هزار میلیارد تومان چک در فروردین 99 چک برگشتی 
داشتیم و برآورد ما این است که عمده این چک ها، در 
حوزه اصناف بوده اند. بنابراین بیش از یک میلیون واحد 
صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل می شوند که با 
توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان گفت در شرایط 
قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد روزهایی که قرمز 
هستند در کشور بیکار خواهند شــد. وقتی قرار است 
محدودیت ها تشدید شود، الزم است که حمایت ها نیز 

به تناسب این تشدیدها، جامع تر شود. 

خسارت میلیاردی  تعطیلی های تحمیل شده به اصناف جبران می شود؟

تعطیلی اصناف  بدون تسهیالت کرونایی
همه تقصیرها را گردن اصناف نیاندازید                    عامل شیوع اصناف هستند؟                           45 هزار میلیارد تومان كاهش فرصت فروش برای اصناف

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور 
با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوساله 
نر زنده 44 هزار تومان است، گفت: قیمت گوشت 
گوســاله برای مصرف کننده نبایــد از 120 هزار 
تومان بیشــتر باشد.ســید احمد مقدسی با بیان 
اینکه هــم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوســاله نر 
زنده 44 هزار تومان اســت، گفت: قیمت گوشت 
 گوساله برای مصرف کننده نباید از 120 هزار تومان 

بیشتر باشد.
وی با اشــاره به اینکه از آذرماه 1۳99 روند توزیع 
نهاده های دامی بهبود یافته است، افزود: در حوزه 
دامداری های صنعتی و شیری خوشبختانه مشکلی 
از نظر تأمین نهاده نداریم اما دامداری های سنتی، 
روســتایی و پرواربندی ها در این زمینه با مشکل 
مواجه هستند و توزیع نهاده برای آنان به اندازه کافی 

انجام نمی شود و به همین دلیل گله مند هستند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مسئوالن 
باید با این دامداری ها تعامل بیشتری داشته باشند، 
درباره هزینه های تولید نیز اضافه کرد: تنها سه نهاده 
کنجاله سویا، ذرت و جو با نرخ دولتی به دست ما 
می رسد و ســایر نهاده ها از جمله یونجه، کلش و 
ذرت علوفه ای افزایش قیمت زیادی داشته اند ضمن 
اینکه در بخش های دیگر از جمله دستمزدها نیز با 
افزایش مواجه بوده ایم. مقدسی با بیان اینکه قیمت 
هر کیلوگرم یونجه به 4400 تومان، کلش به حدود 
2,۸00 تومان و ذرت علوفــه ای به بیش از 1,100 
تومان رسیده است، گفت: در سال گذشته قیمت 
این محصوالت به ترتیــب 2500 تومان، 1,500 
تومان و ۸00 تومان بوده اســت که بر این اساس 
قیمت تمام شــده تولید نیز تغییر خواهد کرد اما 
هنوز قیمت جدید را محاسبه نکرده ایم و به محض 

محاسبه آن را اعالم خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: وارد 
کنندگان حق ندارند نهاده های وارد شده با ارز 4200 تومانی 
را در بازار سیاه بفروشند، اما این کار را می کردند.حجت االسالم 
احد آزادی خواه، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به 
التهابات بازار مرغ، افزود: از سیزدهم فروردین، شرایط، تغییر 
کرد و پیش بینی این است که در تأمین مرغ برای ماه رمضان، 
مشکلی نداریم.وی با اشــاره به اینکه برای ایام عید هم در 
تأمین مرغ مشکلی نداشتیم، ادامه داد: بیشتر مشکالت در 

زمینه توزیع مرغ بود.
حجت االسالم آزادی خواه گفت: اکنون 5 میلیون تن نهاده 
در بنادر کشورمان موجود است، بنابراین در حوزه زیرساخت 
تولید و تأمین مرغ مشکلی نداریم.وی با اشاره به اینکه شیوه 
توزیع، مشکالتی دارد و نگران آن هستیم، افزود: سامانه 
»بازارگاه« اشکاالت زیادی داشت. میان سامانه »بازارگاه« 
و سامانه »گمرک« فاصله وجود داشت و این فاصله موجب 
شده بود تا 40 درصد نهاده های وارد شــده با ارز 4 هزار و 
200 تومانی، بازار سیاه ایجاد کند.حجت االسالم آزادی 
خواه با بیان اینکه تالش کردیم دولت با بازار سیاه مقابله 
کند، اضافه کرد: وارد کنندگان حق ندارند نهاده های وارد 
شده با ارز 4 هزار و 200 تومانی را در بازار سیاه بفروشند، اما 
این کار را می کردند. وی با اشاره به جلسات مجلس شورای 
اسالمی با دستگاه ها و وزارتخانه های مربوط به تنظیم بازار 
مرغ گفت: در این بُرهه، نظارت نباید تنها بر دوش مجلس 
باشد و دولت، نخستین ناظر بر عملکرد خودش است.دبیر 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه نظام توزیع ما مشکالتی دارد، افزود: توزیع باید در 
دست مردم و اصناف باشد و علت تشکیل صف مرغ، این 
است که شبکه قوی توزیع در کشور نداریم.آزادی خواه با 
اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن در کشورمان در مقایسه 
با استانداردهای جهانی، باالست، اضافه کرد: در کشورمان، 
هر فرد حدود 21 کیلوگرم روغن مصرف می کند در حالی 
که استاندارد مصرف این کاال؛ 12 کیلو است.وی گفت: با 
حذف یارانه از گوشت قرمز، واردات آن، ۸0 درصد کاهش 
یافت و دامدار ســود کرد و بازار، رونق گرفت.آزادی خواه 
افزود: نیاز کشــور ما به روغن، یک و نیم میلیون تن است 
در حالی که دو میلیون تن با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد 

می کنیم و این یعنی رانت و سو استفاده.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه درصد کوچکی از تخلفــات در زمینه توزیع روغن 

به اصناف بر می گردد، گفت: مسائل مهمتری وجود دارد که 
موجب کمیاب و گران شــدن روغن شده است.آزادی خواه 
افزود: حدود 20 هزار واحد مرغداری در کشور داریم که در 
جهاد اقتصادی کمک کردند.وی با اشاره به اینکه قانون انتزاع، 
تعیین تکلیف شد، اضافه کرد: از ابتدای امسال؛ کل بازرگانی 
داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و وزارتخانه های 
صمت و کشاورزی در این باره تفاهمنامه امضا کردند.آزادی 
خواه ادامه داد: اکنون صفر تا صد زنجیره تأمین، تولید و توزیع 
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. وی با بیان اینکه تعیین 
قیمت در اختیار دولت بود، اما مجلس یازدهم آن را به سه گروه 
تقسیم کرد، افزود: اکنون دولت شامل وزرای جهاد کشاورزی 
و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سه نفر کشاورز 
خبره و سه نفر نماینده تشکل های کشاورزی و اقالم مختلف 

در کارگروهی، تعیین قیمت می کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم با حضور در این برنامه 
با بیان اینکه با سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم، 
گفت: همه چیز باید آزاد باشد و کار باید به کاردان سپرده شود 
و بخش خصوصی، فعال شود.قاسمعلی حسنی با اشاره به 
اینکه دولت باید اهرم های نظارتی خود را داشته باشد، افزود: 
ارز 4 هزار و 200 تومانی یا نیمایی و مانند آن بجز فساد، رانت 
و باند هیچ چیزی ندارد.وی با بیان اینکه 21 فروردین سال 
1۳97، ارز 4 هزار و 200 تومانی آمد و در 27 فروردین همان 
سال مخالفت خود را با این ارز اعالم کردیم، گفت: از صفر تا 
100 روغن خوراکی، ترخیص ارز، ســهمیه بندی و قیمت 
گذاری در دست دولت است و تولید کننده اختیاری ندارد.
حسنی افزود: قیمت های دستوری و برخوردهای پلیسی، 
جواب نمی دهد و عرضــه و تقاضا، قیمت را تعیین می کند. 
وی با اشاره به اینکه اکنون روغن را بیش از 50 درصد باالی 
قیمت مصرف کننده می فروشند، اضافه کرد: هر کاالیی که 
با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می شود، در آن سوی مرز، 6 
برابر قیمت دارد بنابراین باید بپذیریم که این کاالها خارج 
می شود و ســودجویی در حال انجام است. رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه ساختار توزیع، ایراد 
دارد، گفت: هر ایرانی ساالنه یک میلیون و بیست هزار تومان 
یارانه روغن دریافت می کند. بهتر است این مبلغ را به خودش 
بدهیم و خودش مصرف این کاال را مدیریت کند.حسنی با 
بیان اینکه قیمت روغن یک لیتری برای مصرف کننده در ماه 
مبارک رمضان 10 هزار و ۳50 تومان است، افزود: قیمت شکر 
سهمیه ای برای واحدها، 6 هزار و 650 تومان و برای مصرف 

کننده، ۸ هزار و 700 تومان در هر کیلوگرم است.

دبیر كمیسیون كشاورزی مجلس:

 نهاده  وارداتی با ارز دولتی در بازار سیاه فروخته شد 

قیمت گوشت برای مصرف کننده نباید از ۱۲۰ هزار تومان بیشتر باشد

رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس کوچک 
گفت: انتظار می رود با توجه به شعار سال،تولید 
کننده برق وادار به پرداخت یارانه برق نباشــد 
و دولت از محل منابع خود یارانه اقشــار آسیب 
پذیر را تامین کند. احسان صدر، رئیس انجمن 
نیروگاه های بــرق مقیاس کوچک با اشــاره به 
اقتصاد ضعیف صنعت برق گفت: انتظار می رود 
با توجه به شعار ســال، تولید کننده برق وادار 
به پرداخت یارانه برق نباشــد و دولت از محل 
منابع خود یارانه اقشــار آســیب پذیر را تأمین 
کنــد. وی یکی از بزرگترین مشــکالت صنعت 
برق را بالتکلیفی بعد از 5 سال اول بهره برداری 
دانســت و گفت: دریافت مجوزها، تأمین مالی 
و احداث نیروگاه حدود 5 ســال زمان می برد، 
درآمد در 5 ســال اول بهره بــرداری نیز صرف 
بازپرداخــت بدهی هــای نیروگاه می شــود. با 
مقررات فعلی بعد از 10 ســال تالش و کوشش 
مستمر، در حالی که سرمایه گذار هنوز حالوت 
ســرمایه گذاری خــود را نچشــیده، ناگهان 
با وضعیتی مواجه می شــود که بایــد نیروگاه 
 را خاموش و ســرمایه گــذاری انجام شــده را 

جمع آوری کند.
وی افزود: برق نیروگاه 4 ماه از ســال خریداری 
می شــود آن هم بــا نرخ های بســیار نازلی که 
عماًل صرفه اقتصادی نــدارد. در حال حاضر به 
خاطر همین مشــکل، بیش از 200 مگاوات از 
نیروگاه های عضو این انجمن در خاموشــی به 
سر می برند و این برای یک طرح سرمایه گذاری 
که انتظار می رود 100 سال ادامه یابد به معنی 

فاجعه است.
این مقام مســئول بــا تاکید بــر اینکه اصالح 
اقتصــاد صنعــت بــرق، از نــان شــب برای 

مملکت واجــب تر اســت، تصریح کــرد: باید 
قراردادهای مســتقیم و فــروش دو جانبه برق 
به سرعت تســهیل شوند و گســترش یابند. از 
ســوی دیگر دولــت اجــازه دهد نــرخ بورس 
 و بازار برق رونــد طبیعی خــود را طی کرده و 

تعدیل شوند.
صدر اظهار داشت: بخشــی از مصرف کنندگان 
باید مورد حمایت قرار گیرند ولی یارانه تخصیص 
یافته به آنها نباید از جیب تولید کننده برق داده 
شود. دســتورالعمل یارانه های متقاطع وزارت 
نیرو، عماًل به معنی اعطای یارانه به قشر آسیب 
پذیر از جیب تولیدکننده است که الزم است به 
سرعت اصالح شود. نکته جالب توجه این است 
که صنایع کشــور همگی در حال گرفتن یارانه 
انرژی از دولت هســتند. این یارانه گاهی به 50 
درصد درآمدهای ناخالص آنها نیز می رسد، این 
در حالی است که نیروگاه ها که زیرساخت همان 
صنایع هستند نه تنها یارانه دریافت نمی کنند 
بلکه به اجبار بخشی از یارانه از جیب آنها دریافت 
می شــود و همین امر باعث شــده که صنعت 
نیروگاهی که موتور توسعه کشور است روز به روز 
ضعیف تر شود.رئیس انجمن نیروگاه های کوچک 
مقیاس در پاسخ به اینکه با توجه به شعار امسال، 
بزرگترین مانع در حــوزه نیروگاه های مقیاس 
کوچک و بهترین پشــتیبانی از آنها چیست؟، 
توضیح داد: با افتخار اعالم می کنم صنعت برق ما 
در مقایسه با دنیا بسیار پیشرو و بالغ است و نیاز 
به هیچ گونه حمایتی ندارد. تنها انتظار این است 
که با رگوالتوری نادرست، این صنعت سرکوب 
نشود و تولید کننده برق وادار به پرداخت یارانه 
برق نباشــد و دولت از محل منابــع خود یارانه 

اقشار آسیب پذیر را تأمین کند. 

رونق تولید،  راهکار کنترل تورم قیمت گذاری دستوری دولت نیروگاه های برق خصوصی را زمینگیر کرد
مسعود دانشمند، اقتصاددان

برای کنترل تورم و گرانی باید راهکارهایی وجود داشته باشد تا اشتغال توسعه یابد و در نتیبجه آن تورم کنترل شود. با کنترل تورم قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند و رفاه افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی هر نوع کاالیی را که مردم 
بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است و در بازار بافت شود اما قیمت های نجومی و باال و توان پایین مردم در خرید، اجازه تأمین نیازهایشان را نمی دهد.

در حال حاضر بیش از 14 میلیارد دالر کاال های اساسی به نرخ 4200 تومان وارد می شود که تماما مایحتاج روزمره و ضروری مردم است، حال اگر بخواهیم نرخ دولت را در نظر بگیریم، افزایش 100 درصدی و نرخ مجلس نیز افزایش 200 
درصدی ارز در بودجه خواهد داشت که این مسئله تبعات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت. این موضوع بسیار در افزایش گرانی ها دخیل خواهد بود و باید دید که دولت و مجلس در اصالح بودجه دست آخر چه رویکردی را در پیش خواهند 

گرفت، از سوی دیگر برخی با توجه به این افزایش قیمت دالر در بودجه صحبت از ارز تک نرخی می کنند، که به اعتقاد بنده در چنین شرایطی نمی توان اصال در این مورد صحبت کرد.
دیگر راهکار برای مقابله با تورم و گرانی، رشد و رونق تولید است. با نگاهی به آمار و اطالعات طرح ها و پروژه های نیمه تمام متوجه می شویم که حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی در سطح کشور به صورت نیمه تمام باقی مانده است که 
بسیاری از آنها مدت 10 سال از زمان شروع شان گذشته است. برخی نیز، حدود 20 سال از زمان کلنگ زدن آنها می گذرد و همچنان به بهره برداری نرسیده اند و مصرف کننده بودجه عمومی کشور می باشند. اگر این طرح ها و پروژه ها طبق 

برنامه زمان بندی اولیه خود به بهره برداری می رسیدند، از یک طرف مخارج دولت کاهش می یافت و از طرف دیگر، بر میزان تولیدات کشور افزوده می شد و کشور دچار کمبود تولید، تورم و گرانی نمی شد.
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مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صمت اعالم کرد:
افزایش 1۹ درصدی صدور پروانه های توليد نرم افزار 

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صمت گفت: در سال گذشته، ۹۹ 
شرکت نرم افزاری موفق به دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطالعات )نرم افزار( 
شدند که این تعداد در مقایسه با ســال ۱۳۹۸ رشد ۱۹.۲ درصدی داشته است.»فرزاد 
اسماعیل زاده« افزود: باتوجه به محدودیت های به وجود آمده در شرایط اپیدمی ویروس 
کرونا در سال گذشته، پس از بررسی های کارشناسی و تایید مستندات فنی و حقوقی 
شرکت های متقاضی دریافت پروانه،  ۹۹ شرکت نرم افزاری در سراسر کشور موفق به 
دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار شدند.به گفته وی، در این ۹۹ شرکت با حجم 
ســرمایه گذاری بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و ثبت رکورد افزایش ۲۱۷ 
درصدی در میزان سرمایه گذاری نسبت به سال قبل، هشت هزار و ۱۹۶ نفر مشغول به 
کارهستند و توانسته اند بیش از یک هزار محصول نرم افزاری کاربردی را تولید کنند یا آن 
را توسعه دهند. مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صمت ادامه داد: 
همچنین به منظور حفظ تعامالت میان بخش خصوصی و ستاد وزارتخانه و در راستای 
ایجاد تسهیل برای شــرکت های نرم افزاری دارنده این پروانه، در شرایط موجود، دوره 

زمانی ارسال گزارش های عملکرد از سوی شرکت ها از ۶ ماه به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرد.
به گفته اسماعیل زاده، آذرماه گذشته پس از هماهنگی های صورت گرفته میان این دفتر و 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سازمان 
امور مالیاتی طی بخشنامه  ای فهرست اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات به 
همراه محصوالت نرم افزاری تولیدی را جهت بهره مندی از معافیت پنج ساله مالیات 
بر درآمد حاصل از فروش تولیدات نرم افزاری- وفق موضــوع بند )د( ماده ۱۳۲ قانون 
مالیات های مستقیم اصالحی- ابالغ کرد.وی تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده 
درصد باالیی از شرکت های نرم افزاری در سال های اخیر موفق به دریافت معافیت مالیاتی 
شده اند و تصویر بخشنامه آخر و فهرست شرکت های دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم 
افزار به همراه فهرست محصوالت تولیدی شان در سال ۱۳۹۹از طریق پورتال سازمان 

امور مالیاتی کشور به نشانی برای عموم در دسترس است.

قيمت بيت كوین ركورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند
دقیقا یک ماه پس از ثبت اوج تاریخی پیشــین قیمت بیت کوین، این ارز 
دیجیتال رکورد قیمتی تازه ای را ثبت و از ۶۲,۰۰۰ دالر عبور کرد.قیمت 
بیت کوین پس از عبور از محــدوده ۶۲,۰۰۰ در صرافی بیت اســتمپ، 
توانست اوج تاریخی جدیدی را ثبت کند. این در حالی بود که دقیقاً یک 
ماه از ثبت اوج تاریخی پیشین این ارز دیجیتال می گذرد.اوج پیشین ۱۳ 
مارس )۲۳ اسفند ۹۹( و در محدوده ۶۱,۷۸۱ دالری ثبت شده بود. قیمت 
بیت کوین ســاعتی پیش با ثبت رکورد ۶۲,۳۱۹ دالر، اوج تاریخی جدید 
خود را ثبت کرد.پیش از این جهش، قیمت بیت کوین بارها برای عبور از 
۶۰,۰۰۰ دالر تالش کرده بود که در بسیاری از موارد با شکست همراه بود.

داده های بای بی تی )Bybt( نشــان می دهد که در ۲۴ ساعت اخیر، ۹۰۰ 
میلیون دالر قراردادهای مشتقه لیکویید شدند که از این میزان، ۶۰ درصد 
قراردادهای فروش بوده اند.کاربران صرافی بایننس با سهمی ۶۰ درصدی 
بیشــترین میزان لیکویید را به خود اختصاص داده انــد. هوبی، بای بیت 
)Bybit( و OKEx هم به ترتیب بیشترین سهم از لیکوییدها را به خود 

اختصاص دادند.
شــایان ذکر اســت که تنها در یک ســاعت گذشــته ۱۷۵ میلیون دالر 
قراردادهای مشتقه لیکویید شــدند. از این بین، یک قرارداد به ارزش ۱۰ 
میلیون دالر در صرافی بیتمکس )Bitmex(، بیشــترین سهم را به خود 

اختصاص داد.

17 شتاب دهنده در حوزه آب و انرژی راه اندازی شد
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۷ شتاب دهنده در 
حوزه آب و انرژی شــکل گرفت تا با کمک آنها کسب وکارهای این حوزه 
گسترش یابد.ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به دنبال توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری این صنعت 
در کشور است. بر همین اساس از شکل گیری شرکت ها، مراکز نوآوری و 
شتاب دهنده های این حوزه حمایت می کند.این حمایت ها تاکنون منجر 
به شکل گیری بیش از ۱۷ شــتاب دهنده آب و انرژی در کشور شده است. 
مراکزی که امکان رشــد سریع و صحیح شرکت های اســتارتاپی را مهیا 
می کنند. از آنجایی که تعداد قابل توجهی از صاحبان ایده ها و نوآوری ها از 
توانایی و قدرت مالی کافی و یا دانش و شبکه بازاریابی کافی برای توسعه 
کسب و کار خود برخوردار نیستند، این شتاب دهنده ها، مجموعه ای کامل 
از خدمات مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار نوپا را نظیر منابع مالی، انواع  
مشاوره، فناوری ها و تجهیزات مختلف و همچنین فضایی را برای استقرار 
شرکت نوپا در یک بازه زمانی تقریبا کوتاه در اختیار استارتاپ های نوپا قرار 
می دهند.ستاد توســعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز با توجه به اهمیت و نقش تاثرگذار این شتاب دهنده ها 
تالش می کند تا تعداد این مراکز در حوزه آب و انرژی بیشتر شود و شرایط 
برای تقویت استارتاپ ها و شرکت های نوپا و تبدیل آن ها به شرکت هایی 

توانمند در بازار رقابت فراهم شود.

امپراطوری مایكروسافت بزرگتر شد
مایکروسافت در یک سال گذشته که رگوالتورهای ضد انحصارطلبی آمریکا 
رقیبان این شــرکت را زیر ذره بین قرار داده اند، از فرصت بهره برده و به 

مذاکره برای خرید شمار زیادی شرکتهای فناوری پرداخته است.
دولت آمریکا دو سال پیش شکایت ضد انحصارطلبی علیه مایکروسافت به 
دلیل سوءاستفاده از قدرت بازار تنظیم کرد. اکنون مایکروسافت سرگرم 
ساخت امپراطوری خود است زیرا رگوالتوری این کشور به رقیبان بزرگ 
این غول نرم افزاری زوم کرده است.مایکروسافت اعالم کرد شرکت نیوآنس 
کامیونیکیشــنز را به ارزش ۱۶ میلیارد دالر خریداری کرده است. با این 
قرارداد، مایکروسافت صاحب شرکتی شــد که متخصص فناوری گفتار و 
نرم افزار هوش مصنوعی مربوط به آن است. نیوانس در بخش مراقبتهای 
سالمتی حضور دارد و نرم افزاری را برای دیجیتالی کردن مکالمات ویزیت 

پزشک و تسهیل مستندات کلینیکی فراهم می کند.
این خرید حدود یک ماه پس از نهایی شــدن قرارداد ۷.۶ میلیارد دالری 
خرید ِزنی مکس که شرکت مادر ناشر بازی ویدیویی Bethesda است، 
صورت گرفت. چنین خریدی به نفع ایکس باکس مایکروسافت با توجه به 
رشد رقابت در عرصه بازی ویدیویی است. مایکروسافت همچنین سرگرم 
مذاکره برای خرید ۱۰ میلیارد دالری دیسکورد بوده که پلتفرم چت صوتی، 
متنی و ویدیویی برای بازیهاســت. به گفته یک منبع آگاه، این مذاکرات 

همزمان با مذاکرات خرید نیوآنس انجام گرفته که در دسامبر آغاز شد.
مذاکرات خرید مایکروسافت در این نقطه متوقف نشده است. این شرکت 
سال گذشــته در قراردادی که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالر ارزش داشت، 
داراییهای تیک تاک در آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند را خریداری کرد. 
طبق گزارش فایننشیال تایمز، مایکروسافت همچنین با پینترست تماس 
گرفته تا عالقه این شــرکت برای فروش را محک بزند. پینترست سرمایه 

بازاری به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد دالر دارد.

اخبار

اینتل۳۵هزارشاتلخودرانتحویلکاالتولیدمیکند
شرکتاینتلقصدداردتاسال۲۰۲۸تعداد۳۵هزارشاتلخودرانبرایتحویلانواعکاالتولیدکندودراینزمینهبایکشریکتجاریبهتوافقرسیدهاست.شرکتموبیلآیازیرمجموعههایاینتلواودلوباهمکاری
یکدیگراینطرحرااجراخواهندکرد.قراراستروندتولیداینشاتلهایخودرانازسال۲۰۲۳آغازشود.اینتلابعاداینقراردادبااودلورابسیارحائزاهمیتدانستهوازرشدسریعبازارخدماتیخودروهایخودران
طیسالهایآیندهخبردادهاست.باتوجهبهافزایشتقاضابرایتحویلکاالبااستفادهازخودروهایخودرانبعدازشیوعویروسکرونا،اینتلازمدتیقبلسرمایهگذاریبررویاینبازارمنحصربهفردراآغازکردهبود.

خودروهاییادشدهازقابلیتهاییماننددریافتکاالوانتقالخودکارآنبهمقصد،امکانحرکتدرمجتمعهایآپارتمانیشلوغومسیریابیهوشمندوقابلیتمانوروپارکدرپارکینگهابرخوردارهستند.

نایب رئیس کمیســیون 
آمــوزش، تحقیقــات و 
فنــاوری مجلــس معتقد 
است؛ در مشــکل مربوط 
به پیام رسان کالب هاوس 
وزارت ارتباطات با نامه نگاری ســعی دارد که توپ 
را به زمین اپراتورها انداختــه و از زیر بار قانونی که 
بر دوش این وزارتخانه است، شانه خالی کند.وزارت 
ارتباطات طی نامه ای به مدیران ســه اپراتور تلفن 
همراه کشور آن ها را متهم به اختالل در پیام رسان 
کالب هوس کرده و به آن ها ۲۴ ساعت مهلت داده 
تا در صورت عدم وجود دستور قضایی، اختالل در 
کالب هاوس را متوقف و رفع کنند.این در حالی بود 
که یکی از این اپراتورهــا در همان ابتدای اختالل، 
اعالم کرد که مشکل به وجود آمده ارتباطی با آن ها 
ندارد.در همین راستا محمد وحیدی، نایب رئیس 
کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، 
در گفت وگو با ایلنا معتقد است؛ نامه نگاری وزارت 
ارتباطات با اپراتورهــای تلفن همراه انداخت توپ 
به زمین آن ها و شانه خالی کردن از وظایف قانونی 
است که بر دوش این وزارتخانه قرار داده شده است.

وی گفت: این اولین بار نیست که وزارت ارتباطات 
در هنگام بروز مشــکل تقصیر را بر گردن دیگری 
می اندازد.وحیدی با اشاره به خبر لو رفتن اطالعات 
تعداد زیادی از کاربران کالپ هاوس، افزود: طبق 
قانون وزارت ارتباطات مکلف به حمایت از اطالعات 
کاربرانی است که در فضای مجازی به صورت قانونی 
فعالیت دارند.وی شورای عالی فضای مجازی را نیز 
در شرایط پیش آمده مقصر دانســت و افزود: این 
شورا نیز مانند وزارت ارتباطات با توجه به وظایف 
حاکمیتی و قانونی خود در سرگردانی کاربران کالب 
هواس و دزدیده شدن اطالعات آن ها گناه کار است.

وحیدی این را نیز پذیرفت عالوه بر ضعف نظارت 
دستگاه های مسئول، خالء های قانونی نیز در این 
زمینه وجود دارد که باید از طریق مجلس شناسایی 
و مرتفع شود.وی تشــکیل کمیته فضای مجازی 

مجلس را مربوط به همین امر عنوان کرد.
وحیدی اظهار کــرد: زمان زیادی از آغــاز به کار 
مجلس یازدهم نگذشــته بود که در کمیســیون 
فرهنگی مجلس کمیته فضای مجازی را تشــکیل 
داده و در نامه هــای متعــدد از وزارت ارتباطات و 
شورای فضای مجازی خواســتیم که در شناسایی 
خالءهای قانونی مجلس را یــاری کنند تا آن را به 
صورت الیحه به مجلس برده و بــه مصوبه تبدیل 
کنیم.به گفته وی؛ تا این لحظه همکاری درخوری از 
سوی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی 

با مجلس نشده است.

وحیدی سخنان مقام معظم رهبری درباره فضای 
مجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: رهبر انقالب 
نســبت به خطرات فضای مجازی در صورت عدم 
برنامه ریزی دقیق و نظارت کافی بر آن را گوشــزد 
کرد ه اند،  حاال دستگاه های مســئول وظیفه دارند 
بیش از گذشــته بــا برنامه ریزی دقیــق از تکرار 

مشکالت و نارضایتی کاربران جلوگیری کنند.

شــکایت وزارت ارتباطات از اپراتورها 
برای اختالل در »کالب هاوس«

با پایان التیماتوم ۲۴ ســاعته وزارت ارتباطات به 
اپراتورهای همراه اول، ایرانســل و مخابرات برای 
ایجاد اختالل عمدی در شــبکه اجتماعی کالب 
هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

از این اپراتورها شکایت کرد.
به گــزارش وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
صبح امروز با موضوع اختــالل عمدی اپراتورهای 
مذکور در ســامانه های رایانــه ای و مخابراتی و با 
اســتناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســالمی به 
دادســرای عمومی و انقالب تهران تسلیم شد. بر 
اســاس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســالمی ایجاد 
هرگونه اختــالل در ارتباطات کشــور جرم تلقی 
می شــود.پس از انتشــار اظهاراتی مبنی  بر ایجاد 
اختالل از سوی اپراتورها در شبکه اجتماعی کالب 
هاوس و اخطار و شکایت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این زمینــه، مخابرات ایران اعالم کرد 
که اختالل و محدودیتی در راســتای اســتفاده از 
این پلت فرم در شبکه داخلی این شرکت مشاهده 

نمی شود.
کالب هاوس یک اپلیکیشن چت صوتی است که این 
روزها در ایران طرفداران بسیاری پیدا کرده است و 
مانند هر اپلیکیشن خارجی دیگری، شایعاتی مبنی  
بر مسدود شدن آن به گوش می رسد. هفته گذشته 
محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور - درباره 
اینکه آیا فیلتر "کالب هاوس" در دســتور کار قرار 
دارد یا خیر؟ گفته بود: هنوز راجع به این مســاله 

تصمیم گیری نشده است.
از ســوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی - وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات - نیز در پاســخ به 
ســوالی در مورد کالب هاوس و احتمال فیلتر آن، 
گفت: این که فضای مجازی، مجادالت و فحاشی را 
به گفت وگو و تعامل اجتماعی سوق داده، امیدبخش 
اســت. باید از ایجاد فضای گفت وگو استقبال کرد. 
گفت وگوهای صوتی یک نوآوری جدید در فضای 
مجازی دنیا است و ضمن استفاده از آن، از توسعه در 
پلتفرم های ایرانی هم استقبال و حمایت می کنیم.

پــس از آن و هنگام یکــی از گفت وگوهایی که در 
کالب هاوس در جریان بود،  این اپلیکیشــن دچار 

اختالل شد و اینگونه شد که کاربران باز هم شائبه 
فیلترینگ آن را مطرح کردنــد، اما آذری جهرمی 
در واکنش به قطع مکرر ارتباط اعضای نشســت و 
مطرح شدن گمانه فیلتر شدن کالب هاوس، گفت: 
کالب هاوس فیلتر نیســت و مشــکالتی که برای 
کاربران ایجاد شده ممکن اســت ناشی از مسائل 

فنی باشد. 
او حتــی اظهــار کــرد: ایــن اختالل فقــط در 
زمان ۴ عصــر روز پنج شــنبه رخ داد ولی اکنون 
کالب هاوس فیلتر نیست و همه بدون فیلترشکن 
 می توانند وارد شــوند. هم اکنون ۶۴۰۰ نفر در این
 روم حضور دارند و به نظر می رســد ماجرای فیلتر 
بودن، بیشــتر یک فرافکنی اســت؛ این در حالی 
اســت که »فیلتر کردن«، قواعــد خاص خودش 
را دارد و نبایــد بــا مطــرح کردن »فیلتر شــدن 
 کالب هاوس«، اقدام به تشــویش اذهان عمومی

 کرد.
با وجود این، این اختالالت ادامه داشــت تا زمانی 
که یکشنبه ۲۲ فروردین، سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات با 
ارسال هشداری به سه اپراتور همراه اول، ایرانسل 
و مخابرات ایران، ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختالل 
مشهود در شبکه اجتماعی کالب هاوس را بر طرف 

کنند.
در این هشــدار، ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی 
که ایجاد اختالل در ارتباطات را جرم انگاری کرده، 
مورد اســتناد قرار گرفته بود و اینکه طبق بند ف 
ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، این وزارتخانه را طبق قانون مامور 
حراست و حفاظت از تبادل اطالعات در شبکه های 
اطالع رسانی می کند. در متن نامه همچنین متذکر 
شده بود که در صورت استمرار این اختالل و با توجه 
به جمع آوری ادله فنــی، گزارش رخداد جرم برای 
پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد 

قضایی آمران و عامالن این اختالل ثبت و پیگیری 
خواهد شد.

با پایان التیماتــوم ۲۴ ســاعته وزارت ارتباطات 
بــه اپراتورها نیــز، روز گذشــته اعالم شــد که 
شــکایت ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی بــا موضوع اختــالل عمــدی اپراتورها 
در ســامانه های رایانــه ای و مخابراتــی و بــا 
اســتناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســالمی به 
 دادســرای عمومی و انقالب تهران تســلیم شده

 است.
ایــن درحالــی اســت کــه محمدرضــا بیدخام 
-مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت 
مخابرات ایران- در این باره گفــت: موضوع ایجاد 
محدودیت بــرای پلتفرم کالب هاوس در شــبکه 
شــرکت مخابرات ایران بررســی شــد و در حال 
حاضر هیچگونه اختالل و محدودیتی در راستای 
اســتفاده از این پلتفرم در شــبکه داخلی شرکت 
 مخابرات ایران مشــاهده نمی شود. ســایر موارد 

در حال بررسی است.

موضع دولت نسبت به فعالیت کالب هاوس 
هم ســخنگوی دولت درباره اظهارنظرهای ضد و 
نقیض در خصوص بسته شــدن شــبکه اجتماعی 
کالب هاوس و نظر دولت در این زمینه تصریح کرد: 
کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد. 
برخی خودشان توانایی گفت وگو با مردم و نخبگان 
را ندارند و از صحبت دولت مردان با مردم هراسان 
شده اند. وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزیر 
ارتباطات گفت: اوال جزئیــات را به مردم بگویند و 
ثانیا مطابق قانون از اختالل کنندگان شکایت و از 
اهرمهای قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفین 
و هم برای حفظ فضای ایجاد شده و باز شده استفاده 
نمایند. دیدگاه دولت مبنی بر باز بودن این شبکه 

اجتماعی است.

اختالل كالب هاوس از كجاست؟

پاسکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها در فیلتر کالب هاوس
مقصر لو رفتن اطالعات كاربران كيست؟

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر با سرمایه اولیه 
۱۰ میلیارد تومان آغاز به کار کرد. دکتر علی وحدت رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد نظام تأمین مالی نوآورانه را 
یکی از اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد و گفت: 
شرایط شرکت های دانش بنیان با ۸ سال گذشته قابل مقایسه 
نیست. مکانیزم های مشخصی که این شرکت ها در آن فعالیت 
می کنند مشخص و اجرایی شده است. عالوه بر نظام کارکردی، 
نظام مالی این شرکت ها نیز با ابزارهای طراحی شده متنوع و 

به روز شده است.
وی افزود: در همه گزارش های اقتصادی در حوزه کسب و کار 
همواره اولین مشکل کسب و کارها بحث تأمین مالی است که 
فارغ از دارایی های مالی، شــرکت به یک جریان نقدینگی یا 

سرمایه در گردش نیاز دارد.
وحدت ادامه داد: ما در دو ســال گذشته و در نسل سوم تیم 
مدیریتی صندوق نوآوری و شکوفایی، نظام تأمین مالی در 
اکوسیستم نوآوری کشور را ایجاد کردیم و مسئولیت هدایت و 

راه اندازی نظام تأمین مالی جدید را بر عهده گرفتیم.
وی افــزود: در این دو ســال قریب به ۱۲ بانــک را با ادبیات 
حوزه نوآوری آشــنا کردیم و آنها با رگوالتــوری ما قریب به 
۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به 

شرکت های دانش بنیان تسهیالت پرداخت کرده اند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به ابزارهای دیگر نوآورانه 
نظام تأمین مالی اکوسیستم اشاره کرد و گفت: بانک یکی از 
اجزای تأمین مالی نوآوری در کشور است اما در نظام بورسی 
۸ صندوق جسورانه بورسی با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان و با 
مشــارکت ۴۰ تا ۶۰ درصدی صندوق نوآوری برای حمایت 
از استارت آپ های کوچک تشکیل شده است. صندوق های 
پژوهش و فناوری می توانند مدیران این صندوق های بورسی 

را دعوت کرده و مانند رویداد »دوشــنبه های استارت آپی« 
مجموعه های فناور مناسب را برای ســرمایه گذاری به آنها 

معرفی کنند.
وی ادامه داد: شیوه کار صندوق های جسورانه بورسی نیز به 
این شکل است که سرمایه گذاری می کنند و سهام می خرند. 
ما نیز هیچ مداخله ای در اقدامات آنها نداریم و فقط در طرح ها 

سرمایه گذاری کردیم.
وحدت در ادامه تصریــح کرد: از این ۸ صندوق بورســی ۴ 
صندوق پذیره نویسی کرده اند. این صندوق ها محدودیت دانش 
بنیانی ندارند و ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت هایی هستند 
که به سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند. همچنین 
اوراق نوآوری نیز در شورای عالی بورس با برند نوآوری تصویب 

شده که صندوق نوآوری نقش رکن ضامن این شرکت ها را ایفا 
می کند و در حال حاضر ۵ پرونده آماده ارائه در بورس داریم.

وی در ادامه بر ظرفیت صندوق هــای پژوهش و فناوری در 
تأمین مالی حوزه نوآوری در کشــور تاکید کرد و گفت: در 
گذشته تنها در ۱۳ استان این صندوق ها شکل گرفته بودند 
اما امروز در تمام استان های کشور صندوق پژوهش و فناوری 
داریم. ما در صندوق نــوآوری از این صندوق های پژوهش با 
اعطای خط اعتباری حمایت می کنیم و انتظار داریم که هیچ 
درخواست زیر ۵۰۰ میلیون تومان در هیچ استانی باقی نمانده 

و به صندوق نوآوری نیز مراجعه نکنند.
رئیس صندوق نوآوری شکوفایی در پایان به اختصاص خط 
اعتباری اولیه ۱۰ میلیارد تومانی بــرای صندوق پژوهش و 
فناوری امیرکبیر تا سال آینده اشاره کرد و گفت: تسهیالت و 
خط اعتباری اولیه را ظرف یک ماه آینده هزینه کنید تا جزو 
عملکرد شما وارد شود تا پس از آن تسهیالت جدیدتری به 

شما اعطا شود.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
شرکت های دانش بنیان و خالق در رویداد آنالین بررسی 
آینده کسب و کارهای دیجیتال اتریش شرکت می کنند. 
رویداد بررسی آینده کسب و کارهای دیجیتال روزهای 
۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اتریش برگزار می شود. 
رویدادی که می تواند فرصت مناسبی برای شرکت های 
دانش بنیان و فناوران ایرانی باشــد تــا ضمن معرفی 
ظرفیت ها و بازاریابی برای محصوالت و خدمات خود، 
نسبت به شبکه سازی برای تعامالت بین المللی آتی خود 

اقدام کنند.تاکنون در این رویــداد که با موضوع اصلی 
نرم افزار و آینده تجارت دیجیتالــی به صورت مجازی 
برگزار می شود بیش از ۶۰۰ شرکت کننده از ۴۶ کشور 
ثبت نام کرده اند و ۴۰۰ فرصت و موضوع همکاری نیز 
در این رویداد معرفی شده است. معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری از شرکت های متقاضی حضور در این 
رویداد حمایت می کند.کسب و کارهای خالق و دیجیتال 
نســل حال و آینده مشــاغل موجود در دنیا هستند. 
مدلی از فعالیت های اقتصــادی که بر پایه فناوری های 
ارتباطات و اطالعات شکل گرفته اند و این روزها بازاری 

داغ و پرطرفدار دارند. توسعه این شکل از کسب و کارها 
می تواند کشورها را به سمت توسعه یافتگی و استفاده 
از ابزار هوشمند و دیجیتالی شــده برای پیشبرد کارها 
سوق دهد.به همین دلیل برگزاری چنین رویدادهایی 
از سوی کشورها با اســتقبال زیادی مواجه می شود و 
فرصتی مطلوب برای فعاالن این حوزه در همه دنیا است 
تا بتوانند با آخرین دستاوردهای موجود آشنا شوند و در 
کنار آن، شرکایی از دیگر کشــورها برای محصوالت و 

خدمات خود بیایند.

دانش طراحی و ساخت ماهواره بومی از نیازهای اصلی 
کشور است، در این راســتا با در نظر گرفتن تسهیالتی 
تا ســقف ۸۰۰ هزار دالر برای ســاخت یــک ماهواره 
کیوب ست )ماهواره مکعبی( و پرتاب آن، بستری برای 
توسعه ماهواره بومی فراهم شــده است.به گزارش روز 
چهارشنبه ایرنا، چهار سال قبل سازمان فضایی کشور 
تصمیم گرفت با هدف ترویج ساخت ماهواره، مسابقه ای 
را برگزار کنــد تا نخبگان و عالقمنــدان در این زمینه 
بتوانند با امکانی که فراهم شده، ماهواره بومی بسازند 
و آن را در مدار قرار دهنــد. آن برنامه به دالیل مختلف 
به نتیجه دلخواه منجر نشد. حاال پس از مدتی خبرگان 
بخش فضایی کشــور مســابقه ای ترتیب دادند که بر 

اساس آن یک تیم ساخت ماهواره می توانند ایده خود 
برای ساخت و پرتاب ماهواره را به واقعیت تبدیل کنند.
مجتبی سرداقی دبیر برگزاری این مسابقه در گفت وگو 
با ایرنا درباره چگونگی برگزاری رقابت علمی و صنعتی 
طراحی و ســاخت ماهواره مکعبی گفت: این مسابقه 
با حمایت بخش خصوصی برای اولین بار اســت که در 
کشور برگزار می شــود.وی درباره چگونگی شرکت در 
این مســابقه گفت: ورود افراد دراین رویداد کامال آزاد 

است و هر فردی می تواند در این مسابقه شرکت کنند 
تنها شرط این است که سه نفر کارشناس متخصص در 
این تیم حضور داشته باشند.ماهواره های کیوب ستی که 
قرار است برای این کار ساخته شوند، ماموریت مخابراتی 
خواهند داشت. مسابقه ۱۴ بهمن سال ۱۴۰۰ برگزاری 
می شود و تیم ها باید تا قبل از ۲۰ فروردین ثبت نام خود 
در سایت www.Cubest.ir را به اتمام برسانند.دبیر 
این مسابقه تاکید کرد: این مســابقه در سه فاز برگزار 

می شــود. در قدم های نخست پیشــنهاد تیم ها برای 
طراحی و ساخت ماهواره مورد بررسی قرار می گیرد و از 
بین ایده هایی که مطرح شده پنج تیم انتخاب می شوند 
تا ایده خود را وارد ســاخت مدل مهندسی کنند.وی 
افزود: در این مرحله هزینه ســاخت و تست ماهواره به 
تیم ها پرداخت می شود تا کارشــان را آغاز کنند. پس 
از ســاخت ماهواره، محصوالتی که تولید شده توسط 
داورانی که همگــی از نخبگان عرصه فضایی کشــور 
هســتند مورد ارزیابی قرار می گیرند تــا روی بهترین 
طراحی، سرمایه گذاری شــود و با عقد قرارداد، تیم ها 
ساخت مدل پروازی و آماده سازی مقدمات برای پرتاب 

ماهواره را آغاز کنند.

با سرمایه اوليه 10 ميليارد تومان؛

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد

در حوزه كسب و كار دیجيتال؛

اتریش میزبان شرکت های دانش بنیان ایرانی می شود

با هدف توسعه دانش بومی صنعت فضایی انجام می شود؛

اختصاص ۸۰۰ هزار دالر تسهیالت برای ساخت و پرتاب ماهواره


