
در شرایطی قرار اســت پروازهای فوق العاده ای از ایران به مقصد کشورهای 
ممنوعه ای مانند هند و فرانســه برقرار شــود که از ابتدا قرار بود پرواز به این 
کشورها ممنوع شود اما این ممنوعیت به صورت یکطرفه اعالم شده بود و به 
گفته مسئوالن آن ها امکانی برای بازگشــت نداشتند.پروازهای فوق العاده به 

مقاصد ممنوعه؛ اجنتاب ناپذیر اما ...
به گزارش ایسنا، در پی شــیوع و خیز موج چهارم کرونا در ایران، کشورهای 
دیگری از جمله هند و فرانســه به لیســت ممنوعه اضافه شــدند و قرار بود 
پروازهای مسافری بین آن ها ممنوع شود اما از همان ابتدا پروازهایی به هند 
و بعضا فرانســه البته با قیمت های نجومی و سر به فلک کشیده انجام می شد 
و انتقادهایی را متوجه خود کرد.در این میان مســئوالن سازمان هواپیمایی 

کشوری در پاســخ به این انتقادات و ابهامات اعالم کردند که پروازهای انجام 
شــده به این مقاصد به صورت یکطرفه و البته با ایرالین هــای خارجی و به 
صورت غیرمستقیم انجام می شود اما مسافران باید بدانند که برای بازگشت 
به ایران تا باقی ماندن ممنوعیت های کرونایی نمی توانند اقدام کنند.محمد 
حسن ذیبخش –سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری- در این باره به 
ایســنا گفته بود: مردم می توانند با پروازهای کانکشنی ایرالین های خارجی 
به هند ســفر کنند، اما تا اطالع ثانوی و تغییر نکردن مصوبات در این زمینه 
هیچ یک از مســافرانی که به هند و پاکستان یا کشورهای ممنوعه سفر کرده 
اند اجازه ورود به کشور را ندارند.ابولقاســم جاللی –معاون هوانوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری – نیز با بیان اینکه هیچ مسافری از 

کشورهای هندوســتان و پاکســتان نمی پذیریم، در این باره به ایسنا گفت: 
بر اساس دستور ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص شیوع و بروز ویروس 
جهش یافته نوع جدید کرونا در هندوســتان و پاکســتان و به منظور رعایت 
دستورالعمل ها و مراقبت های تشدید یافته  در مبادی مرزهای هوایی انتقال 
مسافران به صورت مستقیم و غیر مستقیم از کشورهای هندوستان و پاکستان 
تا اطالع ثانوی ممنوع اســت. همچنین نظارت کامل ســازمان هواپیمایی 
کشــوری جهت جلوگیــری از پذیرش مســافران به صورت غیر مســتقیم 
 از مبدا این کشــورها با همکاری پایگاه مراقبت بهداشــت مرزی بر اســاس 

دستور المعل ها اقدام خواهد شد.
این درحالی است که پس از حدود دو هفته از اعالم این ممنوعیت، قرار است 

پروازهای فوق العاده ای به هند و فرانسه انجام شود. چرا که ذیبخش در این باره 
اعالم کرد: گرچه پرواز بین ایران- هند و ایران- فرانسه همچنان ممنوع است 
و تمام پروازها لغو شده اما به درخواست وزارت امورخارجه برای بازگرداندن 

ایرانی های مقیم یا مسافر در این کشورها دو پرواز انجام می شود.
حاال با وجود اینکه ممنوعیت های پــروازی نمی تواند به صورت دائمی برقرار 
باشد و مسافران و ایرانیان سفر کرده به این کشورها نمی توانند خاطرات تلخ 
خیابان خوابی ایرانی های مسافر لندن را تکرار کنند اما نباید به مردم پس  از 
اعالم ممنوعیت پرواز اجازه سفر به این کشورها از هر طریقی )با پرواز خارجی 
یا ایرانی و پرواز مستقیم یا غیر مستقیم( داده می شد که امروز مجبور باشیم 

آن ها را به کشور برگردانیم.

یوتیوب در راســتای رقابت با تیــک تاک، یک 
صندوق ۱۰۰ میلیــون دالری را برای پرداخت 
پول به تولیدکنندگان محتوا در سرویس ویدیویی 

Shorts ایجاد می کند.
به گزارش ایســنا، یوتیوب در یک پست وبالگ 
اعالم کــرده آمــاده تامیــن مالی ســازندگان 
کلیپهــای ویدیویی در ســایت خود اســت که 
دســتورالعملهای ایــن ســرویس را دنبال می 
 کنند نه فقط کســانی که واجد برنامه تبلیغاتی

 باشند.
این صنــدوق در ماههای آینــده راه اندازی می 
شود و امســال و ســال آینده به تولیدکنندگان 
محتوا پول پرداخــت خواهد کــرد. یوتیوب از 
طریق این صندوق هر ماه به هزاران تولیدکننده 
که برای ســرویس Shorts ویدیو می ســازند 
و ویدیوهای آنها بیشــترین بازدید را دارد، پول 
پرداخت می کند. همچنین اســتفاده آزمایشی 
 از تبلیغــات را در این ســرویس آغــاز خواهد 

کرد.
تشــکیل صندوق برای تولیدکنندگان محتوا در 
ســرویس Shorts، جدیدترین اقدام در رقابت 

برای جلب شــخصیتهای آنالینی اســت که از 
موفقیت سرویس ویدیویی تیک تاک انگیزه پیدا 
کرده اند. شرکت اســنپ پاییز گذشته صندوق 
جدیدی را بــرای پرداخت پول به کســانی که 
بهترین عملکــرد را در ســرویس ویدیویی این 
شرکت داشــته اند، راه اندازی کرد. فیس بوک 
هم تالش کرده ستاره های مجازی را جذب کند 
و ضمن کپی بــرداری از قابلیتهــای تیک تاک، 
تبلیغات بیشتری را در ویدیوهای کوتاهتر خود 

معرفی کرد.
یوتیوب که بخشی از گوگل اســت، ستاره های 
تیک تاک را استخدام کرده است و با اعالم فعالیت 
صندوق ۱۰۰ میلیــون دالری، قابلیتهای خود 
را توســعه می دهد تا تولید ویدیو برای سرویس 
Shorts را راحت تر کند. بخشی از موفقیت تیک 
تاک، راحتی ساخت ویدیو در تلفنهای هوشمند 

بوده است. 
یوتیوب پیش از رقیبان شبکه اجتماعی خود، به 
تامین مالی تولیدکنندگان محتوا می پرداخت. 
این شرکت بیش از یک دهه است فروش تبلیغات 
را با ســازندگان ویدیو تقســیم می کند و باعث 

شکل گیری کسب و کاری شده که سال گذشته 
۱۹ میلیارد دالر از فروش تبلیغات درآمد داشت.

با این حال بسیاری از فعاالن یوتیوب موفق نشده 
اند مخاطبان دائمی جذب کنند و این ســایت را 
ترک کرده یا به تولید در تیک تاک و اینستاگرام 
روی برده اند. یوتیوب ســرویس Shorts را در 
ســال ۲۰۲۰ معرفی کرد و ابزارهای متعددی را 
برای ســازندگان ویدیو عرضه کرد تا درآمدزایی 
را بــه فراتر از حــوزه تبلیغات گســترش دهد. 
گوگل به ســرمایه گذاران اعالم کرد ســرویس 
Shorts تا مارس بیــش از ۶.۵ میلیارد بازدید 
روزانه داشت که تقریبا دو برابر آمار دسامبر بود. 
یوتیوب هفته گذشته به همه کاربران در سایت 
 خود اجــازه داد در Shorts ویدیــو بارگزاری

 کنند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، الگوریتم یوتیوب 
برای نمایش دادن ویدیوها در رده باالتر، از سال 
۲۰۱۲ زمان مشاهده را در اولویت قرار داده است. 
ایمی سینگر، مدیر یوتیوب در یک پست وبالگ 
صندوق جدید را نخســتین گام در شکل گیری 

مدل کسب و کار برای Shorts توصیف کرد.

طبق وضعیت بــازار موبایــل، نگاه ها بــه بازار 
تلفــن همــراه در اردیبهشــت ماه به شــدت 
کم رنــگ شــده و در نتیجه آن قیمــت موبایل 
 با کاهــش ۱۰ تــا ۱۵ درصــدی همــراه بوده

 است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ایــن روزها بازار 
تلفن های همراه هوشمند با کاهش شدید تقاضا 
روبه رو شده که در قبال این موضوع کاهش قیمت 
را در این بازار به دنبال داشته است. هرساله با آغاز 
ماه مبارک رمضان بازارها با رکود همراه می شوند و 
قیمت اجناس روند نزولی را با خود به همراه دارند 
و به دنبال آن بازار موبایل نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. اما در این سال های اخیر با شیوع ویروس 
کرونا و بوجود آمدن محدودیت های حاصل از آن، 
تقاضا در بازار تلفن های هوشمند بیش از گذشته 
کاهش پیدا کرد و در کنــار آن افزایش واردات و 
دپوی این محصول در ماه های گذشته از دالیل 

دیگر کاهش و افت قیمت در این بازار است.
طبق مشــاهدات انجام شــده در ماه های اخیر 
افرادی که توان و قابلیت خرید تلفن های هوشمند 
را داشتند، خرید خود را در اسفند و فروردین ماه 

انجام داده و اکنون دیگر خرید و فروش تلفن های 
هوشــمند به ندرت در این بازار دیده می شود و 
همانند گذشته نمی باشــد. همچنین نرخ ارز در 
ماه های گذشــته بصورت مداوم با نوسان همراه 
بوده و تصور ادامه داشتن این روند کاهشی در بین 
اقشار مردم بوجود آمده است. در نتیجه خیلی ها 
منتظر کاهش بیشتر نرخ ارز هستند که در نتیجه 
آن به کاهش قیمت تلفن های هوشمند در بازار 

موبایل برسند.
دی ماه سال گذشــته، پس از تخصیص ارز بانک 
مرکزی به شرکت های واردکننده، قیمت گوشی 
با کاهش ۱۵ درصدی همراه بود و قیمت موبایل 
در آن زمان  به کمترین حد خود طی ۶ ماه رسید. 
اسفند ماه سال گذشــته، ۱ میلیون و ۹۰۰هزار 
دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و در ادامه در 
فروردین ۱4۰۰ حدود ۱ میلیون دستگاه گوشی 

وارد کشور شد.
پس از افزایــش واردات و دپــوی موبایل ها و به 
دلیل اشباع بازار موبایل، واردکنندگان تلفن های 
هوشــمند مجبور به فروش این کاالها پایین تر 
از قیمت اصلی شــدند و مدعی بودند که ســود 

قانونیشــان از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا 
کرده است.

در اوایــل اردیبهشــت ماه محمدرضــا عالیان، 
ســخنگوی انجمن واردکننــدگان موبایل بیان 
داشــت: واردکننــدگان تلفن های هوشــمند 
با مشــکل ثبت ســفارش کاال مواجه شده اند و 
باتوجه به اشــباع بازار از این کاال اگر اجازه ثبت 
ســفارش به واردکنندگان داده نشــود، ممکن 
اســت روند قیمت ها دچار تغییر شود. همچنین 
پیش بینی ها بــه این صورت اســت کــه روند 
 کاهش قیمت موبایل تا انتهــای فصل بهار ادامه

 داشته باشد.
بررســی وضعیت ها نشــان می دهد روند خرید 
گوشی در اردیبهشــت ماه کامال کاهش یافته و 
قیمت این کاال به صورت مجدد ۱۰ تا ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.
در هرصورت، ادامه وضعیت بازار و واردات نشان 
می دهد تلفن های هوشــمند همچنان به راحتی 
در بازار قابل دسترس هستند و حداقل در فصل 
بهار مشــکلی برای تامین بازار ایــن کاال بوجود 

نخواهد آمد.

جدیدترین گــزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت 
نفت سنگین ایران پس از پنج ماه متوالی افزایش، ماه 
میالدی گذشته دو درصد در مقایسه با مارس کاهش 
پیدا کرد.به گزارش ایســنا، قیمت نفت سنگین ایران 
در آوریل به ۶۳ دالر در هر بشکه رسید که در مقایسه 
با قیمت ۶4 دالر و ۳۰ ســنت در مــارس، یک دالر و 
۳۰ سنت معادل دو درصد کاهش پیدا کرد.میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون 
۶۰ دالر و ۷۵ سنت در مقایسه با 4۱ دالر و ۳۷ سنت 
در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.ارزش سبد نفتی 
اوپک در آوریل به ۶۳ دالر و ۲4 ســنت در هر بشکه 
رسید و در مقایســه با ۶4 دالر و ۵۶ سنت در مارس، 

یک دالر و ۳۲ ســنت معادل دو درصد کاهش نشان 
داد اما همچنان در باالترین سطح از ژانویه سال ۲۰۲۰ 
تاکنون قرار دارد. ارزش گریدهای نفتی ســبک این 
سبد ماه میالدی گذشته کاهش پیدا کرد اما گریدهای 
ترش کاهش کمتری نسبت به قیمت پایه نفت دوبی 
داشتند.قیمت معامالت نفت خام پس از پنج ماه رشد 
متوالــی، در آوریل به دلیل ابهام نســبت به دورنمای 
تقاضا که ناشی از شیوع کووید ۱۹ در بخشهای متعدد 
جهان به فواصل زمانی مختلف بود، کاهش پیدا کرد. 
سرمایه گذاران نسبت به تحوالت پاندمی و شاخصهای 
اقتصادی حساس هســتند و بر همین اساس، قیمت 
نفت برنت ۰.۶ درصد و وست تگزاس اینترمدیت یک 

درصد در آوریل کاهش پیــدا کردند.میانگین ارزش 
سبد نفتی اوپک از ابتدای سال۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ دالر 
و ۹۷ سنت در هر بشــکه بوده که 4۱.۶ درصد معادل 
۱۷ دالر و ۹۱ سنت باالتر از 4۳ دالر و شش سنت در 
مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ اســت.طبق گزارش منابع 
ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در آوریل 
به ۲۵.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۰۳ میلیون 
بشکه در روز  در مقایسه با مارس افزایش داشت. تولید 
نفت در ایران، نیجریه و عربستان سعودی افزایش پیدا 
کرد و در ونزوئال، لیبی و آنگوال کاهش داشــت. تولید 
نفت ایران ۷۳ هزار بشــکه در روز افزایش داشت و به 

۲.۳۹۳ میلیون بشکه در روز رسید.

دولت آمریکا و شیائومی برای خارج کردن این شرکت 
چینی از لیست سیاهی که در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ ایجاد شــده بود، به توافق رســیدند.به گزارش 
ایسنا، پس از این که وزارت دفاع دولت ترامپ با صدور 
فرمانی، شیائومی را به عنوان شــرکت مرتبط با ارتش 
چین معرفی کرد و در نتیجه شیائومی از بازارهای بورس 
آمریکا حذف شد، این غول تلفن هوشمند چینی از دولت 
آمریکا شکایت کرد. طبق اظهارنامه تنظیم شده برای 
دادگاههای آمریکا، وزارت دفاع آمریکا اکنون موافقت 
کرده است که نام این شــرکت از فهرست مذکور خارج 
شود.ارزش سهام شــیائومی در پی انتشار این خبر، در 
هنگ کنگ ۶.۷ درصد صعود کرد. با این حال شیائومی 

و پنتاگون در این باره اظهارنظر نکردند.شــیائومی که 
عالوه بر تلفن هوشمند، وسایل پوشیدنی، موتور برقی 
و جاروبرقی رباتی می ســازد، هدف دولت ترامپ قرار 
گرفت. این شرکت بیش از ۱۰ ســال پیش توسط لی 
جون، کارآفرین میلیاردر چینی و شرکت تراشه سازی 
آمریکایی کوالکام تاسیس شــده بود و مالکیت یا قرار 
داشتن تحت کنترل ارتش چین را تکذیب کرده است.
این توافق پس از حمایت یک دادگاه آمریکایی از شکایت 
شــیائومی و صدور فرمان توقف موقتی این ممنوعیت 
صورت گرفت. رودلف کنترراس، قاضی دادگاه منطقه ای 
آمریکا در آن زمان گفته بود شیائومی احتماال موفق می 
شود این ممنوعیت را به طور کامل ملغی کند و فرمان 

اولیه ای را برای جلوگیری از متحمل شــدن خسارات 
جبران ناپذیر توسط شیائومی صادر کرده بود.این توافق 
یک پیروزی کم سابقه برای غولهای فناوری چینی است 
که در میانه اختالفات فزاینده میــان آمریکا و چین بر 
سر موضوعات مختلف گیر افتاده اند. ترامپ در نوامبر 
فرمانی صادر و سرمایه گذری آمریکایی در شرکتهای 
چینی متعلق یا تحت کنترل ارتش چین را ممنوع کرده 
بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ شرکتهای 
دیگری مانند بایت دنس و تنست هولدینگز را هم هدف 
گرفت اما این هواوی بود که بدترین ضربه را متحمل شد 
و از خرید قطعات آمریکایی محروم شده و از پروژه های 

زیرساخت در سراسر جهان حذف شد.

یک بام  و دو هوا با پروازهای فوق العاده به کشورهای ممنوعه

کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت گوشی در بازار تلفن همراهصندوق ۱۰۰ میلیون دالری یوتیوب برای تولیدکنندگان محتوا

موافقت آمریکا با حذف شیائومی از لیست سیاهنفت سنگین ایران ارزان شد
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رجیستری »تبلت « به کجا رسید؟

۹۸ درصد تبلت های 
بازار قاچاق است

ابهام در سرنوشت 
۳۰ میلیون 

سهام دار عدالت

قیمت سکه افزایش یافت

حق مسکن ۴50 هزار 
تومانی  کارگران 
به تصویب هیات 
وزیران رسید

شریعتمداری:

شک نکنید 
کل تحریم 

برداشته 
می شود
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روحانی: 

سرمقاله

آینده بازار خودرو 
با رفع تحریم ها 

بازگشت خودروسازان خارجی 
 بــه ایــران در صــورت رفع 
تحریم هــا و احیــای برجام 
موضوعی است که باید از جوانب 
مختلف بررسی شــود. باید دید رفع تحریم ها در چه 
سطحی اتفاق خواهد افتاد و تحریم های خودروسازی و 
تبادالت بانکی برداشته می شود یا خیر. در صورت تحقق 
رفع تحریم ها در بخش های یاد شــده کف تاثیر این 
است که دسترسی به قطعات برای خودروساز داخلی 
راحتتر می شود و این اتفاق می تواند تیراژ تولید را بهبود 
داده و مقداری از هزینه ها را کاهش دهد که نتیجه آن 
 سهولت دسترســی مردم به خرید خودرو خواهد بود. 

چراکه با افزایش...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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صنعت ساخت و ساز 
در فاز انتظار

بیکاری 60 درصدی 
رانندگان

کارشناسان نسبت به تالش دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز هشدار دادند

تبعات کاهش  تصنعی  نرخ  ارز
صفحه2

صفحه3

انتظار خریداران خودرو  
برای کاهش قیمت ها

سیگنال    بازگشت   خودروسازان   خارجی   
چه   تاثیری   در   بازار   خواهد   داشت؟

نایب رئیس انجمــن انبوه ســازان گفت: صنعت 
ساختمان سازی فعال در انتظار ورود دولت جدید و 
مشخص شدن سیاست های مسکنی است از این رو 

چشم انداز روشنی در این حوزه قابل تعریف نیست.
ایرج رهبر ، نائب رییس انجمن انبوه سازان در گفتگو 
با خبرآنالین افزود: سال گذشته سالی استثنائی برای 
سازندگان مسکن بود و افزایش یک باره قیمت ها در 
بازار، هزینه های ساخت و ســاز را با رشدی شدید 
مواجه کرد . وی با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت 
همواره در مسیر مشخصی قابل پیش بینی و محاسبه 
بود، ادامه داد: رشد یک باره قیمت مواد اولیه مورد نیاز 
در ساختمان سازی سبب شد بسیاری از سازندگانی 
که دســت به پیش فروش زده بودند، با زیان های 

هنگفت روبرو شوند و همین...

 بحــران کرونــا و ممنوعیــت هــای پــی در پــی 
مسافرت ها موجب بیکاری ۶ هزار راننده ناوگان برون 
شهری کشور شده است. به گفته فعاالن این صنف کرونا 
بر روی همه مشاغل تاثیر گذاشت و متاسفانه امنیت 
شغلی این گروه را به خطر انداخته است. این رانندگان 
نوبتی به کار مشغول می شوند که این امر درآمد شان را 
بسیار کاهش داده است. حمل و نقل مسافر و کاال یکی 
از مهم ترین بخش های هر دولتی است که باید مورد 
توجه مسئوالن قرار گیرد، اما متاسفانه این امر محقق 
نشده و هنوز هیچ سهمیه یا کمکی برای رانندگانی که 
از کرونا آســیب دیده اند، در نظر نگرفته شده است.

این اتفاقات در حالی به وقوع پیوســته که ۶۰ درصد 
 از رانندگان در کشــور کمک راننده و اکثر آن ها فاقد 

مسکن و مستاجر...



اقتصاد2
ایران وجهان

امکان جدید برای سرمایه گذاری در بانک 
مسکن فراهم شد

انتشــار41 هزار میلیارد ريال 
اوراق گواهی سپرده مدت دار

امکان جدید برای سرمایه گذاری در بانک مسکن 
با انتشار بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی 
سپرده مدت دار فراهم شــد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، بانک مسکن 
در ابالغیه ای، از آغاز انتشــار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام یکساله با نرخ 
سود علی الحساب 18 درصد ســاالنه و نرخ سود 
بازخریــد 10 درصد ســاالنه را به تاریخ انتشــار 
20 اردیبهشــت 1400 در دســتور کار قرار داد.

بر این اســاس، شعب بانک مســکن قادر خواهند 
بود، نســبت به فروش اولیه اوراق یاد شده از روز 
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 اقدام کنند.براساس 
دستورالعمل این موضوع، گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری عام یکســاله منتشر شده به 
تاریخ 20 اردیبهشــت ماه 1399 -یکسال قبل- 
متعلق به تمامی دارندگان این گواهی سپرده، که 
در تاریخ 20 اردیبهشت 1400 سررسید می شود 
به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام یکساله جدید 

تبدیل می شود.

همزمان با عید فطر
طرح توثیق سکه طال در بانک 

آينده آغاز شد
بانک آینده با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان 
و ارتقای بســته متنوع خدمات و محصوالت خود، 
هم زمان با عید ســعید فطر، امکان توثیق ســکه 
تمام بهــار آزادای و امامی را فراهم کرده اســت.

بانک آینده، به عنوان بانکی ارزش آفرین نســبت 
به فراهم سازی بســترهای الزم برای بهره مندی 
مشتریان از مســکوکات طال، به مثابه دارایی راکد 
آن ها، به ویژه در شــرایط اقتصــادی کنونی اقدام 
نموده و امکان اخذ تســهیالت به  پشــتوانه این 
مسکوکات را فراهم ساخته است.این تسهیالت در 
قالب عقد مرابحه، حداکثر به مبلغ یک میلیارد ریال 
با نرخ 18 درصد خواهد بود. نحوه بازپرداخت آن 
نیز به دو صورت اقساطی، حداکثر 24ماهه )ماهیانه 
یا دو ماه یک بار به انتخاب مشــتری( و یک جا در 
سررســید )حداکثر 12 ماهه(، امکان پذیر خواهد 
بود. در گام نخست، این وثیقه صرفاً در شعب تهران 
بانک آینده از طریق باجه وزرا با کد 201-1، اخذ 
می شود.برای کسب اطالعات بیش تر با مرکز 
ارتباط بانک آینده به شــماره 27663200-

021 تماس بگیرید.

راه اندازی ســامانه يکپارچه 
تعامالت الکترونیکی دولت در 

شرکت آبفای اصفهان

سامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکی دولت  "سیتاد" 
با هدف ارائه خدمات مطلوب  به مشترکین در آبفای 
استان اصفهان راه اندازی شد.معاون خدمات مشترکین 
و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
خدماتی که از طریق سامانه سیتاد در اختیار مشترکین 
قرار می گیرد، تصریح کرد: با راه اندازی این ســامانه، 
کپي کارت ملي و شناســنامه از مــدارك مورد نیاز 
متقاضیان آب و فاضالب حذف می شود .سید محسن 
صالح گفت: سامانه سیتاد با دریافت کد ملي و تاریخ 
تولد متقاضي خدمات، صحت اطالعات ســجلي را 
بررســي کرده و در صورت تایید، کد پیگیري براي 
شخص مذکور صادر مي شود.معاون خدمات مشترکین 
و درآمد آّبفای استان اصفهان با بیان این که این سامانه 
در زمینه ارائه خدمات مرتبط با خدمات غیر حضوری 
سامانه 1522 راه اندازی شده است، اعالم کرد: روزانه 
در حدود 150 فقره استعالم به صورت غیرحضوري 
انجام  می شود و در صورت تایید اطالعات متقاضي، 
کد رهگیري مربوط صادر می شود .وی اظهار داشت: 
حذف مراجعــه حضــوري متقاضیان،کاهش مدت 
زمان رسیدگي به درخواســت ها، کاهش هزینه ها، 
کاهش بروکراسي اداري، ارتقاي ضریب اطمینان از 
صحت مدارك ارائه شــده از دیگر مزایای راه اندازی 

این سامانه است. 

بانک ها

استان ها

هفته هــای پایانــی دولت 
ســپری می شــود تا دولت 
حسن روحانی هم بتواند به 
تاریخ بپیوندد؛ اما برخی از 
رفتارهای تصنعی دولت در 
بازار ارز که سابقه ای چندین ساله دارد، نگران بوده و به 
دولت هشدار می دهند.به گزارش مهر، ماههای پایانی 
عمر دولت است و قرار است برخی ضعف ها به گونه ای 
رفع و رجوع شود تا شــاید دولت با یک کارنامه قابل 
قبول تر پاســتور را ترك کند.ظرف سال های گذشته 
اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی نسبت 
به برخی رفتارهای تجربه شــده دولت تذکرات جدی 
دادند؛ اما گوش شــنوایی وجود نداشت و گویا دولت 
هم فقط به گذشت زمان فکر می کرد و قرار بر اصالح 
نداشت. نمونه آن هم اجرای سیاست های غلطی بود 
که طی سالهای متوالی در مورد فشرده نگهداشتن فنر 
نرخ ارز داشــت و هیچگاه علیرغم شعارهایی که داده 
شد، اجازه اجرای سیاست شناور مدیریت شده در بازار 
ارز داده نشد.حال هم که در ماههای پایانی کار رسمی 
دولت قرار داریم و تجربه چندین و چندساله ماههای 
پایانی دولت حکایت از آن دارد کــه به طور طبیعی 
دولتمردان و شخص رئیس جمهور تمایل فراوانی به 
نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی با چهره ای اتوکشیده 
دارند و اینجا اســت که مهمترین عاملی که مردم از 
آن سر درآورده و با مفهوم آن بیشتر مأنوس هستند، 
نرخ ارز می شود تا مالکی برای قضاوت آنها قرار گیرد.
واقعیت آن است که دولتها همواره تابویی به نام نرخ 
ارز را برای خود ساخته و به صورت تصنعی هم که شده 
تمایل دارند نرخ آن را پایین نگه دارند تا بلکه به مردم 
بگویند که مدیریت اقتصادی خوبی دارند و عملکرد 
مناسبی را رقم زده اند؛ غافل از اینکه نه نرخ ارز پایین 
لزوماً می تواند توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را باال 
ببرد و نه نرخ ارز باال می تواند شــاخصی مناسب برای 
عدم تقویت پول ملی باشــد؛ به این معنا که وقتی که 
نرخ ارز به صورت تصنعی پایین می آید، حتماً این فنر 
فشرده ارزی را مستعد جهش بلندتری نموده و فضا را 
برای شکل گیری تورم های بسیار باال فراهم می کند 
و نه تنها مردم از کاهش نرخ ارز نفع نمی برند، بلکه به 

 فاصله زمانی کوتاهی، شاهد رشد شدیدتری نرخ ارز 
خواهند بود.

نرخ تعادلی ارز متأثر از ســه عامل بازار 
پول، محصول و بازار سرمایه

علی مــروی، عضــو هیأت علمــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی در این رابطــه می گوید: نــرخ تعادلی 
بلندمــدت دالر یا هــر ارز خارجی، متأثــر از عوامل 
خاصی است؛ به این معنا که نرخ تعادلی بلندمدت ارز 
متأثر از سه بازار پول، محصول و سرمایه کشور است 
و باید توجه داشــت که بازار پول به معنای تورم است 
و نمی توان شــکاف تورمی باال با دنیا داشت و انتظار 
نداشته باشیم که نرخ ارز به صورت طبیعی رشد پیدا 
نکند.وی افزود: زمانی که تورم ایــران از تورم آمریکا 
باالتر و تورم ریال از دالر باالتر است، طبیعی است که 
این امر، یک نیروی طبیعی ایجاد خواهد کرد که نرخ 
دالر را به سمت باال هدایت کرده و ریال را نسبت به دالر 
تضعیف می کند.به گفته این اقتصاددان، شکاف بهره 
وری مرتبط با اثر بازار محصول است؛ یعنی اگر از بهره 
وری دنیا عقب بیفتیم، توان صادراتی کمتری خواهیم 
داشت و اقتصاد کشــور واردات محور خواهد شد که 
این موضوع، بر روی بازار ارز فشار وارد خواهد آورد و 

نرخ دالر را به سمت باال هدایت می کند؛ ضمن اینکه 
در حوزه بازار سرمایه نیز، باید به این نکته اشاره کرده 
نرخ سود بانکی نیز در این میان بی تأثیر نیست؛ به این 
معنا که نرخ سود حقیقی، نرخ سود منهای تورم است؛ 
در حالی که نمی شود نرخ سود حقیقی منفی داشته و 
انتظار داشت که سرمایه جذب داخل شود .و البته بقیه 
هزینه های مرتبط با سرمایه که در بازار سرمایه به منابع 
اصابت می کند را هم نمی توان نادیده گرفت.مروی با 
بیان اینکه در هر سه بازار شکاف عمیقی با دنیا داریم، 
گفت: طبیعی است که این موارد مثل نیروهای سه گانه 
طبیعی در اقتصاد عمل کرده و سعی دارند که نرخ ارز 
را افزایش دهند؛ پس با این اوصاف، دولت گاهی منابع 
خارج از منابع طبیعی اقتصاد ندارد تا نرخ ارز را پایین 
نگاه دارد و این سرآغازی برای شکل گیری مشکل در 

بازار ارز است.

دولتها کاهش نرخ ارز را دوست دارند، اما 
خطا می کنند

این اقتصاددان با بیان اینکه دولتها کاهش نرخ ارز را 
دوست دارند و مردم هم برای ارزیابی عملکرد دولتها از 
این فاکتور استفاده می کنند؛ خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل است که دولتها با هر ابزاری نرخ ارز را پایین نگاه 

می دارند و بر همین اساس، دولتها همواره در دوره اول 
خود، نرخ ارز خود را ثابت نگاه داشته اند؛ ولی سه بازار 
دیگر فشار مضاعفی به سمت افزایش قیمت ارز وارد 
می آورند و این امر، فنر فشرده روی ارز ایجاد می نماید 
که در دوره دوم دولتها کــه ذخایر ارزی دولت کفاف 
غلبه بر این فشــار را نمی دهد، سبب می شود که فنر 
فشرده ارزی باز شده و کشور دچار بحران ارزی گردد.
مروی ادامه داد: اگر این رانت ارزی دولتها به واســطه 
درآمدهای نفتی را کنار بگذاریــم، اینکه نرخ تعادلی 
بلندمدت باید چه عددی باشد ســوال بسیار مهمی 
است. واقعیت آن است که نرخ تعادلی دالر وابسته به 
سال پایه است؛ اما نرخ بلندمدت قابل دفاع بین 22 تا 
25 هزار تومان باید باشد که این رقم با توجه به لحاظ 
کردن ساز و کارهای طبیعی این سه بازار است که این 

یک بعد مساله به شمار می روند.

رژیم ارزی بهینه اقتصاد ایران چیست؟
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
رژیم ارزی بهینه کشــور نیز باید تعیین گردد؛ به این 
معنا که این رژیم باید قابل دفاع باشد.وی افزود: در حال 
حاضر در دنیا سه رژیم ارزی داریم که یک رژیم ارزی 
آن ثابت است که نرخ پول داخلی را به یک ارز میخکوب 
می کنند تا ارزش پول ملی را حفظ کنند؛ اما این رژیم 
مستلزم آن است که یا عملکرد آن بازارها خوب باشد 
و اگر نرخ پول داخلی قرار اســت تقویت شود، خود را 
کاهش ارزش دهد؛ یا اینکه تولید سرانه نفتی باال باشد 
که می تواند با عرضه هنگفت منابع در سالهای طوالنی 
رژیم ارزی را ثابت نگاه دارد.مــروی گفت: یک رژیم 
ارزی دیگر، رژیم ارزی کاماًل شناور است؛ ضمن اینکه 
یک رژیم ارزی بینابین داریم که شناور مدیریت شده 
است که پنجره ارزی را هدف قرار می دهد که نوسانات 
کوتاه مدت دالر از این نرخ پایین تر بزند.وی ادامه داد: 
در علم اقتصاد و در تجربه موفق کشــورهایی که در 
ریل توسعه افتاده اند، دوگانه ارزی- تجاری این است 
که نرخ ارز را ســرکوب نمی کنند و خود عمداً کاهش 
ارزش پول ملی را می دهند که نمونه بارز آن ارز است. 
از سوی دیگر وقتی نرخ ارز را سرکوب نکرده و دی ولیو 
می کنید، عماًل واردات را برای داخلی ها گران می کنید 
و تشویق تولید صورت می دهید که این مزیت رقابتی 

برای دستمزد کارگر ایجاد می شود.

کارشناسان نسبت به تالش دولت برای پايین نگه داشتن نرخ ارز هشدار دادند

تبعات کاهش تصنعی نرخ ارز

روحانی: 
شک نکنید کل تحريم برداشته می شود

رییس جمهوری گفت: انتخابات و پایین و باال 
شدن قدرت ارزش ندارد که بخاطر آن دروغ 

بگوییم و تهمت بزنیم.
»حسن روحانی« چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
یادآور شــد: در حق الناس هم اراده خداوند 
این اســت که دخالت کند و باید صاحب حق 
بگذرد. مگر انتخابات و تغییر قدرت و یک میز 
تا چه اندازه دارای ارزش است که انسان دروغ 
بگویید، تهمت بزند و آبروی مردم را ببرد. ما 
می دانیم که از دید اخالق اسالمی گناه غیبت 

از گناه هفتاد زنا باالتر است.
روحانی با یادآوری ایران هراسی رژیم اشغالگر 
قدس خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در 
طول این مدت تالش می کــرد این موضوع 
را جا بیندازند که ایران کشــوری اســت که 
دشمن همسایه های خود است، دشمن اصلی 
برای منطقه ایران اســت و برخی از دولت ها 
هم نادانســته یا تحــت تاثیر، کــم و بیش 
 گاهی باور کرده بودند که ایران دشــمن آنها

 است. 
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم و دوازدهم 
تالش کرد این تفکر غلط را بشــکند و در هم 
بریزد، ابراز داشت: امروز شما می بینید همان 
همســایگانی که دیروز نظر دیگری نسبت به 
ایران داشتند، امروز آمده اند، صحبت می کنند 
و آماده هستند که رابطه خوب با ایران داشته 

باشند.
رییس جمهــور بــا بیــان اینکــه آن تعامل 
سازنده ای که ما از روز اول در سال 92 مطرح 
کردیم امروز در منطقــه و در وین می بینید، 
عنوان کرد: ما پــای تعامل ســازنده  تا آخر 
ایســتاده ایم و تا آخر همه می ایستیم. شک 
نکنید کل تحریم برداشــته می شود و تردید 
نکنید ملت ایران پیروز اســت. در ذهن مردم 
حرف نادرســت و تشــویش اذهان درست 
نکنید، تحریم برداشته می شود، تحریم از بین 
رفته است، ملت ما آزادانه، برای ایستادگی و 
مقاومت خود سرافراز است است و این جبهه 

اول است.
روحانی تصریح کرد: جبهه دوم کرونا اســت، 
کرونا جبهه ای اســت که تنهــا مخصوص ما 

نیست.

حق مسکن 4۵۰ هزار تومانی 
 کارگران بــه تصويب هیات 

وزيران رسید
وزیر تعاون ، کار و رفــاه اجتماعی از تصویب 
افزایش حق مسکن  کارگران در هیات وزیران 

خبر داد .
محمد شــریعتمداری، وزیرکار در حســاب 
توییتر نوشــت :  به لطف خدا امروز پیشنهاد 
افزایش حق مسکن  کارگران عزیز به تصویب 

هیات وزیران رسید .
همچنین مشکل چند ده هزار بانوان محترم 
بیمه شده تامین اجتماعی در زمینه افزایش 
مدت زمان دریافت هزینه بــارداری از 6ماه 
 به 9ماه و تامین منابع آن بــه تصویب دولت 

رسید.  
به گزارش تسنیم،23اســفند ماه 99بود که 
جلســه شــورای عالی کار تشــکیل حداقل 
دستمزد کارگران به  39 درصد افزایش یافت.

بــا آن مصوبــه،  حداقل حقــوق کارگران از 
1میلیون و 910 هزار تومــان به 2میلیون و 
655 هزار تومــان  و حق مســکن کارگران 
بــه  450 هــزار تومــان و بــن و خواروبار 
بــه 600 هــزار تومــان افزایــش یافــت، 
 همچنیــن پایه ســنوات 140 هــزار تومان 

تعیین شد.
»حق مســکن« تنها مولفه ی دستمزد است 
که تصویــب نهایی و ابــالغ آن، نیازمند نظر 
و رای هیــات وزیران اســت؛ یعنی تصمیم و 
رای شــورایعالی کار برای افزایش این مولفه 
مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید 
حتمــاً افزایش حق مســکن در هیات دولت 
به تصویب برســد. این مصوبه طبق گفته ی 
 وزیرکار امروز بعد از گذشت 2ماه به تصویب 

رسید.
بر اســاس گفته نماینــدگان کارگــران در 
شــواری عالی کار، زمان اجرای حق مسکن 
450 هزار تومانی کارگــران  مطابق مصوبه 
شــورای عالــی کار از ابتــدای فروردین ماه 
1400 اســت و کارفرمایان ملزم هستند ما 
 به التفاوت حق مســکن کارگران در این ماه 

را نیز بپردازند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2197| پنج شنبه 23 ارديبهشت ماه 14۰۰

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: صنعت ساختمان 
سازی فعال در انتظار ورود دولت جدید و مشخص شدن 
سیاست های مسکنی است از این رو چشم انداز روشنی 

در این حوزه قابل تعریف نیست.
ایرج رهبر ، نائب رییس انجمن انبوه سازان در گفتگو 
با خبرآنالین افزود: سال گذشته سالی استثنائی برای 
سازندگان مسکن بود و افزایش یک باره قیمت ها در 
بازار، هزینه های ساخت و ساز را با رشدی شدید مواجه 
کرد . وی با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت همواره 
در مسیر مشــخصی قابل پیش بینی و محاسبه بود، 
ادامه داد: رشد یک باره قیمت مواد اولیه مورد نیاز در 
ساختمان سازی سبب شد بسیاری از سازندگانی که 
دست به پیش فروش زده بودند، با زیان های هنگفت 
روبرو شوند و همین امر تداوم فعالیت را دشوار می کند 
.این فعال صنفــی در توضیح این مطلــب ادامه داد: 
تولیدکننده هایی که برای تامین منابع مالی، اقدام به 
پیش فروش واحدهای خود کرده بودند و در قراردادها 
مساله افزایش هزینه ها را در نظر نگرفته بودند، در ماه 
های اخیر بسیار متضرر شدند زیرا آنها بر اساس تجربه 
سال های گذشته هزینه هایی محاسبه کرده بودند اما 

جهش نرخ ها سبب ضرر و زیان آنها شد و برخی در این 
میان ورشکست شدند.وی با اشاره به رشد شدید بهای 
ارز ادامه داد: بخش عمده ای از مصالح اصلی ساختمانی 
کشور مانند سیمان و فوالد به سبب ارزآوری مناسبی 
که دارند، بدون برنامه ریزی صادر می شود و به اعتقاد 
بنده اگر این مساله مدیریت شود، بسیاری از مشکالت 
حل می شود.وی تاکید کرد: خوشبختانه کمبودی در 
زمینه تولید مصالح ساختمانی و به ویژه فوالد و سیمان 
نداریم اما نبود برنامه ریزی بــرای تامین نیاز داخل و 

صادرات، سبب بروز مشکالتی شده است.

هزینه ساخت مسکن چقدر است؟
وی در پاسخ به این سئوال که حداقل هزینه ساخت 
هر متر مربع مسکن در کشور چقدر است؟ توضیح داد:  
هزینه متوسط ســاخت مسکن در شهرهای مختلف 
کشور به دلیل استفاده مصالح محلی، پایین تر بودن 

دستمزدها و شرایط مختلف ساخت ، متفاوت است 
و باید گفت با توجه به افزایش هزینه ها اکنون حداقل 
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به طور غیر خالص و 
زیربنایی کلی از 5 میلیون به باالست .رهبر اضافه کرد: 
این هزینه مربوط به خانه هایی است که افراد با توانایی 
مالی متوسط، آنها را خریداری می کنند و این نرخ ها 
متعلق به مسکن هایی اســت که از سوی دولت برای 
ساخت آنها برنامه ریزی می شود.اشاره رهبر به ساخت و 
ساز در مسکن ملی است، هر چند هنوز قیمت تمام شده 
ساخت مسکن ملی به طور رسمی اعالم نشده است اما 
با توجه به سخنان نائب رییس انجمن انبوه سازان، به 
نظر میرسد هزینه های مذکور بر محدوده 5 میلیون 
تومان به ازای هر متر مربع استوار است.این فعال بخش 
ساخت و ساز  اظهار کرد: در تهران و مناطق مختلف آن 
و همچنین تمایل به اســتفاده از مصالح و ... خاص در 

جریان ساخت و ساز، هزینه های تولید متفاوت است.

تاثیر افت نرخ ارز بر کاهش قیمت مسکن 
نایب رئیس انجمن انبوه ســازان در پاسخ به سئوالی 
درباره تاثیر افت نرخ ارز بر روی کاهش قیمت مسکن 
نیز گفت: نوسان نرخ ارز بر بازار مسکن بی تاثیر نیست 
.هنگامی که نرخ ارز کاهش یابــد ، تولیدکننده های 
مصالح اصلی و کلیدی که به دلیــل گرانی نرخ ارز به 
صادرات محصوالت خود تمایل داشــتند،در شرایط 
جدید این تمایل را از دســت می دهند و بنابراین از 
میزان صادرات مصالــح و همچنین قیمت مواد اولیه 
کاسته خواهد شد.رهبر ادامه داد: البته باید توجه داشت 
مساله حمل و نقل و دســتمزدهای داخلی ربطی به 
نرخ ارز ندارد و تورم در کشور با کاهش نرخ ارز از میان 
نمیرود.وی گفت: من فکر می کنم راهی شدن سرمایه 
ها از بازار طال و ســکه و ... به سمت بازار مسکن اتفاق 
خوبی است و باید با تدوین سیاست هایی این روند را 
تداوم بخشید چرا که صنعت ســاختمان سازی هم 
اشتغال باالیی تولید می کند و هم صنایع وابسته را به 
شدت رونق می بخشد ، در کنار این ها افزایش ساخت 
 و ســاز زمینه را برای تعادل بهای مسکن در بازار نیز 

مهیا خواهد کرد.

انتخابات شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
درحالی به عنوان بزرگترین انتخابات اقتصادی 
کشور درحال برگزاری است که انتقادات بسیاری 
از ســوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین 
شــرکت های تعاونی ســهام عدالت بــه نحوه 
برگزاری انتخابات وارد شــده اســت.به گزارش 
ایســنا، بعد از فرایند آزادسازی ســهام عدالت 
در ســال گذشــته، حدود 30 میلیون مشمول 
ســهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای 
مدیریت ســهام خود، سهام دار شــرکت های 
ســرمایه گذاری استانی شــدند و قرار شد طبق 
ابالغیه مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد شده 
و در اختیار ســهام داران قرار گیرد.مقام معظم 
 رهبری در ابالغیه مذکور بر سه نکته مهم تاکید

 کردند. نخســت آنکه دارندگان ســهام عدالت 
مجاز هســتند در محــدوده زمانی مشــخص 
مالکیت مســتقیم سهام شــرکت های سرمایه 
 پذیــر را انتخاب و به تناســب نقــش مدیریتی

 خود را ایفا کنند. دوم آنکه مقــررات مورد نیاز 
برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط 
شــورای عالی بورس تدوین و تصویب شــود و 
این مصوبات بــرای کلیه دســتگاه های اجرایی 
الزم االجرا باشد و سوم نســبت به سهامی باقی 
مانده در شــرکت های ســرمایه گذاری استانی، 
شــورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق 
مانــدگاری صاحبان ســهام در شــرکت های 
مذکور از طریق مبــادی ذیربــط هرچه زودتر 
زمینه ی ورود آن شــرکت ها را در بورس فراهم 
کند.  در ابالغیــه رهبری آمده بــود که با توجه 

به تاخیری کــه در طول زمان نســبت به تحقق 
اهداف واگذاری این ســهام پیش آمده است و به 
دلیل ضرورت بهره مندی هرچه ســریع تر مردم 
از منافع ســهام خود الزم اســت، دولت محترم 
هرچه زودتر اقدامــات مقتضــی را مقتضی در 
 جهــت تحقــق مــوارد مذکــور در بندهــای 
ســه گانه به عمــل آورد.بر این اســاس، چندی 
پیش طبــق فراخوانی که از ســوی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد اعالم شــد، 
از افرادی که واجد شــرایط بودند دعوت شــده 
بود بــرای کاندیداتوری هیات مدیره شــرکت 
ها ثبت نام کنند تا ســهام داران هر اســتان در 
روز برگــزاری مجامع هر شــرکت بــه صورت 
الکترونیک بــه پنج عضــو مد نظر خــود رای 
دهند.فرایندی که برخــی نمایندگان مجلس و 
اعضای شــرکت های تعاونی سهام عدالت به آن 
 اعتراض داشــته و آن را مغایر بــا قانون تجارت 

میدانند.

دولــت در برگــزاری مجامع دخالت 
می کند 

در این راستا، زهرا جمکران - مدیرعامل شرکت 
تعاونی شماره 3 شهرستان قم - در گفت و گو با 
ایســنا، با تاکید بر اینکه انتخابات اعضای هیات 
مدیره سهام عدالت، بزرگترین انتخابات اقتصادی 
کشور اســت، اظهار کرد: این مجامع باید طبق 
آیین نامه و قانون تجارت برگزار شــود. شورای 

عالی بورس در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت  
مصوب کرده اســت که برای برگزاری مجامع به 
صورت الکترونیک ابتدا اســاس نامه ای تدوین 
شود و مجمع طبق اساس نامه جدید برگزار شود.

وی ادامه داد: در این مورد مکاتبات زیادی با دفتر 
مقام معظم رهبری صورت گرفته و دفتر ایشــان 
تاکید کرده اند که  فرایند برگزاری مجامع سرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت باید به سرعت ولی به 
ترتیب تصویب اساس نامه و بعد انتخابات هیات 
مدیره برگزار شــود. طبق قانــون تجارت هیات 
رئیســه باید در زمان برگــزاری مجامع انتخاب 
شــود. یعنی ســهام داران حاضر می شوند و بعد 
از اینکه به حد نصاب رســیدند، هیات رئیســه 
 از میان ســهام داران انتخاب میشــود درحالی

 که اکنون شــاهد این هســتیم که دولت وارد 
شــده و هیات رئیســه کامال دولتی است. مدیر 
کل اقتصــاد و دارائی اســتان ها رئیس ســتاد 
شــدند و دبیر ســتاد نیز معاونت های اقتصادی 
اســتانداری هســتند. ناظرین هم رؤسای اتاق 
بازرگانــی و اتاق تعاون اســتان هســتند که از 
طریق وزرات خانه انتخاب شــده اند.مدیرعامل 
شــرکت تعاونی شماره 3 شهرســتان قم تاکید 
کرد: درحالی که شرکت های ســرمایه گذاری 
از مقوله حاکمیت شرکتی است و  هیات رئیسه 
 نباید قبــل از مجمــع انتخاب شــود و  دولتی

 باشــد. دولت دخالت بزرگی انجــام میدهد که 
این موضــوع  اخیــرا در کمیســیون اقتصادی 

مجلــس بــا وزارت خانه مطرح شــده اســت. 
برگــزاری مجامع با این شــتاب زدگی، درحالی 
که بسیاری از ســهام داران اصال در جریان این 
 انتخابات نیستند درســت نیست. حتی برخی از

 ســهام داران با وجود اینکه سجامی شده اند، در 
جریان نیســتند. اگر مجمع در جلسه نخست به 
حدنصاب نرسید، در جلسه دوم با هر میزان سهام 
دار برگزار خواهد شد و پنج سهام دار هم میتوانند 

تکلیف هیات مدیره شرکت را مشخص کنند!

شورای عالی بورس مجاز به برگزاری 
انتخابات است

این مباحث درحالی مطرح می شود که حسین 
فهیمــی، مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی چندی پیش درمــورد اعتراض به نحوه 
انتخابات و برگزاری مجامع شرکت های سرمایه 
گذاری استانی ســهام عدالت گفته بود که تنها 
مرجع مقررات گذاری شورای عالی بورس است 
و ابالغیه مقام معظــم رهبری این اجــازه را به 
شــورای عالی بورس داده که در این باره تصمیم 
بگیرد و تمام مصوبات شــورای عالی بورس هم 
منتشر شــده و هیچ یک از آنها محرمانه نیست. 
این درست نیســت که اول مردم را پای سیستم 
می آوریم تا هیات رییســه انتخــاب کنند و بعد 
بگوییم در انتخابات تعیین اعضای هایت مدیره 
شــرکت کنند باید توجه داشــته باشیم هیات 
رییســه فقط برای چند ســاعت ایفــای نقش 
 می کنند و ذی نفــع هم نیســتند و تخلفی هم 

در این باره صورت نگرفته است.

نائب ريیس انجمن انبوه سازان: رشد شديد قیمت ها برخی سازندگان را ورشکست کرد

صنعت ساخت و ساز در فاز انتظار

ابهام در سرنوشت ۳۰ میلیون سهام دار عدالت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه افزایش یافت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( در بازار تهران با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله 
شد.نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 

هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۹۸۸ هزار و ۴۹۹ تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار  میلیون و ۲۸۲ هزار تومان شد.
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معاون اداره کل راه و شهرســازی استان تهران با بیان 
اینکه شهرهای آبســرد، کیالن و فیروزکوه به دلیل 
تقاضای پایین از پروژه اقدام ملی مسکن کنار گذاشته 
شدند گفت: علت عدم تایید بسیاری از افراِد دارای فرم 
»ج« سبز در مرحله اول اشتباه در انتخاب شهر بود؛ زیرا 
برای ساکنان شهر تهران فقط شهرهای جدید هشتگرد، 
پردیس، پرند و ایوانکی در نظر گرفته شد، ساکنان حومه 
تهران هم می توانستند شــهر نزدیک خود را انتخاب 
کنند، مثال کسی از آبسرد نمی توانست برای نصیرشهر 

تقاضا بدهد و باید آبسرد یا دماوند را انتخاب می کرد.
یاسر لک اظهار کرد: از ابتدای نام نویسی طرح اقدام ملی 
مسکن، شهرهایی از جمله آبسرد، کیالن یا فیروزکوه 
در برنامه قرار داشتند که به دالیلی امکان اجرای پروژه 
مسکن ملی در آنجا فراهم نشد؛ زیرا هنگامی که ثبت نام 
صورت گرفت بسیاری از افراد شرایط قانون ساماندهی 
شامل متاهل، سرپرست خانوار، سبز بودن فرم »ج« و 
بخصوص سابقه پنج سال سکونت را نداشتند. مثال در 
نصیرشهر ۵۳ هزار نفر ثبت نام کردند ولی هنگامی که 
بررسی کردیم فقط ۴۶ نفر واجد شرایط شناخته شدند. 
اکثرا کسانی که نام نویسی کردند ساکن تهران بودند 
که طبیعتا رد شدند؛ زیرا فقط کسانی می توانند برای 
نصیرشهر تقاضا بدهند که در شهرهای اطراف آنجا مثل 

رباط کریم سکونت داشته باشند.
وی تاکید کرد: کسی که ساکن ورامین است نمی تواند 
برای مسکن ملی نصیرشهر ثبت نام کند. اگر اینگونه 
باشد به احتمال زیاد قصد سرمایه گذاری و فروش واحد 
را دارد که با روح برنامه اقدام ملی در تناقض اســت. با 
توجه به این شرایط بسیاری افراد که حتی فرم »ج« سبز 
داشتند به دلیل اشتباه در انتخاب شهر، کنار گذاشته 

شدند و به آنها مهلت جابه جایی داده شد.
لک درباره علت حذف شهرهایی مثل آبسرد و کیالن 
از مسکن ملی گفت: در آبسرد ۵۰۰ واحد اقدام ملی در 

نظر گرفته شد اما نهایتا ۱۱ نفر واجد شرایط شدند. در 
کیالن نیز تعداد بسیار اندکی شرایط الزم را داشتند. 
برای فیروزکوه ۱۰۰۰ واحد تعیین کردیم ولی استقبال 
چندانی نشــد و فقط ۱۰ نفر پای کار بودند.  بنابراین 
معدود متقاضیان سه شهر مذکور را به دماوند فرستادیم؛ 
زیرا امکان اجرای پروژه بــرای این تعداد اندک فراهم 
نبود. با توجه به این مسائل برخی شهرها از برنامه کنار 

گذاشته شدند.
لک درباره شهرهایی که مسئولیت اجرای مسکن ملی 
در آنجا با اداره راه و شهرسازی استان تهران است گفت: 
در شهرهایی شامل اسالمشهر، پاکدشت، رباط کریم، 
شهریار، قرچک و نصیرشهر، اداره کل راه و شهرسازی 
مســئولیت اجرای پروژه های اقدام ملی مســکن را 
بر عهده دارد. تا کنون در اسالمشــهر ۸۰۰ واحد، در 
پاکدشت ۶۴۰ واحد، رباط کریم ۷۵۰ واحد، شهریار 
۵۰۰ واحد، قرچک ۴۰۰ واحد و نصیرشهر ۱۲۰۰ واحد 
آغاز شده است. معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان تهران اظهار کرد: در حال حاضر 
جدود ۴۵۰۰ واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران 
به مرحله ساخت رسیده که از متقاضی واجد شرایط 
برخوردار است. زمانی که به افراد پیامک ارسال شد که 
واجد شرایط تشخیص داده شده اید و برای شما در بانک 
مسکن به صورت اتوماتیک حساب باز شده است به آنها 
فرصت داده شــد تا ظرف مدت ۱۵ روز آورده اولیه به 
مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند. در این بخش نیز با 
ریزش مواجه شدیم. از ۴۵۰۰ نفر تقریبا ۲۰۰۰ نفر ۴۰ 
میلیون تومان اولیه را ریختند. با این حال ما ۴۵۰۰ واحد 

را وارد مرحله فوندانسیون کرده ایم.
وی افزود: طرح اقدام ملی مسکن از دو طریق ثبت نام 
عمومی و تفاهم نامه با تعاونیها، ارگانها و دستگاههای 
دولتی دنبال می شــود. عمده تفاهم نامه های استان 

تهران در شهرهای جدید صورت گرفته است.

آینده بازار خودرو با رفع تحریم ها 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

بازگشت خودروسازان خارجی به ایران در صورت رفع تحریم ها و احیای برجام موضوعی است که باید از جوانب مختلف بررسی شود. باید دید رفع تحریم ها در چه سطحی اتفاق خواهد افتاد و تحریم های خودروسازی و تبادالت بانکی 
برداشته می شود یا خیر. در صورت تحقق رفع تحریم ها در بخش های یاد شده کف تاثیر این است که دسترسی به قطعات برای خودروساز داخلی راحتتر می شود و این اتفاق می تواند تیراژ تولید را بهبود داده و مقداری از هزینه ها را کاهش 
دهد که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به خرید خودرو خواهد بود. چراکه با افزایش تولید قیمت ها در بازار خودرو تعدیل می شود. تحریم های صنعت خودرو و تحریم های خودی و داخلی به صورت مستقیم و تحریم های سنگین بانکی 

به صورت غیرمستقیم فشار بسیار سنگینی به صنعت خودرو و به دنبال آن به بازار خودرو وارد کرده است.
از طرفی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که میزان آزادسازی تحریم ها و نحوه برخورد حاکمیت با این اتفاق چگونه است. در شرایط کنونی بازیگران فعلی در دولت دوازدهم، دیگر بازیگران در قوه قضاییه و حتی صنعت خودرو گویا قصد 
ندارند اجازه دهند از شرایط تحریمی در داخل جدا شویم. به عبارتی کشور از بودن در شعب ابی طالب رهایی و از موضوع مصرف کننده صرف خارج شود. این بازیگران تمایل دارند بازار را در گروگان خود نگه دارند و در داخل ضد تحریم شویم 

و رویه سودجویانه ادامه داشته باشد. اگر این جریان بر سیگنال های ورود خودروسازان خارجی غالب شود هر چه قدر گشایش در خارج اتفاق بیفتد در داخل اتفاقی نخواهد افتاد. 
اما اگر حاکمیت تولید و مصرف را از هم جدا کند و تاکید بر مصرف خودروی داخلی نباشد می توان به اثرگذاری ورود خودروسازان خارجی امیدوار بود. به هر ترتیب بازی دوگانه حاکمیت در بازار خودرو باید رها شود که با تحقق این اتفاق 
شاهد رشد صنعتی فوق العاده باالیی در کشور خواهیم بود. این یک تصمیم کالن است و اگر حاکمیت بخواهد این اتفاق خواهد افتاد و شرایطی ایجاد می شود که هم مصرف کننده نفس راحتی بکشد و هم تولیدکننده بتواند تولید را توسعه 
دهد. وضعیت تولید هم به سیاست های کالن تولیدی بازمی گردد و به واسطه اینکه شرکت های خودروسازی دچار بحران های شدید بدهی هستند و قیمت تمام شده آنها به هزاران دلیل از جمله آنکه مدیریت آن ها بسیار ناصحیح است 
باالتر از بهای فروششان است عمال به ماشین تولید تورم در کشور تبدیل شده اند.  همانطور که مشاهده شد در نتیجه انتشار اخبار مبنی بر پیش روی قرار داشتن توافق هسته ای بین ایران و آمریکا خوش بینی در بازار ایجاد و بازارخودرو 
کاهش قیمت ها و تعادل را برای کوتاه مدت تجربه کرد و همچنین تغییر حجم عرضه در این بازار باعث شد که قیمت ها شیب نزولی پیدا کند و اما اثربلند مدت این اتفاق متاثراز سیاست های پولی و اتفاقاتی است که دربانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد خواهد افتاد واگر اصالحات پولی درکشور صورت نگیرد این خوشبینی خیلی زود از میان خواهد رفت و قیمت ها به سطح تورمی باز خواهد گشت.

یــک کارشــناس خودرو 
گفــت: در صــورت تغییر 
رفتــار دوگانــه حاکمیت 
در رابطه با مصرف کننده 
و تولیدکننــده خودرو در 
داخل کشور ممکن است ســیگنال های بازگشت 
خودروســازان خارجی به ایران با احیای برجام به 
تعادل قیمتی در بازار خودرو منجر شود. فربد زاوه 

افزود: کف تاثیر بازگشــت خودروسازان خارجی 
به کشور این است که دسترســی به قطعات برای 
خودروساز داخلی راحت تر می شود و این اتفاق می 
تواند تیراژ تولید را بهبــود و مقداری از هزینه ها را 
کاهش دهد. با این اتفاق دسترسی مردم به خودرو 

نیز تسهیل خواهد شد. 
همزمان با ادامه مذاکــرات در وین و امید به بهبود 
فضای سیاسی زمزمه بازگشت خودروسازان خارجی 
به کشور شنیده می شود. بســیاری از فعاالن بازار 
اما امیدی به اصــالح دیدگاه حاکمیــت مبنی بر 

آزادسازی ورود این خودروسازها ندارند و انحصار 
در صنعت خودروسازی و کسب سود بیشتر را دلیل 
این ادعا عنوان کرده اند. از سوی دیگر کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که اگــر حاکمیت بر رفتار 
دوگانه خود تجدید نظر کنــد و اجبار برای خرید 
خودروی داخلی توسط مردم را کنار بگذارد با ورود 
خودروسازان خارجی می توانیم شاهد تعادل قیمتی 
در بازار خودرو باشیم.  این در حالی است که صنعت 
خودروسازی ایران پس از تحریم با افت حدود ۴۰ 
درصدی در بخش تولید مواجه شده و تولید برخی 

انواع مدل های خودرو در ایران متوقف شده است. 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران 
درباره تاثیر لغو تحریم ها در صنعت خودروســازی 
ایران می گوید: خودروسازان خارجی برای حضور 
در بازار ایران پس از لغو تحریم ابراز تمایل کرده اند 
و عالوه بر آن حجم قابل توجهــی از واردات ایران 
مربوط به واردات قطعات خودرو است و در صورت 
لغو تحریم ها به جــای واردات قطعــات از چین، 
می شــود این قطعات را از کشــورهای اروپایی و با 

کیفیت بهتر وارد کرد.

سیگنال  بازگشت خودروسازان خارجی چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟

انتظار خریداران خودرو برای کاهش قیمت ها
شایلی قرائی
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بحران کرونــا و ممنوعیت 
های پی در پی مســافرت 
ها موجب بیــکاری ۶ هزار 
راننده ناوگان برون شهری 
کشور شده است. به گفته 
فعاالن این صنف کرونا بر روی همه مشــاغل تاثیر 
گذاشت و متاسفانه امنیت شــغلی این گروه را به 
خطر انداخته اســت. این راننــدگان نوبتی به کار 
مشغول می شــوند که این امر درآمد شان را بسیار 
کاهش داده اســت. حمل و نقل مسافر و کاال یکی 
از مهم تریــن بخش های هر دولتی اســت که باید 
مورد توجه مســئوالن قرار گیرد، اما متاسفانه این 
امر محقق نشــده و هنوز هیچ ســهمیه یا کمکی 
برای رانندگانی که از کرونا آسیب دیده اند، در نظر 

نگرفته شده است.
این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که ۶۰ درصد 
از رانندگان در کشور کمک راننده و اکثر آن ها فاقد 
مسکن و مستاجر هستند. مجیدی نماینده کانون 
رانندگان با بیان اینکــه ۱۱۳ هزار راننده در بخش 
مســافری داریم که ۶۰ درصد آن ها راننده کمکی 
هستند، می گوید: این رانندگان هیچ وسیله نقلیه 
ندارند و تنها به عنوان کمک راننده در بخش حمل 

و نقل مسافری فعالیت می کنند.
در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با 
تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام کرونایی به 
رانندگان برون شهری، گفت: بانک ها نباید در مسیر 
پرداخت وام ســنگ اندازی کنند. حسین گودرزی 
با بیان اینکه دولت و بانک ها  باید همکاری الزم را 
برای تسریع در پرداخت وام کرونایی رانندگان برون 
شهری داشته باشــند، گفت: باید توجه ویژه ای به  
پرداخت وام رانندگان شده و در پرداخت آن تسریع 
شــود زیرا حمایت از رانندگان کارکــرد دو طرفه 

دارد و با ارائه مبلغ اندک ۶ میلیون تومانی بیش از 
خدمات دهی به رانندگان از آنها خدمات می گیریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
افزود: نباید کمک به رانندگان را یک جانبه بدانیم 
زیرا سوددهی دو جانبه است و با اعطای تسهیالت 
اندک آنها را در مســیر تولید و خدمات رســانی به 
کشور تشویق می کنیم و حمل و نقل کشور را سرپا 
نگه می داریم.وی ادامه داد: ۶ میلیون تومان حتی 
قیمت یک جفت الستیک ماشین سنگین نمی شود 
اما بضاعت دولت ناچیز است و توان اعطای تسهیالت 
باال را ندارد. نماینده مجلــس یازدهم تصریح کرد: 
حمایت از رانندگان بهبود وضعیت خدمات رسانی 
به مردم را در پــی دارد و نیاز اســت دولت و بانک 
مرکزی به ارائه سریع تر تسهیالت به رانندگان در 
دوران کرونا توجه ویژه داشته باشند و در مسیر آنها 

سنگ اندازی نکنند.
علی انصافی، رئیس اتحادیه مســافربری اســتان 
تهران در رابطه با وضعیت صنــف متبوع خود در 

گفت و گو با "کسب و کار" گفت: متاسفانه بحران 
کرونا مشــکالت بســیاری را برای رانندگان برون 
شهری ایجاد کرده اســت. متاسفانه بیش از نیمی 
از رانندگان در این بخش بیکار شده اند و هیچگونه 
درآمدی ندارند. محدودیت های پی در پی به دلیل 
شیوع بیماری کرونا دست رانندگان را از درآمدزایی 
کوتاه کرده است. صنف مسافربری از جمله صنوف 
آســیب دیده در شــرایط کرونا بوده بطوری که با 
تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها و تور های مسافرتی، 
فعالیت بسیاری از رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه 
مسافربری که عضو این اتحادیه بوده  اند تعطیل شد.

به گفته رئیس اتحادیه مســافربری استان تهران 
فقط ۴۰ درصد از رانندگان همچنان فعال هستند و 
۶۰ درصد بیکار شده و از ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه 
اتحادیه هم، شــب عید یکی از شــرکت ها مجبور 
به تعطیلی و انحالل شــد. شــرایط کار و معیشت 
رانندگان بسیار ســخت اســت و حتی رانندگان 
سرویس های بیمارستان ها هم در اولویت نخست 

دریافت واکسن کرونا قرار نگرفته اند و همه رانندگان 
در اولویت سوم هستند. انصافی ادامه داد: مشکالتی 
که کرونا برای رانندگان برون شــهری ایجاد کرده 
بیکاری گسترده را در این صنف رقم زده و از مجموع 
۱۰ هزار راننده ناوگان مســافربری، ۶۰ درصد به 
طورکامل بیکار شده اند. صنف مسافربری از جمله 
صنوف آسیب دیده در شرایط کرونا بوده است، به 
طوری که با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و تورهای 
مسافرتی، فعالیت بسیاری از رانندگان و دارندگان 
وسایل نقلیه مسافربری که عضو این اتحادیه بوده 
اند، تعطیل شد. ئشــرایط کار و معیشت رانندگان 
بسیار سخت اســت، حتی ر نندگان سرویس های 
بیمارستان ها هم در اولویت نخست دریافت واکسن 
کرونا قرار نگرفته اند و همه رانندگان در اولویت سوم 
هستند. بهتر بود که در کنار تسهیالت حمایتی یا 
حتی به جای آن، بخشــودگی مالیاتی و پرداخت 
بیمه رانندگان و تسهیل در تهیه الستیک و لوازم 

جانبی مورد توجه قرار می گرفت.

ادامه خسارت های مالی اصناف به دلیل مهار نشدن كرونا 

بیکاری 60  درصدی  رانندگان 
مشکالت تسهیالت 6 میلیونی رانندگان برون شهری 

شایلی قرائی
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مدیرکل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت صمت 
گفت: پس از رایزنی با بانک مرکزی ۱۰۰ میلیون دالر 
برای ترخیص روغن خام موجود در بنادر تخصیص 

یافت که این کاال هم اکنون در حال ترخیص است.
صدیف بیک زاده در گفت و گو بــا خبرنگار مهر در 
مورد گرانی نان در برخی از نانوایی ها، اظهار داشت: 
به صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته ایم و 
ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص نگرفته 
است. اگر قرار باشد در این مورد تصمیم گیری شود 
موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی 
گندم، آرد و نان کشور اعالم و برای اجرا به استانداران 
سراسر کشور به عنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار 
استان ابالغ می شــود؛ اما فعاًل هیچ برنامه ای در این 

مورد در دستور کار نیست. مدیرکل دفتر امور خدمات 
بازرگانی وزارت صمت افزود: نان بــه عنوان کاالی 
اساسی حساسیت خاصی دارد و برای افزایش قیمت 
آن، از قبل تصمیم گیری می شــود.وی تصریح کرد: 
اگر یک واحد نانوایی اقدام بــه گران کردن نان کند، 
این اقدام تخلف بوده و مــردم می توانند این تخلف 
 را به شــماره تماس ۱۲۴ اطالع دهند تا با متخلف 

برخورد شود.
بیک زاده در مورد میزان تخصیص ارز برای ترخیص 
روغن خام موجود در بنادر نیز گفت: پس از رایزنی با 
بانک مرکزی، حدود ۱۰۰ میلیون دالر برای روغن های 
خام موجود در بنادر تخصیص یافت.وی افزود: پس از 

تخصیص ارز، این محموله ها در حال ترخیص است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی شهری تهران، ضمن 
ارائه توضیحاتی درباره نرخ معقول حمل بار، از شهروندان 
خواست که حتما قبل از اسباب کشی از طریق تماس با 
اتحادیه از اصالت و مجاز بودن واحد صنفی مطمئن شوند 
و حتی در صورت امکان در دفاتر ایــن واحدها قرارداد 
ببندند، چراکه برخی از افراد بعد از اتمام کار پول اضافی 
از مردم می گیرند و تاکنون بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف 
در این زمینه که به آگاهی و اداره اماکن ارســال شده، 

رسیدگی نشده است.
در روزهای اخیر گزارشی منتشر شده که نشان می دهد 
بعضی از موسسات حمل و نقل بعد از پایان کار وسایل 
مهم مردم را به گروگان می گیرند و از آن ها مبلغی بیش از 
آنچه توافق شده دریافت می کنند. موضوعی که اتحادیه 
مربوطه نیز آن را تایید و خواســتار رسیدگی به آن در 
سطوح باالتر است.حسین زندی تاکید کرد که استفاده 
کنندگان از خدمات موسسات حمل و نقل حتما قبل از 
انتخاب با تلفن اتحادیه تماس بگیرند و مطمئن شوند که 

موسسه مجاز است. همچنین برای اطمینان بهتر است 
که حتما در دفاتر این واحدها قرارداد ببندند، چرا که در 
حال حاضر تعداد زیادی شرکت غیرمجاز از جمله شرکت 
در تهران هستند که تبلیغات خود را نیز در سایت های 

دیوار، شیپور و کف زمین مترو اعالم می کنند. 
وی با بیان اینکه این واحدها عموما مکان مشــخصی 
ندارند، در فضای مجازی هســتند و تخلفات آنها قابل 
پیگیری نیست، تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۰۰ تخلف 
به اداره آگاهی، پیشــگیری قوه قضاییه، اداره اماکن و 
سایر دستگاه های مربوطه ارســال کردیم، اما تاکنون 
هیچ کس به آنها  رسیدگی نکرده است. اسفندماه سال 
گذشته به چند باربری غیر متخلف مراجعه کردیم که در 
برنامه بیست و سی منتشر شد، اما از سوی این واحدهای 
متخلف تهدید شدیم. حتی اداره آگاهی خواست که ثابت  
کنیم پرونده ها رسیدگی نشده و اتحادیه نیز این پرونده ها 
را مجددا ارائه داد، اما پیگیری ها نشان داد هنوز هم به 

آن ها رسیدگی نشده است.  

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشي تهران با بیان 
اینکه نوســانات باالي قیمت مواد اولیه داخلي؛ نفس 
تولیدکننده را گرفته است تاکید کرد: اگر خواهان رونق 
تولید داخل هســتیم باید موقعیت هاي مطلوب آن را 
به وجود بیاوریم؛ اما متاســفانه عــدم حمایت دولت از 
تولیدکنندگان منجر به ورشکستگي این عزیزان جبهه 
اقتصادي شد. نوسانات باالي قیمت مواد اولیه داخلي؛ 

نفس تولیدکننده را گرفته است.
مرتضي حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
ورزشي تهران تاکید کرد: چرا باید قیمت مواد اولیه که 
محصول کشور خودمان است و مي توانیم با شرایط بسیار 
راحت آن را از کارخانجات تهیه کنیم آنقدر زیاد باشد که 
کمر تولیدکننده را براي تولید بشکند؟ مگر نه این است 
که نیت تولیدکننده پیشرفت کشور است؟ چرا باید مواد 
اولیه با قیمت هاي بسیار نجومي در اختیار تولیدکنندگان 
قرار گیرد؟ با کدام جبهه باید بجنگیم ؟جبهه خارجي یا 

جبهه داخلي؟
وي ادامه داد: تولیدکنندگان، صادقانه تمام سرمایههاي 
خود را بر اساس پیام و دستور مقام معظم رهبري در طبق 

اخالص گذاشتند؛ اما نوسانات قیمت بقدري زیاد است که 
فرصت تولید را از تولیدکننده مي گیرد. مواد اولیه داخلي 
باید به گونهاي به دست تولیدکنندگان داخلي برسد تا با 

خیالي راحت محصول خود را تولید کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشي تهران با تاکید بر 
اینکه آسیبهاي بسیار زیادي از زمان شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلي اصناف بر صنف لوازم ورزشي وارد شده است گفت: 
متاسفانه ویروس کرونا بسیاري از کسب و کارهاي سنتي 
را در مظان آسیب و مشــکالت جدي قرار داد. بسیاري 
از واحدهاي صنفي فروشــگاهي و تولیدکننده در لوازم 
ورزشي شرایط بسیار بحراني را سپري میکنند. اگر بخواهد 
وضعیت به همین منوال ادامه یابد توان ادامه فعالیت براي 
صنوف این اتحادیه سخت و غیر ممکن مي شود. وي افزود: 
وضعیت به گونه ایي بود که یــک تولیدکننده زماني که 
محصول خود را تولید میکرد براي خرید مواد اولیه باید 
چندین برابر بیشتر از فروش محصول تولیدي خود هزینه 
مي کرد، لذا این تصور به وجود مي آید که اگر مواد اولیه 
خام را در نزد خود نگهداري کند کمتر زیان میکند تا اینکه 

بخواهد آن ماده اولیه را تبدیل به محصول کند. 

ارز واردات روغن خام تخصیص یافت

افزایش قیمت نان تخلف است

مراقب باشید موقع اسباب کشی کاله سرتان نرود

نوسانات قیمت مواد اولیه داخلي نفس تولیدکننده را گرفته است

معاون راه و شهرسازی تهران خبر داد

حذف سه شهر از مسکن ملی استان تهران
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:
تشكيل 1۵ صندوق جسورانه بورسی با مشاركت 

صندوق نوآوری و شكوفایی
مدیرعامل صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: اکنون ۱۵ صندوق جسورانه 
بورســی با ســرمایه ۱,۱۲۵ میلیارد تومان با مشــارکت صندوق نوآوری و 
شکوفایی تأسیس شــده و ارائه خدمات می دهند.ســعید رضا عاملی دبیر 
شــورای عالی انقالب فرهنگی با علی وحدت مدیرعامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتگو کرد.در ابتدای 
جلسه وحدت با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق گفت: صندوق در دوره 
جدید فعالیت خود با جهت گیری های راهبردی و مشــارکت سایر ذینفعان 
حوزه دانش بنیان از جمله بانک های اقتصادی کشــور دستاوردهای خوبی 
دارد.وی با ارائه گزارش تسهیالت، ضمانت نامه ها، روند مطالبات واخواستی، 
سرمایه گذاری، صندوق های جسورانه و گرنت های صندوق افزود: سال ۱۳۹۲ 
تنها ۵۵ شرکت تحت پوشش صندوق بودند و این شرکت ها در اردیبهشت 
۱۴۰۰ به ۵۹۶۷ شرکت رسیده است و اکنون ۱۵ صندوق جسورانه بورسی 
با ســرمایه ۱,۱۲۵ میلیارد تومان با مشــارکت صندوق نوآوری و شکوفایی 
تأسیس شده و ارائه خدمات می دهند.مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
گفت: با بازنگری در مدل سرمایه گذاری مستقیم، هم سرمایه گذاری، توسعه 
نهادهای تخصصی و تسهیل انتشار صکوک نوآوری جایگزین آن شد و در دو 
سال گذشته پس از بازنگری و طراحی مدل ها، در ۴۸ طرح هم سرمایه گذاری 
و همکاری مشترک با ۱۹ صندوق پژوهش و فناوری به منظورسرمایه گذاری 

مشترک انجام شده است.

مرکزی ملی فضای مجازی هنوز به جمع بندی نرسیده است
جا ماندن ایران از فرصت ها و تهدید های اینترنت 

ماهواره ای
خبرها حاکی از آن اســت که ایران تحت پوشش اســتارلینک )اینترنت 
ماهواره ای( قرار گرفته و امکان خرید اشــتراک برای مناطقی از کشــور 
فعال شده است. این در حالی است که ما همچنان نمیدانیم چگونه باید با 
این فناوری جدید برخورد کنیم و مباحث مطرح شده در این ارتباط کلی 
هستند. با جایگیری و عبور ماهواره های اســتارلینک از فراز ایران، رسما 
کشور ما تحت پوشــش اینترنت پر سرعت ماهواره ای اســتارلینک قرار 
گرفت. بر اساس اخبار منتشره شده از چند روز قبل عراق و مرزهای غربی 
ایران تحت پوشش اینترنت ماهواره ای قرار گرفته و امکان خرید اشتراک 
برای این مناطق فعال است.فعال شــدن امکان خرید اینترنت ماهواره ای 
برای بخشی از ایران در حالی است که هنوز دستگاه های ذی ربط مباحث 
مربوط به این اتفاق مهم را کلی مطرح می کنند و هیچ برنامه مشخصی برای 
استفاده از فرصت های آن و برخورد با تهدیدها اعالم نکرده اند. محمدحسن 
انتظاری، عضو  شورای عالی فضای مجازی، درباره اقدامان انجام شده برای 
برخورد با فناوری جدید اینترنت ماهواره ای در کشــور، اظهار کرد: هنوز 
در این ارتباط مطالعات عمیقی انجام نشده و مباحث مطرح شده همگی 
کلی است.وی ادامه داد: قرار بر این اســت که یک پروژه دقیق فنی درباره 
اینترنت ماهوره ای انجام شود.به گفته انتظاری؛ تا زمانی که مطالعات دقیق 
فنی انجام نشــود نمی توان درباره این فناوری نوین نظری داد.وی تصریح 
کرد: هنوز ما به درســتی نمی دانیم که نحوه سیگنال دهی، ارتباط شبکه 
روی زمین و ارتباط بین شبکه ای بر روی زمین این نوع از پوشش اینترنت 
به چه شکل اســت.انتظاری با تاکید بر اینکه برای تدوین هر گونه قوانین 
مرتبط با این فناوری باید مطالعات کامل شود،  افزود: مرکزی ملی فضای 
مجازی به جمع بندی در این زمینه نرسیده است.پیشتر نیز محمد سرگزی، 
سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسالمی، ارتباط 
با اینترنت ماهواره ای از آغاز آماده سازی پیش نویس قوانین این نوع اینترنت 
در این فراکسیون خبر داد.اما به نظر می رسد؛ ایران برای تدوین قوانین و 
نحوه اســتفاده از فرصت های این فناوری و مقابله با تهدیدهای آن از این 

فناوری جا مانده است.

ورود مجلس به استخراج رمزارزها
نگران از دست رفتن سرمایه مردم هستيم

نایب رییس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس اظهار داشــت: یکی از 
نگرانی های ما در این حوزه این است که سرمایه مردم مانند بورس از دست 
برود و در داخل و خارج از کشور این نگرانی مطرح شده است. مردم باید دقت 
کنند چراکه کنترلی روی این رمزارزها نیســت و بسیاری از آنها در خارج از 
کشور کنترل می شود، جایی هم نیست که که بتوان شکایت مطرح کرد.علی 
جدی در مورد طرح مجلس برای رمزارزها اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی 
گزارش و پیشــنهادهایی در زمینه رمزارزها تهیه کرده بود که قرار بود روز 
گذشته در مجلس قرائت شــود. مجلس به دنبال این اســت که به موضوع 
رمزارزها پرداخته شده و مقرراتی در این حوزه تدوین شود تا تکلیف کسانی که 
در این حوزه فعال هستند، مشخص شود. دولت هم باید کنار مجلس قرار گیرد 
تا این فضا مدیریت شود در غیر این صورت ممکن است به تهدید تبدیل شود. 
البته رمزارزها به این صورت تعریف شده اند که نتوان به راحتی آن را کنترل 
کرد ولی همین رمزارزها می تواند تبدیل به فرصت شود تا هم در صنایع مرتبط 
و هم واردن کردن سرمایه و دور زدن تحریم کمک کننده باشد.وی افزود: یکی 
از نگرانی های ما در این حوزه این است که سرمایه مردم مانند بورس از دست 
برود. در داخل و خارج از کشور این نگرانی مطرح شده است. مردم باید دقت 
کنند چراکه کنترلی روی این رمزارزها نیســت و بسیاری از آنها در خارج از 
کشور کنترل می شود و جایی هم نیست که که بتوان شکایت مطرح کرد.نایب 
رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به استخراج های پنهانی 
گفت: از آنجا که برای بسیاری اصال تعریف نشده که باید چه کنند، به صورت 
پنهانی فعالیت می کنند که این فعالیت پنهانی نگران کننده است. باید فضا را 
فراهم و قوانین را تعریف کرد به علت همین کارهای پنهان آماری از فعالیت ها 
وجود ندارد.وی در ادامه تصریح کرد: باید بستری فراهم شود تا خارجی ها در 
حوزه رمزارز وارد کشور شوند و صنایع مرتبط را ایجاد کنند. سرمایه گذاری 
خارجی وارد کشور می شود و می تواند در حوزه تولید برق و غیره از آنها کمک 
گرفت و بخشی از آن را وارد شبکه مصرف برق کشور کرد تا مشکل برق کمتر 
شود. بنابراین اگر از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم به جای اینکه برق 
پنهان مصرف شود، می توان از آن کمک نیز گرفت. االن فقط یک مزرعه در 
کشور وجود دارد که خارجی ها در آن فعال هستند. البته مردم کشور خودمان 
نیز بسیار متمایل هستند که سرمایه گذاری کنند ولی باید بستر فراهم شود.
جدی با اشاره به امکان ایجاد مشکل برق خاطرنشان کرد: اگر کسی می خواهد 
در این حوزه سرمایه گذاری کند باید پیش از آن به برق آن فکر کند. ممکن 
است کسی بخواهد نیروگاهی تاسیس و برق مورد نیاز خود را تامین کند، یا ۱۰ 
درصد از آن را هم به شبکه بدهد. در این صورت هم سرمایه گذاری انجام شده 
و هم به انرژی شبکه کمک می کند. ولی اگر قانون تعریف نشده و فعالیت های 
پنهانی ادامه پیدا کند یا افزایش هم بیابد چراکه با این تعرفه برق استفاده از 
آن برایشــان صرفه اقتصادی دارد و ممکن است در شبکه مصرف برق هم با 

مشکل برخوریم.

اخبار

انصراف سامسونگ از حضور در نمایشگاه موبایل بارسلون
سامسونگ به منظور حفظ احتیاط در شرایط کرونایی، در نمایشگاه MWC ۲۰۲۱ بارسلون حضور فیزیکی نخواهد داشت.به گزارش ایسنا، سخنگوی سامسونگ به رویترز گفت: سالمت 

و ایمنی کارمندان، شرکا و مشتریان اولویت شماره یک این شرکت است بنابراین ما تصمیم گرفتیم از حضور فیزیکی در نمایشگاه امسال MWC کنار برویم.انجمن GSM که هر سال این 
رویداد را برگزار می کند، قصد دارد برگزاری این نمایشگاه را در ۲۸ ژوئن آغاز کند. سامسونگ جدیدترین شرکتی است که اعالم می کند به صورت مجازی در این رویداد حضور پیدا خواهد 

کرد. پیش از این سونی، نوکیا و اریکسون برنامه های مشابهی را اعالم کردند. گوگل اعالم کرد در نمایشگاه MWC حضور فیزیکی نخواهد داشت اما به صورت مجازی شرکت می کند.

بر اســاس آمارها در ســال 
۱۳۹۹ از حــدود ۲ میلیون 
دســتگاه تبلت وارد شده به 
کشــور، ۹۸ درصــد از رویه 
قاچاق در بازار عرضه شــده 
است؛ با این وجود به دلیل عدم همکاری دستگاه های 
ذی ربط تکمیل طرح رجیستری در هاله ای از ابهام است. 
بر اساس بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات را موظف کردند تا »کلیه تبلت ها، ساعت های 
هوشمند، بارکد خوان ها و مبدل ارتباطات ثابت به سیار 
وارداتی و تولید داخل« را در سامانه هوشمند مدیریت 

تجهیزات سامانه ای)همتا( ثبت نمایند.
بر این اساس، طرح رجیستری موبایل که از سال ۱۳۹۶ 
آغاز شده بود، می بایست تکمیل شود و دیگر تجهیزات 
دارای ســیمکارت  مانند تبلت ها نیز تحت پوشش این 
طرح قرار گیرند. گفتنی است که بر اســاس آمار ارائه 
شده توسط کارشناسان سامانه همتا در سال ۱۳۹۹ از 
حدود ۲ میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، ۹۸ 
درصد آن قاچاق بوده است. بنابر تخمین برخی فعاالن 
صنفی، ارزش بازار تبلت در ایران بیش از ۳۰۰ میلیون 

دالر است.
حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل نظارت بر ســامانه های 
الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد است 
که به دلیل قاچاق تجهیزات دارای ســیمکارت مانند 
تبلت ها، در حدود ۵۰۰ میلیارد تومــان از درآمد های 
دولتی به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دســت 
می رود؛ در حالیکه بــه راحتی با زیرســاخت موجود 
می توان این حجم قاچاق را به صفر رســاند. تکرار شده 

است.
بنابر آمار ارائه شده توســط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با اجرای طرح رجیســتری در ۴ سال گذشته بیش 
از ۶ میلیارد دالر از قاچاق تلفن همراه کاســته شــده 
است که در نتیجه، درآمد های دولت از دریافت حقوق 

دولتی و عوارض واردات موبایل ۱۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است. همچنین از زمان اجرای این طرح 
شرکت های واردکننده از ۲۰ شــرکت به ۴۰۰ شرکت 
افزایش یافته است و به عبارت دیگر انحصار در واردات 

گوشی نیز شکسته شده است.
اجرای طرح سامانه شناسایی گوشــی تلفن همراه که 
به عنوان طرح رجیستری شناخته می شود، توانست با 
ایجاد یک ابزار سیستمی قدرتمند، به رویه قاچاق چند 
میلیارد دالری موبایل پایان دهــد. همچنین با قانونی 
شدن فرآیند واردات موبایل به کشور، واردکنندگان ملزم 
شدند که کاال های خود را با گارانتی معتبر در بازار عرضه 
کنند؛ بدین ترتیب شاهد کاهش فروش موبایل های غیر 
استاندارد در بازار ایران بودیم. عالوه بر این پس از اجرای 
طرح رجیســتری، مردم می توانند قبل از خرید گوشی 

از اصالت برند و نحوه ورود آن به کشور اطمینان یابند.
حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در ۱۵ اردیبشــهت ماه سال گذشته گفته بود 
که طرح رجیســتری برای تبلت های ســیمکارت خور 
بطور رســمی راه افتاده اســت. به گفته وی هر کاالی 
سیمکارت خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است 
و خریداران کاال های سیمکارت خور مانند تبلت باید در 
زمان خرید کدشناسه کاال )IMEI( و کد فعالسازی کاال 
را در ســامانه همتا )۷۷۷۷( ثبت کنند تا کاال در شبکه 
شناسایی و رجیستر شود. البته با وجود گذشت یک سال 

از این اظهارت، این طرح هنوز اجرایی نشده است.
پیگیری هــا نشــان می دهد کــه عــدم تکمیل طرح 
رجیســتری و توســعه آن به کلیه تجهیــزات دارای 
ســیمکارت به برخــی مقاومت هــا و کم کاری ها در 
ســال های گذشــته برمی گردد. به طور معمول شروع 
هر فعالیتی برای کاهش قاچاق و ساماندهی بازار کاال ها 
با مقاومت هایی رو برو می شــود. به عنــوان مثال طرح 
رجیستری برای اولین بار در ســال ۱۳۸۵ مطرح شد، 
اما این تجربه  به دلیل برخی از مقاومت ها توسط فعاالن 
صنفی و کم کاری برخی مســئوالن وزارت ارتباطات و 

گمرک، در کمتر از ۱۲ ماه )در سال ۸۶( متوقف شد.
با وجود اینکه حــدود دو ماه از مصوبــه مجلس مبنی 
بر مشــمولیت تجهیزات دارای ســیمکارت در طرح 

رجیستری می گذرد، به دلیل عدم همکاری دستگاه های 
ذی ربط اجرای این قانون در هاله ای از ابهام است. بنابر 
شواهد موجود برخی از مسئوالن دولتی معتقدند که با 
وجود فراهم بودن تمام امکانات فنی برای تکمیل طرح 
رجیســتری و تأکید قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
مورد اجرای کامل طرح رجیســتری، بــه دلیل برخی 
مالحظات در حوزه بازار موبایل و تبلت، اجرای این طرح 

تاکنون به تعویق افتاده است.
با اجرای طرح رجیستری برای تبلت ها و دیگر تجهیزات 
دارای سیمکارت، اپراتورها و سرویس های مخابراتی تنها 
به تبلت هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، 
 )IMEI( خدمات ارائه خواهنــد داد. یعنی شناســه
تبلت  ها و دیگر تجهیزات دارای ســیمکارت در سامانه  
»همتا« ثبت شده و خریدار کاال تنها پس از فعال سازی 
می توانــد از خدمات ارتباطی مانند تمــاس و اینترنت 
همراه اســتفاده کنند.به گفته سید مهدی میرمهدی، 
رئیس وقت اتحادیه فناوران رایانه تهران، هیچ ارتباطی 
بین گرانی گوشی و طرح رجیســتری وجود نداشته و 
نباید داشته باشد. بر این اساس در گذشته گوشی هایی 
که به صورت قاچاق وارد کشور می شدند، کمی ارزانتر از 
گوشی های قانونی و قیمت مصوب به فروش می رسیدند. 
اما به دلیل نپرداختن هزینه های گمرک و واردات، این 

سود نصیب قاچاقچیان شده و نفعی برای خریداران کاال 
نداشته است.

به نظر می رسد که برخی از فعاالن بازار قاچاق موبایل و 
تجهیزات سیمکارت خور به خاطر مقاومت در برابر طرح 
رجیستری در گذشــته، اقدام به گران فروشی و ایجاد 
نابسامانی در بازار کرده و علت گرانی را طرح رجیستری 
عنوان می کردند. امــا بنابر نظر اکثــر فعاالن صنفی و 
واردکنندگان رســمی موبایل، رجیستری علت گرانی 
گوشی تلفن همراه نبوده و نخواهد بود؛ بلکه گرانی این 
تجهیزات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز و تعادل عرضه و 

تقضا در بازار دارد.
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و همچنین بند »ح« تبصــره ۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در وهله اول 
و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت صمت 
در مراحل بعدی می بایست با همکاری یکدیگر، اقدامات 
الزم را جهت مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در 
طرح رجیستری انجام دهند. بنابر آمار ارائه شده سامانه 
همتا، می  توان گفت کــه با اجرای طرح رجیســتری 
تجهیزات دارای سیمکارت ، ۳۰۰ میلیون دالر از قاچاق 
کاال کاهش یافته و عایدی دولت از محل دریافت عوارض 

گمرکی ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

رجيستری »تبلت « به كجا رسيد؟

۹۸ درصد تبلت های بازار قاچاق است
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

سخنگوی صنعت برق کشــور گفت: در سال جاری 
اوج مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزایش ۲۰ درصدی همراه شــد. مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور ضمن اشاره به 
میزان مصرف برق در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال 
جاری گفت: میزان اوج بار در سال ۱۴۰۰ تاکنون به 
۴۷,۵ هزار مگاوات رسیده است.سخنگوی صنعت 
برق در تشــریح اینکه میزان اوج بار در مدت مشابه 
سال گذشته ۳۹,۵ هزار مگاوات بوده است، گفت: در 
سال جاری پیک)اوج( مصرف نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شده است.

وی در بیان دالیل افزایش شدید مصرف برق در سال 

۱۴۰۰ افزود: افزایش فعالیت چاه های کشاورزی به 
دلیل کمبود آب، رشد مصرف انرژی صنایع و فعالیت 
رمزارزها از جمله دالیل افزایش مصرف برق درسال 
جاری به حساب می آید.رجبی مشهدی در پاسخ به 
اینکه میزان مصرف برق رمزارزها در کشور چه میزان 
اســت؟ تاکید کرد: میزان مصرف برق مراکز مجاز و 
غیر مجاز استخراج رمز ارز نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات از 
ظرفیت شبکه برق برآورد می شود. سخنگوی صنعت 
برق در پایان با اشاره به آخرین وضعیت تصویب تعرفه 
پیک بحرانی برق گفت: این مصوبه همچنان منتظر 
بررسی کمیسیون های تخصصی هیئت دولت بوده و 

اتفاق جدیدی برای آن به وجود نیامده است.

برخــی اپراتورهای ارائــه دهنده خدمــات اینترنت 
علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر گران نشدن اینترنت 
در سال ۱۴۰۰ از چندی پیش اقدام به افزایش قیمت 
بســته های خود کردند.نمایندگان مجلس در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت 
را غیرقانونی اعــالم و تاکید کردند که کمیســیون 
تنظیم مقررات ارتباطات نیز نمی تواند تعرفه اینترنت 
را افزایش دهد. بــا این حال از ابتدای ســال تاکنون 
اپراتورهای ارائــه دهنده خدمــات اینترنت به طرق 
مختلفی از جمله حذف برخی بســته ها و جایگزینی 
نرخ های گران تر بــا حجم کمتر، قیمت بســته های 
اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب 
قانون و مطابق با ســقف و کف تعرفــه در نظر گرفته 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می دانند.
این تغییرات در حجم و قیمت بسته های اینترنتی در 
سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن 
زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراض های بسیار 
کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها 
خواست که نرخ بسته ها را به حالت اول بازگردانند. با 
این حال شواهد نشان می دهد که بسیاری از بسته های 
اینترنت اپراتورها حذف شــد و نرخ بسته ها به حالت 

اولیه بازنگشت.
امســال نیز برخی اپراتورها با تغییراتــی در قیمت 
بسته های اینترنت خود، باعث شده اند که مشترکان 
مجبور به پرداخت هزینه بیشــتری شــوند.به اذعان 
مشترکان قیمت بســته های اینترنت ثابت در یکی از 
اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای ســال بیش از ۱۵ 
درصد گران شــد و به تازگی نیز برخــی اپراتورهای 
اینترنت ثابت نرخ برخی بسته های خود را تا ۲۵ درصد 

گران کرده اند.
افزایش قیمت بسته های اینترنتی اپراتورها در حالی 
اتفاق می افتد که این اپراتورها بایــد قبل از هرگونه 

تصمیم برای افزایــش قیمت و یا حذف بســته ها و 
تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگوالتوری 
برسانند.با این حال شواهد نشان می دهد که در اغلب 
موارد رگوالتوری از تغییر قیمت بسته های اینترنتی 
بی اطالع اســت و پس از آنکه کاربران بســیاری در 
شبکه های اجتماعی نارضایتی خود را اعالم می کنند و 
رسانه ها نیز پیگیر موضوع می شوند، رگوالتوری بررسی 

ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار می دهد.
در مورد قبلی، تالش بســیاری از سوی خبرنگار مهر 
برای پیگیری افزایش تعرفه بسته های اینترنت اپراتور 
تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیری ها به جایی 
نرسید و رگوالتوری حاضر به پاسخگویی در این باره 
نشد.این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، 
موظف به نظــارت بر عملکرد دارنــدگان پروانه های 
ارتباطــی در چارچوب مصوبات کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات است اما با این وجود به نظر می رسد 
این ســازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت 
اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت 
به افزایش نرخ بسته های اینترنتی نیز بی توجه است 
و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعالنه عمل 

می کند.
حال با وجودی کــه مطابق مصوبــه مجلس، قیمت 
اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این 
افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگوالتوری 
اعالم نشده است.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی در خصــوص افزایــش قیمــت خدمات 
پلتفرم های نمایش خانگی ) VOD ( که اواخر اسفند 
و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در 

چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.
به تازگی اما کمیســیون اصل نود مجلس شــورای 
اســالمی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در 

محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت 

داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.
آنطور که نصراهلل پژمانفر رئیس کمیســیون اصل ۹۰ 
به خبرنگار مهر گفته اســت: رگوالتوری در خصوص 
تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی 
در فروش پهنای باند که ۵۰ درصــد هزینه اضافی از 

مشترکان دریافت کرده اند، اطالعی نداشته است.
وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این 
ادعا را دارد که مجوزی بــرای افزایش نرخ پهنای باند 
به این مجموعه ها نداده اســت. با این حال ما توضیح 
خواســتیم که موضوع روشن شــود. اگر هم مجوزی 
نداده اند باید پیگیری می کردند و مستندات پیگیری ها 
را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر 
این صورت هم رگوالتوری مقصر اســت که نظارت و 
اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم ها مقصر هستند.
پژمانفر با بیــان اینکه این تخلــف در اضافه دریافت 
مربوط به همه مشترکانی می شود که از این پلتفرم ها 

استفاده می کردند، در مورد افزایش قیمت بسته های 
اشــتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم ها اگر 
قیمت هــا را غیرقانونی افزایش داده باشــند حتماً با 
آنها برخورد می شــود. مسئولیت رســیدگی به این 
بخش نیــز با ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی اســت و آنهــا نمی توانند نســبت به این 
 موضوع شــانه خالی کنند. ما این موضــوع را به آنها 

تذکر دادیم.
ابهام در نحوه محاســبه پهنای باند ترافیک داخلی و 
تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی 
رسانه ها مورد انتقاد واقع شــد و کاربران بسیاری نیز 
اذعان داشــته اند که زمانی که به برخی ســایت های 
داخلی و پیام رســان های بومی و پلتفرم های داخلی 
مراجعه می کنند، همچنان هزینــه ترافیک خارجی 
در بسته اینترنتشان محاســبه می شود.با این وجود، 
رگوالتــوری تاکنون گزارشــی در خصــوص تخلف 
اپراتورها و نیز پلتفرم ها در محاسبه قیمت اینترنت و یا 

افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.

بعد از ریزش بیت کوین و عقب نشینی کلیت مارکت، 
بسیاری از ارزهای دیجیتال زیان خود را جبران کردند 
و به محدوده قبلی خود بازگشتند. بیت کوین تا محدوده 
۵۹ هزار دالر بــاال رفت اما عرضه در ایــن ارز افزایش 
یافت و تا محدوده ۵۴ هزار دالر اصالح کرد و حاال این 
ارز دوباره تا ۵۷ هزار دالر رشــد کرده و کلیت مارکت 
رمزارزها هم ســبزپوش شده اســت.اتریوم دوباره به 
محدوده چهار هزار و ۲۰۰ دالر برگشته و بایننس کوین 
هم زیر محدوده ۶۸۰ دالر معامله می شود.دوج کوین 
هم بعد از ریزش اخیر خود در محدوده ۴۰ تا ۵۰ سنت 
نوسان می کند و حدوده ۲۰ ســنت از سقف تاریخی 
خود فاصله دارد. از شدت رشد بازار کمی کاسته شده 

است و کارشناسان هنوز عقیده دارند بازار یک اصالح 
بدهکار است، از طرفی هم کاهش دامیننس بیت کوین 
دو سناریو را محتمل می کند. در سناریو اول خروج پول 
از بیت کوین، دامیننس آلت کوین ها را افزایش می دهد 
و در ســناریو دوم باعث خروج پول از بــازار و کاهش 
مارکت کپ می شود.اکثر ارزها در معامالت ۲۴ ساعت 
گذشته به محدوده قبلی خود بازگشتند و روندی مثبت 
دارند.ازر ایاس در جریان معامالت ۲۴ ساعت گذشته 
حدود ۵۰ درصد رشد کرد. مارک زاکربرگ، بنیانگذار 
فیسبوک هم دیروز به طور غیرمستقیم حمایت خود را 
از بیت کوین اعالم کرد و این موضوع هم می تواند خبر 

خوبی برای بازار باشد.

مصرف برق 20 درصد افزایش یافت

سهم 3 درصدی استخراج رمزارز از اوج بار

برخالف مصوبه مجلس؛

اپراتورها در سایه بی توجهی رگوالتوری قیمت اینترنت را گران کردند

بازگشت رمزارزها به مدار مثبت

 ایاس دوباره جهش کرد


