
طبق اعالم مســئوالن گمرک، هنــوز ابالغیــه ای در رابطه بــا ممنوعیت 
 تردد مســافر و کاال از هند و همچنین مرز پاکســتان به گمرک ایران اعالم

 نشــده اســت. ســید روح اهلل لطیفی - ســخنگوی گمــرک ایــران - در 
گفت وگــو با ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیت تــردد در مرز پاکســتان 
و یــا ورود کاال از ایــن کشــور و هنــد گفــت کــه بــا وجــود اعالمــی 
 کــه در رابطــه بــا ممنوعیــت تــردد مســافر و کاال از ایــن دو کشــور

 شــده اســت، مــا در گمــرک ایــران هنــوز ابالغیــه ای در رابطــه 
 بــا ایــن ممنوعیــت دریافــت نکــرده ایــم و شــرایط بــه روال 

گذشته ادامه دارد.

وی با بیان اینکــه ممنوعیت تردد کاال قابل تامل اســت، افــزود: از ابتدای 
جریان کرونــا تا کنون همــواره هر گونــه تردد مســافر یا کاال بــا رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی صورت گرفتــه اســت و البته در مقاطعــی بنابر 
 ابالغیه ســتاد ملــی کرونا  تردد مســافر در برخــی از مرزها ممنوع شــده

 بود.  
لطیفی با اشــاره به اینکــه در هر شــرایطی توجه به فرآیند تجارت بســیار 
حائز اهمیت اســت، ادامــه داد: گمــرک ایــران در زمانی که بســیاری از 
کشــورها در آغاز فراگیری کوویــد19 مرزهای خود را بــر کاالهای تجاری 
بسته بودند به ســازمان جهانی گمرک پیشــنهاد اجرای شــیوه نامه های 

بهداشــتی به جای توقــف روند تجتــری را داده بــود که بعدهــا در تمام 
کشــورها نیز اجرا شــد تا ضمن توجه به ســالمت انســانها، راههای قطع 
 زنجیره ویروس بــه جای قطــع روابط تجاری اجرا شــد برهمین اســاس 
ضمن ارســال کاالهای صادراتــی ،   کاالهای مــورد نیاز به ویــژه کاالهای 
اساســی به کشــور وارد می شــود که در رابطه با آن همــواره پروتکل های 
بهداشتی رعایت شــده اســت، از ســویی بر اســاس اعالم همکاران ما در 
بنادر، کاالهای هنــدی عمدتا  در کانتینــر حمل و زمان نســبتا زیادی در 
مســیر دریایی از کشــور مبدأ تا ایران طی کرده و بعد از آن هم مدتی برای 
تخلیه طــول می کشــد و در نهایت در گمــرک و بنادر تخلیه می شــوند و 

 خدمه نیز حــق خــروج از شــناورها را ندارند و جــای نگرانی نســبت به 
ورود کاال نیســت.وی با بیان اینکه رئیس کل گمرک ایران به زودی در مورد 
ممنوعیت واردات کاالی هندی که از سوی وزیر کشور اعالم شده با وی مکاتبه 
ای خواهد داشت، یادآورد شد که به هر صورت تصمیم گیری در مورد تبادل 
کاال باید با تامل بیشــتری صورت گیرد، چرا که می توانــد تبعات خود را به 
همراه داشته باشد. به گزارش ایســنا، به دنبال شیوع ویروس کرونای هندی 
در روزهای اخیر مســئوالن مربوطه در ســتاد ملی کرونا و همچنین وزارت 
 کشور موضوع ممنوعیت تبادل مســافر و یا کاال بین ایران و هند و پاکستان

 را اعالم کرده اند. 

تحلیلگران می گویند تالش هفته گذشته اونس طال برای عبور از مرز 1۸۰۰ 
دالر که پیش از این شکسته شده بود، می تواند کمک کند این فلز ارزشمند به 

باالی مرز 19۰۰ دالر بازگردد.
به گزارش ایســنا، اگرچه یــورش اونس طال برای شکســتن مــرز 1۸۰۰ 
دالر تا این لحظه ناموفق بوده اســت اما تحلیلگران نســبت بــه روند قیمت 
کوتــاه مدت طال خوشــبین مانــده انــد. این دورنمــای مثبت تــا حدود 
زیادی تحــت تاثیر دو عامل شــامل ریزش اخیــر بیت کویــن و برنامه جو 
 بایدن، رئیس جمهور آمریــکا برای افزایــش نرخ مالیــات آمریکایی های

 پولدار است.
بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با چهار دالر و ۲۰ سنت 
معادل ۰.۲ درصد کاهش، در 1۷۷۷ دالر و ۸۰ سنت بسته شد. بهای معامالت 

این بازار برای کل هفته ۰.1 درصد کاهش ثبت کرد.
دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کاال در شرکت آر جی او فیوچرز در این باره به 
کیتکونیوز گفت: پس از این که طال از پایینترین قیمت اخیر خود بهبود پیدا 
کرد، می توانیم شاهد روند صعودی طال باشیم و هفته جاری به دلیل ریزش 
بیت کوین و تصمیم مالیاتی بایدن، می تواند محرکی برای باال بردن قیمت این 

فلز ارزشمند باشد.

ریزش بیت کوین
 این رمز ارز محبوب روز جمعه بیــش از 9 درصد ریزش کرد و بدترین رکورد 
هفتگی خود در دو ماه گذشته را به ثبت رساند. بیت کوین روز جمعه در پایین 

مرز ۵۰ هزار دالر ایستاد. تجدید نوسان منفی در بیت کوین می تواند به نفع طال 
باشد که محبوبیت خود را در رقابت با بیت کوین از دست داده است.

چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه السال فیوچرز اظهار کرد: نمودار 
بیت کوین اندکی منفی به نظر می رسد. بیت کوین یکی از دالیلی بوده که طال 

را از صعود بازداشته است.
بعضی از خریداران  طبیعی طال، خریدار بیت کوین شدند و اگر بیت کوین پایین 
بماند، تالش بعدی طال برای صعود ممکن است حمایت شود و این فلز ارزشمند 

ممکن است بعضی از خریداران را از بیت کوین به سمت خود جلب کند.
 سطح ۴۸ هزار دالر بیت کوین سطح مهمی است که باید زیر نظر داشت. این 
سطحی است که در آن حمایت فنی وجود دارد. بیت کوین می تواند تا مرز ۴۳ 
هزار دالر عقب نشینی کند که میانگین قیمت ۲۰۰ روزه است. این رمزارز از 
 زمانی که قیمت ۴۵ هزار دالر را در فوریه شکســت، پایین این قیمت معامله

 نشده است.

برنامه بایدن برای افزایش مالیات ثروتمندان
طبق گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، پیشنهاد بایدن به معنای آن است 
که نرخ های مالیات فدرال برای بعضی از ســرمایه گذاران می تواند به میزان 

باالی ۴۳.۴ درصد باشد.
به گفتــه پاویلونیس، بعضی از باالترین مالیاتهای رشــد ســرمایه در جهان 
۳۰ درصد بوده و عمدتا در حدود ۲۰ درصد اســت. این نرخ بســیار باالست 
و با برنامه های هزینه زیرســاخت بایدن ممکن اســت با رکود تورمی روبرو 

 باشــیم. رکورد تورمی دوره ای اســت که تورم با افت تولید ناخالص داخلی 
همراه می شود.

برنامه بایدن بر با بازارهای ســهام، رمزارزها و مهمتر از همه دالر آمریکا تاثیر 
می گذارد که رابطه معکوسی با قیمت طال دارد.

اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند شــرکت گینزویل کوین گفت: به 
نظر می رسد دالر چندان به سیاستهایی که از سوی واشنگتن اعالم می شود 
از جمله پیشنهاد افزایش مالیات رشد سرمایه که توسط دولت بایدن پیشنهاد 

شده است، عالقمند نیست. 
همچنین یکــی از ابتکارهــای بزرگ بعدی هزینه زیرســاخت اســت. هر 
دوی ایــن عوامل به دالر آســیب می زنــد و این وضعیت بــرای طال مثبت 
خواهد بــود.وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: اگــر ســاختار مالیاتی برای 
ســرمایه گذارانی که ســرمایه زیادی به دالر آمریکا نگه می دارند، جذابیت 
 کمتری پیــدا کند، آنهــا مکان های دیگری را برای ســرمایه گــذاری پیدا 

می کنند. 
اگر مالیات جدید محبوبیت آمریکا به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری جذاب 
را کمتر کند، مردم انگیزه کمتری برای نگهداری پول به دالر آمریکا خواهند 

داشت. این مسئله به قدرت خرید دالر به صورت کلی آسیب خواهد زد. 
همچنین بازارها تــورم را فرامــوش نمی کنند که گفته می شــود محرک 
بزرگــی برای رشــد قیمت طــال در اواخــر امســال خواهد بــود. میلمان 
افــزود: انتظــارات تورمی بــه باالتریــن حد در ســال های اخیر رســیده 
اســت. ما تورم زیادی مشــاهده نکرده ایم امــا با هزینه زیرســاخت که در 

 پیش اســت، بازارها تصور می کنند که در مقطعی این امر تــورم را افزایش
 خواهد داد.

عبور از مرز ۱۸۰۰ دالر
پاویلونیــس اظهــار کــرد: بــه محــض اینکــه اونــس طــال بــه باالی 
1۸۰۰ دالر صعــود کنــد، حرکــت طــال بــه قیمــت باالتر مــی تواند 
 بزرگتر شــود زیــرا ســطوح مقاومتــی کمتری وجــود خواهند داشــت. 
طال و نقره عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت و در مسیر صعود در بلندمدت 

قرار دارند.
 اگر طال باالی 1۸۰۰ دالر بسته شود، می تواند به سرعت به سمت 19۰۰ دالر 

حرکت کند.
ندوس هم پیش بینی کرد: برای این که اونس طال از سطح 1۸۰۰ دالر عبور 
کند، شاخص دالر آمریکا باید به پایین 9۰ واحد نزول کند. طال هفته گذشته 
عملکرد بدی نداشت و تا زمانی که باالی 1۷۶۵ دالر بسته شود، هفته مثبتی 
خواهد داشت. دلیل این که 1۸۰۰ دالر به سطح مقاومتی قوی تبدیل شده این 
است که سطح 1۸۰۶ دالر میانگین قیمت 1۰۰ روزه برای طال است و احتمال 
این که طال به 1۸۰۰ دالر صعود کند، وجود دارد و با این همه صحبتی که از 
تورم می شود، این که طال عملکرد بهتری نداشت، تعجب برانگیز است.میلمان 
خاطرنشان کرد اگر مرز 1۸۰۰ دالر شکسته شود، فضای زیادی برای صعود 
طال به سمت مرز 19۰۰ دالر وجود دارد. با این حال در هفته جاری انتشار آمار 

اقتصادکالن مثبت ممکن است فشار نزولی در بازار ایجاد کند.

مدیرمرکــز کنتــرل آب تهــران گفت: ســرانه 
مصــرف آب شــرب در شــهر تهــران ۲۴۰ لیتر 
برثانیــه در شــبانه روز بــه ازای هر نفر اســت که 
باتوجه به ســرانه 1۷۰ لیتــر بر ثانیه کشــوری، 
 تهرانی ها ۷۰ لیتر بیشــتر از ســرانه کشور مصرف 

می کنند.
بــه گــزارش ایســنا،  حســین ســرایی در یک 
 گفــت و گــوی تلویزیونی بــا بیان اینکه ســرانه 
مصرف شــهر تهران در تابســتان تا ۳1۰ لیتر بر 
 ثانیه در شبانه روز نیز می رســد که این رقم بسیار

 بزرگی اســت، افزود: درحال حاضر شــهر تهران 
 روزانه ۳۷ هزار لیتر بر ثانیه آب مصرف می کند که

 این رقم در تابســتان به بیش از ۴۴ هــزار لیتر بر 

ثانیه خواهد رسید که با توجه به کاهش چشمگیر 
بارندگی ها بر لزوم مدیریت مصرف در این کالن شهر 

تاکید می شود.
وی گفــت: مصارف فعلی در شــهر تهران نشــان 
 می دهد که مصرف آب شــرب این کالنشــهر در 
 مقایسه با مدت مشــابه سال گذشــته 1۰ درصد 
بیشــتر اســت کــه بــا توجــه بــه گزارش های 
ســازمان هواشناســی و بارش هــای انجــام 
 شــده، مــا شــرایط خوبــی بــه لحــاظ آبــی 

نخواهیم داشت.
مدیرمرکز کنتــرل آب تهران با اشــاره به کاهش 
ذخایر پشــت ســدها ادامه داد: اگر ما در تابستان 
ذخایر موجود را حفــظ کنیم در ابتــدای پاییز و 

پیش از شروع ســال آبی جدید با محدودیت های 
 کمتری مواجه خواهیم شد.سرایی با تاکید بر لزوم 
صرفه جویی 1۰ درصدی مصرف آب افزود: استفاده 
از کاهنده مصرف، استفاده نکردن از آب بجای جارو 
در زمان نظافت ساختمان و باز نذاشتن آب در زمان 

استحمام می تواند مانع از هدر رفت آب شود.
وی گفت: تامین آب شــرب تهــران ۷۰ درصد از 
منابع آب ســطحی و ۳۰ درصــد از منابع آب های 
زیرزمینی تامین می شــود که بــا کاهش بارش ها، 
ســهم آب های ســطحی کاهش و ســهم منابع 
آب زیرزمینــی افزایــش می یابــد که ایــن روند 
 به معنــای اســتفاده از ذخایــر آب نســل آینده 

است.

صاحبان هر خانه لوکس از خرداد امســال شناسایی 
می شوند و آن ها باید تا پایان بهمن ماه مالیات متعلقه 
را بپردازند که بررســی ها نشــان می دهد، کمترین 
و بیشــترین مالیاتی که این افراد بایــد بپردازند به 
ترتیب معادل 1۰ و باالی ۳۰۰ میلیون تومان اســت. 
به گزارش ایسنا، طبق بودجه سال جاری باید از خانه 
و خودروهای لوکس مالیات اخذ شود که خانه های با 
ارزش بیش از 1۰ میلیارد تومان، خانه لوکس محسوب 
شده و مالک آن باید تا بهمن ماه این مالیات را پرداخت 
کند که خانه های درحال ســاخت و در سال تملک از 
پرداخت این مالیات معاف هستند.در این زمینه، رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی خبر داده که افراد مشمول این 
مالیات تا خرداد شناسایی و این موضوع به آن ها منتقل 

می شود.براین اساس، نرخ مالیات ساالنه این خانه های 
لوکس نیز به شرح زیر است:

1- نســبت به مازاد 1۰ میلیارد تا 1۵ میلیارد تومان؛ 
یک در هزار، ۲- نســبت به مــازاد 1۵ میلیارد تا ۲۵ 
میلیارد تومــان؛ دو در هزار، ۳- نســبت به مازاد ۲۵ 
میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار، ۴- نسبت به 
مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار، 
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

بررسی نحوه محاسبه امالک لوکس بیانگر این است 
که امالک با ارزش 1۰ تا 1۵ میلیارد تومان باید ساالنه 
مالیاتی معادل 1۰ تا 1۴.9 میلیون بپردازند. همچنین، 
امالکی با ارزش 1۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰ و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد 
تومان به ترتیب باید ساالنه ۳۰ تا ۴9.9، ۷۵ تا 119.9 

و 1۶۰ تا ۲۳9 میلیون تومان مالیــات بدهند. عالوه 
براین، امالکی که ارزش آن ها باالی ۶۰ میلیارد تومان 
نیز مکلف بــه پرداخت ســاالنه ۳۰۰ میلیون تومان 
مالیات هســتند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک خانه 
۲۶۰ متری معادل ۲۶ میلیارد تومان باشد، باید سالی 
۷۸ میلیون تومان مالیات بپردازد. بنابراین، کمترین و 
بیشــترین مالیاتی که باید صاحبان خانه های لوکس 
بپردازند، 1۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در ســال است و 
بررسی آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
درباره معامالت مسکن در شهر تهران بیانگر این است 
که خانه های با ارزش بیش از 1۰ میلیارد تومان تنها 
۵.۳ درصد معامالت در اســفند پارســال را تشکیل 

می دهد.

ادامه تردد کاال و مسافر از هند و پاکستان

آیا ریزش بیت کوین قیمت طال را باالتر خواهد برد؟

مالیات خانه لوکس چند؟مصرف آب تهرانی ها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشوری شد
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کاهش ۱۱ هزار واحدی 
شاخص بورس

اعالم شرایط اعطای 
تسهیالت و بازپرداخت 

کارت اعتباری سهام عدالت

 میوه های در
 معرض فساد 
ارتباطی به ستاد
تنظیم بازار ندارد

جهانگیری:

حمایت از بورس 
 سیاست

  همیشگی 
دولت است
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سرمقاله

 کمبود نقدینگی
 بنگاه ها 

در ایــام رکــود تورمــی 
شــاهد افت میزان داد و 
ســتد و رکود در کسب و 
کارها هستیم. حال به این 
وضعیت موجود بایستی عوارض ناشی از بیماری 
کرونا، تعطیلی کسب و کارها و کاهش درآمدها 
و تقاضا را نیز اضافه کنیم. کشوری که در شرایط 
تحریم گرفتار حدود 1۷۰۰ نوع تحریم است و 
متاسفانه مسوولین اقتصادی نه پیش بینی های 
الزم را کرده اند و نه ذخایر مناســب ارزی برای 
شرایط بحرانی لحاظ کرده اند، این عدم مدیریت 
در کنار گسترش بیماری کرونا به اقتصاد کشور 

و معیشت مردم...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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 فرش ماشینی حداقل
 4۰ درصد گران شد

 جوالن دهی دالالن
 در بازار خودرو

بازار ارز همچنان در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات وین است

بالتکلیفی  و سردرگمی  بازار  ارز 
صفحه2

صفحه3

سونامی چک های برگشتی بنگاه ها
چک های برگشتی واحدهای تولیدی  و بنگاه ها   رو به افزایش است

در حالیکه نزدیک به ۸۰ درصد واحدهای صنفی 
فروش فرش ماشــینی اجاره ای هســتند و در 
بهبوهه بحران کرونا نتوانسته اند درآمدی داشته 
باشند درگیر تعطیلی های مداوم و از سوی دیگر 
باز بودن بانک ها و افزایش چک های برگشتی شده 
اند. برآورد خسارات فروشندگان و تولیدکنندگان 
فرش ماشــینی در این ایام کار راحتی نیست اما 
این موضوع مشــخص اســت که این واحدها با 
 تعدیل نیرو و بیکاری گســترده روبرو هستند. 
هزینه های جانبی مانند حقوق کارگران، هزینه 
های آب، برق، گاز و تلفن، بیمه و مالیات، اجاره بها 
و ... بر دوش این صنف سنگینی می کند و در میان 
سیل میلیاردی خسارات هیچ گوش شنوایی برای 

رسیدگی به این گرفتاری ها وجود ...

تعطیلی کســب و کارها به دلیل اوج گرفتن شیوع 
ویروس کرونا سبب شده عنان بازاری همچون خودرو 
به دســت دالالن این بازار بیفتد و قیمت گذاری ها 
در سایت های خرید و فروش صورت گیرد. همین 
موضوع سبب شــده در چنین بازاری افزایش 1۸ و 
حتی ۳۴ میلیون تومانی قیمت یک خودرو طی یک 
ماه، چندان عجیب به نظر نرسد!به گزارش ایسنا، 
طبق بررسی یک بازه یک ماهه، )مقایسه قیمت ها در 
سوم فروردین ماه تا آخرین قیمت های درج شده در 
ساعات پایانی سوم اردیبهشت(، نشان می دهد طی 
این مدت قیمت خودروهای مورد بررسی بین ۲ تا 1۸ 
میلیون و حتی ۳۴ میلیون هم افزایش داشته است. 

این در حالی است که از ابتدای...



اقتصاد2
ایران وجهان

سهامعدالتوثیقهواممیشود
اعــالم شــرایط اعطای تســهیالت و 
بازپرداخت کارت اعتباری سهام عدالت

روابط عمومی بانک ملی ایران شرایط تسهیالت 
کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح و اعالم کرد: 
این تسهیالت در قالب کارت اعتباری و با توثیق 

سهام عدالت به متقاضیان پرداخت می شود.
زمزمه های اعطای کارت اعتباری به مشموالن سهام 
عدالت از سال قبل به گوش می رسید. طرحی که 
در تابستان سال گذشته در شورای پول و اعتبار به 
تصویب رسید و چندی پیش، حسین فهیمی، مدیر 
عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 
اعالم کرده بود: دو بانک بزرگ کشور یعنی ملی و 
تجارت درحال ارائه تسهیالت هستند و مشموالن 
سهام عدالت که در این بانک ها شماره حساب دارند 
و جزو مشتریان آن بانک ها هســتند می توانند با 
مراجعه به آنها درخواســت کارت اعتباری کنند. 
بیســت و یکم فروردین، عباس معمارنژاد،معاون 
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد 
درباره آخرین وضعیت بانک های ارائه دهنده کارت 
اعتباری ســهام عدالت خبر داد عالوه بر دو بانک 
ملی و تجارت، ســایر بانک ها تا پایان اردیبهشت 
1400 کارت اعتباری سهام عدالت صادر خواهند 
کرد. روز گذشــته، روابط عمومی بانک ملی ایران 
شرایط تســهیالت کارت اعتباری سهام عدالت 
را تشــریح و اعالم کرد: این تسهیالت که در قالب 
کارت اعتباری و با توثیق سهام عدالت به متقاضیان 
پرداخت می شود، به صورت اقساطی یا یکباره به 
بانک بازگردانده خواهد شد. بنابراین، در صورتی که 
کل مبلغ تسهیالت تا ۳۶ روز پس از دریافت آن به 
صورت یکجا بازگردانده شود؛ تسویه به طور کامل 
انجام شده است و سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

اگر مبلغ تسهیالت پس از انقضای این مدت به بانک 
باز نگردد، بازپرداخت آن در اقساط ۳۶ ماهه و با نرخ 
1۸ درصد خواهد بود. اما مزیت اعطای اعتبار خرید 
به دارندگان سهام عدالت چیست؟ »ایجاد مشوق 
برای نگهداری اوراق ســهام عدالت« از مهم ترین 

اهداف این اقدام عنوان شده است. 

ضرورت رفع مشکالت پرداخت وام های 
ارزی به شرکت های بزرگ

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران بر ضرورت 
رفع مشکالت پرداخت وام های ارزی به شرکت های 
بزرگ تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، علی صالح آبادی در جلسه »هم  اندیشی 
با اســاتید، صاحب نظران و مدیران شبکه بانکی برای 
بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی« که 
با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه 
برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت کاهش فعالیت های 
سفته بازی از طریق بکارگیری قانون مالیات ها، گفت که 
راه اندازی سامانه ذی نفع واحد در کشور به سالم سازی 

فعالیت های اقتصادی در کشور کمک می کند. 

کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین 
آبفا   توسط کارکنان سامانه 1522

تمام درگاه های ارتباطی مشترکین آبفای استان اصفهان 
روزانه مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند.  مدیردفترسامانه 
خدمات غیر حضوري شرکت آب و فاضالب استان گفت: 
هم اکنون مشــترکین از طریق ۶ درگاه مختلف خدمات 
شرکت را دریافت می کنند که به منظور اطمینان از کارکرد 
صحیح آن ها، توسط کارکنان سامانه 1522 کنترل می 
شوند. روح اله ســعیدي هدف از اجراي این طرح را  ارائه 
خدمات شــبانه روزی و  بدون وقفه دانست و بیان کرد: با 
بررســی و کنترل روزانه  کلیدهاي درگاه های ارتباطی، 
هرگونه مشکلی در زمینه در خواســت مشترکین برای 
دریافت  خدمات 2۳ گانه شرکت و پرداخت قبوض باشد 
رفع می شــود. وی به معرفی۶ درگاه ارتباطی مشترکین 
آبفای اصفهــان پرداخت و  تصریح کرد: مشــترکین می 
توانند از طریق تماس با شماره تلفن چهار رقمی 1522، 
ارسال پیامک به سر شماره ۳00001522، ورود به پرتال 
شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir، نصب  نسخه 
اندرویدی کارافزار )اپلیکیشن( خدمات همراه آبفای استان 
اصفهان و استفاده از کد دستوری 151522#*۶۶55* با 
تلفن همراه ، از خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان بهره مند شوند. 

خبر

هر چند قیمت دالر در یک 
ماه اخیر کاهشــی در حدد 
۶00 تومان را تجربه کرده 
است اما با این حال تحوالت 
بازار ارز چنــدان منطبق با 

انتظارات افکار عمومی در این حوزه نبود .
 به گــزارش خبرگزاری خبرآنالیــن، قیمت دالر در 
صرافی های بانکــی در پنجمیــن روز فروردین ماه 
برابر با 2۳ هزار و ۹۶۳ تومان بود اما در پنجمین روز 
اردیبهشت قیمت هر دالر امریکا در صرافی های بانکی 

به 2۳ هزار ۳۳۳ تومان رسید.
 آغاز مذاکرات وین از یک سو و اعالم باال رفتن صادرات 
نفت ایران از ســوی دیگر دو خبری بود که بازار ارز 
ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. از سوی دیگر انتشار 
اخباری در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در عراق و کره جنوبی و دیگر کشورها نیز بارقه هایی 
از امید را در بازار ارز ایجاد کرد به طوری که در برخی 
روزها حتی شکل گیری صف های فروش در بازار ارز 
این احتمال را تقویت کرد که کاهش قیمت دالر در 

راه است .
 اردیبهشت ماه سال گذشــته بود که قیمت دالر در 
بازار به محدوده 1۷ هزار تومان نزدیک شد .از همان 
زمان که خیز دالر برای رشد قیمت آشکار شده بود، 
مقامات بانک مرکزی و دیگر بخش های اقتصاد قیمت 
دالر را غیر واقعی دانسته  و برکاهش قریب الوقوع آن 
تاکید می کردند اما رخ ندادن اتفاق تازه در این عرصه 

سبب شد قیمت ها روندی افزایشی را تا هشت ماه اول 
سال گذشته تجربه نماید.

بازارارزدرچهشرایطیاست؟
بازار ارز اما حاال با نوعی بالتکلیفی کشدار روبروست 
. از یک سو منتظر تعیین تکلیف مذاکرات وین است 
و از سوی دگر رفتار بازارســاز را در این شرایط رصد 

می کند .
 بسیاری از صرافان معتقدند نوع رفتار بازارساز اتفاقا 
به ســردرگمی موجود در بازار دامن می زند چرا که 

میزان عرضه دالر در برخی روزها افزایش یافته و در 
برخی روزها با کاهشی جدی مواجه می شود تا حدی 
که وضعیت قابل پیش بینی دقیق از ســوی فعاالن 

بازار نیست.
 فعاالن بــازار می گویند اعــالم بانــک مرکزی در 
خصوص مهلــت بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات 
غیر نفتی نیز می تواند عاملی برای مهار دالر در همین 
محدوده باشد چرا که در سال گذشته نیز اعالم مهلت 
بازگرداندن ارز سبب شــد که برخی صادرکنندگان 
با خرید ارز از بازار داخلی دیــن خود را در این حوزه 

پرداخت کننــد که همین امر فشــاری را توجه بازار 
ارز کرد .

چرامذاکراتوینتاثیرنگذاشت؟
بســیاری از فعاالن بازار در پاســخ به این سئوال در 
خصوص اینکه چرا مذاکرات وین تاثیر چندانی بر بازار 
ارز نگذاشت، به رفتار احتیاط آمیز بازارساز از یک سو 
و همچنین مشخص نشدن تکلیف لوایح مرتبط با اف 
ای تی اف از سوی دیگر اشاره کردند .  یکی از صرافان 
تاکید کرد: تا زمانی که نقل و انتقــال بانکی ممنوع 
است، هزینه مبادله باالست و تا جایی که ما خبر داریم 
هزینه مبادله کاهشی را فعال تجربه نکرده است از این 
رو نمی توان انتظار تغییر قیمت در شرایط عدم تغییر 

وضعیت را داشت.

بازارارزبهکدامسومیرود؟
هر چند مسئوالن ارزی کشــور معتقدند که قیمت 
ارز در نهایت محکوم به کاهش است اما کارشناسان 
ریزش بهای دالر به متر از بیســت هــزار تومان را به 
دلیل ماندگاری دالر در محدوده باالتر از بیست هزار 
تومان بعید می دانند . از ســوی دیگــر معامله گران 
معتقدند رفتار بازارساز می تواند حتی جو روانی ناشی 
از مذاکرات وین را تحت تاثیر قرار داده و موجب شود 

نوسان دالر در محدوده اندکی اتفاق بیفتد .
 قیت دالر مدتی است در کانال 2۳ هزار تومان درجا 
می زند اما بسیاری از صرافان رسیدن دالر به قیمت 
بیست و یک هزار تومان را در آینده نزدیک محتمل 

دانستند.

بازار ارز همچنان در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات وین است

بالتکلیفی  و سردرگمی  بازار  ارز 
چرا  نوسان بهای ارز محدود شد؟

روحانی:
 حمایت همه جانبه دولت از بورس، 
یک سیاست اصولی و همیشگی است

حسن روحانی با اشاره به نقش محیط سیاسی در 
عملکرد بازار سرمایه گفت: همچنان که افق مثبت 
در فضای تولید و تجارت کشــور و رفع تحریم ها 
و محدودیت های خارجی وداخلی، محاســبات 
ســرمایه گذاران در بازار بورس را تحت تاثیر قرار 
می دهد و آنها را به تقاضای بیشتر در بازار و سرمایه 
گذاری در واحدهای تولیدی کشــور تشویق می 
کند، ایجاد نگرانی نسبت به دسترسی به بازارها و 
توان صادراتی بنگاه های اقتصادی نیز اثر منفی بر 
بازار تحمیل می کند. دویست و بیستمین جلسه 
ستاد هماهنکی اقتصادی دولت روز یکشنبه به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه، 
گزارشی از وضعیت و شرایط بازار سرمایه از سوی 
ریییس سازمان بورس کشور ارایه شد و راهکارهای 
پیشنهادی برای ثبات و رونق، ایجاد آرامش و تعادل 

در این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بــه گــزارش »انتخــاب«، در این گــزارش با 
تحلیل عملکرد صندوق تثبیت بازار ســرمایه ، 
پیشنهادهایی برای تقویت این صندوق و افزایش 
نقش تعادل بخش آن در بازار سرمایه ارایه و مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در این 
جلسه با اشــاره به نقش محیط سیاسی در عملکرد 
بازار سرمایه گفت: همچنان که افق مثبت در فضای 
تولید و تجارت کشور و رفع تحریم ها و محدودیت 
های خارجی وداخلی، محاســبات سرمایه گذاران 
در بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را به 
تقاضای بیشتر در بازار و سرمایه گذاری در واحدهای 
تولیدی کشور تشویق می کند، ایجاد نگرانی نسبت 
به دسترســی به بازارها و توان صادراتی بنگاه های 
اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار تحمیل می کند. رئیس 
جمهور با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از بازار 
سرمایه به عنوان یک سیاست اصولی و همیشگی، 
افزود: باید همراه با آموزش ها و ایجاد تمهیدات الزم، 
زمینه های حضور همراه با اعتماد مردم در بازار سرمایه 
فراهم باشد. روحانی با بیان لزوم تالش های موثر و 
مداوم با استفاده از ابزارهای الزم برای ممانعت از رکود 
بازار بورس،اظهارداشت : سیستم بانکی در این شرایط 
می تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان الزم 
برای اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی ، رونق 
را به بازار بازگرداند. رئیس جمهور سیاسی کردن بازار 
سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار 
نظر نسبت به بورس را از مشکالت امروز بازار سرمایه 
برشمرد و گفت: بازار ســرمایه، بازار بسیار حساسی 
است و برخی اظهار نظرهای نسنجیده می تواند بر 

شرایط این بازار تاثیر گذار باشد.

جهانگیری:
 میوه های در معرض فساد ارتباطی 

به ستاد تنظیم بازار ندارد
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه میوه های 
در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد، 
گفت: کسانی که به دنبال فرصت بودند تا میوه های 
شب عید را ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در 
زمان باال رفتن قیمت ها عرضــه کنند، اگر امروز 
متحمل ضرر و زیان شــده اند، خودشان مسئول 
هســتند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر یکشنبه 
در جلسه تنظیم بازار با اشاره به گزارش های رییس 
کل گمرک در این جلســه در خصوص موجودی 
کاالهای اساسی در بنادر و انبارهای گمرک گفت: 
براســاس این گزارش 5 میلیون و ۳00 هزار تن 
کاالی اساسی در بنادر، کشــتی ها و لنگرگاه ها 
موجود اســت که عددی قابل توجه برای تامین 
کاالهای اساسی خواهد بود. وی همچنین با اشاره 
به گزارش رییس سازمان غذا و دارو در خصوص 
تامین واکسن کرونا،  تصریح کرد: واکسن کرونا برای 
عموم مردم کشور بصورت رایگان تامین می شود 
که این موضوع از طریق تولید داخل و واردات در 
دستورکار دولت قرار دارد و بانک مرکزی نیز تامین 
ارز مورد نیاز خرید واکسن کرونا را در اولویت های 
خود قرار داده است. معاون اول رییس جمهوری 
همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر فاسد 
شدن مقادیر زیادی پرتقال، اظهار کرد: براساس 
گزارش های دســتگاه های اجرایی، میوه های در 
معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد. 
کسانی که به دنبال فرصت بودند تا میوه های شب 
عید را ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در زمان 
باال رفتن قیمت ها عرضه کنند، اگر امروز متحمل 

ضرر و زیان شده اند، خودشان مسئول هستند.
وی افزود: دولت نه تنها از نقدهای سازنده ناراحت 
نمی شود بلکه از آن استقبال می کند اما بدنام کردن 
و زیرسوال بردن اقدامات مثبت به خاطر اقدامات 

غلط افرادی خارج از دولت، کاری نادرست است.

اخبار
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حرکت بازار ســرمایه همچنان بر مدار نزول است و 
شاخص کل بورس روز گذشته بیش از 11 هزار واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشــته با 11 هزار و 510 واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و 1۸۷ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۹4۳ واحد کاهش یافت و رقم 42۸هزار و 

1۳1 واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار 1۸۳ هزار معامله انجام دادند که 

۳0 هزار و 5۹5 میلیارد ریال ارزش داشت.
ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری 
غدیر نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند. در آن ســوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس هم با ۹0واحد کاهش در رقم 

1۷ هزار و 5۹۶ واحد ایستاد.
در این بازار 50 هــزار معامله بــه ارزش 12 هزار و 
۹1۷ میلیارد ریال انجام شــد. پلیمر آریاساســول، 
پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، گروه سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی، سرمایه گذاری صبا تامین و 
پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

مردمعطایبورسرابهلقایشبخشیدهاند!
بتی که سال قبل از بازار سرمایه برای مردم ساخته 
شده بود، اکنون درحال فرو ریختن است و دومینوی 
اتفاقات مختلف باعث شد در نهایت آخرین مهره که 

همان اعتماد سهامداران به این بازار بود نیز بیفتد.
به گزارش ایسنا، ابتدای سال گذشته که شاخص  کل 
بورس کار خود را با شــاخص 500 هزار واحدی آغاز 
کرد، کمتر کســی گمان می کرد روزهای سبز بازار 
مقدمه بهترین و بدترین سال بازار سرمایه در تاریخ 54 

ساله خود در ایران باشد.

سیگنالمثبتبانکمرکزیبهسرمایه
گذاریدربورس

در همان روزها بود که بانک مرکزی دســتورالعمل 
شفاف سازی تراکنش بانکی اشخاص را صادر و در آن 
اعالم کرد که "انتقال وجه با مبلغ باالتر از 200 میلیون 
تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش های 
بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به 

ارائه اسناد مثبته شد."
 بازخوانی این بخشنامه نشان می دهد که مستندات 

مورد نیاز برای موضوع "امور سرمایه گذاری در بورس"  
این است که یک طرف حساب نهادهای مالی مجاز 
باشد. درواقع سهامدار بورسی می توانست هرمیزانی 
که در توان دارد، حتی اگر بیش از 200 میلیون تومان 
باشد، به بازار سرمایه تزریق کند. این درحالی است که 
در مقابل، افرادی که می خواستند در بازار سکه یا ارز 
که بازارهای موازی بازار سرمایه محسوب می شوند، 

سرمایه گذاری کنند، این امکان را نداشتند.
این موضوع بیش از چراغ های سبز پی در پی بازار به 
مردم سیگنال مثبت داد و باعث شد بسیاری از افراد 
گمان کنند بازار سرمایه در مقابل بازار سکه و ارز، محل 
امن تری برای سرمایه گذاری است. از سوی دیگر در 
همان روزها، سود بین بانکی به زیر 10 درصد کاهش 
و به تبع آن، سود سپرده گذاری نیز تا 15 درصد کاهش 
یافت و همین موضوع باعث شد مردم سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه را که به روزهــای اوج خود نزدیک 

می شد، به سپرده گذاری در بانک ترجیح دهند.
عالوه بر اقدامات مذکور، عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی هم در 12 اردیبهشت ماه سال گذشته 
و در حالی که شــاخص بورس با افزایش تقاضای از 
سوی فعاالن بازار ســهام با رشد قابل توجهی همراه 
شــده بود، در پست اینســتاگرامی خود نوشت: "با 
توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه 
سهام شــرکت های دولتی و بانک ها و تکمیل سهم 
شناور شــرکت های بورســی از ضرورت های ایجاد 
تعــادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشــیدن به بازار 
سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش 
بنگاه داری بانک ها، بخشنامه ای را در خصوص ضرورت 
واگذاری سهام شرکت های وابسته به بانک ها در بورس 
صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک ها، شــاخص 
مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک ها در همراهی با 

سیاست های اقتصادی دولت است."
او همچنین پستی در 1۹ اردیبهشت سال گذشته با 
این مضمون منتشر کرد که شرایط بازار سرمایه امکان 
خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین 
کسری بودجه از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد 
و مهم تر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق 
بدهی  که هر دو ضد تورمی هستند را فراهم کرده که 
امید است دولت از آن استفاده کند. شاید مهم ترین 
دلیل بانک مرکزی برای هدایت نــگاه مردم به بازار 
سرمایه این بود که نقدینگی موجود در کشور به سمت 
ســایر بازارها از جمله بازار ارز حرکت نکند و به تورم 

دامن نزند؛ بنابراین بورس به نوعی سد راه تورم شد.

تعطیلی کســب و کارها به دلیل اوج گرفتن شیوع 
ویروس کرونا سبب شده عنان بازاری همچون خودرو 
به دست دالالن این بازار بیفتد و قیمت گذاری ها در 
سایت های خرید و فروش صورت گیرد. همین موضوع 
سبب شده در چنین بازاری افزایش 1۸ و حتی ۳4 
میلیون تومانی قیمت یک خودرو طی یک ماه، چندان 

عجیب به نظر نرسد!
به گزارش ایسنا، طبق بررســی یک بازه یک ماهه، 
)مقایسه قیمت ها در ســوم فروردین ماه تا آخرین 
قیمت های درج شــده در ســاعات پایانی ســوم 
اردیبهشت(، نشــان می دهد طی این مدت قیمت 
خودروهای مورد بررسی بین 2 تا 1۸ میلیون و حتی 
۳4 میلیون هم افزایش داشته است. این در حالی است 
که از ابتدای سال جاری تاکنون، کمتر از یک هفته 
بازارها و صنوف به صورت رسمی آغاز به کار کردند 
و پس از آن مجددا به سبب فراگیری باالی ویروس 
کرونا، اکثریت مشــاغل و واحدهای صنفی و بازارها 

تعطیل شدند.
 بنابراین همچنان دارندگان خودرو و دالالن با درج 
قیمت برای محصوالت در سایت های خرید و فروش و 
آگهی ها، تعیین کننده قیمت محصوالت هستند و هر 
قیمتی که بخواهند بر روی محصول در اختیار خود 
می گذارند و می فروشند؛ اگرنه هم که بازار را متشنج 
و بازهم وضعیت را به نفع خود سوق می دهند. ظاهرا 
هم هیچ نهادی ناظر نیست و دست این فروشندگان 

برای قیمت گذاری باز است. 
ایران خودرویی ها از 5 تا ۳4 میلیون گران شدند

طبق بررســی قیمت ها طی یــک ماه اخیــر، در 
پرتیراژهای محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو، 
کمترین رشــد در پژو 20۶ تیپ 5 دیده شــد که از 
محدوده 250 میلیون تومان به 255 میلیون تومان 
رسیده است؛ اما در مقابل بیشترین افزایش هم مربوط 
به همین خودرو اما تیپ 2  آن است که با ۳4 میلیون 
تومان افزایش قیمت از  حدود 1۸4 میلیون تومان به 

21۸ میلیون تومان رسیده است.
رانا و  پــژو GLX 405 هم جــزو کمترین جهش 
قیمت ها بوده و بین شش تا هشــت میلیون تومان 
گرانتر شــده اند؛ به طوری که رانــا از 200 میلیون 
تومان به 20۶ میلیون تومــان و پژو GLX 405 از 
1۷۹ میلیون تومان به 1۸۷ میلیون تومان رسیده اند.

پس از آن ها خودروهایی همچون سمند LX حدود 
11 میلیون تومان، پژو پارس و پژو 20۷ دنده ای 12 
میلیون تومان افزیش قیمت را ثبت کرده اند. سمند 

LX از  1۸0 میلیون تومان به محدوده 1۹1 میلیون 
تومان، پژو پــارس از 20۶ میلیون تومــان به 21۸ 
میلیون تومان و 20۷ دنده ای از 2۶0 میلیون تومان به 

حدود 2۷2 میلیون تومان افزیش یافته اند. 
همچنین دنا با افزایش 1۸ میلیــون تومانی از 252 
میلیون تومان تا 2۷0 میلیون تومــان، دناپالس با 
افزایش 20 میلیون تومانی از ۳۳0 میلیون تومان تا 
۳50 میلیون تومان و پژو 20۷ اتوماتیک با افزایش 
22 میلیون تومانی از محدوده ۳۶۳ میلیون تومان تا 

محدوده ۳۸5 میلیون تومان صعود کرده اند.

محصوالتسایپااز۲تا۱۸میلیونتومان
رشدقیمتداشتهاند

در محصوالت گروه ســایپا نیز در روز مورد بررسی 
)سوم فروردین ماه( و مقایســه آن با آخرین قیمت 
آگهی شده در سوم اردیبهشت نشان می دهد که بطور 
مثال سایپا 111 که 125 میلیون تومان بوده به 12۷ 
میلیون تومان رسیده و دو میلیون تومان گران تر شده 
است یا سایپا 1۳1 حدود 10 میلیون تومان گران شده 
و از 10۶ میلیون تومان به حدود 11۶ میلیون تومان 
رسیده است. سایپا 151 )پراید وانت( هم از محدوده 
11۳ میلیون تومان رد شده و در کانال 124 میلیون 
تومان قرار گرفته و رشد قریب به 11 میلیون تومانی را 
تجربه کرده است.  ساینا نیز 1۸ میلیون گران تر شده 
و از 1۳0 میلیون تومان به 14۸ میلیون تومان رسیده 
اســت و پس از آن تیبا 2 پالس با حدود 1۶ میلیون 
تومان، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. این 
خودرو از حدود 1۳4 میلیون تومان به 150 میلیون 

تومان رشد قیمت داشته است. 
همچنین کوییک دنده ای هفت میلیون تومان و تیبا 
2 و کوییک R  هریک شش میلیون تومان گران تر 
شــده اند. کوییک دنده ای از 1۳۸ میلیون تومان به 
حدود 145 میلیون تومان، تیبــا 2 از 12۶ میلیون 
به 1۳2 میلیون تومان و کوییک R  از 145 میلیون 

تومان به 151 میلیون تومان رسیده اند.
الزم به ذکر است همانطور که اشاره شد، قیمت های 
رســمی در نتیجه معامالت رســمی در واحدهای 
صنفی و نمایشگاه های رســمی به سبب تعطیلی 
محدودیت های کرونایی وجــود ندارد و قیمت های 
اعالمی برای محصوالت و میزان نوسانات آن ها تقریبی 
بوده و محدوده قیمت ها به صورت میانگین اشاره شده 
است که از بررســی قیمت های درج شده در آگهی 

فروش حاصل شده است.

یک مقام مســئول با بیان اینکه اگر کارتخوان ها کرایه داده شده و حساب 
پشتیبان آن تغییر کند، اطالعات مغایر با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد 

بود، گفت: در این صورت، ترمینال پذیرنده غیرفعال خواهد شد.
محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
بانک مرکزی )شــاپرک( در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخیری در ارائه 
اطالعات دارندگان ترمینال های پذیرش کارت های بانکی به ســازمان امور 
مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطالعات با بانک های 

اطالعاتی خود است.
وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسالمی، تغییرات و بازنگری هایی در 
بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و عالوه بر سازمان امور مالیاتی، 
نهادها و دستگاه های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت های حاکمیتی 
مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی 

عهده دار شده اند.

به گفته عباسی، ز جمله این مسئولیت ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال 
ابزارهای پذیرش کارتها اعــم از درگاه های اینترنتی و کارتخوان ها با پرونده 

مالیاتی دارنده هر ترمینال است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان 
نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات الزم را کلید زد؛ 
در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم 
دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و 

دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.
عباسی اظهار داشت: در فاز دیگر نیز اطالعات اشخاصی که پیش از بیستم 
دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن ها 
ثبت شده بود، در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطالعات از 
سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطالعات ثبت شده در بانک های 

اطالعاتی این سازمان است.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش 
قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می شود، گفت: اگر فردی 
برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و 
فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد 
که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطالعات فردی که ترمینال به نام 
او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده 

ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب 
متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه 
شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ 
چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات 
این کار عالوه بر اینکه ریسک بسیار باالیی برای او به دنبال دارد، رفتاری خالف 

قانون تلقی می شود.

جوالن دهی دالالن در بازار خودروکاهش ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس

پرونده دستگاه های کارتخوان به سازمان امور مالیاتی رفت

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران با اندکی افزایش، به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون تومان است. هر اونس 

طال در بازارهای جهانی ۱۷۷۷ دالر و ۸۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۸ هزار و ۸۱۴ تومان است.

بانک ها

استان ها



3 اقتصاد
ایران

رئیس سازمان هواشناسی با بیان این که ایرالین های 
داخلــی در پرداخــت بدهی ها به قانــون تمکین 
نمی کنند،گفت:ایرالین ها بایــد مانند ایرالین های 
خارجی نسبت به تسویه حساب کامل اقدام کنند.

سحر تاجبخش با اشاره به بدهی ایرالین ها به سازمان 
هواشناســی، اظهار کرد:  آئین نامه اجرایی ماده 21 
قانون وصول برخــی از درآمدهای دولــت و موارد 
مصرف آن می  گوید همه کاربرانی که از داده، اطالعات 
و محصوالت ســازمان هواشناسی کشــور استفاده 
می کنند، مکلف هستند بر اساس تعرفه مورد تایید 
هیئت دولت، هزینه داده و خدمات هواشناســی را 
پرداخت کنند.وی تاکید کرد: در این راستا شرکت  های 
هواپیمایی نیز موظف هستند نسبت به پرداخت این 

هزینه، بر حســب تعداد موارد نشست و برخاست 
های انجام شده در فرودگاههای کشور و همچنین 
سایر خدمات ارائه شده، اقدام کنند. رئیس سازمان 
هواشناسی گفت: با این نگرش شرکت  های هواپیمای 
داخلی نیز مشابه شرکت  های خارجی باید نسبت به 
تسویه حساب کامل با سازمان هواشناسی اقدام کنند 
تا منابع کافی برای برنامه ریزی جهت ارائه خدمات 
بهینه هواشناســی هوانوردی تامین شود. بنابراین 
تمکین همگی از قانون به راحتی می  تواند راهگشای 
مشکالت باشد. تاجبخش همچنین با اشاره به برنامه 
سازمان هواشناسی برای توسعه خدمات هواشناسی 
هوانوردی افزود: این اطالعات به شکل روتین برای 

تمامی پروازها صادر می  شود.

رئیس سازمان هواشناسی: 

ایرالینهابهقانونتمکیننمیکنند
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کمبود نقدینگی در بنگاه ها 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در ایام رکود تورمی شاهد افت میزان داد و ستد و رکود در کسب و کارها هستیم. حال به این وضعیت موجود بایستی عوارض ناشی از بیماری کرونا، تعطیلی کسب و کارها و کاهش درآمدها و تقاضا را نیز اضافه کنیم. کشوری که 
در شرایط تحریم گرفتار حدود 1700 نوع تحریم است و متاسفانه مسوالن اقتصادی نه پیش بینی های الزم را کرده اند و نه ذخایر مناسب ارزی برای شرایط بحرانی لحاظ کرده اند، این عدم مدیریت در کنار گسترش بیماری 

کرونا به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب رسانده است.
محدودیت در فروش و کاهش صادرات غیرنفتی به 34 میلیارد و 500 میلیون دالر نشان می دهد اقتصاد کشور منفی شده و ما با کاهش درآمد در سطح ملی مواجه هستیم. البته تورم قشر ضعیف و متوسط را زمین گیر کرده و 
اینان غرامت های سالهای آینده خود را نیز به قشر مرفه بدهکار شده اند. با این همه کاهش در درآمدهای ارزی، دولت در سال گذشته برای کمک به کسب و کارها و معیشت مردم 75 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه 

کرد که این امر در کنار کسری بودجه دولت تورم شدیدی به همراه داشت.
خود تورم ناشی از تخصیص 75 هزار میلیارد تومان از طریق تورم بیش از همین عدد به دریافت کنندگان آن آسیب رساند و اگر یک دولت در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه باال اقدام به کمک به کسب و کارها و معیشت 
مردم نکند به نظر می رسد نتیجه بهتری کسب شود. تمام این مشکالت اقتصادی موجب شده است کسب و کارها و شرکت های تولیدی در چرخه اقتصاد ضمن مواجه شدن با کمبود نقدینگی با کسری موجودی حاصل از شرایط 
کل زنجیره دچار فزونی چک های برگشتی شوند و این مسائل ضمن ایجاد مانع در برابر فعالیت های آتی موجب افزایش گره های بخش تولید و افزایش پرونده های قضایی می شود. این مشکالت راه حل بسیار ساده ای داشته 

و دارند و راه حل آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت است. در چنین شرایط اقتصادی چرا باید افراد غنی بر ارزش دارایی هایشان – حتی بر اساس دالر افزوده شود درحالیکه درآمد کشور کاهش پیدا کرده است.
در کل دنیا مالیات به راحتی درآمد اداره کشور را پوشش می دهد و از همین محل یارانه به افراد فقیر و حتی متوسط پرداخت می شود اما کشور ما با نظام مدیریتی ضعیف دالل پرور بی عدالت و بی انصاف شده است چراکه دالالن 
در بخش های مختلف سودهای چند صد درصدی از محل جیب مردم به جیب خود سرازیر می کنند و مالیاتی نمی پردازند و روز به روز دالالن و سوداگران فربه تر می شوند و این در حالی است که بخش تولید از نقدینگی رنج 

می برد و توان پوشش چک های روزمره خود را ندارد.
جالب است بدانید آمریکا در دوران کرونا بیش از 2 تریلیون دالر کمک به کسب و کارها کرده و اینک به فکر افزایش مالیات دوبرابری درآمدهای باالست و ما از درآمدهای هزاران میلیاردی دالالن و سوداگران ریالی مالیات نمی 

گیریم اما از کسبه نشان دار، شرکت های تولیدی و کارمندان مالیات اخذ می کنیم.
به نظر می رسد با افزایش تورم دالالن و سوداگران روز به روز قوی تر شده اند و در چند دهه گذشته مانع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند. الزم به ذکر است عدم مبازره به موقع و مقاومت مناسب با سامانه ها و 
مکانیزهم های شفاف به سختی بتواند با فراریان مالیاتی و دالالن و سوداگران مقابله کند و کل قوا بایستی با یک اراده ملی در مقابل این رویکرد دالل سوداگر و رانت خوارپروری استادگی کند هر چند اینان بسیار بانفوذ شده 
 اند. البته دولت بایستی با تدابیر به موقع کمک می کرد چرخه اقتصادی کسب و کارها و تولیدی ها با یک تاخیر مناسب و فرصت دهی ادامه یابد و اگر بخشی از مالیات ارزش افزوده را برای چند ماه به این سیستم تزریق می کرد 

می توانست نتایج بهتری را کسب کند.

انتشــار اخبــاری مبنی بر 
اینکه یک واحــد تولیدی 
نزدیک به شــش کیلوگرم 
چک برگشــتی دارد سر و 
صدای بســیاری به پا کرد. 
بحران چک های برگشــتی واحدهای تولیدی چه 
قبل از کرونــا و چه بعد از بحران کرونــا که افزایش 
قابل توجهی داشته است، به یکی از بزرگرین دغدغه 
های تولیدکنندگان تبدیل شــده است. در بهبوحه 
بحران کرونا شاهد رشد بیش از 100 درصدی میزان 
چک های برگشتی تولیدی ها بوده ایم که این اتفاق 
به زمین گیر شــدن این واحدها منجر شــده است. 
متاســفانه بانک ها نیز در این رابطه بــا تولیدی ها 
همکاری نمی کنند و شــبکه بانکی در اجرای قانون 

جدید صدور چک کارشکنی می کند. 
در همین زمینه رئیس اتاق اصناف استان تهران به 
بحران چک های برگشتی در صنوف اشاره کرد و افزود: 
طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار عدم 
بازگشت چک های وصولی صنوف از سوی بانک ها و 

یا اجازه تنفس شدیم که این درخواست انجام نشد.
اما قائم مقام دبیرکل خانه صنعــت و معدن معتقد 

است: میزان چک های برگشــتی به قدری افزایش 
یافته که اعتبار آن زیر سوال رفته است. آرمان خالقی 
افزود: معضل چک های برگشــتی به سازوکار روابط 
اقتصادی داخل بازار بر می گردد. در طول چند سال 
اخیر میزان چک های برگشــتی به اندازه ای افزایش 
پیدا کرده کــه اعتبار ابزار پرداختی بــه نام چک به 
صورت کلی به زیر ســوال رفته بود و بانک مرکزی 
قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار 
از دست رفته چک را برگرداند و از چک های برگشتی 

جلوگیری کند. به گفته وی، چک های برگشتی ضمن 
این که مراجعه به مراجع قضایی را افزایش داده بود، 
 بنگاه ها را بــا میزان زیادی مطالبات وصول نشــده 

مواجه کرده بود.
این در حالی اســت که قائم مقام بانــک مرکزی از 
آمادگی شــبکه بانکی بــرای اجــرای قانون جدید 
صدور چک خبــر داد و گفت: این قانــون از ابتدای 
ســال 1400 اجرایی شده اســت. اکبر کمیجانی با 
اشــاره به تصویب قانون اصالح قانون صدور چک در 

سال 13۹7 توسط مجلس شــورای اسالمی گفت: 
دستورالعمل ها و بخشــنامه های مربوط به مواردی 
از قانون که قابلیت اجرای فوری داشــتند به سرعت 
تصویب، ابالغ و اجرایی شد. عضو شورای پول و اعتبار 
با بیان اینکــه این موضوع از بهار ســال ۹۹ اجرایی 
شده و نزدیک به 500 واحد تولیدی از این معافیت 
استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست 
 و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یک سال 

متوقف می شود.

چک های برگشتی واحدهای تولیدی رو به افزایش است

سونامی چک های برگشتی بنگاه ها
شایلی قرائی
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در حالیکــه نزدیک به 80 
درصد واحدهــای صنفی 
فروش فرش ماشینی اجاره 
ای هســتند و در بهبوحه 
بحران کرونا نتوانســته اند 
درآمدی داشته باشند درگیر تعطیلی های مداوم و 
از ســوی دیگر باز بودن بانک ها و افزایش چک های 
برگشتی شده اند. برآورد خســارات فروشندگان و 
تولیدکنندگان فرش ماشینی در این ایام کار راحتی 
نیست اما این موضوع مشخص است که این واحدها 
 با تعدیل نیرو و بیکاری گســترده روبرو هســتند. 
هزینه های جانبی مانند حقوق کارگران، هزینه های 
آب، برق، گاز و تلفن، بیمه و مالیات، اجاره بها و ... بر 
دوش این صنف ســنگینی می کند و در میان سیل 
میلیاردی خسارات هیچ گوش شنوایی برای رسیدگی 

به این گرفتاری ها وجود ندارد.
گالیه های بسیاری از سوی این صنف در رابطه با عدم 
رسیدگی دولت و بدقولی مسووالن در پرداخت بسته 
های حمایتی همچنان ادامه دارد. این در حالی است 
که اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنفی فعال در این 
زمینه از دریافت وام کمک هزینه کرونایی با سود 12 
درصد نیز انصراف داده اند چراکه پرداخت سود با این 
مبلغ در شرایطی که فروشی ندارند و هزینه های سربار 
زیادی نیز دارند برایشان صرف ندارد. از سوی دیگر 
افزایش قیمت مواد اولیه تولید فرش ماشینی موجب 
شده تا قیمت این کاال افزایش بسیاری داشته باشد و 
توان مردم برای خرید این کاال تقریبا صفر شود. مسائل 
مختلف موجب افزایش چنــد برابری قیمت فرش 

ماشینی طی یک سال اخیر شده است.
امروز مردم بیشــتر به دنبال تامین کاالهای اساسی 
روزانه خود هستند و فرش ماشینی هم به دلیل بحران 
کرونا و هم کاهش قدرت خرید مردم در فروشگاهها 

خاک می خورد. امروز حداقل قیمت یک تخته فرش 
ماشینی بین 1 تا 3  میلیون تومان است و اگر کسی 
طالب فرشی مرغوب تر و باکیفیت تر والبته با متراژ 
بزرگتر  باشد، باید بین 4 تا 10 میلیون تومان هم برای 
هر تخته فرش هزینه کند. شاید مهم ترین علت این 
افزایش قیمت، افزایش قیمت خرید مواد اولیه وارداتی 

)نخ آکریلیک و...( و افزایش تورم است.
بنابراین با توجه به اینکه عماًل اغلب مواد اولیه فرش 
ماشینی مانند نخ اکرلیک، کاالیی وارداتی است، قیمت 
تمام شده فرش ماشینی نیز در این مدت با افزایش 
چشمگیری همراه بود. متاسفانه به دلیل مشکالت 
اقتصادی، تعداد قابل توجهــی از کارخانجات فرش 
ماشینی در شهرهایی مانند کاشان ورشکسته شده 
اند. همچنین شیوع کرونا، بسته شدن مرز ها به دلیل 
شــیوع این بیماری، تحریم ها و … منجر به کاهش 
صادرات فرش ماشینی از یک سو و افزایش هزینه های 

تولید از سوی دیگر شده است. 
محمد هــادی کمالیــان، رئیــس اتحادیه صنف 
فروشــندگان فرش ماشــینی در زمینه با وضعیت 

واحدهای صنفی در این حوزه گفت: کرونا بر فعالیت 
تمام اصناف تاثیر داشته است و صنف فرش ماشینی 
نیز از این امر مستثنی نیســت. از اواخر سال ۹8 که 
شیوع بیماری آغاز شد خسارات بسیاری بر این صنف 
وارد شده است. تالش های بسیاری برای نگه داشتن 
کارگران مشغول به کار در واحدهای صنفی انجام شد 
اما به دلیل اینکه فرش ماشینی اولویت خرید مردم 
نیست بسیاری از واحدها تحت تاثیر این بحران قرار 
گرفتند و مجبور به تعدیل نیرو شدند. برای جلوگیری 
از تعدیل نیرو  به سازمانهای مختلف نامه نوشتیم و 
میزان خسارت صنف را با آمار و ارقام اعالم کردیم، اما 

هیچ حمایتی از این صنف نشد.
کمالیان افزود: از طرفی دیگر به دلیل افزایش 100 
درصدی قیمت مواد اولیه قیمت فرش ماشینی هم تا 
40 درصد افزایش یافت و توان خرید در این روزهای 

کرونایی از مردم گرفته شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی ادامه 
داد: متاسفانه تعطیلی های مداوم نیز تیشه به ریشه 
واحدهای صنفی فروش فرش ماشینی زده و در حالی 

اصناف باید تعطیل باشند که بانک ها باز و به فعالیت 
روزمره خود که یکی از آنها برگشت زدن چک ها است 
ادامه می دهند. اصناف چگونه مي توانند در این مدت 
چک هایي را به طلبکاران خود ارائه دادند با بسته بودن 
مغازه پاس کند. تغییرات سیستم هاي بانکي از جمله 
ضرورت هایي است که دولت باید به آن توجه زیادی 
داشته باشد. این در حالی است که بخش خصوصي 
و اصناف حتي یک نماینده در ســتاد ملي مقابله با 
کرونا ندارند و متأســفانه مدام آسیب مي بینند. این 
تعطیلي ها آثار مخرب چند ماهه براي اصناف دارد. 
بخصوص در صنف ما که هزینه فرشهاي ماشیني و 

موکت باالست.
به گفته وی، بازار فرش از شــیوع کرونا تا حد زیادی 
آسیب دید، تا جایی که فروش این کاال در شب عید 
سال ۹۹ ، 50 درصد نسبت به سال ۹8 کاهش داشت. 
بسیاری از فروشندگان برای اینکه بتوانند کاالی شب 
عید را تامین کنند، چک داده  بودند و تعطیلی بازار 
و کاهش فروش بعد از آن، آنها را با مشکالت زیادی 

مواجه کرد.

تعدیل نیرو و بیکاری گسترده در كارخانجات تولید فرش ماشینی ادامه دارد

فرش ماشینی حداقل 40 درصد گران شد
كاهش صد در صدی فروش فرش ماشینی                                                                                 قیمت یک تخته فرش ماشینی از 3/5  تا 10 میلیون تومان 

شایلی قرائی
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با توجه به موانعی که در ترخیص کاالهای اساسی در 
بنادر وجود داشته و مانع از تسهیل و تسریع ترخیص 
آنها شده است، اخیرا طی جلسه ای بین دستگاه های 
مربوطه، مشکالت اصلی در اظهار، ترخیص و انتقال 
کاالهای اساسی در بازار، بررسی شد و پیشنهاداتی 
برای تسهیل شــرایط طی گزارشی از سوی معاونت 
اقتصادی دولت به رئیس جمهور ارائه شــده است.با 
وجود اقداماتی که در سال گذشته و به ویژه در آبان ماه 
و طی مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای 
تسهیل ترخیص کاال از گمرک و بنادر در دستور کار 
قرار گرفت ،همچنان برخی مسائل موجب مشکالتی 

در این جریان شده است.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش گمرک، تا 
پایان فروردین ماه سال جاری در مجموع 4.2 میلیون 
تن کاالی اساســی در بنادر دپو شده است که از این 
میزان حدود 3.1 میلیون تن در بندر امام خمینی )ره( 
دپو شده است و در مجموع با احتساب کاالهایی که 
در شناورهای کنار اسکله و یا منتظر در لنگرگاه برای 
تخلیه هستند بیش از 5.2 میلیون تن کاالی اساسی 

در گمرک و بنادر وجود دارد. 
اما اخیرا طی جلسه معاونت اقتصادی دولت و دستگاه 
های مربوطه در حوزه تجارت بررسی هایی در رابطه 
با مشکالت اصلی در اظهار، ترخیص و انتقال کاالهای 
اساســی به بازار صورت گرفته و پیشنهاداتی در این 
رابطه مطرح شــد که در نهایت در قالب گزارشی به 
رئیس  جمهور اعالم شده است. این که در این رابطه 
چه مسائلی مطرح بوده و چه پیشنهاداتی ارائه شده 
اســت، ارونقی معاون فنی گمرک ایران به ایسنا  
توضیحاتی ارائه کرد که نشان داد حداقل شش مانع در 
کندی ترخیص کاالهای اساسی سهم داشته و برای 

تعدیل آنها هشت پیشنهاد مطرح شده است .
این مقام مســئول در گمرک ایران با اشاره به برخی 
مشکالت اصلی اعالم شده در رابطه با اظهار، ترخیص و 

انتقال کاالهای اساسی به بازار گفت:  مشکالت تأمین 
و انتقال ارز  ترجیحی از عمده این مســایل است که 
در کنار آن عدم صدور اعالمیــه تامین ارز به صورت 
اعتباری برای کلیه صاحبان کاال که با رویه اعتباری 
کاالهای اساســی را وارد بنادر و گمرک کرده اند نیز 
مورد توجه خواهد بود.وی ادامه داد: طوالنی شــدن 
زمان صدور مجوزهای قانونی، تطویل در صدور مجوز 
بازارگاه وزارت جهاد کشــاورزی، عدم وجود ناوگان 
حمل و نقل متناسب با موجودی کاالهای ترخیص 
قطعی شــده و همچنین عدم تمکــن مالی برخی 
صاحبان کاال جهت پرداخت حقوق ورودی از جمله 
مسائلی است که پیش روی ترخیص کاالها قرار دارد. 
معاون فنی گمــرک ایــران در مورد ایــن که چه 
پیشنهاداتی در رابطه با تسهیل شرایط موجود ارائه 
شده است، بیان کرد که هر یک از دستگاه های مربوطه 
به ویژه بانک مرکزی، گمرک ایــران و وزارت صمت 
باید اقداماتی را جهت تسریع ترخیص کاال در دستور 
کار قرار دهند ، این در حالی اســت که در این جلسه 
پیشنهاد شد بانک مرکزی در رویه ارائه تخصیص  و 
تامین ارز تا حد امکان تعدیالت الزم را به عمل آورده تا 

واردات کاالهای اساسی روان تر صورت بگیرد. 
به گفته ارونقی، گمــرک ایران نیز بایــد به تمامی 
اشــخاصی که واردات به صورت اعتباری انجام داده 
اند اعالم کند که درخواست خود را به بانک مرکزی 
اعالم و این بانک نیز در اسرع وقت نسبت به موافقت 
با درخواست آنها اقدام کند. معاون فنی گمرک ایران 
از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این رابطه را موضوع 
ترخیص ۹0 درصدی کاالهای اساســی اعالم کرد 
و گفت: براساس مصوبه آبان ماه سال گذشته ستاد 
تنظیم بازار، مجوز ترخیــص ۹0 درصدی کاالهای 
اساسی صادر شده بود که تا اسفندماه در جریان قرار 
داشت، اما الزم است که این مجوز تمدید شده و تمامی 

دستگاه های اجرایی در مورد آن هماهنگ باشد. 

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( ضمــن معرفی برخی از صنایع 
پیشــران برای تمرکز بیشــتر بر آن هــا، وعده 
داد که در ســال جــاری 2000 واحد صنعتی 
راکد به چرخــه تولید برگردد.ســعید زرندی 
در یک برنامه تلویزیونی دربــاره برنامه  وزارت 
صمت در ســال جاری که روز گذشــته توسط 
مقام عالی وزارت ابالغ شــد، اظهار کرد: امسال 
در جهت گیــری اعالم شــده، پروژه هایی را در 
قالــب هفت محور اصلی تعریف شــده اســت. 
همچنین با توجه بــه مطالعه رونــد تولید در 
10 ســال گذشــته، مطالعه هم تراز کشورهای 
موفق نزدیک به ما و نیــز تکنولوژی های نوین 
متناسب با انقالب صنعتی چهارم، ۹ صنعت به 
عنوان صنایع پیشــران انتخاب و معرفی شدند 
 تا در کنار ســایر صنایع، به صورت ویژه بر آن ها 

تمرکز شود.
زرنــدی صنایع پایین دســت نفــت و گاز )در 
حوزه های با ارزش افزوده بــاال(، صنایع مرتبط 
به فلزات اساسی )با تاکید بر فوالد آلیاژی، مس 
و طال(، صنایع غذایی و آشامیدنی )محصوالتی 
که قابلیت صــادرات دارند(، نقلیــه موتوری، 
ماشــین آالت و تجهیزات صنعتــی و معدنی، 
حوزه الســتیک، ماشــین آالت و دستگاه های 
برقی و لــوازم خانگی، پوشــاک و محصوالت 
 دانش بنیــان را از جمله این صنایع پیشــران 

اعالم کرد.
وی همچنین درباره وضعیت صنایع معدنی در 
سال گذشته گفت: تا پایان ســال گذشته، 12 
طرح فوالدی به بهره برداری رسید که شامل سه 
طرح در حوزه تولید کنســتانتره، چهار طرح در 
حوزه تولید گندله و چهــار طرح در حوزه تولید 
شمش بود؛ همچنین در سال گذشته تولید کاتد 
مس به 512 هزار تن افزایش پیدا کرد و در حوزه 
آهن با ایجاد ظرفیت های مناسب، تولید از 38.2 
میلیون تن به بیــش از ۶5 میلیون تن افزایش 

پیدا کرد.
زرندی در پایان از هدف گــذاری احیاء 2000 
واحد صنعتــی راکد در شــهرک های صنعتی 

کشــور خبر داد و گفت: با توجه به تحقق برنامه 
سال گذشــته در خصوص فعالســازی 1557 
واحد غیرفعال در این شهرک ها، در سال جاری 
هدف گــذاری برای برگشــت ظرفیــت خالی 
2000 واحــد تولیدی با مســئولیت ســازمان 
 شــهرک های صنعتــی در دســتور کار قــرار 

گرفته است.
یکی از سیاست های وزارت صمت را شناسایی،  
معرفی و توســعه صنایع پیشــران عنوان کرد 
و گفت: سال گذشــته بخش پتروشیمی رشد 
8.۹ درصدی، حوزه تولید ماشــین لباسشویی 
رشد 51.2 درصدی، حوزه آلومینیوم رشد 55 
درصدی و حوزه تولید ســواری و فوالد خام به 
ترتیب 1۹.1 و 7.3 درصد رشد داشته است. در 
بخش لوازم خانگی،  تنهــا راه ادامه و حفظ این 
روند، ورود به بازارهای جهانی و برندسازی است.

وی با استناد به آمار اعالم شــده از سوی بانک 
مرکزی، میزان رشــد تولید در ۹ ماهه ســال 
گذشته را بیش از 7.8 درصد اعالم و با توجه به 
وضعیت تولید،  رشــد تولید برای سال گذشته 
را در حدود 8 درصد عنوان کــرد و گفت: چهار 
محور اصلی در راستای حمایت و توسعه تولید، 
در سال های اخیر مورد توجه و به صورت جدی 
مورد پیگیری قرار گرفت که شامل ساخت داخل، 
استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولید، 
اصالح و تغییر فرآینــد تامین مواد اولیه واردات 
با اجرای سیاســت واردات در مقابل صادرات و 
ارز اشخاص و همچنین ممنوعیت واردات برای 
برخی کاالهای مصرفی بود کــه منجر به ایجاد 
بازار برای تولیدات داخلی شد و در سال جاری، 
در کنار برنامه های جدید، این سیاســت ها نیز 

دنبال خواهد شد.
زرندی ثبات اقتصــاد کالن را یکــی از عوامل 
مهم در رشــد تولید عنوان و تصریــح کرد: در 
وزارت صمت اقداماتی در زمینــه تامین مالی 
هم در بخش بانکــی و هم بازار ســرمایه انجام 
شــد و با توجه به آثــار مثبت ایــن اقدامات، 
 سیاســت های مربوطه در سال جاری نیز دنبال 

خواهد شد.

موانعترخیصکاالهایاساسیبهرئیسجمهوراعالمشد

2000 واحد غیرفعال احیا می شود

۲۰۰۰واحدغیرفعالاحیامیشود
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جزئیات استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی
ایجاد كسب و كارهای نوین تقاضامحور

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان 
می توانند با دریافت مشوق هایی در شهرک های صنعتی مستقر شوند، گفت: این باعث 
نفوذ فناوری در صنایع می شود.معاونت علمی و فناوری با سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران تفاهم نامه ای در راستای توسعه و نفوذ فناوری های نوین در صنایع کوچک 
و متوسط، ارتقا ســطح فنی و کیفی در محصوالت و خدمات فنی و تخصصی، توسعه 
زیرساخت های مورد نیاز نوآوری در سطح کشور و بهبود فضای کسب و کار منعقد کردند.

این تفاهم نامه در راستای بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در شهرک ها و نواحی 
صنعتی در جهت توسعه زیســت بوم نوآوری در سطح کشور منعقد شده است.پیمان 
صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی در گفتگو با خبرنگار مهر 
در خصوص این تفاهم نامه گفت: با توجه به رسالت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در جهت توسعه زیست بوم نوآوری و رونق اقتصاد دانش بنیان این تفاهم نامه 

منعقد شده است.
وی اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران به منظور توسعه 
استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، مشوق های 
حمایتی جهت استقرار فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری در شهرک ها و نواحی صنعتی 
و بکارگیری ظرفیت ها و زیرساخت های موجود، به منظور توانمندسازی و توسعه بازار 
)تجاری سازی( واحدها و مؤسسات فناور کوچک و متوسط، شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور مستقر در مراکز نوآوری، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، نواحی 
نوآوری و سایر شرکت های مستقر شهرک های صنعتی و فناوری و مشاوران مراکز خدمات 

تخصصی فناوری، فراهم کرده است.
صالحی با بیان اینکه در همین راستا، فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری امکان بهره مندی 
از حمایت هایی را برای به دست آوردن زیرساخت خواهند داشت، عنوان کرد: شرکت های 
دانش بنیان و فناور به میزان ۱۰ درصد تشویقی نسبت به کل قراردادی که با صنایع منعقد 
می کنند از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، همچنین شرکت های دانش بنیان و فناور می توانند قدرالسهم بخش نقدی 
موضوع قرارداد خود را در مناطق توسعه یافته به میزان ۲۰ درصد و در مناطق کمتر توسعه 
یافته به میزان ۱۰ درصد پرداخت کنند که این نیز یک مشوق از سوی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده است تا شرکت های دانش بنیان بتوانند به راحتی 

در شهرک های صنعتی مستقر شوند.
وی خاطر نشان کرد: در صورت بهره مندی پیش از موعد، شرکت های دانش بنیان و فناور 
می توانند تا سقف ۱۰ درصد مبلغ قرارداد واگذاری زیرساخت را دریافت کنند.صالحی 
افزود: همچنین اجاره بهای دفاتر شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک های کوچک 
و متوسط نیز، تحت قرارداد شرکت های دانش بنیان و فناور در مراکز خدمات فناوری 
و کسب و کار ایجاد شده در سطح کشور در سال اول استقرار، مشروط به فعالیت مؤثر، 

مشمول مشوق خواهند شد.
معاون نوآوری و تجاری ســازی فناوری معاونت علمی اضافــه کرد: همچنین احداث 
هزار واحد کارگاهی جهت انجام فعالیت های تولیدی برای شرکت های دانش بنیان در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در حال برنامه ریزی است.صالحی با اشاره به مزایای این 
تفاهم نامه خاطر نشان کرد: ایجاد کسب و کارهای نوین تقاضامحور، افزایش بهره وری و 
بهبود فضای کسب و کار در بنگاه های کوچک و متوسط فناور و نوآور، همکاری در توسعه 
کیفی سازی و استانداردســازی محصوالت تولیدی واحدها و بنگاه های دانش بنیان، 
شناسایی و رفع نیازمندی های فناورانه و نوآورانه واحدهای تولیدی و بنگاه های صنعتی 
کوچک و متوسط، بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها از مزیت های این تفاهم نامه به شمار 
می رود.به گفته وی، این اقدامات در جهت شکل گیری خوشه های تخصصی کسب و کار 
متناسب با اولویت ها و بهره گیری از ظرفیت های طرفین جهت تقویت و توسعه زیرساخت 
مورد نیاز مراکز نوآوری و مراکز فنی-تخصصی )پشتیبان فناوری( بوده که منجر به ارتقای 
کسب و کارهای نوین و نفوذ دانش در بنگاه های کوچک و متوسط خواهد شد.وی افزود: 
معاونت علمی و فناوری با هدف استفاده از ظرفیت فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری در 
خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و ارتقای فناوری و رقابت پذیری محصوالت واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط، امکان بهره گیری شرکت های مستقر در شهرک ها و نواحی 

صنعتی از زیرساخت های حمایتی خود را در چارچوب ضوابط فراهم می کند.

پيش بينی دقيق آب و هوا با ابررایانه 1.7 ميليارد دالری
اداره ملی پیش بینی آب و هوا در انگلیس از صرف هزینه چند میلیارد دالری و همکاری 
با مایکروسافت برای تولید ابررایانه ای خبر داده که با دقت باالیی آب و هوا را پیش بینی 
می کند.از این ابررایانه برای مدل سازی تغییرات آب و هوایی و پیش بینی تبعات گرمایش 
زمین نیز استفاده خواهد شد. پیش بینی می شود هزینه نهایی تولید این ابررایانه بالغ بر 
۱.۷ میلیارد دالر باشــد.بخش عمده این هزینه توسط دولت انگلیس تأمین می شود و 
مایکروسافت قابلیت های ابررایانه مذکور را در یک بازه زمانی ده ساله ارتقا می دهد. انتظار 
می رود این ابررایانه از جوالی سال ۲۰۲۲ عملیاتی شود.این بزرگترین سرمایه گذاری 
مالی اداره هواشناسی انگلیس در طول ۱۶۷ سال فعالیت است و دانشمندان امیدوارند 
از ابررایانه مذکور برای پیش بینی دقیق شرایط آب و هوایی نامناسب و تبعات خطرناک 
گرم شدن کره زمین استفاده کنند. ابررایانه مذکور بعد از ساخت یکی از ۲۵ ابررایانه برتر 

جهان خواهد بود.

گسترش بازار محصوالت دانش بنیان؛
پایگاه های صادراتی در سه كشور ایجاد شد

یک شرکت دانش بنیان با ایجاد پایگاه صادراتی در سه کشور گرجستان، قرقیزستان و 
سوریه محصوالت خالق و دانش بنیان را به این سه کشور صادر کرد. محسن مختاری 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان، شرکت ژرفاپژوهان علوم نو گفت: در ابتدای تشکیل 
این شرکت، به صورت تخصصی در حوزه تبادل فناوری محصوالت دارای فناوری 
پیشرفته فعالیت کردیم. پس از ۱۰ ســال فعالیت و کسب تحربه، فعالیت هایمان 
را به شکلی متمرکز تر و تخصصی پیگیری کردیم.مدیرعامل شرکت دانش بنیان، 
شرکت ژرفاپژوهان علوم نو، در ادامه افزود: پس از طی این دوره به صورت تخصصی 
وارد حوزه صادرات محصوالت فناورانه، خالق و دانش بنیان شدیم. در ابتدا با کمک 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲ پایگاه صادراتی در کشورهای گرجستان 
و قرقیزستان تاسیس کردیم. مرکز صادراتی تاسیس شده در گرجستان  در 4۰۰ متر 
مربع و مرکز قرقیزستان در ۲۰۰۰ متر تاسیس شد.این فعال دانش بنیان، با اشاره به 
اهمیت نقش صادرات در توسعه محصوالت و شرکت های دانش بنیان و خالق، ادامه 
داد: در این کشورها، از تجار دعوت می کردیم تا پس از بازدید از محصوالت ایرانی، با 
مزیت ها و قیمت آن آشنا شوند. سپس جلسات تخصصی تر برگزار می شود و در نهایت 
قرارداد فروش و صادرات منعقد می شد. مختاری با اشاره به فعالیت های صادراتی 
شرکت، افزود: با توجه به تجربه کسب کرده در ادامه صادرات را با سرمایه گذاری درهم 
آمیختیم و بر روی محصوالت فناورانه صادراتی سرمایه گذاری کردیم. در واقع  در ابتدا 
یک ارزیابی از شرکت انجام می دهیم تا ببینیم که محصول شرکت، قابلیت صادرات 
دارد یا خیر. پس از آن، مطالعات بازار آغاز می شود تا میزان استقبال بازار صادراتی از 
این محصول بررسی شود و یک نیاز سنجی صورت گیرد.وی همچنین بیان کرد: در 
حال حاضر با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک مرکز صادراتی در 
شهر حلب سوریه تاسیس کرده ایم. بی شک در این کشور، ظرفیت بسیار قابل توجهی 
برای محصوالت ایرانی وجود دارد. شرکت های خالق، فناور و دانش بنیان می توانند با 
معرفی کاالهای خود به شرکت های دانش بنیان صادراتی که از سوی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، برای توسعه صادرات، ماموریت یافته اند، بازارهای خود 

را توسعه ببخشند.

اخبار

فعاالنحوزهاقتصاددیجیتال۱۴۰خدمتتخصصیدریافتمیکنند
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریازایجادپلتفرماقتصاددیجیتالبرایارائه۱۴۰خدمتتخصصیبهفعاالناینحوزهخبرداد.اینپلتفرمفضاومرجعیبرایارائهدادههایحوزهاقتصاددیجیتالدرکشور
است.دراینمرکزمجازیبیشاز۱۴۰خدمتمختلفبهاستارتآپهایدیجیتالارائهمیشود.اطلساقتصاددیجیتالایرانباحمایتستاداقتصاددیجیتالوهوشمندسازیمعاونتعلمیوفناوریریاست
جمهوری،توسطیکشرکتفناوریراهاندازیشدهاست.اینپایگاهدادهباجمعآوریوتحلیلحوزههایدانشی،فناورانهوکاربردیاقتصاددیجیتالدرایرانسعیبرآنداردکهازیکسووضعیتفعلیگستره

اقتصاددیجیتالدرکشورراترسیمکندوازسویدیگربهعنوانیکسیستمتحلیلیپشتیبانیازتصمیمبرایسیاستگذاران،فناورانوپژوهشگراناینحوزهایفاینقشکند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری 
و امــور طرح هــای وزارت 
صمت گفت: برآورد می شود 
که حــدود 4 تــا ۶ درصد از 
اســتخراج جهانــی رمزارز 
در ایران انجام می شــود، این اســتخراج غیرقانونی و 

زیرزمینی است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت 
صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش استخراج مراکز 
مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز 
بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دالر می شود. به نظر 
می رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز 
استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال 
هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم نخواهد بود.

علیرضا هادی در مورد اســتفاده از رمزارز ها در حوزه 
تجارت اظهار کرد: اگر رمزارز هایی که استخراج شده اند 
به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت کشور 
قرار بگیرند می توانند کمک کننده باشند، اما متاسفانه 

میزان رمز استخراج شده در کشور آمار کمی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون به دلیل اینکه فعالیت 
رسمی خود را تازه آغاز کرده اند رمزارز قانونی چندانی 
تولید نشــده است. ضمن اینکه اســتخراج کنندگان 
مخیر هســتند که مالیات بدهند و رمزارز را نگه دارند 
یا مالیات صفر شود و رمزارز را به بانک مرکزی تسلیم 

کنند. پس تعداد زیادی نگــه می دارند به این امید که 
بعد ها با قیمت باالتری بفروشــند. پس خیل عظیمی 
 از این ها اصــال به تجــارت خارجی کشــور نخواهد

 رسید.
هادی در ادامــه افزود: بانک مرکزی اســتفاده از رمز 
ارز هــای حاصل از اســتخراج را برای تجــارت مجاز 
کرده اســت و آن ها رمزارز ســفید نیز گفته می شود 
که عدد بزرگی را دربر نمی گیرنــد. بانک مرکزی که 
مسئول سیاست گذاری در این مورد است رمز ارز های 
حاصل از مبادلــه را برای مصارف ایــن چنینی مجاز 
نمی شــمارد. با این حال هر میزان هم که رمز ارز های 
حاصل از اســتخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از 
آن در تجارت خارجی وجود دارد، اما متاسفانه به علت 
میزان کــم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی کشــور 
ندارد. یک بخش از درآمد هم بایســتی برای واردات 
تجهیزات و دستگاه های استخراج رمزارز صرف شود، 
چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی دارند 
 باز هــم بخش بزرگی بــرای تجــارت خارجی حذف 

خواهد شد.
مدیــرکل دفتــر ســرمایه گذاری و امــور طرح های 
وزارت صمت در پاســخ به ســوالی در مورد راه های 
افزایش اســتفاده از رمزارز ها در تجــارت گفت: ما در 
دستورالعمل هایی که برای صدور مجوز صادر کرده ایم، 
حداقل سخت گیری ها را گذاشته ایم و محدودیت های 
چندانی نداریــم تا افراد به صــورت قانونی کار کنند، 
بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود 

ندارد.

وی اضافــه کــرد: مذاکراتــی بــا بانــک مرکــزی 
و ســازمان توســعه تجــارت بــرای اســتفاده از 
 رمزارز هــا در تجــارت و واردات انجــام شــده

 است. 
هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز خاطرنشان 
کرد: اســتخراج رمزارز بیشــتر به قیمت رمز ارز ها و 
جذابیت آن برای افراد است، اینکه ما آن ها را در تجارت 
خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج 
تاثیرگذار اســت، اما نقش اصلــی را بخش اقتصادی 

موضوع بازی می کند.
 وی با اشــاره بــه آمار مجوز هــای صــادره و میزان 
اســتخراج در کشــور گفت: در مجموع ۲۳۳۳ فقره 

جواز تاســیس و ۱۵ فقره پروانه بهره بــرداری برای 
رمزارز ها صادر شده اســت. برآورد می شود که حدود 
4 تــا ۶ درصد از اســتخراج جهانی رمــزارز در ایران 
 انجام می شود، این اســتخراج غیرقانونی و زیرزمینی 

است.
هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش استخراج 
مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با 
نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دالر می شود. 
به نظر می رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام 
رمزارز استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در 
یک سال هم پاســخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم 

نخواهد بود.

ظرفيت پردازش استخراج مراكز مجاز 6۵0 هزار تراهش برثانيه است 

استخراج ۴ تا ۶ درصد از رمزارز ها در ایران
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی، 
مستندات مرتبط با اختالل صورت گرفته توسط 
اپراتورها که باعث محدودیت دسترســی کاربران 
به نرم افزار کالب هاوس شــده  را منتشــر کرده 
و اگر اپراتورها نســبت به رفع ایــن محدودیت یا 
اختالل اقــدام نکنند، رگوالتوری موظف اســت 
تا زمان رفع تخلف، روزانه تا ســقف ۵۰ میلیارد 
تومان، اپراتور متخلف را جریمه کند.کالب هاوس 
یک اپلیکیشن چت صوتی است که این روزها در 
ایران طرفداران بســیاری پیدا کرده است و مانند 
هر اپلیکیشن خارجی دیگری، شــایعاتی مبنی  
بر مسدود شــدن آن به گوش می رســد. اواسط 
فروردین ماه، محمدجعفر منتظری -دادستان کل 
کشور - درباره اینکه آیا فیلتر "کالب هاوس" در 
دستور کار قرار دارد یا خیر؟ گفته بود: هنوز راجع 

به این مساله تصمیم گیری نشده است.
پس از آن و هنگام یکــی از گفت وگوهایی که در 
کالب هاوس در جریان بود،  این اپلیکیشــن دچار 
اختالل شــد و محمدجواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات - در واکنش به قطع 
مکرر ارتباط اعضای نشست و مطرح شدن گمانه 
فیلتر شدن کالب هاوس، گفت: کالب هاوس فیلتر 
نیست و مشــکالتی که برای کاربران ایجاد شده 
ممکن است ناشی از مســائل فنی باشد. »فیلتر 
کردن«، قواعــد خاص خــودش را دارد و نباید با 
مطرح کردن »فیلتر شدن کالب هاوس«، اقدام به 

تشویش اذهان عمومی کرد.
با وجود این، اختالالت ادامه داشــت تا زمانی که 
یکشنبه ۲۲ فروردین، ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات 
با ارســال هشــداری به ســه اپراتور همراه اول، 
ایرانسل و مخابرات ایران، ۲4 ساعت فرصت داد تا 
اختالل مشهود در شبکه اجتماعی کالب هاوس را 

برطرف کنند.در نهایت هیات وزیران در جلســه 
۲۹ فروردیــن ۱4۰۰ بــه پیشــنهاد مشــترک 
وزارت خانه هــای ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
امور اقتصادی و دارایی و اطالعات و سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و به منظور حفظ حق دسترسی 
شــهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، 
نســبت به تعیین میــزان و نحــوه جریمه ایجاد 
محدودیت در دسترســی شــهروندان و کاربران 
بــه خدمات فضای مجــازی خــارج از روال های 
تعیین شــده قانونی توســط کارورها )اپراتورها( 

تصمیم گیری کرد.
به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، 
اختالل یا انســداد در نرم افزارها، تارنماها )وب-

گاه هــا(، برنامه هــای کاربردی و ســایر خدمات 
مبتنی بر فضای مجازی از ســوی کارورها )خارج 
از روال های تعیین شده قانونی(، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات )ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی( موظف اســت با جمع آوری 
مســتندات فنی، ظرف )۲4( ساعت محدودیت، 
اختالل یا انســداد را به کارورها اعالم و همزمان 
مراتب محدودیت، اختالل یا انســداد را در پایگاه 

اطالع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتــی که کارورهــا ظرف مدت 
۲4 ساعت از زمان اعالم ســازمان نسبت به رفع 
محدودیت، اختالل یا انسداد اقدام نکنند، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا 
زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان، 
کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است 
با اعالم ســازمان مبالغ را به حســاب خزانه  داری 

کل کشور واریز کند.اگر پس از یک هفته از اعالم 
سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، 
اختالل یا انســداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز 
است عالوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق 
یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت 
دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختالل 
پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات 
اسالمی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از 

سوی سازمان یادشده اقدام خواهد شد.
در  این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، مســتندات مرتبط بــا اختالل عمدی 
صورت گرفته توســط شــرکت مخابرات ایران، 
شــرکت ارتباطات ســیار ایــران )همــراه اول( 
و شــرکت خدمات ارتباطی ایرانســل که باعث 
محدودیــت دسترســی کاربــران بــه نرم افزار 
 کالب هاوس شده بود را در یک گزارش فنی منتشر

 کرد.
طبق گــزارش فنی ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، DNSهای )خدمات دهندگان 
نــام دامنــه( همــراه اول در پاســخ بــه دامنه 
clubhouseapi.com، آدرس صفحه پیوندها 
را به کاربر بازمی گرداننــد که این موضوع موجب 
مسدودســازی کالب هاوس در این اپراتور شده 
اســت.تغییر دیگر در روش مسدودســازی است 
که به جــای بازگردانــدن آدرس پیوندها، اقدام 
به عدم پاســخ به ســایت مذکور کرده اســت، 
به نحــوی که پاســخی بــرای درخواســت این 
دامنه ها از ســوی DNS ســرورهای این اپراتور 
داده نمی شــود، امــا با DNSهای دیگر پاســخ 

داده می شــود و این موضوع نشــان می دهد که 
 این دامنه به روی DNSهــای اپراتور همراه اول 

مسدود شده است.
در اپراتور ایرانسل مسدودسازی به صورت IP در 
برخی مناطق انجام شده است، به این صورت که 
www.clubhouseapi. های دامنــهIP ابتدا

com اســتخراج شــده و ســپس روی روتر آن 
اپراتور مسدود شده اســت. اپراتور ایرانسل اقدام 
به مسدودســازی در برخی مناطق خود کرده و 
در برخی مناطق دیگر انســداد را حذف می کند و 
این انســداد به گونه ای به نظر می رسد که کاربر 
احساس می کند برنامه کالب هاوس دچار اختالل 
اســت. برای مثال ایرانســل برنامه کالب هاوس 
را در مرکز کشــور مســدود می کند و در مناطق 
غربی سیاســتی برای آن اعمال نمی کند، پس از 
مدتی این سیاســت تغییر می کند و کالب هاوس 
 در غرب کشــور مســدود و در مناطــق مرکزی

 باز می شود.
روش دیگــر اختــالل در ایــن اپراتــور، حذف 
بسته هاســت. بعد از برقراری ارتباط بین کاربر و 
سامانه مرکزی نرم افزار، تجهیزات شبکه اپراتور با 
درصد باالیی بسته های ارتباطی را حذف می کند 
و این کار باعث اختالل شدید می شود و پیام رسان 
مکررا جهت برقراری مجدد ارتباط، اقدام می کند 
و کاربر پــس از طی زمان انتظــار طوالنی به این 
نتیجه می رسد که ارتباط ممکن نیست.در شرکت 
مخابرات ایران نیز مسدودسازی به صورت آدرس 
IP انجام شده است، به این صورت که ابتدای IP

 www.clubhouseapi.com های دامنــه
استخراج شده و سپس بر روی روتر اپراتور مسدود 
شده است. این انسداد به گونه ای به نظر می رسد 
که کاربر احســاس کند برنامه کالب هاوس دچار 

اختالل است.

تحلیلگران می گویند تالش هفته گذشته اونس طال برای عبور 
از مرز ۱۸۰۰ دالر که پیش از این شکسته شده بود، می تواند 
کمک کند این فلز ارزشمند به باالی مرز ۱۹۰۰ دالر بازگردد.

اگرچه یورش اونس طال برای شکستن مرز ۱۸۰۰ دالر تا این 
لحظه ناموفق بوده است اما تحلیلگران نسبت به روند قیمت 
کوتاه مدت طال خوشــبین مانده اند. این دورنمای مثبت تا 
حدود زیادی تحت تاثیر دو عامل شامل ریزش اخیر بیت کوین 
و برنامه جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا برای افزایش نرخ 

مالیات آمریکایی های پولدار است.
بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با چهار 
دالر و ۲۰ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۷۷۷ دالر و 
۸۰ سنت بسته شد. بهای معامالت این بازار برای کل هفته ۰.۱ 
درصد کاهش ثبت کرد.دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کاال در 
شرکت آر جی او فیوچرز در این باره به کیتکونیوز گفت: پس از 
این که طال از پایینترین قیمت اخیر خود بهبود پیدا کرد، می 
توانیم شاهد روند صعودی طال باشیم و هفته جاری به دلیل 
ریزش بیت کوین و تصمیم مالیاتی بایدن، می تواند محرکی 

برای باال بردن قیمت این فلز ارزشمند باشد.
ریزش بیت کوین

 این رمز ارز محبوب روز جمعه بیش از ۹ درصد ریزش کرد و 
بدترین رکورد هفتگی خود در دو ماه گذشته را به ثبت رساند. 
بیت کوین روز جمعــه در پایین مرز ۵۰ هزار دالر ایســتاد. 
تجدید نوسان منفی در بیت کوین می تواند به نفع طال باشد 
که محبوبیت خود را در رقابت با بیت کوین از دست داده است.

چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه السال فیوچرز 
اظهار کرد: نمودار بیت کوین اندکی منفی به نظر می رسد. بیت 
کوین یکی از دالیلی بوده که طال را از صعود بازداشته است. 
بعضی از خریداران  طبیعی طال، خریدار بیت کوین شدند و 
اگر بیت کوین پایین بماند، تالش بعدی طال برای صعود ممکن 

است حمایت شود و این فلز ارزشمند ممکن است بعضی از 
خریداران را از بیت کوین به سمت خود جلب کند. سطح 4۸ 
هزار دالر بیت کوین سطح مهمی است که باید زیر نظر داشت. 
این سطحی است که در آن حمایت فنی وجود دارد. بیت کوین 
می تواند تا مرز 4۳ هزار دالر عقب نشینی کند که میانگین 
قیمت ۲۰۰ روزه است. این رمزارز از زمانی که قیمت 4۵ هزار 
دالر را در فوریه شکست، پایین این قیمت معامله نشده است.

برنامه بایدن برای افزایش مالیات ثروتمندان
طبق گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، پیشنهاد بایدن 
به معنای آن است که نرخ های مالیات فدرال برای بعضی از 
سرمایه گذاران می تواند به میزان باالی 4۳.4 درصد باشد.به 
گفته پاویلونیس، بعضی از باالترین مالیاتهای رشد سرمایه در 
جهان ۳۰ درصد بوده و عمدتا در حدود ۲۰ درصد است. این 
نرخ بسیار باالست و با برنامه های هزینه زیرساخت بایدن ممکن 
است با رکود تورمی روبرو باشیم. رکورد تورمی دوره ای است که 
تورم با افت تولید ناخالص داخلی همراه می شود.برنامه بایدن 
بر با بازارهای سهام، رمزارزها و مهمتر از همه دالر آمریکا تاثیر 

می گذارد که رابطه معکوسی با قیمت طال دارد.
اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل 
کوین گفت: به نظر می رسد دالر چندان به سیاستهایی که 
از سوی واشنگتن اعالم می شــود از جمله پیشنهاد افزایش 
مالیات رشد سرمایه که توســط دولت بایدن پیشنهاد شده 
است، عالقمند نیست. همچنین یکی از ابتکارهای بزرگ بعدی 
هزینه زیرساخت است. هر دوی این عوامل به دالر آسیب می 

زند و این وضعیت برای طال مثبت خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ساختار مالیاتی برای سرمایه 
گذارانی که سرمایه زیادی به دالر آمریکا نگه می دارند، جذابیت 

کمتری پیدا کند، آنها مکان های دیگری را برای سرمایه گذاری 
پیدا می کنند. اگر مالیات جدید محبوبیت آمریکا به عنوان یک 
مقصد سرمایه گذاری جذاب را کمتر کند، مردم انگیزه کمتری 
برای نگهداری پول به دالر آمریکا خواهند داشت. این مسئله 
به قدرت خرید دالر به صورت کلی آسیب خواهد زد. همچنین 
بازارها تورم را فراموش نمی کنند که گفته می شود محرک 
بزرگی برای رشد قیمت طال در اواخر امسال خواهد بود. میلمان 
افزود: انتظارات تورمی به باالترین حد در سال های اخیر رسیده 
است. ما تورم زیادی مشاهده نکرده ایم اما با هزینه زیرساخت 
که در پیش است، بازارها تصور می کنند که در مقطعی این امر 

تورم را افزایش خواهد داد.
عبور از مرز ۱۸۰۰ دالر

پاویلونیس اظهار کرد: به محض اینکــه اونس طال به باالی 
۱۸۰۰ دالر صعود کند، حرکت طال به قیمت باالتر می تواند 
بزرگتر شود زیرا ســطوح مقاومتی کمتری وجود خواهند 
داشت. طال و نقره عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت و در 
مســیر صعود در بلندمدت قرار دارند. اگر طال باالی ۱۸۰۰ 
دالر بسته شــود، می تواند به سرعت به ســمت ۱۹۰۰ دالر 

حرکت کند.
ندوس هم پیش بینی کرد: برای این که اونس طال از ســطح 
۱۸۰۰ دالر عبور کند، شاخص دالر آمریکا باید به پایین ۹۰ 
واحد نزول کند. طال هفته گذشته عملکرد بدی نداشت و تا 
زمانی که باالی ۱۷۶۵ دالر بسته شود، هفته مثبتی خواهد 
داشت. دلیل این که ۱۸۰۰ دالر به سطح مقاومتی قوی تبدیل 
شده این است که سطح ۱۸۰۶ دالر میانگین قیمت ۱۰۰ روزه 
برای طال اســت و احتمال این که طال به ۱۸۰۰ دالر صعود 
کند، وجود دارد و با این همه صحبتی که از تورم می شود، این 

که طال عملکرد بهتری نداشت، تعجب برانگیز است.میلمان 
خاطرنشــان کرد اگر مرز ۱۸۰۰ دالر شکسته شود، فضای 
زیادی برای صعود طال به سمت مرز ۱۹۰۰ دالر وجود دارد. با 
این حال در هفته جاری انتشار آمار اقتصادکالن مثبت ممکن 

است فشار نزولی در بازار ایجاد کند.
آمار اقتصادی مهم هفته جاری

هفته جاری آمارهای اقتصادکالن متعددی منتشر می شوند 
اما مهمترین رویداد هفته جاری نشست سیاست پولی دو روزه 
بانک مرکزی آمریکا خواهد بود که بعد از ظهر روز چهارشنبه 
به پایان می رسد و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، 

رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار می شود.
جیمز نایتلی، اقتصاددان بین المللی ارشد موسسه ING در 
این باره پیش بینی کرد: بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی 
را بدون تغییر خواهد گذاشــت و سیاست گذاران آمریکایی 
دوباره تایید خواهند کرد که تغییر در موضع پولی آنها تا زمان 
پیشرفت قابل توجه احیای اقتصادی وجود نخواهد داشت. 
تصمیم سیاســت پولی بانک مرکزی ژاپن نیز روز سه شنبه 

اعالم می شود.
 روز پنجشنبه روز مهمی برای رصد آمار اقتصادی خواهد بود. 
در این روز آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه 
ماهه اول، شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری و فروش خانه 
اعالم می شود. تحلیلگران همچنین منتظر انتشار گزارش 
ســفارش کاالهای بادوام آمریکا در روز دوشــنبه، شاخص 
قیمت خانه و شاخص اعتماد مصرفی CB در روز سه شنبه، 
شــاخص قیمت  PCE در روز جمعه خواهند بود.بر اساس 
گزارش کیتکونیوز، عالوه بر این آمار بایدن قرار است نخستین 
ســخنرانی خود را در یک  جلسه مشــترک کنگره در روز 
چهارشنبه انجام دهد. بازارها منتظر شنیدن جزئیات بیشتر 

درباره طرح های افزایش مالیات وی هستند.

نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان به خدمات فضای مجازی

روزشماری برای جریمه اپراتورهای مختل کننده کالب هاوس

آیا ریزش بیت کوین قیمت طال را باالتر خواهد برد؟


