
طبق اعالم رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی، صاحبــان خودروهای 
لوکس تا هفتــه دیگر شناســایی و مشــمول پرداخــت مالیــات متعلقه 
تا پایــان بهمن ســال جــاری می شــوند و در صورتیکــه ایــن مالیات را 
 پرداخت نکننــد، نمی توانند نقل و انتقــال یا اجاره خودروی خــود را انجام

 دهند.
به گزارش ایسنا، بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش باالی یک میلیارد 
تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است که با 

شناسایی لوکس نشینان از هفته آینده شروع می شود.
 طبــق قانون، تمــام مالکان انــواع خودروهای ســواری و وانــت دو کابین 

دارای شــماره انتظامی شــخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال 
و محجور تحــت تکفل کــه در پایان هر ســال مجمــوع ارزش آن ها بیش 
 از یک میلیارد تومان باشــد، باید مالیــات مربوطه را به خزانــه دولت واریز 

کنند.
 براین اساس، مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان )نسبت به مازاد 
یک میلیارد تومان( یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان )نسبت به مازاد یک 
و نیم میلیارد تومان( دو درصد، تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان )نســبت به 
مازاد سه میلیارد تومان( سه درصد و نسبت به مازاد چهار و نیم میلیارد تومان 

هم چهار درصد خواهد بود. 

با توجه به کــف قیمــت مالیات گیری )یک میلیــارد تومــان( تقریبا هیچ 
خــودروی تولید یا مونتــاژ داخلی مشــمول مالیات نخواهد شــد و مالیات 
مربوطه مخصوص خودروهای وارداتی اســت که قیمت روز و ســال ساخت 
یــا ورود آنها مالک میــزان مالیــات خواهــد بود.طبق محاســبات انجام 
شــده، به عنوان مثال، مالیات خــودرو آزرا به ارزش حــدود دو نیم میلیارد 
 تومان، نســبت به مازاد یــک و نیم میلیــاردی، حدود ۲۰ میلیــون تومان 

می شود. 
قانون، در صورتی فرد را مکلف به پرداخت این مالیات می داند که مجموع ارزش 
چندین یا یک خودروی آن به بیش از یک میلیارد تومان برسد. به عبارت دیگر، 

اگر فردی دارای دو خودرو به ارزش های ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومانی باشــد، 
مکلف به پرداخت مالیات است.

همچنین، ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات 
وضع شده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر 
دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است که متخلفین از حکم این بند 

در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بنابرایــن، در صورتی کــه صاحبان خودروهــای لوکس مالیــات متعلقه را 
 پرداخت نکننــد، نمی تواننــد نقــل و انتقال یا اجــاره خــودروی خود را

 انجام دهند.

وضعیت بارش هــا گویای این اســت کــه از ابتدای 
سال آبی جاری ۲۴ اردیبهشــت ماه در کشور ۱۲۷.۱ 
میلیمتر بارش داشــته ایم که این میزان نســبت به 
میانگین بلندمدت کشــور حــدود ۸۷ میلیمتر  ۴۱ 
درصد کمتر است. بارش در تمامی استان های کشور 
کمتر از نرمال گزارش شــده و شــدت کم بارشی در 
برخی از اســتان ها بسیار بیشتر از ســایر نقاط است. 
برای مثال بارش ها در استان سیســتان و بلوچستان 
۸۲ درصد، در اســتان هرمزگان ۸۶ درصد و در استان 
 کرمان ۶۵ درصد کمتر از میانگین بلند مدت گزارش

 شده است.

کاهــش ۱۷ تــا ۲۳ درصدی بــارش در 
استان های پربارش

همچنین میزان بارش ها از ابتدای مهر ماه ۲۴ اردیبهشت 
ماه در استان های پربارشــی مانند گیالن و مازندران نیز 
به ترتیب حدود ۲۳ و ۱۷ درصد کاهش داشــته اســت.  
از ســویی دیگر اوضاع در نوار شرقی کشــور بدتر است 
و استان های گلســتان ۳۸ درصد، ســمنان ۳۹ درصد، 
خراسان رضوی  ۴۷ درصد، خراسان جنوبی ۴۶ درصد و 
خراسان شمالی ۳۶ درصد کم بارشی داشته اند. از ابتدای 
ســال آبی تا ۲۴ ماه جاری نیز در تهران ۲۱۱.۴ میلیمتر 
بارش داشتیم که این میزان نسبت به نرمال ۴۴ میلیمتر 

کمتر است. این یعنی در این استان با کاهش ۱۷ درصدی 
بارش ها مواجه هستیم. آخرین وضعیت سدهای کشور نیز 
نشان می دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ 
میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با 
سال آبی ۹۹-۹۸ )۳۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب( 
دارای ۱۹ درصد کاهش است.آمار و ارقام گویای وضعیت 
نامناسب منابع آبی کشور است و به نظر می رسد در این 
شرایط اجرای طرح های بازدارنده می تواند کمک رسان 
باشد چراکه همانطور که کارشناسان بارها اعالم کرده اند 
اگر از اکنون به فکر مدیریت منابع آبی نباشیم در آینده با 

چالش های زیاد و جبران ناپذیری روبرو می شویم.

معاون آب و آبفــای وزیر نیرو گفــت: هیچ برنامه 
ای برای قطع آب مشــترکان پرمصرف در دستور 
کار نیســت و قرار نیســت که تامین آب هیچ یک 
از مشــترکان با محددیت روبرو شود.قاســم تقی 
زاده خامســی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به 
سیاســت وزارت نیرو برای مقابله با پر مصرف ها، 
اظهار کرد: تنهــا طرحی که در حــال حاضر اجرا 
خواهد شــد مصوبــه هیــات دولت اســت که بر 
اســاس آن تعرفه مشــترکان پر مصرف بیشتر از 

سایر مشترکان دریافت می شود.وی با بیان اینکه 
تعرفه آب برای مشــترکانی که الگو را رعایت می 
 کنند، هفت درصــد و برای مشــترکانی که بیش

 از الگو مصرف دارنــد ۱۶ درصد افزایــش از اول 
اردیبهشــت ماه افزایش یافت، گفــت: البته برای 
تشویق مشترکان مشترکان کم مصرف از پرداخت 
قبوض آب معاف شــدند.البته ایــن صحبت ها در 
شــرایطی اســت که به تازگی سیدرسول باقری- 
معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضالب 

اســتان تهران اعالم کرد که از اول خــرداد  ماه به 
تمامی مشــترکان پرمصرف و بدمصــرف تهرانی، 
اخطار ارسال شــده و در صورت تداوم، محدودیت 
مصرف را اعمال خواهیم کرد.وی با اشــاره به روند 
صعودی افزایــش مصــرف آب در پایتخت گفت: 
سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز 
تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف فضای 
سبز و بنایی، مشــترکان تجاری و دولتی و در آخر 

پرمصرف ها و بدمصرف های خانگی خواهد بود.

حدود سه میلیون از مشموالن ســهام عدالت، از زمان 
ثبت نام این سهام تا کنون فوت شده اند که تعداد وراث 
این افراد به حدود ۱۰ میلین نفر می رســد. با این حال 
هنوز انتقال سهام بسیاری از متوفیان به وراثشان صورت 
نگرفته و به نظر می رسد تا فراهم نشدن زیرساخت های 
آنالین، این اتفاق رخ ندهد.به گزارش ایسنا، پیش از این 
اعالم شده بود که وراث مشموالن سهام عدالت پس از 
انجام امور مربوط به انحصار وراثت، وراث باید به سامانه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه و خدمات انتقال 
سهام را انتخاب کنند.در این قسمت مدارک الزم برای 
انتقال سهام که شامل گواهی نامه واریز مالیاتی، گواهی 

انحصار وراثت، گواهی فوت، اصل شناســنامه و کارت 
ملی متوفی و ورثه می شود، ذکر شده است. پس از تهیه 
مدارک مذکور، یکی از ورثه به عنوان نماینده به یکی از 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و مدارک مذکور را 
تحویل می دهد و این دفاتر،  فرمی که توســط نماینده 
تکمیل شده است را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی 
ارسال می کنند.شرکت ســپرده گذاری مرکزی پس از 
بررسی مدارک مذکور، طی پیامکی نتیجه را به نماینده 
وراث اعالم می کند. در واقع اگر مدارک نقصی نداشته 
باشد، مراتب انتقال انجام می شود، در غیر این صورت به 
نماینده اطالع داده و نماینده باید نقص مدرک را برطرف 

کند.این مباحث درحالی مطرح شده است که حسین 
فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اخیرا 
در مصاحبه ای اعالم کرده که شرایط به گونه ای است 
که نمی توانیــم پذیرای مراجعه فیزیکی وراث ســهام 
عدالت باشیم؛ بنابراین بستری در حال ایجاد است که 
تمام مراحل واگذاری سهام عدالت آنالین و برخط باشد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم در حال حاضر 
جمعیت وراث ســهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر رسیده  
است، افزود: در این شرایط سخت شیوع بیماری کرونا، 
این جمعیت ۱۰ میلیون نفری نمی توانند برای انتقال 

سهام عدالت اموات خود حضور فیزیکی داشته باشند.

مالیات خودرو ندهید، چه می شود؟ 

وضعیت منابع آبی مناسب نیست

آب مشترکان پرمصرف قطع نمی شود

وراث متوفیان سهام عدالت چه کنند؟
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دالر »بورس« را واریز کرد
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سرمقاله

 اتالف
  منابع ارزی

اختالف قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی که حاصل 
فلسفه اشتباه دولتمردان برای تعادل در بازار ارز 
است چند سالی است که اتفاق می افتد. دولت با 
تزریق ارز به بازار سعی دارد بازار را در حالت تعادل 
قیمتی نگه دارد اما غافل از این اســت که در صف 
تشکیل شــده برای دریافت آنی سود دو میلیون 
تومانی عده ای دالل و واسطه گر ایستاده اند.  این 
اتفاق اولین بار البته در زمان ریاست آقای عادلی بر 
مسند بانک مرکزی اتفاق افتاد و در دولت اخیر باز 
هم این استراتژی تکرار شد. تنها فرق این ماجرا این 
است که در آن زمان دالر سهمیه ای به ازای هر نفر 
۵ هزار دالر بود و امروز ۲ هزار دالر است. در دولت 
سازندگی و ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی به 
هر شهروند با ارائه شناسنامه ۵ هزار دالر داده می 
شد که آن زمان هم موجب شکل گرفتن صف های 
طوالنی جلوی بانک ها شد. تمام این اقدامات که تا 

امروز هم وجود...

  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه۳
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حجم زیان انباشته 
 خودروسازان 

به ۵۰ هزار میلیارد رسید

حجم معامالت رمزارزها 3 برابر بورس

ورود 12میلیون  ایرانی  
به بازار  رمز ارز

افزایش اختالف قیمت دالر بازار آزاد با صرافی ملی باعث صف دالر سهمیه ای شد

دالالن در کمین دالر سهمیه ای
صفحه۳

صفحه۳

افزایش   تقاضا
 برای مسکن  بی کیفیت

تقاضا  برای  خانه های زیر همکف  و بدون امکانات
به دلیل  ارزان تر بودن  افزایش  یافته است

دبیر انجمن خودروســازان ایران با هشدار نسبت به 
ادامه زیان دهی شــرکت های بزرگ خوروساز گفت: 
در ســال گذشــته صد هزار میلیارد تومان رانت به 
واسطه فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار توزیع 
شد.احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران 
در گفتگویی با کافه خبر خبرآنالین، از زیان انباشته 
خودروسازان سخن گفت و هشدار داد ادامه این روند 
می تواند زمینه را برای ورشکستگی مهمترین صنعت 
غیر نفتی ایران مهیا کند.  به گفتــه وی حجم زیان 
انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده 

است و بی تردید با وضعیت کنونی ...

۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده اند؛ ۷۷ 
درصد آنها با هدف حفظ ارزش پــول پا به بازاری 
گذاشــته اند که معامالت روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار 
میلیارد تومان اســت. به گزارش اتــاق بازرگانی 
تهران، دو کمیســیون »بازار پول و ســرمایه« و 
»اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتــال« اتاق تهران 
طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت 
ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.فعاالن بخش 
خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده 
بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست های سلبی 

دست بکشد و با وجود گرایش...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک توسعه تعاون 24 هزار و 500 
میلیارد ریال تســهیالت اشتغال 

پایدار روستایی پرداخت کرد 
بانک توسعه تعاون 24 هزار و 500 میلیارد ریال 
تسهیالت اشــتغال پایدار روســتایی پرداخت 
کردبانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل در 
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از شروع 
این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، بالغ 
بر 24500 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های 
مختلف اشتغالزایی پرداخت کرده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه تعاون، این بانک به 
عنوان بانک عامل در طرح بزرگ اشــتغال پایدار 
روستایی و عشایری، با برخورداری از ظرفیت های 
مناسب جهت بررسی دقیق، سریع و کارشناسی 
پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن رعایت دقیق 
الزامات و اجرای صحیح این طرح تا پایان فروردین 
ماه سال جاری، مجموعا به مبلغ 24500 میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغالزایی به طرح های مختلف 
تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق روستایی 

و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است.

بانک مسکن در حوزه ساخت و ساز 
تکنولوژی پایه پیش قدم شد

مدیرعامل بانک مسکن با اشــاره به سهم بسیار 
پایین نوآوری در صنعت ساخت و ساز، گفت: بانک 
مسکن و مسکن تک قصد دارند با سایر ارکان حوزه 
ساخت و ساز در کشور از جمله شرکت های فعال 
بانک در این حوزه، در جهت ســاخت و سازهای 
مبتنی بر تکنولوژی و سبک سازی پیش قدم شود.

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و 
گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با تشریح 
جزئیات برگزاری نخستین رویداد ایران پراپ تک 
)Iran Proptech( گفــت: عالوه بر حضور 30 
شــتاب دهنده، 48 نهاد ســرمایه گذاری نیز به 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت در رویداد 
اعالم حضور کردند که قرار است شتاب دهنده ها 
و نهادهای سرمایه گذاری با شرکت های حاضر در 

رویداد مذاکره کنند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر 
ایران به مناسبت روز ارتباطات

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهــر ایران به 
مناسبت فرا رســیدن 2۷ اردیبهشت، در پیامي 
روز ارتباطات و روابط عمومــي را به فعاالن این 
عرصه تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، در متن این پیام آمده 
است: »ارتباطات را یکی از دانش های اثرگذار عصر 
حاضر می دانند. دانشي که به لطف آن مي توان با 
افکار عمومي ارتباط برقرار کرد، کار اطالع رساني را 
انجام داد، بازخوردها را دریافت و رویه ها را اصالح 
نمود. این موضوع براي بانک ها که سازمان هایي 
خدماتي هستند و با طیف وسیعي از آحاد جامعه 

سروکار دارند، اهمیتي مضاعف مي یابد.

اخالقی نگاشتن و مردمی نگریستن 
مهمترین ویژگی روابط عمومی پویا

مدیر عامــل بانک توســعه صادرات ایــران در 
پیامی فرارســیدن »2۷ اردیبهشت روز جهانی 
 ارتباطات و روابط عمومی« را به فعاالن این عرصه 

تبریک گفت.
در پیام دکتر علی صالح آبادی آمده اســت: 2۷ 
اردیبهشــت ماه یادآور اهمیت و نقش به سزای 
صنعت روابط عمومی در عصر ارتباطات فرصت 
مغتنمی است تا با مرور این نقش، به تاثیر آن در 
تصمیم گیری های سازمانی و افزایش تفاهمات و 

تعامالت در مجموعه ها تاکید شود.
امروزه روابط عمومی مقتدر بــه عنوان واحدی 
مشورتی در هر نهاد، تاثیر شــایانی در پیشرفت 
ســازمان ایفا کرده و به مثابه ابزاری برای هدایت 
 افکار عمومــی در حرکت رو به رشــد اطالعات، 

گام های موثری بر می دارد.

مقررات دست و پاگیر بزرگ ترین 
مانع برای تولید 

رئیــس هیات مدیره شــرکت فــوالد مبارکه با 
اشاره به نام گذاری سال 1400 با عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت: در حال حاضر 
عالوه بر شرایط اقتصادی و مشکالت موجود در 
کشور، برخی مقررات دست و پاگیر و یا موضوعات 
ســلیقه ای وجود دارند که خود بزرگ ترین مانع 
برای تولید به شمار می آیند.. سید ضیاء ایمانی در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد، با اشاره به ترکیب اعضای 
هیئت مدیره این شرکت گفت: هیئت مدیره شرکت 
فوالد مبارکه تغییراتی داشته و دو عضو جدید که از 
معاونان فوالد مبارکه هستند به هیئت مدیره اضافه 
شده اند.وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت 
فوالد مبارکه یک مجموعه صنعتی مادر و قطب 
صنعت کشور است که باید به صورت همه جانبه، 
در بخش های مختلفی همچون حوزه مدیریتی، 
مســائل اقتصادی، تولید، اشتغال و جلوگیری از 

خروج ارز  از کشور  و... تقویت شود.

بانک ها

به گفته رئیس اتــاق ایران، از 
منظر بخش خصوصی اولویت 
اول رئیس جمهــور آینــده 
باید افزایش توان رشــدزایی 
اقتصادی در کشور به شکل 
پایدار، باثبات و فراگیر باشد. غالمحسین شافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست 
امروز هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست و انتظارات 

بخش خصوصی از ریاست جمهوری آینده مطرح کرد.
در ادامه شــافعی با بیان موفقیت دولت های توسعه گرا 
در مهار تورم گفت: به رغم همه تالش ها، سیاستمداران 
ما چون قادر به رفع مشــکالتی مانند بی ثباتی و سایر 
موارد نیســتند، مدام از بخش خصوصی می خواهند تا 
پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر 
قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده ترین روش برای 

اعالن موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
شــافعی تصریح کرد: اتاق ایران بســته سیاست های 
پیشنهادی خود را به دولت آتی در راستای اولویت اصلی 
یعنی افزایش توان رشدزایی اقتصادی کشور به شکل 

باثبات و فراگیر در طی گزارشی منتشر خواهد کرد.
 متن کامل ســخنرانی رئیس اتاق ایران چهاردهمین 

نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به شرح زیر است:
در چند هفته گذشــته وقایع تلخی را در جهان شاهد 
بودیم؛ استمرار ظلم به مردم فلسطین و امیدواریم حق 
پیروز شــود. همچنین فاجعه ای را در افغانستان شاهد 

بودیم، با مردم این کشور ابراز همدردی می کنیم.
1-رئیس جمهور آینده نیز وارث مشــکالتی است که 
روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن ها را داده بودند. 
باتوجه به گسترده تر شدن دامنه مشکالت، بار دیگر زمینه 
برای شعارهای عوام گرایانه مبنی بر افزایش یارانه های 
نقدی، طرح های اقتصادی خارق العاده برای اشتغال زایی 
زیاد در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران 
و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقالبی با مفسدان 
اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار 
شده اما دهه هاست که این شعار دادن ها، پول پاشی ها و 

رانت پاشی ها نتیجه چندانی نداشته است.
2- از منظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس جمهور 
آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به 

شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
3-تجربه کشــورهایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، 
کره جنوبی و چین که موفق به ایجاد رشــدهای پایدار 
و دو رقمی در طی مدت نســبتاً طوالنی در کشورهای 
خود شــده اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را 
بهبود قابل توجه داده اند، با آنچــه در پنج دهه اخیر به 
اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام 
است، تفاوت های اساسی دارد. در این کشورها دولت های 
توسعه گرا و کارآمد توانسته اند تورم را مهار کنند؛ ثبات 
اقتصادی را برقرار سازند؛ نســبت پس انداز به تولید را 
افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین المللی از 
همه ظرفیت های آن به ویژه سرمایه گذاری و فناوری های 
روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار 
داده اند. به رغم همه تالش ها، سیاستمداران ما چون قادر 

به رفع مشکالت فوق مانند بی ثباتی و سایر موارد نیستند، 
مدام از بخش خصوصی می خواهند تا پیشنهادهای خود 
را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات 
ارائه دهند. چون ساده ترین روش برای اعالن موفقیت 

تغییر قوانین و مقررات است.
4-از منظر بخش خصوصــی، اولویت های زیر از جنبه 

راهبردی قابل طرح و توجه است:
-بازگردانــدن اعتماد به جامعه و بازســازی ســرمایه 

اجتماعی
-ارائه گزارش آماری-تحلیلی دقیقی و صادقانه از وضع 

موجود به کلیه تصمیم  گیران اصلی کشور و مردم
-اعالن اولویت های سیاسی محدود با شاخص های کمِی 

دقیق برای دوره چهار ساله دولت
-کنترل تنش ها در روابط بین المللی.

5-اتاق ایران بسته سیاست های پیشنهادی خود را به دولت 
آتی در راستای اولویت اصلی یعنی افزایش توان رشدزایی 
اقتصادی کشور به شــکل باثبات و فراگیر در طی گزارشی 
منتشر خواهد کرد که رئوس آن را به شرح ذیل عرض می کنم:

الف: خصوصی سازی
خصوصی ســازی امری که عدم موفقیت آن تاکنون بر 
کسی پوشیده نیست؛ دســتور خصوصی سازی که در 
فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تکرار شده و در فرمان 
اقتصاد مقاومتی هم آمده دو نتیجه اساسی دارد: یکی 
سپردن کارها به مردم و مدیریت بخش خصوصی که خود 
بهره وری تولید و اشــتغال را به مراتب افزایش می دهد، 
ولی در طول همه ســال های اخیر که خصوصی سازی 
کم وبیش صورت گرفته از آن به صورت روشی برای تأمین 
نقدینگی دولت استفاده شده و نه به منظور توسعه تولید و 
اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال ها تولید خصولتی ها 
در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده 
است. ارائه روش فعلی و نگاه بودجه ای به خصوصی سازی 
و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خســارت به 

اقتصاد کشور نتیجه ای دربرنخواهد داشت.
ب: سیاست های ارزی

پیمان سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت 
ارزهای حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی خدمات 

فنی مهندسی و صادرات محصوالت تولیدی با فن آوری 
باال لغو شود.

در تمامی قراردادهای ســرمایه گذاری که بخشــی از 
سرمایه گذاری به شکل ارزی اســت )از محل ارزهای 
خارجی بانک مرکزی یا صندوق توســعه ملی( دولت 
متعهد می شود که در صورت جهش نرخ ارز بخشی از 
منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک 
مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی های ارزی صندوق توسعه 
ملی را صرف تسویه بدهی ارزی سرمایه گذارانی کند که 

تعهدات خود را انجام داده اند.
ج: توسعه صادرات

با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان 
شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور 
از صادرات مواد خام یا کاالهای باارزش افزوده اندک به 
صادرات با ارزش افزوده باال وضع هرگونه محدودیت بر 
صادرات به بهانه کنترل قیمت های داخلی تنظیم بازار 
و غیره در ظرف چهارســاله فعالیت دولت ممنوع شود. 
در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصالح تدریجی 
قیمت نهاده های مورداســتفاده در تولید محصوالت 

صادراتی )انرژی، آب و غیره( را انجام دهد.
صادرات خدمات فنی و مهندســی یکی از مزیت های 
عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت 
امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قراردادهای 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از 
طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات 
با حداقل وثیقه، ضمانت نامه صادر کند و ریســک های 
غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را 
پوشــش دهد. نظام تعرفه ای حاکم برای اقتصاد کشور 
متناسب با حمایت از تولید محصوالت صادرات محور 

خاصه محصوالت دانش بنیان اصالح شود.
د: تکمیل طرح های نیمه تمام و توسعه مشارکت عمومی 

و خصوصی
الیحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان پذیر 
کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق 
توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح های بزرگ 
زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، اصالح 

شود و دولت ظرف شش ماه پروژه های نیمه تمام عمرانی 
و طرح های جدید قابل واگــذاری یا قابل انجام به روش 
مشــارکت عمومی- خصوصی را با مشخصات کاملی 
که ارزیابی آن ها برای سرمایه گذاران امکان پذیر کند و 

شرایط واگذاری یا اجرا را اعالن عمومی کند.
ه: کاهش بروکراسی زائد اداری

دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل 
50 درصد از فرآیندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه 
حضوری مردم دارد را با توســعه دولت الکترونیک به 
روش غیرحضوری قابل انجام نماید. در اجرای این کار 
فعالیت های مربوط به مراحل کسب وکار در اولویت قرار 
گیرند. به گونه ای که فرایند ثبت شخص حقوقی و کلیه 
فعالیت های مرتبط با اشخاص حقوقی از اداره مالیات 
گرفته تا گمرک و سایر مراکز بر پایه امضای الکترونیکی تا 

پایان سال اول به صورت کامل قابل انجام باشد.
نماینده ویژه رئیس جمهور به عنــوان رئیس کارگروه 
مقررات زدایی تعیین شود ولی اختیار داشته باشد تا پس 
از نهایی کردن فرآیند احصا مجوزهای الزم نســبت به 
پاالیش و حذف مجوزهای غیرضروری با همکاری سایر 

دستگاه های بخش خصوصی اقدام کند.
و: مبارزه با فساد

سامانه افشای فساد در ســازمان ها و نهادهای درگیر 
با فعاالن اقتصادی طراحی شــود و قانــون حمایت از 
افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها 
و رشوه گیری ها و رانت جویی ها در دستگاه های دولتی 
توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه های مرزی 
و مبادی ورودی کاال به منظور جلوگیری از قاچاق کاال 

به طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
ی: در تمام کشورهای توسعه یافته و روبه رشد، سیاست 
در خدمت اقتصاد است و این سیاست است که به اقتصاد 
یارانه می دهد. در کشور ما دقیقاً این رابطه معکوس است 
و این اقتصاد است که به سیاست هزینه پرداخت می کند. 
رئیس جمهور آینده باید به طورجــدی به این واقعیت 

توجه و عمل کند.
چهار نکته درباره مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام
1-اولین انتظار از مسئوالن کشور این است که بار دیگر 
از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعاالن اقتصادی 
به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به ویژه از اظهارنظر 
درباره نرخ ارز و وعده هایی که موجب افزایش انتظارات 

غیرقابل اجابت است، خودداری کنند.
2- پیشنهاد می شود بانک مرکزی به سرعت و مبتنی 
بر تجربیات قبلی سیاســت ارزی میان مدت کشور را با 
هدف تقویت قدرت رقابت پذیری ملی و توسعه صادرات 
را تهیه و به صورت علنی منتشر نماید. هم چنین پیشنهاد 
می شود بانک مرکزی با مداخله از تغییرات هیجانی و 

زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.
3-توصیه اکید اتاق ایران آن اســت که ارزهایی که به 
قیمت زندگی دشــوار آحاد مردم در چند سال اخیر در 
نقاط مختلف دنیا به صورت اجباری پس انداز شده است، 
صرف سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره های تولیدی 

شود که کشور در آن ها مزیت دارد.
4-با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم 
طبعاً عاقالنه است که بخشــی از منابع آزادشده صرف 

تقویت این گونه ذخایر شود.

غالمحسین شافعی در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

اولویت اصلی  رئیس جمهور آینده  افزایش  توان رشد زایی  پایدار اقتصاد باشد

روحانی در گفت و گو با رییس جمهور ترکیه؛
ایران با حسن نیت کامل زمینه 
احیاء برجام را فراهم کرده است

رییس جمهور با اشــاره به تجــاوزات اخیر رژیم 
صهیونیستی در قدس شریف و کشتار ناجوانمردانه 
مردم مظلوم فلسطین،گفت: ماجرای فلسطین 
همچنان مهم ترین و زنده ترین مساله مشترک 
امت اسالمی است و مقابله با این جنایات و توقف 
فوری حمالت وحشــیانه و کشتار مردم مظلوم و 
بی دفاع یک ضرورت اســت. ، حسن روحانی روز 
یکشنبه در تماس تلفنی با "رجب طیب اردوغان" 
رییس جمهور ترکیه ضمن تبریک عید ســعید 
فطر به دولت و مردم این کشور، خاطرنشان کرد: 
کشورهای اسالمی بویژه ایران و ترکیه به عنوان دو 
کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری 
و تشریک مســاعی از همه توان موجود از جمله 
ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و 
سازمان همکاری اسالمی برای مقابله با تجاوزات و 

جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
روحانی همچنیــن ضرورت اشــتراک مواضع و 
تقویت همکاری های تهــران – آنکارا برای حل و 
فصل بحران های منطقه ای از جمله سوریه و یمن را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: تداوم این همکاری ها در 
قالب گفت وگوهای روند آستانه می تواند به تسریع 
در حل و فصل بحران ها کمک کند. رییس جمهور 
در ادامه این گفت و گو با اشاره به برگزاری موفق 
نشست اخیرکمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
ترکیه ) 8 اردیبهشت ماه( با امضای اسناد همکاری، 
ابراز امیدواری کرد که شاهد روان تر شدن بیشتر 
مناســبات اقتصادی و تجاری از جمله تســهیل 
همکاری های بانکی و فعالیت گذرگاه های مرزی 
دو کشور با ظرفیت کامل باشیم. روحانی همچنین 
با اشاره به برگزاری مذاکرات احیاء برجام در وین، 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران با نشان دادن 
حسن نیت کامل خود زمینه احیاء برجام را فراهم 
نموده است، گفت: امروز همه دنیا و از جمله آمریکا 
به عنوان تحریم کننده ایران به این نتیجه رسیده اند 
که تحریم و فشار حداکثری شکست خورده است.

بانک مرکزی 50 میلیون دالر 
»بورس« را واریز کرد

درحالی یکی از مصوبات حمایتی دولــت از بازار 
ســرمایه واریز 200 میلیون دالر از منابع صندوق 
توسعه به این بازار بود که بانک مرکزی برای مرحله 
اول 50 میلیــون دالر از این مبلغ را به حســاب 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد. به گزارش 
تســنیم، بانک مرکزی امروز معادل ریالی ناشی از 
فروش 50 میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق 
توسعه ملی را به »صندوق تثبیت بازار سرمایه« واریز 
کرد.  براساس تصمیم های جلسه دویست و بیست 
و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۷ 
اردیبهشت 1400، در اجرای مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
می بایست نسبت به فروش تدریجی 200 میلیون 
دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی 
اقدام و منابــع حاصل را به صنــدوق تثبیت بازار 

سرمایه واریز کند. 

چــرا دالر 20 هــزار تومانی 
مشتری ندارد؟

با وجود آنکه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه 
نیما پایین تر از قیمت بازار آزاد عرضه می کنند اما به 

نظر می رسد تقاضایی برای آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشی که بانک مرکزی 
از عملکرد سامانه نیما در 25 اردیبهشت منتشر 
کرده، صادرکنندگان 322 میلیون دالر ارز خود را 
در این سامانه حواله کرده اند اما تنها 103 میلیون 
دالر یعنی یک سوم از این ارز از سوی واردکنندگان 
خریداری شده و برای مابقی مشتری وجود نداشته 
است. این در حالی است که قیمت دالر در بازار آزاد 
از مرز 22 هزار تومان گذاشته اما نرخ ارز در سامانه 
نیما کمتر از 20 هزار و 500 تومان اعالم شده است. 
به این ترتیب واردکنندگان حتی نسبت به خرید 
ارز با قیمتی پایین تر از نرخ بــازار آزاد نیز رغبت 

چندانی نشان نمی دهند.
مهدی علیپور – فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق 
بازرگانی ایران – در گفت و گو با ایسنا، سه موضوع 
را عامل اصلی نبود خریدار برای ارزهای سامانه نیما 
دانست و گفت: موضوع نخست به منطق اقتصادی 
بازمی گردد. وقتی احتمــال یک تحول در فضای 
اقتصادی کشور وجود داشته باشد، صادرکنندگان 
ترجیح می دهند که ارز خود را با باالترین قیمت 
بفروشند و از سوی دیگر واردکنندگان تمام تالش 
خود را می کنند که ارز بــا پایین ترین قیمت به 
دست آنها برســد، از این رو به نظر می رسد فعال 
واردکنندگان صبر پیشه کرده اند تا وضعیت بازار 

مشخص شود.
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دبیر انجمن خودروسازان ایران با هشدار نسبت به ادامه 
زیان دهی شرکت های بزرگ خوروساز گفت: در سال 
گذشته صد هزار میلیارد تومان رانت به واسطه فاصله 

قیمتی خودرو در کارخانه و بازار توزیع شد.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروســازان ایران 
در گفتگویی با کافه خبر خبرآنالین، از زیان انباشــته 
خودروسازان سخن گفت و هشدار داد ادامه این روند 
می تواند زمینه را برای ورشکستگی مهمترین صنعت 
غیر نفتی ایران مهیا کند.  به گفته وی حجم زیان انباشته 
خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و 
بی تردید با وضعیت کنونی قیمت گذاری، زیان دهی این 

صنعت در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت .    
نعمت بخش در پاسخ به این سئوال که خودروسازان 
از چه مقطعی درگیر زیان شــدند؟ گفت: سال ٩1 که 
آقای احمدی نژاد صحبتی درباره قیمت پراید داشــت 
و گفت پراید کیلویی چند؟ داستان ما از همین مقطع 
آغاز شد. در این زمان شــورای اقتصاد مصوب کرد که 
خودروی سواری کاالی انحصاری است و این چنین بود 

که خودروسازان گرفتار شورای رقابت شدند.
وی افزود: شورای رقابت نیز فرمولی را اعمال کرد که این 
فرمول در سایت آنها موجود است اما نکته این است که 
بنیان اولیه ی آنها اشتباه بود، خاطرم هست اسفند سال 
13٩0 در کمیته خودرویی سازمان حمایت که بنده عضو 
آن بوده و هستم، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد  با توجه به 
افزایش قیمت ارز، 20 درصد افزایش قیمت برای خودروها 
در نظر گرفته شود اما مدیرعامل وقت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد با توجه به 
اینکه در اســفند ماه قرار داریم ، بهتر است این افزایش 
20 درصد نباشد تا شب عید در جامعه اثرات تورمی ایجاد 
نشود.  آن زمان مقرر شد قیمت ها ۶ درصد افزایش یابد و 
14 درصد باقی بعد از عید اعمال شود اما بعد از این اتفاق، 
خودروسازان برای تعیین قیمت به شورای رقابت رفتند و 

شورای رقابت این 14 درصد را اضافه نکرد.
دبیر انجمــن خودروســازان تاکید کرد:بررســی کنید 
خودروسازان از ســال ٩1 زیان کرده اند و این نکته اتفاقا 

در کدال بورس نیز ثبت است. نعمت بخش اضافه کرد: در 
حقیقت از سال 13٩1 سهامداران ایران خودرو و سایپا هیچ 
سودی نبردند و بنده می خواهم بگویم که این مبنای غلط 
برای سال های بعد نیز تکرار شد و همواره فرمول شورای 
رقابت این اشتباهات را در برداشت. وی با اشاره به تشدید 
بحران های اقتصادی در سال گذشته تاکید کرد: در سال 
گذشته اتفاقات دیگری نیز رخ داد چرا که قیمت مواد اولیه 
به شدت افزایش پیدا کرد و ثباتی در این بازار وجود نداشت.

او در توضیح این مطلب افزود: به طور مشــخص فوالد 
آلیاژی یزد هر سه ماه یک بار افزایش قیمت می دهد ، این 
فوالد آلیاژی مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان است. 
از سوی دیگر ورق های فوالدی در مرداد ٩٩ نسبت به 
نرخ متوسط مرداد ٩8 افزایشی در حدود 2۶۷ درصد را 
تجربه کرد و باید در نظر داشت این رقم در حال حاضر باز 
هم افزایش یافته است.فوالد آلیاژی نیز در همین مقطع 
زمانی به متوســط نرخ مرداد ٩8 حدود 210 درصد 
افزایش قیمت داشــت. به گفته وی قیمت آلومینیوم 
222 درصد و قیمت مواد پلیمری نیز 20۶ درصد گران 
شده اند. او گفت: کسانی که می گویند در زمانی که دالر 
ارزان می شــود چرا دنبال افزایش قیمت هستید، باید 
توجه کنند به طور متوســط هر خــودرو 1800 یورو 
ارزبری دارد و ارزان شــدن دالر تاثیری بر تورم باالی 
ســایر مواد اولیه مورد اســتفاده در خودرو که میزان 
افزایش قیمت آنها را ذکر کــردم، ندارد. به این ترتیب 
تاثیر ارزان شدن دالر در قیمت خودرو به مراتب کمتر از 
تاثیر قیمت مواد اولیه ای است که بدان اشاره شد. نعمت 
بخش در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: شورای 
رقابت پیش از این مصوب کرد که هر سه ماه یکبار تورم 
بخشی را از بانک مرکزی گرفته و میزان افزایش قیمت 
برای خودروســازان را اعالم  کنند، اما متاســفانه این 
شورا به همین مصوبه خودش هم عمل نکرد و در سال 
گذشته تنها دوبار افزایش قیمت به خودروسازان دادند 
و در سه ماهه چهارم که بانک مرکزی اعالم کرد تورم 
بخشی خودروسازان 14 درصد است، افزایش قیمتی 

به ما ندادند.

اتاق بازرگانی تهرن اعالم کرده که از بســته نجات 
اقتصاد ایران که بــا محوریت بخش خصوصی برای 
عبور از بحران های اقتصادی کشــور طراحی شده 

رونمایی خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، بر اســاس اطالعات ارائه شده از 
ســوی این اتاق،  این بســته در قالب طرح »بنای 
ایران« که محصول مشترک اتاق تهران و پژوهشکده 
سیستگذاری شریف و اندیشکده کسب وکار شریف 
است، تدوین شــده و طی رویدادی که روز دوشنبه 
)فردا( در اتاق تهــران و به صورت مجــازی برگزار 

می شود، از جزئیات آن رونمایی می شود.
همکاری مشترک اتاق تهران به همراهی پژوهشکده 
سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب وکار شریف 
برای تدوین و طراحی »بنای ایران« با هدف ارائه برنامه  
قابل سنجش و امکان پذیر برای اداره اقتصاد کشور از 
سال گذشته آغاز شد و این تعامل سرانجام به ترسیم 
نقشه راهی منتج شد که به گفته تدوین گران آن، اگر 
سیاستگذاران اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی 
اقتصادی را بر محورهای اصلی این بسته نجات قرار 
دهند، طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور 
به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، درآمد پایه 
همگانی معــادل 30 دالر برای هر ایرانی به دســت 
خواهد آمد، اشتغال ساالنه یک میلیون و 100 هزار 
نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به 
میانگین این شاخص در کشورهای خاورمیانه نزدیک 
خواهد شد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص 

داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.
در نشست ماه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران 
و با حضور علی مروی رئیس اندیشــکده کسب وکار 
شریف و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، پیرامون 
ماهیت بسته نجات اقتصاد ایران و فرصت های اثرگذار 
پیش روی اقتصاد کشــور بحث و تبادل نظر مفصلی 
صورت گرفت و حال تدوین گــران آن با جمع بندی 
نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تکمیل بســته 
تدوین شــده، قصد رونمایی از آن در نشست صبح 

فردا دارند. در کنار این بسته، اتاق بازرگانی ایران نیز 
اعالم کرده که در قالب یک بسته پیشنهادی، بایدها 
و نبایدهای اقتصادی کشــور برای رئیس جمهوری 
بعدی را تشریح خواهد کرد. غالمحسین شافعی در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته: 
رئیس جمهوری آینده نیز وارث مشکالتی است که 
روســای جمهور قبلی قول و وعده حل آن ها را داده 
بودند. باتوجه به گسترده تر شدن دامنه مشکالت، بار 
دیگر زمینه برای شعارهای عوام گرایانه مبنی بر افزایش 
یارانه های نقدی، طرح های اقتصادی خارق العاده برای 
اشــتغال زایی زیاد در کوتاه مدت، افزایش حقوق و 
دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله 
انقالبی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی 
که بارها و بارها تکرار شده اما دهه هاست که این شعار 
دادن ها، پول پاشی ها و رانت پاشی ها نتیجه چندانی 

نداشته است.
او ادامه داده: تجربه کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، 
اندونزی، کره جنوبــی و چین که موفــق به ایجاد 
رشدهای پایدار و دو رقمی در طی مدت نسبتاً طوالنی 
در کشورهای خود شده اند و از این طریق وضع زندگی 
مردم خود را بهبود قابل توجه داده اند، با آنچه در پنج 
دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده 
و در حال انجام است، تفاوت های اساسی دارد. در این 
کشورها دولت های توسعه گرا و کارآمد توانسته اند تورم 
را مهار کنند؛ ثبات اقتصادی را برقرار سازند؛ نسبت 
پس انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات 
در روابط بین المللی از همه ظرفیت های آن به ویژه 
ســرمایه گذاری و فناوری های روز خارجی استفاده 

کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده اند.
همچنین اتاق ایران اعالم کرده که بسته پیشنهادی 
خود به رئیس جمهوری بعدی را منتشر خواهد کرد 
که اصلی ترین ســرفصل های آن به حوزه خصوصی 
سازی، سیاست های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل 
طرح های نیمه تمام، کاهش بروکراســی و مبارزه با 

فساد اختصاص دارد.

رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایرانحجم زیان انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه و طال افزایشی شد
 روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به  ۱۰  میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون  و ۸۵۰ هزار  تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰  هزار  تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی  به یک هزار و ۸۴۳ دالر  رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ  یک میلیون و ۴۱ هزار 

تومان معامله می شود

استان ها
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مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون هیچ 
مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و محصوالت 
لبنی نداشته ایم. علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های لبنی افزایش قیمت لبنیات را تکذیب کرد 
و گفت: از آذر تاکنون هیــچ گونه مصوبه ای مبنی بر 
افزایش قیمت شــیرخام و محصوالت لبنی مشمول 
قیمت گذاری نداشته ایم.او افزود: با توجه به افزایش 
حقوق و دستمزد، حمل و نقل و سایر نهاده ها قیمت 

تمام شده تولید باال رفته است.
ظفری ادامه داد: از ابتدای سال قیمت خرید هر کیلو 
شیرخام از دامدار ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان رشد داشته است، 
در حالی که مصوبه قانونی در این زمینه نداریم و نرخ 
مصوب همچنان ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های لبنی درباره آینده بازار لبنیات بیان 
کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، بعید است 
که قیمت محصوالت لبنی افزایش یابد.به گفته این 
مقام مسئول، هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات 
در دنیا ۱۸۰ کیلو و در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو بوده که 
متاسفانه نسبت به سال های اخیر کاهش داشته است.

ظفری ادامه داد: شیرخشک محصولی است که قابلیت 
فرآوری آن وجود دارد و تنها اتخاذ تصمیمات نادرست 
مبنی بر صادرات بی رویه شیرخشک، شرایط را دشوار 
کرده است و با استمرار این روند کار به جایی می رسد 

که سرانه مصرف از این رقم  هم کمتر می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات 
منجر به کاهش سرانه مصرف می شود، گفت:  با وجود 
تورم ۴۰ تا ۵۰ درصــدی، افزایش  حقوق کارمندی و 
کارگری جوابگوی گرانی ها نیســت، از این رو دولت 
برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد 
تا محصول نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد.او 
از افزایش تولید شیر خشک خبر داد و گفت: با کاهش 
قدرت خرید خانوار و افت مصرف لبنیات، شــیرخام 
تولیدی روانه صنایع شیرخشک شد که این موضوع 

به نفع مردم نیست.
این مقام مســئول ادامه داد: با جذب شیرخام مازاد 
صنایع لبنی در کارخانه های شیرخشک دیگر دامداران 
نگران محصول مازاد روی دستشان نیستند، در حالی 
که افزایش تولید شیرخشک به معنای کوچک شدن 
سفره خانوار است.او با انتقاد از این موضوع که سیاست 
دولت مردم محور نیســت، بیان کرد: کاهش مصرف 
لبنیات و افزایش تولید شیرخشک و آزادسازی صادرات 
به زیان مصرف کننده است که امیدواریم با توجه دولت، 

مشکالت تولید و مصرف مرتفع شود.
ظفری در پایان تصریح کرد: دولــت به ازای صادرات 
هر کیلو شیرخشــک ۱۶ تا ۱۷ هــزار تومان تعرفه 
دریافت می کند، در حالی که افزایش تولید و صادرات 
شیرخشــک بیانگر کوچک شــدن ســفره خانوار و 

محصوالت لبنی از سبد مصرفی است.

 اتالف  منابع ارزی
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

اختالف قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی که حاصل فلسفه اشتباه دولتمردان برای تعادل در بازار ارز است چند سالی است که اتفاق می افتد. دولت با تزریق ارز به بازار سعی دارد بازار را در حالت تعادل قیمتی نگه دارد اما غافل از این است که 
در صف تشکیل شده برای دریافت آنی سود دو میلیون تومانی عده ای دالل و واسطه گر ایستاده اند.  این اتفاق اولین بار البته در زمان ریاست آقای عادلی بر مسند بانک مرکزی اتفاق افتاد و در دولت اخیر باز هم این استراتژی تکرار شد. تنها 
فرق این ماجرا این است که در آن زمان دالر سهمیه ای به ازای هر نفر ۵ هزار دالر بود و امروز ۲ هزار دالر است. در دولت سازندگی و ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی به هر شهروند با ارائه شناسنامه ۵ هزار دالر داده می شد که آن زمان هم 
موجب شکل گرفتن صف های طوالنی جلوی بانک ها شد. تمام این اقدامات که تا امروز هم وجود دارد نوعی اتالف منابع ارزی است. واقعا جای سوال است چطور در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی و مضیقه ارزی است با چه استداللی 
به همه افراد یک سهمیه دو هزار دالری ارز سهمیه ای داده می شود مگر دالر کاالی اساسی مثل نان یا برنج است که همه افراد یک سهمیه مشخص داشته باشند.  به هر ترتیب وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند دولت ها ارز را با تصوری 
اشتباه مبنی بر تاثیرگذاری بر ریزش نرخ ها به بازار تزریق می کنند. این اقدامی بسیار نادرست در زمان جنگ ارزی و بحران اقتصادی است. وقتی مسووالن از کمبود منابع ارزی و در خطر قرار گرفتن آن در این دوران جنگ ارزی یاد می 
کنند توجیهی برای این ارزپاشی وجود ندارد. در این حالت شاهد بازر سیاه اجاره کارت ملی و شناسنامه در کنار صف های خرید و فروش دالر هستیم. درحالی که قیمت ارز باالست و مردم عادی توان چندانی برای خرید این ارز ندارند کارت 
ملی خود را اجاره می دهند و از سود آنی دو میلیون تومانی فروش آن مبلغی هر چند ناچیز عایدشان می شود. تصور دولت این است که مردم عادی این سود را به جیب می زنند اما جز دالل و واسطه کسی در صف خرید دالر سهیمه ای وجود 
ندارد. دالر، گوشت و مرغ و پوشاک نیست که مردم عادی برای خرید آن صف ببندند. در این حالت حراج منابع ارزی کشور رقم خورده و در شرایط جنگ ارزی و بحران اقتصادی اقدامی اشتباه توسط دولت و بانک مرکزی انجام می شود. به 
این اقدام اتالف منابع ارزی گفته می شود. دالر کشور در دست عده ای دالل می افتد که در آینده تصمیم گیران بازار ارز و تعیین کنندگان قیمت ارز خواهند شد. در حالی که فلسفه دولت برای تزریق ارز به بازار کاهش و تعادل نرخ هاست اما 
در واقعیت دالر و منابع ارزی را به دست دالالن داده اند.  هیچ استداللی برای این کار وجود ندارد. نه تنها استداللی وجود ندارد بلکه این کار کامال بر خالف مصالح و منافع ملی است. برای مثال با یک ضرب و تقسیم ساده کامال مشخص این 
طرح قطعا ایراد دارد. گفته می شود به هر کارت ملی بدون محدودیت سنی ۲ هزار دالر تعلق می گیرد خب تحقق این امر برای یکسال آن هم در یک کشور ۸۰ میلیونی نیازمند ۱۶۰ میلیارد دالر است در حالی که صادرات غیرنفتی کشور در 

خوشبینانه ترین حالت باز هم از ۵۰ میلیارد دالر کمتر است خب با توجه به این اعداد مشخص است اجرای این طرح اصال نه عقالنی و نه ممکن است و صرفا به دنبال ایجاد یک منفعت برای گروه های خاصی است. 

تشکیل صف خرید و فروش 
ارز دوباره به بازار بازگشته و 
سود آنی دو میلیون تومانی 
اختالف دالر ســهمیه ای 
بــا صرافی موجب شــده 

تا دالالن به بــازار بازگردند. یک کارشــناس بازار 
ارز می گوید: اختــالف قیمت دالر در بــازار آزاد 
و صرافی که حاصل فلســفه اشــتباه دولتمردان 
 برای تعادل در بازار ارز اســت چند سالی است که

 اتفاق می افتد. 
میثم مهرپــور معتقد اســت که دولت بــا تزریق 
ارز به بــازار ســعی دارد بــازار را در حالت تعادل 

قیمتی نگه دارد اما غافل از این اســت که در صف 
تشکیل شــده برای دریافت آنی ســود دو میلیون 
تومانی عده ای دالل و واســطه گر ایســتاده اند. 
به گفته مهرپور اصوال سیاســت اعطای ارز به هر 
ایرانــی فارغ از نیاز بــه آن در شــرایط تحریمی و 
 محدودیت ارزی تکرار اشتباه توسط دولت و بانک 

مرکزی است. 

اختالف نرخ دالر بازار آزاد بــا صرافی دوباره صف 
دالر سهمیه ای را سنگین کرده و بر اساس گزارش 
ها از بازار ارز فردوســی، خرید دالر سهمیه ای طی 
معامالت در بازار ارز، سود قطعی دو میلیون تومانی 
را برای خریداران داشــت. همچنین این سود آنی 
موجب شــده تا صف برای دالر بسیار سنگین تر از 

روزهای گذشته شود.

افزایش اختالف دالر بازار آزاد با صرافی ملی باعث صف دالر سهمیه ای شد

دالالن در کمین دالر سهمیه ای
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران مــی گوید: 
دسترسی مردم و زوج های 
جوان به مسکن سخت تر 
شده اســت. بر اساس آمار 
منتشر شده در یک  سال گذشته تنها ۳۰ درصد از 
خانه اولی ها موفق به ورود به بازار و خرید مســکن 
شده اند و ۷۰ درصد از این متقاضیان پشت در بازار 

به اجبار منتظر نشسته اند. 
فعاالن بازار مسکن نیز می گویند تقاضا برای خانه 
های زیرهمکف به دلیل ارزان تر بودن افزایش یافته 
و بســیاری از زوج های جوان این خانه ها را برای 
شــروع زندگی خود انتخاب می کنند. همچنین 
بســیاری دیگر از خانه اولی ها که زوج های جوان 
اکثریت قریب به اتفاق آنها را تشکیل می دهند به 
اجبار زندگی با خانواده های همسران خود را انتخاب 
کرده اند. گرانی مســکن امروز به مشکلی غیرقابل 
حل برای مردم تبدیل شده و مسووالن نیز گویا در 
آخرین ماههای ســکانداری برنامه ای برای ثبات 

بخشی به این بازار ندارند. 
طبق این داده ها، قیمت مســکن در ایران معادل 
۳۰سال درآمد خانوار است. طبق آمارهای نامبیو 
)numbeo( نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار 
در کشورهایی که در وضعیت مطلوب هستند، در 
مقایسه با ایران بســیار قابل تامل است، برای مثال 
این نســبت در عربستان ســعودی حدود ۲.۷، در 
پورتوریکو حدود۳.۷، در ایاالت متحده حدود۳.۷، 
در آفریقای جنوبی ۴.۶، در فلسطین ۴.۶، در امارات 
۵.۱، در قطر ۶، در عمان۶.۱، در ایســلند ۶/۶ و در 
بلژیک ۶.9 بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای 
مذکور با ۳ تا ۷سال پس انداز درآمد، خانوار می تواند 

صاحب مسکن شود.
همچنین شــهر تهران نیز بین ۴۵۸شــهر، رتبه 
پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای 

صاحبخانه شدن باید ۴۰ســال صبر کند. الزم به 
ذکر است از میان ۴۵۸شهر ارزیابی شده در جهان، 
نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهای 
آمریکا عمدتا با ۲ تا ۳سال، بهترین شرایط را داشته 
و پس از شهرهای این کشور، شهرهایی از استرالیا، 
امارات، کانادا، مکزیــک، نیوزیلند و دانمارک قرار 
دارند که در آنها خانوار می تواند با پس انداز درآمد ۳ 

تا ۶سال صاحبخانه شود.
در همیــن زمینه مصطفی قلی خســروی، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران به "کسب و کار" 
گفت: در بازار مسکن مولفه های بسیاری در تعیین 
قیمت تاثیرگذار هســتند. در حــال حاضر البته 
شــرایط بازار مســکن کمی آرام و با ثبات شده اما 
برای رسیدن به تعادل در این بازار مدت زمان زیادی 
وقت الزم اســت. بازار مســکن مانند دیگر بازارها 
مانند ارز، طال و سکه نمی تواند به حواشی و اخبار 
پیرامون خود واکنش ســریع نشان دهد و طبیعت 
این بازار بدین گونه نیست. بنابراین انتظار واکنش 

 آنی برای این بازار در برابر کاهــش نرخ ارز انتظار 
بجایی نیست.

وی افزود: به هر ترتیب گرانی مسکن که مولفه های 
بسیاری بر روی آن تاثیر دارد موجب شد تا قدرت 
خرید و سهولت دسترسی مردم و زوج های جوان 
به مسکن سخت تر شود. برای خانه دار شدن مردم 
باید برنامه های بلندمدت تهیه و تدوین شود. بدین 
گونه نیست که راهکارهای مقطعی بتواند راه گشای 

این بازار باشد. 
مصطفی قلی خسروی ادامه داد: برخی فکر می کنند 
مشــاورین امالک باعث افزایش قیمت مسکن می 
شــوند در صورتی که این تصور کامال اشتباه است 
و قیمت امالک ناشــی از سیاســت گذاری دولت 
ها، تورم، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی 
برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است. در بازه ۱۲ 
روزه ابتدای اردیبهشت ماه امسال تعداد ۱۵ هزار و 
۵۷۳ مورد قرار داد در تهران ثبت شده است که از 
این تعداد ۱۴ هزار و ۴۵۱ مورد آن اجاره است که 

بررسی این آمار نشــان می دهد تعداد مستاجرها 
افزایش زیادی داشته است که بیشتر این افزایش 
به دلیل کاهش قدرت خرید و خانه دار شدن افراد 

است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشور همچنین 
اخذ مالیات از خانه های خالی را عاملی برای افزایش 
عرضه واحد مسکونی به بازار اجاره مسکن و تهادل 

نرخ اجاره بها عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی، 
پیش تر نیز به تصویب رسیده بود گفت: اما این قانون 
به دلیل چالش ها و برخی مشکالت در اجرا موفق 
نبود اما با اصالحات صورت گرفته امیدواریم شاهد 

بازگشت آرامش به بازار اجاره باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه افزایش 
عرضه خانه های خالی منجر بــه تعدیل قیمت ها 
در بازار اجاره نیز می شــود افــزود: به همین دلیل 
 این اقــدام از این نظر نیــز بر بــازار اجاره بها مؤثر 

خواهد بود.

تقاضا  برای  خانه های زیر همکف  و بدون امکانات به دلیل  ارزان تر بودن  افزایش  یافته است

افزایش   تقاضا  برای مسکن  بی کیفیت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیــه فناوران رایانه گفــت: از ابتدای 
اردیبهشــت به دنبال کاهش نرخ ارز در کشور، 
قیمت انواع ماشین های اداری به طور میانگین ۲۵ 

درصد ارزان شده است.
محمدرضا فرجی رئیــس اتحادیه فناوران رایانه 
در خصوص تاثیر کاهش نــرخ دالر بر قیمت ها 
اظهار کرد: تقریبا از ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
نرخ دالر و به دنبال آن نرخ ســایر ارز ها در کشور 
روند نزولی گرفت.او افزود: این کاهش نرخ ها در 
بازار های داخلی باعث شــد تا قیمت تمام اقالم 
وارداتی به کشور نیز وارد روند نزولی شود؛ روند 
کاهش قیمت امروز در بــازار تلفن همراه، رایانه، 

تبلت و ماشین های اداری بیشتر مشهود است.
رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه بیان کرد: با وجود 
اینکه طی حدود یک هفته گذشته قیمت ها مجدد 
روند نزولی به خود گرفته اند، اما انواع کاال هایی که 
در واحد های تحت نظارت اتحادیه فناوران رایانه 
فروخته می شوند از ابتدای اردیبهشت ماه حدود 

۲۵ درصد ارزان شده اند.
فرجی در ادامه با اشــاره به تغییر قیمت ها ادامه 
داد: فکــس، مودم، پرینتــر، انواع تبلــت، اجزا 
مختلف رایانه و غیره از جمله کاال هایی هســتند 

که واحد هایی که جواز خود را از اتحادیه فناوران 
رایانه می گیرند، مجاز به فروش آن ها هستند که 
قیمت آن ها طی مدت یک ماه ۱۵ تا ۴۰ درصد و 
به طور میانگین ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

او در خصوص روند فروش و کاسبی در بازار تصریح 
کرد: این کاهش قیمت ها بر خالف عقیده بسیاری 
از عموم مردم، هیچ تاثیــر مثبتی در بازار فروش 
واحد های صنفی نداشته است؛ چرا که قیمت ها 
باز هم برای مردم زیاد است و رونقی در بازار ایجاد 
نشده است.رئیس اتحادیه فناوران رایانه در رابطه 
با یکی از مشــکالت اساســی واحد های صنفی 
فناوران رایانه اظهار کرد: متاسفانه موضوع تداخل 
صنفی در نظام صنفی کشــور در حال گسترش 
است و به تازگی در اتحادیه های متنوعی شاهد 

این مشکل هستیم.
فرجی در پایان مطرح کرد: مشکل تداخل صنفی 
در اتحادیه فناوران رایانه به این شــکل است که 
برخی واحد های فروشندگان تلفن همراه، اقدام 
به فروش انواع تبلت، رایانه و لپ تاپ می کنند که 
این روال نه تنها تداخل صنفی محسوب می شود، 
بلکه در روند فروش واحد های صنفی نیز اختالل 

ایجاد می کند.

دبیر کانون مرغداران گوشتی ضمن اشاره به اینکه در 
حال حاضر قیمت جوجه یکروزه در بازار به ۲ برابر قیمت 
مصوب یعنی حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده است، گفت: در 
شرایطی که بسیاری از مرغداران در ضرر هستند و اقدام 
به تعطیلی واحدهای تولیدی خود کرده اند شنیده می 
شود برای افرادی خاص در برخی استان ها مجوز احداث 

مرغداری صادر شده است.
پرویز فروغی با بیان اینکه وضعیت بازار جوجه یکروزه نه 
تنها بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده و قیمت ها به حدود 
۸۰۰۰ تومان هم رسیده اســت، گفت: قیمت مصوب 
جوجه یکروزه ۴۲۰۰ تومان است ولی این نرخ در بازار 
رعایت نمی شــود و مرغداران مجبور هستند با ۲ برابر 

قیمت جوجه یکروزه تهیه کنند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت جوجه یکروزه منجر به این 
شده که بسیاری از تولیدکنندگان دیگر قادر به جوجه 
ریزی نباشند و واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند.

دبیر کانون مرغداران گوشــتی اضافه کرد: از آن طرف 
نهاده ها نیز با تاخیر ۱۵ تا ۲۰ روزه به دســت مرغداران 
می رسد که این موارد تولید را با مشکالت بسیاری مواجه 
کرده است. وی تصریح کرد: قیمت کرایه های حمل و 
نقل و جوجه دو برابر شده و قیمت مصوب ذرت و سویا نیز 
افزایش یافته است. مگر می شود تمام مولفه های تولید 
مرغ باال رود ولی قیمت مرغ تغییری نکند؟ به گفته وی در 
این شرایط که بسیاری از مرغداری ها در ضرر و تعطیلی 
هستند شنیده می شود به عده ای خاص در برخی استان 
ها مجوز احداث مرغداری داده شــده اســت. یعنی به 
جای اینکه به واحدهای تولیدی موجود کمک و آنها را 
ساماندهی کنند مجوزهای جدید برای احداث  مرغداری 
صادر می کنند.  فروغی در پایان گفت: شرایط پیش رو، 
صنعت طیور را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد و 
اگر این روند ادامه دار باشد ممکن است حتی با کمبود 

مرغ و صف های طوالنی هم مواجه شویم.

در شرایطی که بسیاری از اقشار فرار مالیاتی دارند. مشاهده 
می کنیم که کلیه کارگران حداقل بگیر متاهل دارای فرزند 
مشمول مالیات حقوق هستند.کلیه افرادی که به هر شکلی 
مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه 
تأمین اجتماعی برای آنها لحاظ می شــود باید بخشی از 
حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات 
اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر 
سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها 
و بنگاههای اقتصادی ارسال می شود و کارفرما موظف است 
مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر 
کرده و به حساب مشخص شــده وزرات امور اقتصادی و 
دارایی واریز نماید . اما مسئله اینجاست که در کشورهای 
پیشرفته مالیات ابزاری است تا به توزیع عادالنه ثروت کمک 
کند و فاصله طبقاتی را از بین ببرد. اما در ایران این مسئله 
بر عکس است.مالیات از کسانی کسر می شود که مشکالت 
متعدد معیشــتی و رفاهی دارند.در کشــورهای در حال 
توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت های 
الزم،تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیر زمینی و 
طبیعی، عدم وجود اراده الزم در دولت ها برای اجرای عدالت 

مالیاتی و غیره تاکنون بصورت ناقص اجرا شــده است.  با 
توجه به تعیین میزان معافیت مالیاتی دربودجه ۱۴۰۰ تا 
سقف ۴میلیون تومان.تمام کارگران حداقل بگیر مشمول 
مالیات می شوند. با توجه به اینکه کارگران جمعیت قابل 
توجهی از حقوق بگیران را تشکیل می دهند. درآمد دولت 
از مالیات حقوق کارگران چشمگیر است.   در شرایطی که 
کارگران با مشکالت معیشتی دست  و پنجه نرم می کنند. 
بهتر بود که دولت برنامه ای برای مالیات حقوق کارگران 
داشت تا این قشر کمکی از سوی دولت دریافت کنند. دولت 
و مجلس به یقین می دانند حداقل حقوق دریافتی کارگران 
کمتر از یک سوم سبد معیشت آنان را تشکیل می دهد باز 
هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده اند. به گفته ای 
حمیدرضا امام قلی تبار. فعال کارگری هرکارگر مشمول 
۲۸۰۰۰تومان مالیات خواهد بود و اگر این عدد در ۱۲ماه 
و تعداد ۱۳.۵میلیون نفرکارگر کشور ضرب شود، رقمی 
حدود ۴ هزار و پانصدمیلیارد تومان درآمد عاید دولت می 
شود.از نگاه کارگران دریافت مالیات از این قشر آنهم در مرز 
حداقلی که در زیر خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف 

بار قلمداد می شود.

انواع ماشین های اداری 2۵ درصد ارزان شدند

تداخلصنفیمشکلسازمیشود

جبرانفرارهایمالیاتیازجیبکارگرانحداقلبگیر

افزایشقیمتلبنیاتتکذیبشد

افزایش قیمت جوجه

صدورمجوزاحداثمرغداریبرایافرادخاص
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بایدن دســتور اجرایی ترامپ درباره پلتفرمهای 
اجتماعی را لغو كرد

رییس جمهور آمریکا دستور اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر مسئولیت پلتفرم 
های آنالین در قبال حذف یا اصالح پست های کاربران را لغو کرد.جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا چند دستور اجرایی دونالد ترامپ از جمله دستوری 
که حمایت های قانونی از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنالین را تغییر 

داده بود، لغو کرد.
بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات میزان مســئولیت پذیری پلتفرم های 
آنالین در قبال محتوای کاربران را محدود می کند. اما یک دستور ترامپ 
با عنوان »جلوگیری از سانســور آنالین«، درصورتیکه پلتفرم هایی مانند 
گوگل، فیس بوک یــا توئیتر با حذف یا اصالح محتوای پســت ها، حقوق 
کاربران را نقــض می کردند، به مقامات فدرال اجازه می داد شــرکت ها را 

مسئول این امر بدانند.
رئیس جمهور پیشــین آمریکا دســتور اجرایــی مذکــور را در ماه می 
۲۰۲۰ میالدی و پس از آن امضا کرد که توئیتر برچســب هایی با عنوان 
»گمراه کننده« به پســت های وی اضافه کرده بود.بایــدن عالوه بر لغو 
دســتور اجرایی که بخش ۲۳۰ قانــون نجابت ارتباطــات را تغییر داده 
بود، دیگر فرمــان ترامپ در ۲۰۲۰ را لغو کرد که طبــق آن افرادی که به 
 مجســمه ها و بناهای یادگار خســارت می زدند، ممکن بود تحت تعقیب

 قضائی قرار گیرند.

گزارش دایرک درباره شاخص ترین اطالعات استفاده از پلتفرم موبایل
نفوذ باالی بازی های موبایلی در ميان ایرانی ها

بازی های موبایلی اکنون بیش از همیشه با نرخ نفوذ و گردش مالی بیشتر در 
میان بازیکنان موجب زنده ماندن اکوسیستم صنعت بازی در ایران هستند.

مرکــز تحقیقات بازی هــای دیجیتــال )دایــرک( در تازه ترین گزارش 
خود مبتنی بــر پیمایــش ملی مصــرف بازی هــای دیجیتــال ایران 
در ســال ۱۳۹۹ ضمن ارائه نگاهی کامــل به الگوی بــازی، ترجیحات 
و میــزان هزینه کــرد بازیکنــان موبایلــی، بــه مــرور شــاخص ترین 
 اطالعات اســتفاده از ایــن پلتفرم در میــان بازیکنان ایرانــی پرداخته

 است.
این گزارش که بــا عنوان »نمای نزدیک ۱۳۹۸- پلتفــرم موبایل: نیروی 
پیشــران« در بنیاد ملی بازی های رایانه ای منتشر شــده است، حکایت 
 از نفوذ بســیار باالی بازی های موبایلــی در میان بازیکنــان ایرانی دارد.

 چنانچه با استناد به یافته های این گزارش از مجموع ۳۲ میلیون بازیکن 
ایرانی، ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازیکن پلتفرم موبایل هستند که حداقل 
 یک ساعت در هفته و با یکی از دستگاه های گوشی هوشمند و تبلت بازی 

می کنند. 
در ایــن میــان ســهم اســتفاده کنندگان از گوشــی هوشــمند با ۹۵ 
 درصد به مراتــب باالتــر از جمعیــت ۱۸ درصدی اســتفاده کنندگان 

از تبلت است.
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش اینکه به دلیل دسترســی ســاده تر 
به این پلتفرم، شــاهد حضور طیف های اجتماعی گســترده تری اعم از 
 کودک، نوجوان، جوان، میانســال و کهنســال در میان بازیکنان موبایلی

 هستیم. 
هر چند کــه در میان بازیکنان پلتفــرم موبایل هم ســهم بازیکنان مرد 
با ۶۵ درصد نســبت به ســهم ۳۵ درصدی بازیکنان زن، برتری دارد. از 
دیگر آمــار جالب توجه در گزارش پژوهشــی دایرک اینکــه، ۶۵ درصد 
از بازیکنان موبایلــی به صورت آنالین بازی می کنند و ســه ژانر معمایی، 
 استراتژی و تیراندازی، پرطرفدارین ژانرها در میان بازیکنان پلتفرم موبایل

 در ایران است.
نگاهی به یافته های این گزارش بر این واقعیت صحه می گذارد که بازی های 
موبایلی اکنون بیش از همیشــه با نرخ نفوذی بیشــتر در میان ایرانیان و 
گردش مالی بیشتر در میان بازیکنان موجب زنده ماندن اکوسیستم صنعت 

بازی در ایران هستند.
 GDC اگرچه در نظرســنجی هایی از بازی ســازان همچــون پیمایش 
در مورد پلتفرم مــورد عالقه برای توســعه بازی، از پلتفــرم رایانه برای 
بازی ســازی نام برده شده اســت؛ اما رشد و اســتقبال کاربران از پلتفرم 
 موبایل موجب شــده تا تولیــد بازی های موبایلی نرخی فزاینده داشــته

 باشد.
چنانچه بــه گفته حامد نصیــری -معاون پژوهش بنیــاد ملی بازی های 
رایانه ای- در عین حال که دو پلتفرم کنسول و رایانه فرصت های ویژه تری 
برای خالقیت و نوآوری در طراحی بــازی عرضه می کنند، اما باید در نظر 
داشــت که پلتفرم موبایل دروازه ورود کاربران جدید به دنیای بازی و در 
موارد متعددی حتی دروازه ورود کارآفرینان جدید به دنیای بازی سازی 
بوده و از این حیث می توان آن را »نیروی پیشران« رشد اکوسیستم بازی 

در نظر گرفت.

ســرویس جدید توئيتر از كاربران حق عضویت 
دریافت می كند

به نظر می رســد توئیتر قصد دارد ســرویس جدیدی راه اندازی کند و با 
دریافت حق عضویت ماهانه قابلیت های مختلفی در اختیار کاربران قرار 

دهد.
توئیتر از تابستان گذشته در حال کار بر روی نوعی سرویس اشتراک است 
و جین مانچون وونگ که اغلــب ویژگی های جدید در برنامه های مختلف 
 را بررســی می کند جزئیاتی از سرویس اشــتراکی توئیتر را منتشر کرده

 است.
وانــگ ادعــا می کند بــه اطالعاتی دســت یافتــه که نشــان می دهد 
ســرویس مذکــور »بلــو« نــام دارد و پایه حــق عضویــت آن ماهانه 
۲.۹۹ دالر اســت. کاربــر بــا پرداخــت حــق عضویــت می توانــد 
به برخی از ویژگی هایی دسترســی یابد کــه قباًل فاش شــده اند مانند 
 قابلیت هــای »اصالح توییــت« و »مجموعه هــا«) Undo Tweets و

.)Collections 
ویژگــی Undo Tweets مــدت زمــان کوتاهــی بــه کاربــر 
فرصــت می دهد تا توئیت هــای اشــتباهی را قبل از انتشــار در پلتفرم 
 حذف کنــد. کاربــر می تواند مــدت زمــان این بــازه را خــود تعیین

 کند. 
قابلیــت Collectionsنیز به کاربــر اجازه می دهــد توییت های خود 
 را دســته بندی و ذخیره کند تا بعــداً راحت تر بتواند به آنها دسترســی

 یابد.
به گفته وانــگ احتماالً این ســرویس جدید دارای چند ســطح خواهد 
بود کــه گزینه های بیشــتری را بــرای کاربــر ارائه می کنــد. او معتقد 
اســت گزینه هــای گرانقیمت تــری هم ماننــد تجربه خوانــدن اخبار 
 بدون شــلوغی و تراکم عرضه می شــود.توئیتر از اظهار نظــر در این باره

 خودداری کرده است.

اخبار

۵۲ ماهواره اینترنتی دیگر به مدار زمین رفتند
اسپیس ایکس ۵۲ ماهواره اینترنتی استارلینک همراه دو محموله دیگر به فضا فرستاد.یک موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس ایکس ۵۲ ماهواره اینترنتی استارلینک و دو ماهواره دیگر 
را به مدار زمین برد.موشک مذکور از مقر فضایی کندی به فضا پرتاب شد. قسمت دوم این موشک قبالً ۷ بار به فضا پرتاب شده بود. بار اصلی فالکون ۹ مذکور ۵۲ استارلینک بود که یک 
ساعت و ۳۸ دقیقه بعد از پرتاب از قسمت باالیی آن جدا شدند. اکنون با احتساب ماهواره های ارسالی، بیش از ۱۶۰۰ استارلینک در مدار زمین قرار دارند. این عملیات چهارمین پرتاب 

فالکون۹ همراه ماهواره های استارلینک از آغاز ماه مارس تاکنون است.

۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار 
رمز ارزها شده اند؛ ۷۷ درصد 
آنها با هدف حفظ ارزش پول 
پا به بازاری گذاشــته اند که 
معامالت روزانه آن ۵ تا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان اســت. به گــزارش اتاق بازرگانی 
تهران، دو کمیسیون »بازار پول و سرمایه« و »اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال« اتاق تهران طی نشســتی 
مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال 
در کشــور پرداختند.فعاالن بخــش خصوصی حاضر 
در این جلســه، اغلب بر این عقیــده بودند که دولت 
باید از رفتارها و سیاست های ســلبی دست بکشد و 
با وجود گرایش گســترده مردم به سرمایه گذاری در 
این بازار واقعیت ارزهای دیجیتــال را بپذیرد و نقش 
رگوالتور را ایفا کند. امــا نمایندگانی از بانک مرکزی 
نیز در این جلسه حضور داشــتند که اعالم کردند که 
نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور 
 وجود نداشــته و دولــت نگرانی هایــی در این زمینه

  دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران در ابتدای این جلســه به اقبــال مردم به 
موضوع رمز ارزها اشــاره کرد و گفت کــه عدم ثبات 
اقتصادی و وجود انتظارات تورمی ســبب شــده که 
مردم اغلب بدون دانــش کافی و در نظر گرفتن مبانی 
ســرمایه گذاری، رفت و آمد عجوالنه ای به بازارهای 
مختلف داشــته باشــند و الزم اســت که مسئوالن 
تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی 

بیندیشند.
وی با اشــاره به اینکه پیش از این، مــردم برای حفظ 
ارزش پول خود به سراغ شرکت های هرمی، مؤسسات 
مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته اند، ادامه 
داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شــفافیت 
بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل 
خارج است.مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد 
که به دلیل وجود تحریم های داخلی و خارجی، مردم 
می ترسند در سرمایه گذاری های بلندمدت مشارکت 
کنند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
با اشاره به ریســک ســرمایه گذاری در بازار ارزهای 
دیجیتال بدون دانش کافی و مشکالتی که برای برخی 
صرافان ارزهای دیجیتال طــی ماه های اخیر رخ داده 

است، سه پیشــنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار 
مطرح کرد.

پیشــنهاد نخســت وی این بود که بانــک مرکزی، 
صرافی های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. 
همچنین با معرفی ETFها از ســوی دولت، مردم به 
سرمایه گذاری از طریق این صندوق ها در بازار ارزهای 

دیجیتال ترغیب شوند.
پیشــنهاد ســوم مســتوفی نیز توســعه آموزش در 
این حوزه بــود و او گفت کــه اتاق تهــران می تواند 
اقدام به برگــزاری دوره های آموزشــی در این زمینه 
کنــد. در ادامــه این جلســه فرزین فردیــس، نایب 
رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران گزارشــی درباره رمزارزهــا ارائه کرد و در 
 جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها

 در جهان تــا ۸ مــی ۲۰۲۱ بــه ۲۴۶۰ بیلیون دالر 
رســیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت 
۱۱۱۰ بیلیون دالر برآورد شده است. همچنین تعداد 
رمزارزهای پذیرش و لیســت شــده در صرافی های 
معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشــان 
می دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در ســال ۲۰۱۳ 

تنها ۶۶ عدد بود.
او با بیان اینکه »بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی 
پولی، مردم، دولت و کسب وکارها هستند« ادامه داد: 
در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه 
حرکت کرده اند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره 
مدیریت ایلیــا روی ۵۶۰۰ نفــر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ 
ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش 
شوندگان ادعا کرده اند که در حال حاضر صاحب رمز 
ارز هســتند. ۶ درصد اعالم کرده اند که پیش از این از 
چنین دارایی برخوردار بوده اند. ۶۳ درصد هم گفته اند 

که هیچ گاه رمز ارز نداشته اند.
او با بیان اینکه »۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری 
کرده اند، در شــش ماه اخیر وارد بازار شده اند و حجم 
مبادله روزانه رمزارزها در پایان اســفند بین ۵ تا ۱۰ 
هزار میلیــارد تومان تخمین زده می شــود« توضیح 
داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعالم کرده اند که به 
قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار 
شده اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل 
و حرفه خود برشمرده اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از 
تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک 
درصد به دلیل جابه جایی بین المللی پول و یک درصد 

برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده اند.
فردیس در ادامه بــه موقعیت کســب وکارها در این 

بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کســب و کارها اعالم 
کرده اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم های خرید 
و فروش آنالین به دســت آورده اند. ۵ درصد از طریق 
صرافی فیزیکــی، ۴ درصد از طریق اســتخراج، یک 
درصد در ازای فروش محصوالت و خدمات و ۲ درصد 
هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز 

شده اند.
او با اشــاره به کوچ ۵۰ میلیون دالر ســرمایه از پلت 
فرم های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابالغ بخشنامه 
شاپرک به شــرکت های پرداخت یار گفت: بررسی ها 
نشــان می دهد که ۲.۵ میلیون حســاب کاربری رمز 
ارز در صرافی های داخلی وجود دارد که با احتســاب 
کارکرد چهار یــا پنج به یک، حــدوداً دوازده میلیون 
نفــر در ایــران رمــز ارز دارنــد. فردیــس در ادامه 
بزرگ ترین دغدغه مردم و کسب وکارها در حوزه رمز 
ارزها را بالتکلیفی مســائل قانونی، نوســانات شدید 
 ارزش، عــدم امنیــت و کالهبرداری، عدم پشــتوانه

 شفاف و مالحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه 
دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله 
حســرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب 
به دولت ارائه کرد که »ایجاد آگاهــی و آموزش های 
زیربنایــی«، »ایجاد حس آرامــش در فضای عمومی 
جامعه برای اســتفاده از رمز ارزها«، »اجرای مصوبه 
کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد 
اجماع سه تشکل بخش خصوصی«، »تقویت و تسریع 
رگوالتوری حوزه فناوری بالکچین و رمز ارز با رویکرد 
سندباکس«، »ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه 
شاپرک یا شتاب«، »ایجاد پروتکل های قضائی مربوطه« 

و »به رسمیت شناخته شدن دارایی های دیجیتال در 
کشور« از جمله این پیشنهادات بود.

در ادامه این جلســه، رضا قربانی، رئیس کمیســیون 
فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز 
با بیان اینکه »نبود قانون، رگوالتوری و نظارت از جمله 
چالش های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می 
شود« ادامه داد: در سال های گذشته، رگوالتور ترجیح 
داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره 
به اینکه مردم جلوتر از رگوالتور در حال ورود به بازار 
رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت 

قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.
رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی 
می تواند تحول ایجاد کنند، خواســتار بررســی نقاط 
ضعــف و قــوت و انجــام مطالعات تکمیلی توســط 

کمیسیون در این زمینه شد.
افشین کالهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمز 
ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک 
اســت، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه 
فناوری جا افتاده است و الزم اســت که این گفتمان 
در سایر حوزه ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت 
توســعه آموزش ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: 
مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معموالً در 
ایران تصمیم گیری ها بر اســاس تخلفات و استثنائات 
صورت می گیرد و شایسته نیست که کالهبرداری ها به 
موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است 
که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری 

ها بر مبنای روش های سلبی انجام نگیرد.
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ابررایانه ملی ســیمرغ که قابلیت های متعددی چون 
تحلیل کالن داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل 
داده های ژنتیک دارد افتتاح شد. ابر رایانه ملی سیمرغ با 
حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، احمد 
معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر و برخی از نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در ســاختمان ترنج دانشگاه 

امیرکبیر رسماً رونمایی شد.
توان پردازشی فعلی ابررایانه بیش از یک پتافالپس )یک 
میلیون میلیارد عملیات ممیز شناور ۶۴ بیتی در ثانیه( 
است که با ۵۰۰ پتافالپس در روز افتتاح کار خود را آغاز 
کرد و بعد از دو ماه در پایان فــاز اول با ظرفیت کامل به 

کاربران خدمات ارائه خواهد کرد.
ظرفیت پردازشی این ابر رایانه تا ۵ پتافالپس با استفاده 
از زیرساخت فعلی )در مرحله دوم( و تا ۱۰ پتافالپس در 
فازهای بعدی قابل افزایش خواهد بود که چند هزار برابر 

سریع تر از پرقدرت ترین رایانه های رومیزی خواهد بود.

همچنین توان پردازشی فعلی ابریارانه در کاربردهای فوق 
سریعی که نیاز به دقت محاسبات ۶۴ بیتی ندارند )مانند 
هوش مصنوعی یا یادگیری عمیق( تا انتهای فاز اول برابر 
با ۲۰ پتافالپس خواهد بود.قابل ذکر است این ابر یارانه که 
در فاز اول بهره برداری شده حدود ۱۲ برابر از قوی ترین 
ابر یارانه کشور که در سال ۱۳۹۰ توسط همین تیم افتتاح 

شد سریع تر عمل می کند.
بستر محاسباتی ابر یارانه سیمرغ بر مبنای فناوری مجازی 
سازی و یارانش ابری طراحی شده، مجازی سازی باعث 
افزایش بهره وری از منابع موجــود و انعطاف پذیری در 
ارائه خدمات متنوع شده و همچنین امنیت داده ها را دو 
چندان می کند.در بستر پردازشی این ابر یارانه از آخرین 

فناوری های ســخت افزاری و نرم افزاری موجود در دنیا 
استفاده شده است که باعث شده این ابر یارانه تبدیل به به 

روز ترین و قدرتمندترین ابر یارانه کشور شود.
استفاده از آخرین نســل از پردازنده های گرافیکی این 
امکان را می دهــد که بتوان کاربردهــای تحلیل کالن 
داده و هوشمند مصنوعی را با سرعت بســیار زیاد و در 
مقیاس منطقی ایجاد کرد. از ابر یارانه سیمرغ می توان در 
کاربردهای نوین نظیر هوش مصنوعی، تحلیل کالن داده، 
انتخابات اشیا، تصویرســازی، بازی سازی و پویانمایی، 
شبیه سازی های علمی، هواشناسی، تحلیل داده های 
ژنتیک و دیگر کاربردهای علمی که به توان پردازشــی 

بسیار نیاز دارند، استفاده کرد.

با ظرفیت پردازشی راه اندازی شــده در فاز فعلی، ایران 
جزو سی کشــوری خواهد بود که دارای ابر یارانه هایی 
با ظرفیت پتافالپســی هســتند. جامعه هدف این ابر 
یارانه تمامی پژوهشگران مراکز پژوهشی و دانشگاهی، 
مهندسین، شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
همچنین سازمان های دولتی و خصوصی از جمله بانک ها، 
بیمارستان ها، شهرداری ها و دیگر نهادها هستند که برای 
انجام تحقیقات و یا تحلیل داده در کاربردهای استراتژیک 

و مهم کشور نیاز به بستر پردازی دارند.
جمع سرمایه گذاری این طرح حدود هزار میلیارد ریال 
است که توسط نهادهای وزارت ارتباطات، معاونت علمی 
ریاست جمهوری و وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر مورد 
حمایت قرار گرفته است. سهم وزارت ارتباطات حدود 
۵۰۰ میلیارد ریال، معاونت علمی ۲۰۰ میلیارد ریال و 
وزارت علوم ۱۳۰ میلیارد و دانشگاه امیرکبیر بیش از ۲۰۰ 

میلیارد ریال بوده است.

کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات 
با انتقاد از سیاستهای وزارت ارتباطات در توسعه 
شبکه مخابرات، ایجاد انحصار را مربوط به شرکت 
زیرساخت دانســت و گفت: فقط مصرف کننده 
پهنای باند هستیم.فرشــید مبادر ثانی به تشریح 
دالیل عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور پرداخت 
و با بیان اینکه دولت در توســعه شبکه مخابرات 
نقش خود را به درســتی ایفا نکرده است، اظهار 
داشت: مطابق با اهداف اتحادیه جهانی مخابرات 
)ITU( اولویــت دولت ها باید کمــک به کاهش 
شکاف دیجیتالی و توسعه باشد. در این زمینه این 
سازمان به کشــورهای عضو توصیه های بسیاری 
کرده و دولت ایران نیز به عنوان عضو متعهد این 
سازمان، باید جلوی ایجاد شــکاف دیجیتالی در 

کشور را بگیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مطالعات ITU در سال 
۲۰۱۷ نشــان می دهد که به ازای هر ۵۰ مگابیت 
توســعه پهنای باند، نزدیک به ۲.۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی کشورها )GDP( تغییر پیدا کرده 
است. به این لحاظ دولت ها خود را متعهد کرده اند 
که به اپراتورهای خصوصی کمک کنند تا شبکه 
آنها زودتر توســعه پیدا کند و به روز رسانی شود. 
با این وجود اما سوال این اســت که آیا دولت در 

این حوزه نقشی ایفا کرده است؟ پاسخ خیر است.
کارشناس معاونت تنظیم مقررات شرکت مخابرات 
ایران با اشاره به اینکه مطابق ره نگاشت مخابرات، 
ساختار کل شبکه PSTN کشور باید به سمت نسل 
نوین برود، خاطرنشان کرد: این طرح به ۳۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و تأثیرات 
آن در گردش مالــی تولیدکنندگان نمود خواهد 

داشت و نتیجه آن نیز نصب ســرویس با کیفیت 
بهتر برای مشــترک خواهد بود. در نهایت نیز این 
ســرمایه گذاری به توسعه کســب و کارها کمک 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت 
مستقیم در حال پول ســازی برای دولت است به 
نحوی که به دولت حق السهم، حق پروانه و مالیات 
پرداخت می کند و ارزش افزوده هم ایجاد می کند، 
گفت: اصلی ترین بیزینس دولت فروش اینترنت 
به اپراتورها از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت 
است و دولت به عنوان یک فروشنده پهنای باند، 

ساده ترین بخش کار را در دست دارد.
مبادر ثانی با اشــاره به اینکه شــرکت ارتباطات 
زیرساخت از طریق یک قرارداد بین المللی، پهنای 
باند را خریداری کرده و در چند نقطه کشور توزیع 
می کند، افزود: این انحصار در اختیار زیرســاخت 
است. حتی اگر مخابرات شبکه خود را توسعه دهد 
و نرخ بیت مشترکانش را از ۲ مگ به ۱۰۰ مگابیت 
برساند، باز هم نتیجه نهایی آن افزایش پهنای باند 
در نقطه هسته شبکه اســت که در اختیار دولت 
است. به بیان دیگر هر تغییری در شبکه مخابرات 
به صورت دوباره و زنجیروار باعث سودآوری دولت 
می شود. با این حال اما شرکت ارتباطات زیرساخت 
و وزارت ارتباطات نه تنها هیچ نقشــی در سرمایه 
گذاری در این حوزه برای خودشان متصور نیستند 
بلکه با محدود کردن درگاه های درآمدی مخابرات 

باعث شده اند که سرعت تغییر تکنولوژی در این 
بخش بسیار پایین بیاید.

وی این رفتار حاکمیتی از سمت وزارت ارتباطات 
را در کالن ملی به ضرر مــردم عنوان کرد و گفت: 
درخواســت مخابرات این اســت که کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات با ارائه یک فرمول و راه 
حل، دغدغه توسعه شبکه مخابرات را حل کند تا 
خدمات مناسب و با کیفیتی در اختیار کاربر نهایی 
قرار گیرد.وی فناوری اطالعــات را بهترین آیتم 
برای درآمدزایی کسب و کارها در حوزه بین الملل 
عنوان کرد و گفت: با این حال سوال اینجاست که 
دولت برای بین المللی کردن این فناوری و سهمی 
که کشــور می تواند از این بخش داشته باشد، چه 

کرده است؟
مبادر ثانی با اشــاره به اینکه بر اســاس اطالعات 
کدال، گردش مالی ارتباطات ســیار بیش از ۲۴ 
هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که ۳ درصد 
آن به طور مستقیم به حســاب وزارت ارتباطات 
واریز می شود، خاطرنشــان کرد: این رقم نزدیک 
۸۰۰ میلیــارد تومان اســت و اگــر آن را به طور 
تقریبی در ۴ سال گذشــته ضرب کنیم به عددی 
نزدیک به ۳,۲۰۰ میلیارد تومان می رســیم که 
در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته اســت. اما 
سوال اینجاست که این وزارتخانه با این مبالغ برای 
توسعه فضای ICT کشور با پتانسیل نیروی انسانی 

موجود، چه کار کرده است؟

وی با اشــاره به اینکه تمام اپراتورهای مخابراتی 
خرده فروش شرکت ارتباطات زیرساخت هستند، 
ادامه داد: با این منطق چگونه می شود کنار آمد؟ 
در حالی که مخابرات نقــش توزیع کننده پهنای 
باند را دارد اما شــرکت ارتباطات زیرســاخت در 
فروش اینترنت، انحصار ایجاد کرده اســت. دولت 
از مخابرات می خواهد که شبکه اش را توسعه دهد 
که نتیجه آن افزایش درآمد زیرســاخت می شود 
اما حاضر نیست به خاطر درآمدش و سودی که از 
این توسعه می برد، بخشی از آن را به توسعه شبکه 

اختصاص دهد.
مبادر ثانی با بیان اینکه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات روی انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت 
نظارت دارد اما این کمیسیون با رأی وزیر ارتباطات 
و ۶ رأی دیگر که با انتصاب وی در این کمیسیون 
حضور دارند برپا اســت، خاطرنشــان کرد: مگر 
می شــود در این فضا رقابت کرد؟ این چه مدل از 

خصوصی سازی است؟
وی با بیان اینکه نیروی انســانی کشور، غنیمت 
محســوب می شــود که باید قدر آن را دانســت، 
یادآور شد: اتحادیه جهانی مخابرات برای تمامی 
تولیدکنندگان و اپراتورهای دنیا اســتانداردهای 
حوزه III را تعیین می کند و شــرکت مخابرات 
ایران از ۶۰ سال پیش به عنوان یکی از اعضای این 
بخش، در تعداد قابل توجهی از اســناد استاندارد 
شده برای کل دنیا حضور داشته و رأی داده است. 
این توانمندی در شــرکت مخابرات ایران را نباید 
نادیده گرفت. به گــواه این رزومه کاری، شــک 
نکنید که داستان انتقاد از توسعه مخابرات به نبود 

تخصص باز نمی گردد.

در دانشگاه اميركبير؛

ابررایانه ملی سیمرغ رونمایی شد

كارنامه باالنس ترافيك خارجی و داخلی اینترنت شفاف شود

 انحصار شرکت زیرساخت در فروش اینترنت


