
درحالی طبق اعالم مسئوالن سازمان امور مالیاتی الزام مشاغل 
به نصب کارتخوان از امروز اجرا می شود که تاکنون این سازمان 
مراحل ثبت نام مشــموالن این قانون در سامانه های مربوطه را 
اعالم نکــرده و در اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی از امروز 
شائبه ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، از شهریور ۱۳۹۸ معادل 
۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند، ملزم 
 به ثبت نام در سامانه پایانه فروشــگاهی و استفاده از کارتخوان 

شده اند. 

 اجرای این قانون در سال گذشــته به سرانجام نرسید و در طول 
پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن 
دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی 
و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
غیرفعال یا کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.

اما در اواخر سال گذشته از سوی مسئوالن سازمان امور مالیاتی 

مطرح شد که ســامانه های مربوطه در این زمینه تا اردیبهشت 
۱۴۰۰ آماده می شــوند تا در اوایل خرداد ماه ســالجاری قانون 

پایانه های فروشگاهی اجرا شود. 
در این راســتا، کوروش محمدی - رئیس مرکز تنظیم مقررات 
پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان - به ایسنا اعالم کرد که فاز 
یک سامانه های کارپوشــه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه 
بوده و همچنین فاز استعالم صورتحساب الکترونیکی راه اندازی 
شده اســت که از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه 

RCP.tax.gov. فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی
ir  قابل استفاده مودیان مشمول است. با رسیدن به خرداد ماه و 
آغاز الزام مشاغل به نصب کارتخوان، سازمان امور مالیاتی تاکنون 
اطالعاتی درباره چگونگی ثبت نام و فعالیت مشــاغل در سامانه 

مربوطه منتشر نکرده است. 
بنابراین، در حالی از امروز طبق گفته مســئوالن ســازمان امور 
مالیاتی، قانون پایانه های فروشگاهی اجرا می شود که صاحبان 
مشاغل از روند قانونی که مشــمول آن هستند، آگاهی ندارند و 

این سوال در ذهن مطرح می شــود که آیا از امروز قانون مربوطه 
بدون اعالم مراحل ثبت نام در سامانه های مربوطه اجرا می شود یا 
پس از اعالم مراحل اجرای قانون شروع می شود؟ زیرا، طبق اعالم 
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان 
برای اعالم عمومی مراحل مذکور منتظر اعالم معاونت فناوری 

سازمان هستند. 
از سوی دیگر، الزام مشاغل به نصب کارتخوان بدون آگاهی و اطالع 
آن ها از روند آن و مراحل ثبت نام در این زمینه بی معنی خواهد بود

جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان 
داد بازار طال همچنان روند صعودی قوی قیمتها 
را به دلیل فرار ســرمایه گذاران از نوســان باالی 

رمزارزها پیش بینی می کند.
به گــزارش ایســنا، در نظرســنجی هفته پیش 
تحلیلگران پیش بینی کــرده بودند اونس طال به 
میانگین قیمت ۲۰۰ روزه که در ۱۸۵۰ دالر قرار 
دارد، صعود می کند. در نظرسنجی هفته جاری هر 
دو گروه سرمایه گذاران غیرحرفه ای و تحلیلگران 
وال اســتریت به دورنمای کوتاه مدت طال که به 
پیشروی به سمت مرز ۱۹۰۰ دالر ادامه می دهد، 

ابراز خوش بینی کردند.
به گفته آدریــان دی، رییس شــرکت مدیریت 
دارایی آدریان دی، ورق برگشته است و تحت تاثیر 
وضعیت اخیر رمزارزها و برنامه های هزینه تمام 
نشدنی واشنگتن، مردم به سمت طال برمی گردند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران 
وال استریت ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها، 
۱۱ نفر معادل ۷۳ درصد افزایش قیمت طال و سه نفر 

معادل ۲۰ درصد کاهــش قیمت طال را پیش بینی 
کردند. یک نفر معادل هفت درصد نظری نداشت.

در این بین، مجموعا ۱۰۳۷ نفر در نظرســنجی 
آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
رای دادند. از میان آنها، ۷۱۶ نفر معادل ۶۹ درصد 
افزایش قیمت طــال و ۱۵۴ نفر معادل ۱۵ درصد 
کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند در حالی که 

۱۶۷ نفر معادل ۱۶ درصد نظری نداشتند.
خوش بینی به روند صعودی طال تحت تاثیر رشد 
بیش از دو درصدی قیمت طال در معامالت هفته 
گذشــته و موفقیت این فلز ارزشــمند در حفظ 
ســطح حمایتی باالی ۱۸۵۰ دالر بوده است. هر 
اونس طال در معامالت روز جمعــه بازار آمریکا با 
پنج دالر و ۲۰ ســنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، 
در ۱۸۷۶ دالر و ۷۰ سنت بسته شد اما ۲.۱ درصد 
رشــد هفتگی رقم زد که ســومین رشد هفتگی 

متوالی بود.
آدام بوتون، استراتژیست ارشد ارزی در فارکس 
الیو خاطرنشان کرد روند صعودی پرقدرت طال 

با وجود تجدیــد نیروی بــازده اوراق قرضه روی 
داده است.

کالین سیژینسکی، استراتژیســت ارشد بازار در 
شرکت مدیریت سرمایه SIA به کیتکونیوز گفت: 
انتظار دارد طال از فاصله گرفتن سرمایه گذاران از 
رمزارزها بهره ببرد. تصویر فنی نشان نمی دهد که 

طال وضعیت بیش خرید پیدا کرده است.
مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال 
فارکس هم گفت: شاخصهای روند هفتگی صعود 
کرده اند و نشان می دهند که عقب نشینی کوتاه 
مدت یک فرصت خرید است و سطح مهم بعدی 

که باید به نظاره آن نشست ۱۹۰۰ دالر است.
با این حال همه متقاعد نشــده اند که قیمت طال 
می تواند باالتر برود. دارین نیوسام، رییس شرکت 
دارین نیوسام آناالیز به کیتکونیوز گفت: مگر این 
که بازار طــال بتواند در معامــالت هفته پیش رو 
به رکورد باالی جدیدی صعــود کند در غیر این 
 صورت حمایت در ســطح ۱۸۵۰ دالر را تســت 

خواهد کرد. 

قیمت نفت پس از ســه روز کاهش متوالی، روز 
جمعه تحت تاثیر طوفان در خلیج مکزیکو صعود 
کرد با این حال تحت تاثیر دورنمای بازگشــت 
نفت ایران به بازار، نتوانســت از کاهش هفتگی 

اجتناب کند.
به گزارش ایســنا، بهای معامــالت نفت برنت با 
یک دالر و ۳۳ ســنت معادل دو درصد افزایش، 
در ۶۶ دالر و ۴۴ ســنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با یــک دالر و ۶۴ ســنت معــادل ۲.۶۵ درصد 
 افزایش، در ۶۳ دالر و ۵۴ ســنت در هر بشــکه 

بسته شد.
مرکز ملی طوفان آمریــکا روز جمعه اعالم کرد 
سیستم جوی که در غرب خلیج مکزیکو در حال 
شکل گرفتن اســت به احتمال ۴۰ درصد در ۴۸ 

ساعت آینده به گردباد تبدیل می شود.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز 
در شــیکاگو اظهار کرد: این طوفان باعث شــد 
معامله گران با ایــن احتمال که روند تولید دچار 

اختالل شــود به خرید نفت بپردازند. با این حال 
رشــد قیمت نفت تحت تاثیر دورنمای افزایش 
تولید نفت ایران در تابستان امسال محدود شد. 
پس از این که رییس جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد آمریکا آماده رفــع تحریمهای اصلی 
علیه نفت، سیستم بانکی و کشتیرانی ایران است، 
 هر دو شاخص تقریبا سه درصد کاهش هفتگی 

پیدا کردند.
در این بین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز 
جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی در هفته منتهی به ۲۱ مه دو حلقه افزایش 
یافته و به ۴۵۵ حلقه رسید که باالترین میزان از 

آوریل سال ۲۰۲۰ به این طرف به شمار می رود.
ایران و قدرتهای جهانی از آوریــل برای احیای 
برجام ســرگرم مذاکره هســتند و مقام اروپایی 
هماهنگ کننده این مذاکرات روز چهارشــنبه 
اظهار کرده بود مطمئن است که توافقی حاصل 

می شود.
ســرمایه گذاران همچنان به بهبود تقاضا برای 

سوخت در تابستان امســال خوش بین مانده اند 
زیرا برنامه های واکسیناسیون در اروپا و آمریکا 
اجازه می دهد افراد بیشتری مسافرات کنند اما 
افزایش آمار ابتال در بخشهایی از آسیا همچنان 

مایه نگرانی مانده است.
بانک جی پی مورگان اعالم کرد برای این که نفت 
به ۱۰۰ دالر صعود کند، تقاضا باید در سه ماهه 
سوم به ۱۰۲.۶ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه 
چهارم به ۱۰۳.۶ میلیون بشکه در روز رشد کند 
البته به شرطی که واکنشی از سوی اوپک پالس 
بواسطه عرضه بیشــتر صورت نگیرد. انتظار می 
رود تولید نفــت و میعانات ایران در دســامبر به 
۳.۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با حدود ۲.۸ 
میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست افزایش 

پیدا کند.
بر اساس گزارش رویترز، بارکلیز پیش بینی کرد 
در ســال ۲۰۲۱ میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت به ۶۶ دالر و وســت تگزاس اینترمدیت به 

۶۲ دالر می رسد.

معاون اشتغال وزیر کار از ریزش حدود دو میلیون 
شــغل در دوران کرونا خبر داد و گفت: با پرداخت 
تسهیالت حمایتی بیش از یک میلیون نفر به چرخه 

کار برگشتند.
به گزارش ایســنا، پرداخت تســهیالت حمایتی 
به کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا یکی از 
سیاستهای وزارت کار در راســتای حفظ اشتغال 
بنگاهها و صیانــت از نیروهای کار بــود که بر این 
اساس ۱۴ رســته شــغلی منتخب که بیشترین 
آســیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل شده 
و دارای لیســت بیمــه در قالــب کارفرمایــی یا 
خویــش فرمایــی بودند توانســتند در ســامانه 
 کارا ثبت نام کننــد و برای گرفتــن وام به بانکها 

معرفی شوند.
فارغ از رسته های شــغلی، وزارت کار یک میلیون 
واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی 
و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیالت 

حمایتی کرونا اعالم کرد. اما صرفنظر از سیاســت 
حمایت از بنگاهها و حفظ اشــتغال نیروهای کار، 
تداوم شــیوع کرونا در کشور آســیبهای جدی به 
حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود در بخشهای 
اقتصادی شــد به نحوی که بخش قابل توجهی از 
کسب و کارها از بازار کار خارج شــدند. آنطور که 
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار می گویــد در دوران کرونــا حدود دو 
میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیالت 
کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل 

بازگشت مجدد به کار داشته باشند.
وی درباره پرداخت مقرری بیمــه بیکاری در ایام 
کرونا مــی گوید: حــدود ۷۳۰ هزار نفــر به طور 
اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که 
۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت 
می کنند لــذا از این جهت نیازمنــد منابع جدید 
هستیم و امیدواریم برای ســال ۱۴۰۰ حمایتها از 

حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب دیده تداوم 
داشته باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشــتغال و تداوم 
فعالیت کسب و کارهای آســیب دیده از کرونا، در 
۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری در حدود 
۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کسب و کارهای 

آسیب دیده قرار داده است.
در مرحله نخست ۱۴ هزار میلیارد تومان با رویکرد 
اشــتغال محوری و در مرحله دوم ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان با رویکرد بنگاه محوری و با تمرکز بر آسیب 
دیدگی بخشهای خدماتی در حال پرداخت است 
که ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار بخشــهای 
گردشگری و صنایع دستی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان 
در حوزه فرهنگ و هنــر و ۸۰۰ میلیــارد تومان 
در حــوزه ورزش به صورت تخصصــی و از طریق 
دســتگاههای مربوطه به واحدهای کســب و کار 

اختصاص یافته است.

ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت برای نخستین 
بار بــه جنجالهــای پیرامون رفتار بیــل گیتس، 
بنیانگذار میلیاردر این غول نــرم افزاری واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا، نادال گفت: مایکروسافت اکنون 
تنوع و دربرگیــری را در اولویت قــرار می دهد و 
درباره مسائلی که از سوی هر کارمندی در خصوص 
مشــکالت در محیط کار مطرح شود، تحقیق می 

کند.
مدیرعامل مایکروســافت در مصاحبه با شــبکه 
ســی ان بی ســی گفت: مایکروســافت ۲۰۲۱ با 
مایکروســافت ۲۰۰۰ برای من و بــرای همه در 
مایکروســافت کامال متفاوت است. حس می کنم 
محیطی را ایجاد کرده ایم که به ما اجازه می دهد 
بهبود همه روزه در فرهنگ تنــوع و دربرگیری را 
پیش ببریم که تصور می کنم موضوع بسیار مهمی 
اســت و همان چیزی اســت که روی آن متمرکز 

شــده ام. روزنامه وال اســتریت ژورنال یکشنبه 
هفته گذشــته گزارش کرده بــود اعضای هیات 
مدیره مایکروســافت دو ســال پیش پس از این 
که یک کارمند از ارتبــاط با بیل گیتس، بنیانگذار 
میلیاردر این شــرکت در ســال ۲۰۰۰ خبر داد، 
تحقیقاتی را درباره گیتس آغاز کردند. گیتس سال 
گذشــته از مقامش در هیات مدیره مایکروسافت 
 کناره گیری کرد تا به فعالیت بشردوســتانه خود 

متمرکز شود.
بســیاری از کارمندان مایکروســافت به روزنامه 
نیویورک تایمز گفته اند رفتــار گیتس در محیط 
کار آنها را معــذب می کرد. این گزارشــها پس از 
اعالم جدایــی بیل گیتس و ملینــدا فرنچ گیتس 

منتشر شدند.
یک سخنگوی بیل گیتس در بیانیه ای به اینسایدر 
گفت: ادعاهایی که درباره سوءرفتار این میلیاردر 
با کارمندان مطرح شــده، کذب اســت و گیتس 

 ۲۰ ســال پیش رابطه ای داشــت که دوســتانه 
به پایان رسید.

نادال گفت: مایکروســافت از سال ۲۰۰۶ سیاستی 
را برای افشای روابط در محیط کار به اجرا گذاشته 
است. وی به سی ان بی سی گفت: مهمترین مسئله 
برای ما این اســت که مطمئن شــویم همه برای 
مطرح کردن هر مسئله ای که می بینند احساس 

راحتی کنند و بتوانیم درباره آن تحقیق کنیم.
بر اســاس گزارش بیزنس اینسایدر، مایکروسافت 
سابق بر این به عنوان شرکتی شناخته می شد که 
فشار باالیی در محیط کار آن وجود دارد و مدیران 
خشنی را به خدمت می گرفت. ساتیا نادال از زمانی 
که سکان هدایت مایکروسافت را به دست گرفت، با 
آموزش مدیران ارشد برای ارتباط غیرخشن و اجازه 
دادن به کارمندان برای یادگیری از اشتباهاتشان به 
جای مجازات آنها، برای اصالح فرهنگ این شرکت 

تالش کرده است.

الزام مشاغل به نصب کارتخوان کلید خورد؟!

نفت مجال رشد هفتگی پیدا نکردموج سواری طال روی ریزش رمزارزها

مایکروسافت ۲۰۲۱ با مایکروسافت ۲۰۰۰ متفاوت استریزش دو میلیون شغل در دوران کرونا
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اولتیماتوم  گمرک به صاحبان کاالی اساسی

قیمت کارخانه ای 
خودروها رسما 

افزایش یافت

 فورا و بدون بهانه 
ترخیص کنید

تبلیغات کاندیداها 
قبل از نتایج
 صالحیت ها 
ممنوع است

کدخدایی:

یک هفته مانده به 
انتخابات باید شرایط 

آرامی از لحاظ 
کرونا داشته باشیم
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سرمقاله

شرط اثرگذاری 
تسهیالت تولید

دولــت ســعی داشــت با 
پرداخت تسهیالت رونق و 
اشتغال از ضرر و زیان ناشی 
از بحران کرونا در کســب و 
کارها بکاهد اما موفق نشــد از این تسهیالت به 
عنوان تکمیل کننده و احیاکننده کسب و کارها 
و صنایع اســتفاده کند. هزنیه های باالی تولید و 
تورم باال موجب شد که این تسهیالت بی اثر شوند 
و همچنین شــرایط اقتصادی حاکم تمایل برای 
ســرمایه گذاری را تا حدود بسیار زیادی کاهش 
داد. در مدت اخیر تولیدکننده و صنعتگر با توجه به 
آینده اقتصادی تمایلی برای سرمایه گذاری نشان 
ندادند و از طرفی دیگــر دولت نیز در اجرای طرح  
پرداخت تسهیالت رونق و اشتغال موفق عمل نکرد 

و مجموع دو عامل...

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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تورم نقطه به نقطه
 ۴۷ د رصد  شد 

اقالم خوراکی 
در کورس گرانی

صف های سنگین فروش و خروج نقدینگی از  بورس ادامه دارد

رکوردشکنی خروج سهامداران از بورس
صفحه2

صفحه3

ناکارآمدی   تسهیالت   تولید
تسهیالت   تولید   و   اشتغال   فقط   نصیب   2۰  درصد   متقاضیان   شد

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده را برای 
ارد یبهشت سال ۱۴۰۰ اعالم کرد .منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، د رصد  تغییر عد د  شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل اســت. نرخ تورم نقطه ای د ر 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عد د  ۴۶.۹ د رصد  رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۹ 
درصد  بیشتر از ارد یبهشت ۱۳۹۹ برای خرید  یک 
»مجموعه کاالها و خد مات یکسان« هزینه کرد ه اند 
.نرخ تورم نقطه ای ارد یبهشت ماه ۱۴۰۰ د ر مقایسه 
با ماه قبل ۲, ۶ واحد  د رصد  کاهش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمد ه »خوراکی ها، آشامید نی ها 
و دخانیات« با کاهش ۲, ۰ واحد  د رصد ی به ۶۱.۱ 
درصد  و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خد مات« با 

کاهش ۲.۷ واحد  درصد ی...

در حالی ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد 
۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ 
درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران 
شده که قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی می گوید: به دلیــل گرانی، خرید مواد 
غذایی کاهش یافته است. به گفته این فعال صنفی تا 
زمانی که ارز های دولتی از گردونه مواد غذایی حذف 
نشود ما چالش کمبود و نبود کاالی تنظیم بازاری را 
شاهدیم. بزرگترین عامل و مزاحمت برای عرضه و 
تقاضا، ارز های دولتی است که گریبان چای، برنج، 
روغن، شــکر و حبوبات را گرفته است. در سال ۹۹ 
کاالهای ضروری سفره  مردم افزایش قیمت زیادی 

داشت تا جایی که به جز...



اقتصاد 2
ایران وجهان

رشد فاخر ۸ درصدی تولید صنعتی 
در سال گذشته

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جریان سفر به اصفهان گفت: در سال گذشته 
علیرغم تحریم و شــیوع کرونا رشــد ۸ درصدی 
در تولید صنایع کشــور رقم خورد که مایه فخر و 
مباهات است و امســال هم نوید جشن ملی لوازم 
خانگی کشور را در آینده نزدیک می دهیم.علیرضا 
رزم حســینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که  
به منظور رســیدگی و ارزیابی واحدهای مختلف 
تولیدی در بخش صنعتی و معدنی و افتتاح چند 
طرح تولیدی در استان اصفهان، به این استان سفر 
کرده بود در نشستی با فعاالن اقتصادی اظهار کرد: 
در سفر به شهرستان شهیدپرور اردستان، بازدیدی 
از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم و در دیداری 
چهره به چهره مشــکالت واحدهــای صنعتی و 
تولیدی بیان شد.وی افزود: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در این دوره مصمم اســت تا در راستای 
تحقق شعار سال و تاکید رهبر انقالب به پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولید مصمم ادامه دهد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه راسا در 
حمایت از تولید از واردکنندگان و صادرکنندگان 

پشتیبانی می کند.

بانک مهر ایــران در چارچوب 
همکاری با بنیاد برکت ۱۲۵هزار 

فقره تسهیالت پرداخت کرد
بانک مهر ایران در چارچوب همکاری با بنیاد برکت 
۱۲۵هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه به ارزش 
۲۱هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، جشنواره 
»فصل همدلی و برکت« با اخبــاری در حوزه ایجاد 
اشتغال در مناطق کم برخوردار کشور با حضور رئیس 
ســتاد اجرایي فرمان امام خمیني)ره(، مدیران ۱۰ 
بانک و نهاد مالي کشور از جمله حسن تلیکاني عضو 
هیأت مدیره بانک مهر ایران، مدیرعامل بنیاد برکت 
و جمعي دیگر از معاونان و مسئوالن ستاد اجرایي، 
برگزار شــد.بانک مهر ایران همکاری گسترده ای با 
نهادهای حمایتي از جمله بنیاد برکت داشــته و تا 
کنون در چارچوب همکاري با بنیاد برکت ۱۲۵هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که ارزش 

آن به ۲۱هزار میلیارد ریال مي رسد.

جایزه ویژه بانک توسعه تعاون 
بــرای برگزیــدگان رقابت 

استارتاپی رویداد اینوتکس 
تســهیالت ۳ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون به 
برگزیدگان رقابت استارتاپی دهمین نمایشگاه نوآوری 
و فناوری، تعلق گرفت.چهارمین روز دهمین نمایشگاه 
نوآوری و فناوری موسوم به رویداد اینوتکس ۲۰۲۱ 
در پارک فناوری پردیس با رقابت نزدیک و پرشــور 
استارتاپ ها دنبال شــد.گفتنی است بخش رقابتی 
استارتاپ ها به دو شکل ارائه های جداگانه و ارائه های 
رودررو و چالش بر انگیز برگزار گردید.علی یکتا مدیر 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون 
و شهرام بخشــا رییس اداره کل روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون در بخش های داوری و راهبری این رقابت 
حضور داشتند.بر اساس نتایج اعالم شده استارتاپ 
های ))رپید ایکس((، ))اکتیوا(( و ))نماالین(( از سوی 
هیات داوران حائز باالترین امتیاز به خاطر ارائه های 
فعالیت خود گردیدند، که بانک توسعه تعاون به هر 
یک از این برندگان، تسهیالت کم بهره ۳ میلیارد ریالی 
به عنوان جایزه اهدا نمود.همچنین استارتاپ ))ایمن 
نانوفام(( نیز در بخش رقابتی رودررو نیز به رتبه اول 
دست یافت و واجد دریافت تسهیالت ۳ میلیارد ریالی 

بانک توسعه تعاون گردید.

مدیر عامل بانک مسکن در رویداد پیوند در 
حوزه فناوری ساخت خبر داد

تولد بازوی فناوری بانک مسکن
مدیر عامل بانک مســکن، با تاکید بر ضرورت بهره 
گیری از فنــاوری، در صنعت ســاختمان و هدایت 
نقدینگی به سمت تولید، »مرکز نوآوری مسکن تک« 

را به عنوان بازوی فناوری بانک مسکن معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، محمود 
شایان در آیین رونمایی سلسله رویدادهای پیوند در 
حوزه فناوری ساخت، تاکید کرد: توسعه نوآوری در 
صنعت ساختمان با ادبیاتی همچون سبک سازی، 
ارزان سازی و اســتفاده حداکثری از تکنولوژی می 
تواند ضمن کاهش قیمت تمام شده، سبب تقویت 
قدرت خرید متقاضیان مســکن شده و باعث ایجاد 
تحول در صنعت ساختمان و گردش مالی مناسب 

در این بخش باشد.

استان ها

بانک ها

مرکز آمــار ایران شــاخص 
قیمت مصــرف کننــد ه را 
برای ارد یبهشت سال ۱٤۰۰ 
اعالم کرد .منظور از نرخ تورم 
نقطــه ای، د رصد  تغییر عد د  
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ 
تورم نقطه ای د ر ارد یبهشــت ماه ۱٤۰۰ به عد د  ٤٦.٩ 
د رصد  رســید ه اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ٤٦.٩ د رصد  بیشتر از ارد یبهشت ۱۳٩٩ برای 
خرید  یک »مجموعه کاالها و خد مات یکسان« هزینه 
کرد ه اند .نرخ تورم نقطه ای ارد یبهشــت ماه ۱٤۰۰ د ر 
مقایسه با ماه قبل ۲, ٦ واحد  د رصد  کاهش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه عمد ه »خوراکی ها، آشامید نی ها 
و د خانیات« با کاهش ۲, ۰ واحــد  د رصد ی به ٦۱.۱ د 
رصد  و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خد مات« با کاهش 
۲.٧ واحد  د رصد ی به ٤۰.۳ د رصد  رسید ه است.این د ر 
حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 
٤٦.۱ د رصد  است که نسبت به ماه قبل ۲.٧ واحد  د رصد  
کاهش د اشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی ۵۱.۰ د رصد  بود ه که نسبت به ماه قبل ۲.۰ 

واحد  د رصد  کاهش د اشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نــرخ تورم ماهانــه، د رصــد  تغییر عد د  
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد . نرخ تورم 

ماهانه ارد یبهشت ۱٤۰۰ به ۰.٧ د رصد  رسید ه که 
د ر مقایسه با همین اطالع د ر ماه قبل، ۲.۰ واحد  د 
رصد  کاهش د اشته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمد ه »خوراکی ها، آشــامید نی ها و د خانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خد مات« به ترتیب ۰.۸- د 
رصد  و ۱.٦ د رصد  بود ه است.این د ر حالی است که 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۰.٧ د رصد  
است که نسبت به ماه قبل ۱.٩ واحد  د رصد  کاهش 
د اشته اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 

روستایی ۰.٧ د رصد  بود ه که نسبت به ماه قبل ۲.۳ 
واحد  د رصد  کاهش د اشته است.

افزایش نرخ تورم ســاالنه خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تورم ســاالنه، د رصد  تغییر میانگین 
اعد اد  شــاخص قیمت د ر یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به د وره مشابه قبل از آن است. نرخ 
تورم ساالنه ارد یبهشت ماه ۱٤۰۰ برای خانوارهای 

کشور به ٤۱.۰ د رصد  رسید ه که نسبت به همین 
اطالع د ر ماه قبل، ۲.۱ واحد  د رصد  افزایش نشان 
می د هد .هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شهری و روستایی به ترتیب ٤۰.۵ د رصد  و ٤۳.۲ د 
رصد  است که برای خانوارهای شهری ۱.٩ واحد  د 
رصد  افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.٦ واحد  
د رصد  افزایش د اشته است.)آب معد نی، ماءالشعیر 
و نوشــابه(، گروه »قند ، شکر و شیرینی« )بستنی 
پاســتوریزه، نبات و شــکر( و گروه »د خانیات« 
می باشد . د ر گروه عمد ه »کاالهای غیرخوراکی و 
خد مات«، گروه »پوشاک و کفش« )انواع کفش(، 
گروه »هتل و رســتوران« )غذاهای سرو شد ه د ر 
رستوران( گروه »بهد اشــت و د رمان« )خد مات 
آزمایشگاهی و ویزیت پزشــک( بیشترین افزایش 
قیمت را نســبت به ماه قبل د اشته اند .همچنین د 
ر این ماه گروه »میوه و خشــکبار« )موز و سیب(، 
گروه »ســبزیجات« )خیار، لوبیا سبز و باد مجان(، 
گروه »شــیر، پنیر و تخم مرغ« )تخم مرغ( و گروه 
»ارتباطات« )د ســتگاه تلفن همراه( نسبت به ماه 

قبل کاهش قیمت د اشته است.

د رصد  تغییرات شــاخص قیمت د ر د 
هک های هزینه ای کل کشور د ر ماه جاری

د امنه تغییرات نرخ تورم ساالنه د ر ارد یبهشت ماه 
۱٤۰۰ برای د هک های مختلف هزینه ای از ٤۰.۱ 
 د رصد  بــرای د هک پنجم تــا ٤٧.۵ د رصد  برای 

د هک د هم است.

د ر ارد یبهشت ماه؛

تورم نقطه به نقطه ۴۷ د رصد  شد 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
یک هفته مانده به انتخابات باید 
شــرایط آرامی از لحاظ کرونا 

داشته باشیم
رییس جمهور گفت: ما باید کاری انجام بدهیم که در 
ایام انتخابات یعنی یک هفته مانده به انتخابات یک 
شرایط آرامی از لحاظ کرونا داشته باشیم، وگرنه اگر 
خدای نکرده در هفته های اولیه خرداد مراعات نشود و 
بخواهیم پایان هفته دوم خرداد و در هفته سوم خرداد 
با یک پیک جدید مواجه شویم معنی آن این است 
که ما نمی توانیم انتخابات مطلوب و باشکوه داشته 
باشیم.حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا تاکید کرد: این ۱۵ ماه، روزهای تاریخی برای 
آزمون مردم ایران بود که هم شیوع کرونا را داشتند و 
هم تحریم ها را تجربه می کردند. قطعاً در این ۱۵ ماه 
مردم ما پیروز بودند و مدافعان سالمت در خط نخست 
این پیروزی قرار داشــتند.رییس جمهوری افزود: 
کشورهایی که تحریم و محاصره اقتصادی نداشتند 
هم خرید تجهیزات و دارو برایشان سخت بود، حاال 
ما که در تحریم بودیم وضعیت مان چقدر دشــوارتر 
بود. کشوری که در تحریم نیست، می تواند به راحتی 
به اقشــار و طبقات کمک می کند البته ما هم یاری 
کردیم ولی روزهای سختی بود.وی ادامه داد: وقتی 
وارد پیک می شویم دستور العمل ها خوب مراعات 
می شود اما وقتی از پیک عبور می کنیم یک اطمینان 
کاذب در جامعه درست می شود و متاسفانه رعایت 
پروتکل ها کاهش می یابد، سهل انگاری ها آغاز می شود 
و همین مقدمه موج بعدی می شود و این مشکل اصلی 
اســت. روحانی با بیان اینکه باید کامال پروتکل های 
بهداشتی را مراعات کنیم، گفت: همه بخش هایی که 
مسئولیت دارند، از خود وزارت بهداشت و درمان گرفته 
تا بخش های نظارت بر کسب و کارها، نیروی انتظامی، 
سپاه و بسیج همه باید در کنار هم قرار بگیریم و کاری 
کنیم پروتکل ها بسیار دقیق رعایت شود و با متخلفان 
قاطعنانه برخورد شود.رییس جمهوری با اشاره به در 
پیش رو بودن انتخابات، گفت: امسال در ماه خرداد 
با یک مسئولیت ســنگین مواجه ایم و آن انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراها و نیز میاندوره ای مجلس 
خبرگان و شورای اسالمی است که البته این دو مورد 
آخر در برخی مناطق برگزار می شود و اصل، همان 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.وی ادامه 
داد: ما باید کاری انجام بدهیــم که در ایام انتخابات 
یعنی یک هفته مانده به انتخابات یک شرایط آرامی 
از لحاظ کرونا داشته باشیم، وگرنه اگر خدای نکرده 
در هفته های اولیه خرداد مراعات نشــود و بخواهیم 
پایان هفته دوم خرداد و در هفته سوم خرداد با یک 
پیک جدید مواجه شــویم معنی آن این است که ما 
نمی توانیم انتخابات مطلوب و باشکوه داشته باشیم 

و مردم را می ترسانیم.

رئیس دفتر روحانی: 
مذاکرات برجام پیشرفت های 

مناسبی داشته است
رئیس دفتــر رئیس جمهوری گفــت: مذاکرات وین 
برای احیای  برجام پیشــرفت های مناســبی داشته 
است.به گزارش ایســنا، محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشت:»مذاکرات وین برای احیای  برجام پیشرفت های 
مناسبی داشته است. تالش تیم مذاکره کننده با نگاه 
معطوف به منافع ملی تا  حصول نتیجه و احقاق حقوق 
ملت بزرگ ایران ادامه خواهد داشــت. در این مسیر 
تالش های دشمنان خارجی و برخی خبرسازی های 
منفی مخالفان داخلی برجام بر اراده و تالش مسئوالن 
و دولت در وادار کردن طرف مقابل به اجرای تعهدات و 

برداشتن تحریم ها تاثیری ندارد.«

کدخدایی:
تبلیغات کاندیداها قبل از نتایج

 صالحیت ها ممنوع است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تبلیغات انتخابات به 
صورت رســمی بعد از اعالم نظر شورای نگهبان آغاز 
می شود و قبل از آن، تبلیغات ممنوع است. به گزارش 
ایسنا عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه اعضای شورای 
نگهبان دقت زیادی دارند، گفت: در تالشیم که تا پایان 
۵ روز دوم نتایج را اعالم کنیم. سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: هر روز تعدادی از پرونده ها بررسی می شود اما 
الزم اســت که برخی پرونده ها بیشتر بررسی شوند، 
لذا مجدد به کارشناسان ارجاع می شوند.سخنگوی 
شورای نگهبان درباره تبلیعات کاندیداها گفت: تبلیغات 
انتخابات به صورت رســمی بعد از اعالم نظر شورای 
نگهبان آغاز می شود و قبل از آن، تبلیغات ممنوع است. 
متاسفانه برخی رعایت نمی کنند و ما از همه دستگاه ها 
خواستیم که اگر گزارشی در این باره دارند، برای بررسی 
به شورای نگهبان ارائه کنند.وی افزود: بعدازظهر هم 
جلسه  شــورای نگهبان برای بررسی صالحیت ها را 

داریم و امیدواریم تا ۵ روز دوم رسیدگی ها انجام شود.

اخبار
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در روز شــنبه ارزش خالــص تغییــر مالکیــت 
حقیقی به حقوقی با رشــد ٧۲ درصدی نسبت 
بــه روز چهارشــنبه بــه ٩۸۳ میلیــارد تومان 
رســید کــه بیشــترین رقــم در ٧۰ روز کاری 
 گذشــته از ۱٤ بهمن سال گذشــته به این سو

 است.
در معامــالت روز گذشــته بیش تریــن خروج 
پول حقیقی به ســهام وملل )موسســه اعتباری 
ملل( تعلق داشــت کــه ارزش تغییــر مالکیت 
 حقوقــی بــه حقیقــی آن ۸۰ میلیــارد تومان

 بود. 
پــس از وملــل، فملی )شــرکت ملــی صنایع 
مس ایران( و خســاپا )خودروســازی ســایپا( 
بیشــترین خروج پــول حقیقــی را داشــتند. 
همچنین نمادهای شــبصیر )پتروشــیمی قائد 
بصیر(،  فباهنرح )حق تقدم ســهام مس شــهید 
باهنر( و نمیرنو )ایران مرینوس( نیز بیشــترین 
ورود پول حقیقــی را داشتند.شــاخص کل در 
بازار بورس روز گذشــته )شــنبه، یکــم خرداد 
 ماه( ۲٧ هــزار و ۵٩۱ واحد افت داشــت که در 
 نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۱۲٧ 
هزار واحــد رســید.به گــزارش ایرنــا، برپایه 
معامــالت روز گذشــته بیش از پنــج میلیارد و 
٩٧٦ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار 

به ارزش ٤۲ هــزار و ٦٦۸  میلیارد ریــال داد و 
ستد شــد.همچنین شــاخص کل )هم وزن( با 
چهار هــزار و ۸٩٧ واحد کاهش بــه ۳٩۲ هزار 
و ۸۵ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با ســه 
 هزار و ۱٧۰ واحد افت به ۲۵۳ هزار و ۸۰۳ واحد 

رسید.
شاخص بازار اول ۲۲ هزار و ٦٩٧ واحد و شاخص 

بازار دوم ٤٧ هزار و ۱۸۲ واحد کاهش داشتند.
عالوه بــر ایــن در بیــن همــه نمادهــا، نماد 
بانــک پارســیان )وپــارس( بــا ۵۰ واحــد، 
 توســعه و عمران امیــد )ثامید( بــا ۲۲ واحد، 
بیمه ما )ما( بــا ۱۸ واحد، تامین ســرمایه نوین 
)تنوین( با ۱۸ واحد، توسعه شهری توس گسترش 
)وتوس( با ٦ واحد، تامین سرمایه امین )امین( با 
۱٦ واحد، بانک پاسارگاد )وپاســار( با ۱٦ واحد، 
البراتور سازی دکتر عبیدی )دعبید( با ۱۲ واحد و 
ایران مرینوس )نمرینو( با ۱۱ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با ســه 
هزار و ٤۸ واحد،  صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

)فارس( با دو هــزار و ٧٩ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با یک هزار و ٧٤٩ واحد، شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
هزار و ٦۳۲   واحد، معدنــی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( بــا یک هــزار و ۳۰۳ وحد، نفــت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۳۸ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ٩۱۱ واحد، فوالد 
خوزستان )فخوز( با ۸۸٧ واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با ۸۳٩ واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با ۸۰٩ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ٧٤۵ واحد و ایران خودرو 
)خودرو( با ٦۸۵ واحد تاثیر منفی را بر شــاخص 

بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد گروه دارویی 
برکت )برکت(، شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو )خودرو(، ملی 
صنایع مــس ایران )فملی(، ســایپا )خســاپا(، 
توســعه و عمران امید )ثامید( و فرآوری معدنی 
 کانی پارس )اپــال( در گروه نمادهای پُرتراکنش

 قرار داشتند. 

گروه بانک هــا هــم در معامالت روز گذشــته 
صدرنشــین برتریــن گروه هــای صنعت شــد 
و در این گــروه ٧۲۸ میلیــون و ۸۰٤ هزار برگه 
 ســهم به ارزش ســه هزار و ۳٤ میلیــارد ریال 

دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشته شــاخص فرابورس نیز بیش از ۱۲۸ 
واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱٧ هزار و ٦٦۲ 

واحد ثابت ماند.
همچنین در این بــازار ٩۳۲ میلیون و ٤۸٦ هزار 
برگه ســهم به ارزش ۳٧ هــزار و ۸۳٤  میلیارد 
ریال دادوســتد شــد.روز گذشــته نمــاد بیمه 
پاســارگاد )بپاس( و تولیدات پتروشــیمی قائد 
 بصیر )شــبصیر( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار

 داشــتند. در مقابل پلیمر آریا ساســول )آریا(،  
 پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، پتروشــیمی تندگویان )شگویا( ، 
ســهامی ذوب آهــن اصفهان )ذوب(، شــرکت 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، قاســم ایران 
)قاســم(،  تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، 
پتروشــیمی مارون )مارون(، زغال سنگ پرورده 
 طبس )کزغال( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس 

داشتند.

بــا ابــالغ مصوبــات مربــوط بــه رفــع مشــکل 
گمــرک  در  اساســی  کاالهــای   رســوب 
و بنــادر ، معــاون فنی گمــرک ایران اعــالم کرد که 
صاحبان کاالهای اساســی طبق شــرایط تعیین شده 
و بدون عذر و بهانــه ای در مهلت تعیین شــده جهت 
 تعییــن تکلیف و ترخیــص فوری کاالها اقــدام کنند
 ، در غیر این صورت بر اســاس مقررات با آنها برخورد 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، با انباشت کاالهای اساسی 
در گمرک و بنادر در دو ماه ابتدایی سال جاری و افزایش 
آن تا مرز شش میلیون تن، بررسی هایی در رابطه با موانع 
ایجاد رسوب کاالهای اساسی صورت گرفت و گزارشی 
همراه با پیشــنهادات جهت تســهیل ترخیص کاال  به 
 رییس جمهور ارائه و  وی نیز موافقت خود را اعالم کرد
 که ســرانجام بعــد از چند هفتــه از صدور دســتور 
روحانــی، پایــان هفته گذشــته ابالغیــه مربوطه به 
گمرک اعالم شــد.مهرداد جمــال ارونقــی - معاون 
فنــی گمرک ایــران - در رابطــه با آخریــن وضعیت 
ترخیص کاالهای اساســی براســاس مصوبــه اخیر 
توضیحاتی به ایســنا ارائه کرد و در ایــن رابطه گفت 
 که مصوبه مربوط به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
 در خصوص رفع مشــکل رســوب کاالهای اساسی در 
گمرک و بنادر به ویژه بندر امام خمینی )ره( که به تایید 

رئیس جمهور رسیده، از امروز به تمامی گمرکات اجرایی 
ابالغ شده است.

گمرکات اطالعــات صاحبان کاالی 
اساسی را اعالم کنند

ایــن مقام مســئول در گمــرک ایــران با اشــاره به 
تکلیف گمــرکات اجرایی در راســتای اجــرای این 
مصوبــات توضیــح داد کــه بــه گمــرکات اجرایی 
تکلیف شده تا ظرف ســه روز و تا ســوم خرداد ماه با 
 مراجعه بــه ســازمان بنــادر و دریانوردی نســبت

صاحبــان  مشــخصات  دقیــق  احصــای  بــه    
کاالهــای اساســی کــه اقــالم مربوطــه در بنــدر 
تخلیــه شــده اســت، اقــدام و لیســت مربوطــه 
به تفکیــک نــوع کاال ، نــام صاحــب کاال و ســایر 
 مشــخصات جمع بنــدی و بــه گمرک ایــران اعالم 
شود. در عین حال از ســوم تا پنجم خردادماه نیز باید 
نسبت به اخذ شماره ثبت ســفارش کاالهای اساسی 
تخلیه شــده در بنادر از صاحبان کاال اقدام و در اختیار 

 گمرک ایران و ســتاد تنظیم بــازار و ســایر مراجع
 مربوطه قرار گیرد.

متقاضیان استفاده از رویه اعتباری تا ۱۳ 
خرداد فرصت دارند

وی با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر، گمرک ایران باید 
طی فراخوانی به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از 
رویه اعتباری اســتفاده کنند اعالم کند تا درخواست 
خود را به بانک مرکزی ارائــه و بانک به فوریت و ظرف 
سه روز کاری نسبت به موافقت با درخواست آنها اقدام 
کند، یادآور شد: براین اســاس از هشتم خردادماه طی 
نامه کتبی و رسمی به کلیه صاحبان کاالهای اساسی 
این مــورد ابالغ و صرفا تا ســیزدهم خردادماه فرصت 
 دارنــد نتیجه مراجعات خــود به بانک مرکــزی را به

 گمرک ایران ابالغ کنند.

ترخیص قطعی فقط با کد رهگیری
ارونقی با اشــاره به مصوبه مربوط به ترخیص ٩۰ درصدی 

کاالهای اساسی اضافه کرد: براین اساس گمرک مجاز شد تا 
نسبت به ترخیص ٩۰ درصدی کاالهای اساسی با درخواست 
و اخذ تعهد از صاحب کاال و مجوز وزارت جهاد کشاورزی 
برای کاالهای ذرت، کنجاله سویا، جو و دانه های روغنی با 
عرضه در ســامانه بازارگاه و همچنین برای روغن و گندم 
با مجوز شــرکت بازرگانی دولتی اقدام کند. این در حالی 
اســت که ترخیص کل کاالها یعنی ۱۰ درصد باقی مانده 
 منوط به اخذ و ارائه اعالمیه تامین ارز یا کد رهگیری بانک

 خواهد بود.

بهانه برای ترخیص تمام شد
معاون فنی گمرک ایران همچین با بیان اینکه صاحبان 
کاال باید فورا نســبت به تعیین تکلیف کاالهای خود 
اقدام کنند تاکید کرد: با توجه به تسهیالت و مصوباتی 
که اخیرا جهت ترخیص کاالهای اساسی تعیین شده 
صاحبان کاالهای اساسی باید به قید فوریت نسبت به 
تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای خود در اســرع وقت 
اقدام کنند ولی اگر عذر موجهی در این رابطه وجود دارد 
به صورت مکتوب به گمرک اعالم شود.به گفته وی، در 
صورت عدم اقدام به موقع توسط صاحبان کاال براساس 
مقررات با آنها اقدام خواهد شــد که متروکه شدن کاال 

امر بعیدی نیست.

اگرچه خودروســازان به نحوه افزایــش قیمت خودرو 
از سوی شــورای رقابت اعتراض داشتند و نامه نگاری 
هایی هم با مجلس کردند امــا در نهایت امروز یکی از 
خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرد.
به گزارش مهر، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال 
جاری پس از ٦ ماه عــدم تغییر قیمت خودرو، حکم به 
افزایش میانگین ٩ درصدی قیمت خودروهای داخلی 
داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی 
یک ساله اعالم شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر 
تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 
۱۳٩٩ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری در 
نهایت برای شــرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ 
درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.٩ درصد 

افزایش قیمت محاسبه شــده که با در نظر گرفتن بند 
۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱٤۰۰ اعمال و اجرا 
می شود.برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳٩٩ جهت 
خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند 
و مشمول دریافت سود نیســتند، افزایش قیمت تعلق 
نمی گیرد. )جزئیات بیشتر(پس از انتشار این مصوبه، 
محمد باقری عضو ناظــر مجلس در شــورای رقابت 
ضمن مخالفت با افزایش قیمت خودرو، گفت: مجلس 
مخالف افزایش قیمت خودرو اســت و مخالفت خود را 

هم به شــورای رقابت اعالم کرده بود. سرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی خودروســاز در ایران و واردات 
مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست 
دو خودروساز داخلی اســت. اگر واردکنندگان خودرو 
بدون اینکه دالری از کشور خارج شــود، خودرو وارد 
کشــور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.اما از آن طرف 
برخی مدیران وزارت صمت افزایش ٩ درصدی قیمت 
خــودرو را غیرمنطقی اعالم کردنــد؛ در همین رابطه 
معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعالم 
کرد که این افزایش قیمت ها واقعاً چاره کار خودروسازان 

نیست. اصاًل فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه 
محاسبه قیمت جوابگوی مشکالت خودروسازها نیست. 
قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است 
و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین 
می کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس 

و ورق فوالد افزایش قیمت چشم گیری داشته است.
در کنار مســئوالن وزارت صمت، خودروســازان نیز 
چندان تمایلی به اجرای این مصوبه نداشتند و تلویحاً 
خواستار تغییر مصوبه شــورای رقابت و افزایش بیشتر 
قیمت خودرو بودنــد؛ همچنین از ســویی دیگر طی 
نامه نگاری هایی که با رئیس کمسیون صنایع و معادن 
مجلس داشــتند خواستار آزادســازی قیمت خودرو 

شده بودند.

صف های سنگین فروش و خروج نقدینگی از  بورس ادامه دارد

رکوردشکنی خروج سهامداران از بورس

اولتیماتوم  گمرک به صاحبان کاالی اساسی

 فورا و بدون بهانه ترخیص کنید

پس از ۱۹ روز؛

قیمت کارخانه ای خودروها رسما افزایش یافت

گروه اقتصاد  ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  ۱ خرداد ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۹۹۰ تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه یکم خرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.همچنین هر اونس 
طال در بازارهای جهانی به ۱۸۸۱ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۰۱ تومان رسید.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2204| یکشنبه 2 خرداد ماه

رئيس اتحاديه قاليشويان تهران گفت: با شيوع کرونا 
در يک سال گذشته ۳۰ درصد از واحدهاي فعال در 
اين صنف تعطيل شده اند و باقي واحدها نيز عمدتا 
بيش از ۸۰ درصد کاهش درآمــد را تجربه کرده اند.
حميد محمدي، رئيس اتحاديه قاليشــويان تهران 
گفت: با شــيوع موج جديد بيماري کرونا بسياري از 
مردم به دليل رعايت فاصله گذاري اجتماعي، کاهش 
رفت و آمد و ترس از ابتال به بيماري کرونا، تمايلي به 

استفاده از خدمات قاليشويي ها نداشتند.
محمدي افزود: اين شــرايط موجب شد درخواست 
خدمات قاليشويي به ميزان ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش 
يافته و قاليشــويان تقريبا به بيکاري مطلق نزديک 
شــدهاند، در واقع در همينبه همين دليل تا امروز 
حداقــل ۳۰ درصد از واحدهــاي صنفي ما تعطيل 

شده اند.

رئيس اتحاديه قاليشويان تهران توضيح داد: تا قبل 
از شيوع کرونا نزديک به ۴۰۰ واحد صنفي داشتيم 
که در هر واحد )به جز بهمن و اسفند هرسال( به طور 
معمول بين ۲۰ تا ۳۰ نفر مشغول فعاليت بودند اما با 
توجه به کاهش سفارش ها بيش از ۳ هزار نفر بيکار 
شــده اند.او افزود: ميزان درآمد قاليشويان از اسفند 
سال ۹۸ تا کنون حداقل ۸۰ درصد کاهش داشته و 

تقريبا در مرز ورشکستگي قرار دارند.
محمدي همچنين گفت: در شرايطي که واحدهاي 
قاليشويي درآمدي ندارند ملزم به پرداخت ماليات شده 
اند. حداقل حمايت از اين صنف بخشودگي ماليات 
براي واحدهايي اســت که درآمدي نداشته اند. اين 
بنگاه ها درآمدي براي امرار معاش ندارند چه رسد به 
پرداخت ماليات. بنابراين شرايط واحدهاي قاليشويي 

بسيار سخت شده است.

شرط اثرگذاری تسهیالت تولید
کمیل طیبی، اقتصاددان

دولت سعی داشت با پرداخت تسهيالت رونق و اشتغال از ضرر و زيان ناشی از بحران کرونا در کسب و کارها بکاهد اما موفق نشد از اين تسهيالت به عنوان تکميل کننده و احياکننده کسب و کارها و صنايع استفاده کند. 
هزنيه های باالی توليد و تورم باال موجب شد که اين تسهيالت بی اثر شوند و همچنين شرايط اقتصادی حاکم تمايل برای سرمايه گذاری را تا حدود بسيار زيادی کاهش داد. در مدت اخير توليدکننده و صنعتگر با توجه 
به آينده اقتصادی تمايلی برای سرمايه گذاری نشان ندادند و از طرفی ديگر دولت نيز در اجرای طرح  پرداخت تسهيالت رونق و اشتغال موفق عمل نکرد و مجموع دو عامل خسارات بسياری به کسب و کارها وارد کرد. 
شرايط بروکراتيک و زمان بر شدن پرداخت وام حمايتی به دليل همکاری نکردن بانکها موجب کاهش استقبال از اين تسهيالت شد. بانک ها به دليل ريسک پذيری پايينی که دارند به پرداخت تسهيالت خرد تمايلی 
نشان نمی دهند و همين امر بازه زمانی پرداخت را طوالنی کرد. بنابراين شرايط اداری- بروکراتيک و شرايط اقتصادی تورم زا به بی اثر شدن تسهيالت حمايتی دولت دامن زد. اين در حالی است که سود در نظر گرفته 
شده برای بازپرداخت اين تسهيالت نيز هزينه سرمايه توليد را افزايش می دهد که متقاضيان به اين دليل از دريافت اين وام ها صرف نظر کردند.  در اين شرايط اقتصادی، تزريق پول و تسهيالت به يک بنگاه اقتصادی 

به اينکه آن بنگاه آگاهی به شرايط بازار داشته باشد، منوط می شود. 
اينکه مثال در بازار و يا اقتصاد، مزيت نسبی برای يک فعاليت وجود داشته باشد تا زودتر بتواند به بازدهی برسد. به عبارتی از اين طريق، نقدينگی برای سرمايه گذاری، به عنوان تامين مالی مطرح شود تا بتوان به اثرگذاری 

مثبت، اميدوار بود. در غير اين صورت، يک بنگاه اقتصادی بدون آگاهی از کسب و کار و فضای بازار، نمی تواند با دريافت تسهيالت و نقدينگی، به بازدهی برسد.
نتيجه می گيريم که برای اثرگذاری نقدينگی بر اقتصاد کشور، بايد اين نقدينگی مولد باشد. يعنی خودش بتواند توليد ايجاد بکند و توليد بتواند پاسخگو باشد. يعنی تامين منابع به اين سمت کشيده شود. بنابراين 
هرگونه نقدينگی خوب نيست، به خاطر اينکه يک تقاضای اضافی به وجود می آورد که خارج از ظرفيت توليد است و فعاليت غير مولد افزايش پيدا خواهد کرد. مثال صرف کارهای واسطه گری همچون خريد و فروش 
ارز و سکه می شود، که کمکی به توليد نمی کند. البته فقط کرونا نيست که موجب رکود در اقتصاد ايران شده است بلکه حتی در درجات باالتر با رکود تورمی رو به رو هستيم که به داليل مختلفی همچون کمبود يا نرخ 
کاهنده سرمايه گذاری که در طول سال های مختلف ناشی از افت رشد اقتصادی اتفاق افتاده است، از طرف ديگر چون نقدينگی به واسطه فعاليت های غير توليدی و نقدينگی غير مولد هميشه شکل می گرفته و سرعت 

فزاينده ای برای افزايش داشته منجر به تورم شده و اين تورم مسير توليد و فعاليت های اقتصادی را دچار رکود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده 
تسهيالت توليد و اشتغال 
فقــط نصيــب ۲۰ درصد 
متقاضيان در دوران کرونا 
شده است. در اين رابطه يک 
اســتاد اقتصاد می گويد نقدينگی و تسهيالت برای 
يک بنگاه اقتصــادی بدون آگاهی از شــرايط بازار 
هدف، لزوما منجر به توليد نمی شود. کميل طيبی 
معتقد است شــرايط بحرانی کرونا هزينه سنگينی 
روی دست دولت و جامعه گذاشته و نکته مهم ارائه 
راهکاری برای تعديل اين هزينه ها است. به گفته اين 
استاد اقتصاد دولت بايستی بسترسازی کند، يعنی در 
شرايط تورم رکودی بايد مشوق هايی را در نظر بگيرد 

تا هزينه های توليد کاهش پيدا کند. 
اما يکی از پرسش هايی که ذهن فعاالن بخش توليدی 
را به خود مشغول کرده اين است که تسهيالت دهی 
به بنگاه های توليدی به ويژه تسهيالتی که در راستای 
ايجاد اشتغال پرداخت می شود تا چه ميزان می تواند 
مشکالت واحدهای توليدی مانند بنگاه های کوچک 
و متوسط را برطرف کند و آيا اين روش می تواند در 
شــرايط کنونی به تنهايی گره گشای مشکالت اين 

واحدها باشد. 
به هر ترتيب بر اســاس آمار، تسهيالت برنامه توليد 
و اشــتغال طی دو ســال اخير فقط بــه ۲۰ درصد 
متقاضيان پرداخت شده است. از ابتدای اسفند ۹۷ 

تا پايان اسفند ۹۹ تعداد ۷ هزار و ۵۲۷ فقره ثبت نام 
برای دريافت تسهيالت برنامه توليد و اشتغال صورت 
گرفته است. در اين مدت ۲ هزار و ۹۱۳ مورد برای 
دريافت تسهيالت به ارزش ۲۱ هزار و ۹۲۵ميليارد 
تومان به بانکها معرفی شده اند. در نهايت تسهيالت 

برنامــه توليد و اشــتغال به هــزار و ۴۸۹ متقاضی 
پرداخت شــده که مبلغ آن معــادل ۹ هزار و ۵۴۱ 
ميليارد تومان بوده اســت. به اين ترتيب در فاصله 
اسفند ۹۷ تا پايان ســال ۹۹ فقط حدود ۲۰ درصد 
متقاضيان دريافت تسهيالت برنامه توليد و اشتغال 

موفق به دريافت اين تسهيالت شــدند. همچنين 
مقايسه تسهيالت درخواستی برای معرفی شدگان به 
سيستم بانکی و مبلغ نهايی پرداخت شده نشان می 
دهد به اندازه ۴۳.۵ درصد رقم تسهيالت مورد تقاضا 

در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

تسهیالت تولید و اشتغال فقط نصیب 20 درصد متقاضیان شد

ناکارآمدی  تسهیالت  تولید
فاصله گیری بانکها از حمایت تولید 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی ظرف يــک ماه 
گذشته، روغن مايع و جامد 
۳۵ درصد؛ نــان ۵۰ درصد؛ 
شــکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ 
درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد 
و برنج ۱۱ درصد گران شــده که قاسمعلی حسنی، 
دبيرکل اتحاديه بنکداران مواد غذايی می گويد: به دليل 
گرانی، خريد مواد غذايی کاهش يافته است. به گفته اين 
فعال صنفی تا زمانی که ارز های دولتی از گردونه مواد 
غذايی حذف نشود ما چالش کمبود و نبود کاالی تنظيم 
بازاری را شــاهديم. بزرگترين عامل و مزاحمت برای 
عرضه و تقاضا، ارز های دولتی است که گريبان چای، 

برنج، روغن، شکر و حبوبات را گرفته است.
در سال ۹۹ کاالهای ضروری سفره  مردم افزايش قيمت 
زيادی داشــت تا جايی که به جز کاهش توان خريد، 
شاهد کمبود کاالها به جهت گرانتر شدن آن بوديم. 
اما چرا هنوز فشار و تب گرانی ســال ۹۹ دست از سر 
مردم برنداشته و مجدد سودای گرانی نان، روغن و… 
در فکر توليدکنندگان و دولت افتاده است. چرا در کشور 
ما فقط گرانی خوب کليد می خورد و افزايش حقوق ها 
به صورت قطره چکانی انجام می شود. در شرايطی قرار 
داريم که فشار زندگی کمر مردم را خم کرده با هر بار 

افزايش تورم و گرانی ها اين فشار مضاعف می شود.
اين در حالی است که به رغم افزايش حقوق يک ميليون 
تومانی در ابتدای سال جاری، رشد قيمت مواد غذايی 
طی دو ماهه اخير باعث شده تا تأثير اين افزايش حقوق 
به سرعت از بين برود. بر اساس مطالعات مستقل، سبد 
خوراکی خانوار طی دو ماهه ابتدايی، يک ميليون و ۱۷۰ 

هزار تومان افزايش قيمت داشته است.
در خوش بينانه ترين حالت و با احتســاب اينکه همه 
کارفرمايان کشــور، همه مزايای مزدی از جمله حق 
مسکن، سنوات، حق اوالد و بن خواربار را به کارگران 
خود بپردازند، افزايش دريافتی کارگران حداقل بگير 

در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرايط تاهل و ميزان سابقه 
کار آن ها، بين يک ميليون تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار 

تومان است.
ظرف يک ماه گذشته، روغن مايع و جامد ۳۵ درصد؛ 
نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت 
قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ درعين 
حال، رشــد آرام نرِخ لبنيات و رب گوجــه فرنگی را 
داشته ايم به اين شکل که قيمت رسمی و مصوب آن ها 
زياد نشده اما با کاهش حجم، تثبيت نرخ جبران شده 
است؛ بنابراين با احتساب اين داده ها، سبد خوراکی ها 
برای خانواده ۳.۳ نفره، يک ميليون و ۱۷۰ هزار تومان 

گران شده است.
به عبارت ديگــر افزايش قيمت کاالهــای خوراکی 
به تنهايی کل افزايش حقوق را پوشــش داده است و 
تورم در ساير بخش ها کيفيت زندگی مردم را کاهش 
داده است. پيش تر و در اسفند سال گذشته، محمدرضا 
تاجيک، نماينده کارگران در شورای عالی کار گفته بود 
با توجه به سبد معيشت، دولت و کارفرمايان بايد نسبت 

به افزايش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد 
به گونه ای تعيين شود که کارگران بتوانند به ادامه حيات 

خود اميدوار باشند.
پيش از اين نيــز، محمدمهدی مفتح، ســخنگوی 
کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعالم 
کرد که ۷۵ درصد جمعيت ايران مستحق دريافت يارانه 
شناخته شده اند. درچنين شــرايطی، دولت به عنوان 
بزرگ ترين کارفرمای کشــور بايد برای حفظ بقای 
کارگران و مزدبگيران، عالوه بر مسئوليت حاکميتی 
موظف اســت حداقل نياز برای تداوم حيات کارگران 

را تضمين کند.
قاسمعلی حســنی، دبيرکل اتحاديه بنکداران مواد 
غذايی در همين زمينه به "کسب و کار" گفت: شرايط 
در بازار ايجاد شده که طی دو ماه گذشته از سال جاری 
کاالها به تبعيت از روند قبلی با تفاوت شيب تندتر، با 

افزايش نرخ مواجه شده اند.
به گفته اين فعال صنفی دولت به گرانی های اخير دامن 
زده اســت. مقصر گرانی و کاهش قدرت خريد مردم 

خصوص قشر کارگر ناشــی از عدم نظارت و مديريت 
صحيح دولت است. بازار کاالهای اساسی به حال خود 
و رها شده و گويا اصال مسوولی وجود ندارد که به اين 
شرايط رسيدگی کند. تمام تالش دولت برای مذاکرات 
سياسی صرف می شود و تمام بازارها به انتطار به نتيجه 
رسيدن برجام نشسته اند. ضمن اينکه انتخابات رياست 
جمهوری نيز در پيش است و بعيد است تا مهرماه سال 

جاری تغيير خاصی در شرايط بازارها مشاهده کنيم. 
حسنی با بيان اينکه اين مدل افزايش قيمت غيرمنطقی 
و غيرعرف است، گفت: مکانيزم بازار دخالت چندانی 
در وضعيت قيمت ها و عرضه کاالها ندارد بلکه دولت 
بيشترين نقش را در اين بخش ايفا می کند و بيشترين 
دخالت را دارد. همين دخالت ها موجب ۵ نرخی شدن 
شکر در بازار شده اســت و يا در دوره ای شاهد کمبود 
و حتی نبود کاالهايی همچون روغــن و مرغ در بازار 
بوديم. در اين شــرايط نبايد از نقش دالالن در شبکه 
توزيع هم غافل بود؛ شبکه توزيع در ايران معيوب است 

و بايد اصالح شود. 

گرانی و بی نظارتی در بازار كاالهای اساسی ادامه دارد

اقالم خوراکی در کورس گرانی
شایلی قرائی
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بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ايران، در سال 
گذشته ۱۶.۴ ميليون نفر از ســفر به ايران به دليل 
شــيوع کرونا منصرف شــدند.دفتر آمار و پردازش 
اطالعات گمرک ايران در گزارشی درباره تردد ورود 
و خروج های مســافری از مرزهای زمينی، دريايی، 
ريلی و هوايی کشور در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ با بيان اينکه 
به دليل شيوع کرونا در سال گذشته صنايعی مانند 
گردشگری و حمل و نقل به مرز ورشکستگی کشيده 
شــده اند، اعالم کرد: از آغاز تا پايان سال ۱۳۹۹ به 
دليل محدوديت های مقطعی بسيار ناشی از شيوع 
کرونا و توقف چندين ماهه مرزهای مختلف کشور 
شاهد کاهش چشمگير ورود و خروج مسافر به کشور 

بوده ايم.
بر اساس اعالم اين دفتر، در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴ 
ميليون و ۳۴۳ هزار و ۱۶۳ مسافر از مرزهای ۴ گانه 
زمينی، دريايی، ريلی و هوايی وارد کشور شده اند که از 
اين تعداد مسافر ورودی، ۳ ميليون و ۸۳۰ هزار و ۴۶۴ 
مسافر ورودی ايرانی و ۵۱۲ هزار و ۶۹۹ مسافر ورودی، 
خارجی بوده اند. دفتر آمار گمرک ايران می افزايد: در 
مدت زمانی مذکور، ۴ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۱۸۳ نفر 
به عنوان مسافر خروجی از کشور خارج شده اند.بنا بر 
اين گزارش، تردد مسافری طی سال ۱۳۹۹ نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از آن )۱۲ ماهه ۱۳۹۸( با 
کاهش ۷۹.۱ درصدی در تعداد مســافران ورودی و 
کاهش ۷۸.۸ درصدی در تعداد مســافران خارجی 

روبرو بوده است.
دفتر آمار گمرک ايران علت اصلی کاهش حدوداً ۸۰ 
درصدی ورود و خروج مسافر از مرزهای ۴ گانه ايران 
در سال گذشته را مسدود بودن مرزها، لغو سفرهای 
تفريحی – سياحتی- زيارتی- مذهبی- کاری، عدم 
پذيرش مسافران ورودی از سوی کشورهای مقصد، 
شرايط سختگيرانه ورود مسافر، قرنطينه های اجباری 

و … به دليل مخاطرات ناشی از ويروس کرونا عنوان 
کرده است.شايان ذکر اســت کاهش ۸۰ درصدی 
تردد مسافری، کاهشی در حدود ۱۶ ميليون و ۴۰۴ 
هزار مسافر ورودی و ۱۵ ميليون و ۷۶۲ هزار مسافر 

خروجی را نسبت به سال ۹۸ در پی داشته است.
همچنين فرودگاه های ســاری، کرمانشاه، زاهدان، 
اهواز، يزد، کرمان و رشت که پروازهای خارجی آنها 
صرفاً به مقاصد حج يا عتبات عاليات صورت می گرفت 
به دليل توقف پذيرش زائر از سوی عربستان و عراق به 
دليل شيوع کرونا با ميزان تردد مسافرين خارجی صفر 

درصد در سال گذشته فعاليت داشته اند.
در اين گزارش در خصوص پرترددترين فرودگاه بين 
المللی کشور که فرودگاه امام خمينی )ره( است، نيز از 
کاهش قابل توجه ۸۷ درصدی تردد مسافران ورودی 
و خروجی خبر داده و آورده اســت: تعداد مسافران 
ورودی ثبت شده در گمرک فرودگاه امام خمينی در 
۱۲ ماهه سال گذشته ۴۲۸ هزار و ۱۰۸ نفر و تعداد 
مسافران خروجی ثبت شده در اين گمرک ۴۵۴ هزار 
و ۱۲۰ نفر بوده اســت.دفتر آمار گمرک ايران عمده 
پروازهای خارجی گردشگری انجام شده از فرودگاه 
امام خمينی )ر ه( در سال های گذشــته را پرواز به 
مقصد ترکيه عنوان کرده و می گويد به دليل توقف 
پروازهای ترکيه و دوبی در بخش مهمی از ۱۲ ماهه 
۹۹، تعداد پروازهای گردشگری نيز با کاهش شديد 

مواجه شده است.
گمرک ايران عالوه بر شرايط ناشی از شيوع ويروس 
کرونا، شرايط اقتصادی حاکم بر کشور، افزايش شديد 
نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل پول رســمی 
کشورمان را هم از ديگر داليل کاهش تردد مسافری 
از مرزهای کشور برشمردند. لذا مقاصد گردشگری 
داخلی در سال گذشته با مقاصد گردشگری ترکيه و 

دوبی تغيير يافته بود.

رئيــس اتحاديه فروشــندگان ميوه و ســبزي تهران 
جابه جايي فصل و اتمام سيب زميني هاي جنوب را از 
عوامل اصلي نوسانات قيمت سيب زميني در بازار اعالم 
کرد. اســداله کارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه 
و ســبزي تهران از آرامش بازار ميوه خبر داد و گفت: با 
توجه به آنکه عرضه ميوه هاي نوبرانــه زودتر از موعد 
اتفاق افتاد، پيش بيني مي شــود که با عرضه انبوه در 
هفته هاي آينده بازار به ثبات برسد.وي قيمت کنوني 
هر کيلو توت سفيد را ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: قيمت کنوني هر کيلو توت فرنگي گرگان 
۲۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان، توت فرنگي گلخانه ۳۰ هزار 
تا ۴۵ هزار تومان، زرد آلو شــيراز ۳۵ هــزار تا ۵۵ هزار 
تومان، زردآلو کاشان ۲۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان، گوجه 
سبز برغان ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار تومان، گوجه سبز شمال 
۱۵ هزار تا ۳۵ هزار تومان، گيالس ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار 

تومان و هلو پيش رس ۱۴ هزار تا ۲۰ هزار تومان است. 
کارگر ادامه داد: در حال حاضر هر کيلو شاه پسند با نرخ 
۳ هزار تا ۶ هزار تومان، طالبــي ۴ هزار تا ۸ هزار تومان، 
ملون ۳ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومــان و هندوانه ۲ هزار 
تا ۴ هزار تومــان در ميدان مرکزي ميوه و تــره بار و با 
 احتساب حداکثر ۳۵ درصد ســود در خرده فروشي ها 

عرضه مي شود.
وي قيمت کنوني هر کيلو بادمجان دلمه اي را ۴ هزار 
تا ۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ کنوني هر کيلو 
بادمجان قلمي ۲ هزار تا ۴ هزار تومان، بادمجان گلخانه 
۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، باقالي ۳ هزار تا ۵ هزار تومان، 
برگ مو ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان، پياز شيري ۳ هزار تا 
۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پياز نو ۲ هزار تا ۵ هزار تومان، پياز 
زرد ۲ هزار تا ۴ هزار تومان و تره فرنگي ۴ هزار تا ۶ هزار 

تومان است.

رئيس اتحاديه عينک  سازان و عينک فروشان تهران از 
افزايش عرضه عينک هاي آفتابي قاچاق و بي کيفيت در 
بازار به دليل ممنوعيت واردات اين محصول خبر داد و 
با تاکيد بر اينکه فروش عينک در کلينيک هاي چشم 
پزشکي و توسط چشم پزشکان تخلف و غيرقانوني است، 
گفت که در چنين شرايطي بخشي از چشم پزشکان 

خودشان واردکننده عينک شده اند
حميد ثابتقدم، رئيس اتحاديه عينکســازان و عينک 
فروشان تهران با اشاره به ممنوعيت ثبت سفارش عينک 
آفتابي گفت: از حدود دو سال پيش عينک آفتابي در 
گروه چهار قرار گرفته که کاالهاي اين گروه ممنوع است 
و ثبت سفارش نمي شود. بنابراينعينک آفتابي به صورت 
قانوني ازطريق گمرک وارد نمي شوند و فقط به صورت 
غير قانوني و غيراستاندارد وارد مي شود چون نظارتي 
وجود ندارد. وي با بيان اينکه عدم ثبت سفارش باعث 
افزايش عرضه عينک هاي آفتابي قاچاق و بي کيفيت در 
بازار شده، تصريح کرد:عينک هاي بدون کيفيت و قاچاق 

بر بينايي افراد تاثير منفي و مخرب مي گذارد.
از طرف ديگربه گفته رئيس اتحاديه عينک ســازان و 
عينک فروشان تهراناز لحاظ دانش و زيرساخت امکان 
توليد عينک در کشور وجود ندارد، بنابراين عينک يک 

کاالي کامال وارداتي است و همين مسئله باعث شده تا 
نوســانات قيمت ارز بر آن تاثير بگذارد وواردکنندگان 
عينک با مشکالت زيادي مواجه هستند. البته عينک 
طبي و عدســي در گروه ۲ و ۳ قرار دارند که بابت ثبت 
سفارش آنها مشکلي نيست، اماعدم اختصاص ارز الزم 
به عينک منجر به افزايش قيمت انواع عينک هاي طبي 

در بازار نيز شده است.
ثابت قدم همچنين ازفروش انواع عينک در مطبهاي 
چشم پزشکي و درمانگاه ها خبر داد و گفت: متاسفانه 
بسياري از چشم پزشــکان اقدام به فروش عينک مي 
کنند و يا کلينيک هاي چشم پزشکي غرفه هايي را براي 
فروش عينک در محل کلينيک خود راه اندازي کردهاند 
و بيماراني که به پزشکان مراجعه مي کنند نيز با اين 
تصور که چشم پزشک آنها قطعا بهترين جنس را عرضه 
ميکند، عينک مورد نظر خود را از او تهيه مي کنند در 
حالي که فروش عينک در کلينيک هاي چشم پزشکي و 
توسط چشم پزشکان تخلف و غيرقانوني است. به گفته 
وي در حال حاضربخشــي از چشم پزشکان خودشان 
واردکننده عينک شده اند و هرچه ما اعتراض مي کنيم 
گوش کسي بدهکار نيست و اين اتفاق به کسب و کار 

عينک فروشان قانوني ضربه اي جدي وارد کرده است.

کرونا با صنعت هوایی ایران در سال ۹۹ چه کرد؟ 

کرونا ۸۰ درصد از درآمد قاليشویي ها را شست

بازار ميوه هاي نوبرانه به ثبات مي رسد

جوالن عینک آفتابي غیراستاندارد در بازار

ورود چشم پزشکان به واردات عينک
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محدودیتهاراندمانشرکتهاراکاهشمیدهد
نگران افزایش فيلترینگ در دولت بعد هستيم

نایب رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت : 
بخش خصوصی واقعی بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحوالت دولت یا حتی انتهای 
این دولت، حرکاتی مانند فیلترینگ گســترده صورت بگیرد و این پیش بینی از طرف 
بسیاری مطرح شده است. البته صحبت هایی هم شــد اما وزارت ارتباطات به شکلی 
این جریان را نگه داشته است. عبدالرضا نوروزی در مورد تاثیرات فیلترینگ بر اقتصاد و 
تجارت کشور اظهار کرد: دوستانی که فیلترینگ را در برنامه های کاری خود قرار دادند 
ابعاد زیان آن را نمی دانند. در حد پایین دستی، وقتی فیلتر انجام می شود فیلترشکن 
رواج می یابد، یک بازار کسب و کار که مشخص نیست پشت آن چه کسانی وجود دارند 
از طریق این فیلترشکن ها به وجود می آید که هزینه آن از جیب مردم می رود. از طرفی 
هم وقتی فیلترشکن ها عمومی می شوند، بسیاری به سایت هایی دسترسی پیدا می کنند 
که ممکن است از نظر شرایط سنی، اخالقی و غیره مناسب نباشد و خسارات زیادی از 
این نظر به وجود آورده است.وی افزود: بسیاری در بستر فضای مجازی و اپلیکیشن ها، 
کسب وکارهای مختلفی را راه اندازی کرده اند. در شرایطی مانند شرایط حاصل از شیوع 
کرونا یا به علت نبود امکانات این فضا برای ایجاد کسب و کار انتخاب می شود، ولی به یک 
باره بنا بر اتفاقات خاصی که در کشور رخ می دهد، به طور سلیقه ای فیلتر انجام و باعث 
می شود که این کسب وکارها مشتریان خود را که شاید برای جمع آوری آنها چند سال زمان 
گذاشته اند، از دست می دهند. نوروزی خاطرنشان کرد: من فکر می کنم برای یک بار هم 
که شده حاکمیت باید در این مورد تصمیم بگیرد. البته در طرف مقابل باید درک کرد که 
نظام یا دولت چه نگرانی هایی از بابت این مسائل دارد، برای آن برنامه ریزی کرد تا متضرر 
نشوند. نهادهای مختلف بخش خصوصی در این مورد اعتراضات زیادی کرده اند اما تا به 
امروز نتیجه جدی نگرفته ایم.وی در ادامه اضافه کرد: بخش خصوصی واقعی بسیار نگران 
است که بعد از تغییر و تحوالت دولت یا حتی انتهای این دولت برای انتخابات، حرکاتی 
مانند فیلترینگ گسترده تر صورت بگیرد و این پیش بینی از طرف بسیاری مطرح شده 
است. صحبت هایی هم شد اما وزارت ارتباطات به شکلی این جریان را نگه داشته است. 
ولی اگر بعدا جریان همسو قرار بگیرد، احتماال بخواهند حرکاتی انجام دهند که در این 
صورت دوباره بخش خصوصی ضرر می کند.نایب رییس کمیسیون فناوری اطالعات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دولت بعد در این مورد گفت: 
یکی از خواسته های بخش خصوصی از کسانی که می خواهند در صندلی ریاست جمهوری 
بنشینند این است که قول هایی در این زمینه بدهند. کسب وکارهای زیادی در فضای 
مجازی داریم اگر در این مورد برنامه ریزی نشود اینها از بین می روند، ما االن هم مشکالت 
عدیده ای در داخل کشور داریم و اگر مشکل این چنینی هم اضافه شود این مشکالت 
افزایش می یابد.وی اضافه کرد:  یکی از تبعات این موضوع فرتر مغزها است. بسیاری که در 
این بستر کار می کنند، چندین بار ضربه خوردند و دوباره از نو شروع کردند. تا یک اندازه ای 
می توان آنها را برای ماندن تشویق کرد. ولی آن طرف مرز، حتی در کشورهای همسایه با 
درخواست های باال نسبت به ایران این دوستان را را جذب می کنند. این هم مساله دیگری 
برای کسب وکارهای بزرگتر می شود که وقتی می خواهیم کارمند جذب کنیم یا وجود 
ندارد یا با قیمت های گزاف تر کار می کنند. در این زنجیره هر نقطه ای را که نگاه کنیم تنها 
ضرر است.نوروزی با اشاره به تاثیر فیلترینگ بر کاهش راندمان کاری شرکت ها بیان کرد: 
وقتی شرکت ها می خواهند با یک سایت کار کنند و مدام با فیلترینگ مواجه باشند، به 
کندی کارهایشان پیش می رود، نیاز به اینترنت پرسرعت و بدون فیلترینگ دارند که 
بتوانند به دنیا دسترسی داشته باشند. امروز دنیای گردش اطالعات و ارتباطات است و 
وقتی سرعت این گردش از ما گرفته شود یا وقتی در یک شرکت می بینیم که سیستم 
کند یا فیلتر شــده، راندمان آن روز از 100 به 40 می رسد، همه اینها ضرر است.وی در 
پاسخ به سوالی در مورد تاثیر این موضوع بر طرف های خارجی گفت: قدرت تعیین کننده 
در تجارت خارجی سیاسی است ولی فیلترینگ الیه اجرایی داخل کشور است و شاید 
فیلترینگ برای طرف های خارجی ما چندان تعیین کننده نباشد. درست است که روی 
کار تاثیرگذار است اما چون می خواهند کار کنند توجه زیادی به آن ندارند. مسئله مهم در 
این زمینه بیشتر سیاسی است و  شاهد آن بودیم که برای مثال بعد از تحریم ها بسیاری که 

در ایران سرمایه گذاری کرده  بودند، دفاتر خود در ایران را بستند و کشور را ترک کردند.

ضرب االجل چين به مایکروسافت برای اصالح شيوه 
جمع آوری اطالعات

طبق اطالعیه اداره فضای ســایبری چین 10۵ اپ از جمله یک اپ مایکروسافت به 
شیوه غیرقانونی اطالعات کاربران را جمع آوری کرده اند. چین به این اپ ها 1۵ روز 
فرصت داده تا عملکرد خود را اصالح کنند.سازمان نظارت بر اینترنت چین اعالم کرد 
Douyin )اپ اشتراک گذاری ویدئو متعلق به بایت دنس(، موتور جستجوی بینگ 
)متعلق به مایکروسافت(، لینکدین و 10۲ اپ دیگر به طور غیر قانونی اطالعات کاربران 
را جمع آوری و استفاده کرده اند.در همین راستا به آنها دستور داده شده تا این چالش 
را برطرف کنند. طبق اعالم اداره فضای سایبری چین )CAC( این 10۵ اپلیکیشن 
با جمع آوری گسترده اطالعات و دسترسی غیرقانونی به داده های خصوصی کاربران 
قوانین کشور را نقض کرده اند.تعدادی از 10۵ اپ متخلف، برنامه اشتراک گذاری ویدئو 
کوتاه Kuaishou، موتور جستجوی Sogou و بایدو هستند. به گفته این سازمان 
ناظر شرکت های مذکور باید تا 1۵ روز کاری دیگر این نقص را برطرف کنند و در غیر 
این صورت با عواقب قضائی آن روبرو خواهند شد.اداره فضای مجازی چین مدتی است 
تحقیقات درباره اپ های چینی را افزایش داده زیرا مقامات این کشــور سعی دارند 
حفاظت از اطالعات شخصی کاربران را ارتقا دهند و خواهان جلوگیری از هرگونه نفوذ به 
حریم شخصی آنالین هستند.قوانین مربوط به چگونگی جمع آوری اطالعات خصوصی 
کاربران در اپلیکیشن ها از یکم ماه می سال جاری اجرایی شده است.طبق این قوانین 
توسعه دهندگان اپلیکیشن مسئولیت جمع آوری گسترده اطالعات و همچنین جمع 

آوری داده ها بدون رضایت کاربران را برعهده دارند.

براساسقوانینجدید؛
توئيتر فقط به كاربران برجسته تيك آبی اعطا می كند

توئیتر پس از وقفه ای چند ســاله، دوباره به کاربران تیک آبی اعطا می کند. اما این 
بار قوانین جدیدی وضع شــده و توئیتر آن را فقط به گروه های مشخص و کاربران 
برجسته اعطا می کند.فرایند احراز هویت و ارائه تیک آبی به کاربران توئیتر که متوقف 
شده بود، اکنون دوباره از سر گرفته شده است. البته این شبکه اجتماعی اعالم کرد 
کاربران برجسته تیک آبی را دریافت می کنند.این شرکت اجتماعی در سال ۲01۷ و 
پس از انتقادات درباره آنکه فرایند اعطای تیک آبی به کاربران سردرگم کننده است، 
آن را متوقف کرد. در آن زمان توئیتر اعالم کرد به نظر می رسد تیک آبی با تاییدیه 
یا نشانه ای از اهمیت اشتباه گرفته شده است.اما طبق قوانین جدید ارائه تیک آبی، 
حساب کاربری مذکور باید حداقل ۶ ماه قبل از درخواست فعال باشد. همچنین تیک 
آبی به یکی از گروه های دولت ها، شرکت ها، برندها و سازمان ها، رسانه های خبری 
و خبرنگاران، دست اندر کاران حوزه ورزش، سرگرمی و بازی های رایانه ای، فعاالن 
اجتماعی و افراد تأثیر گذار دیگر ارائه می شود.همچنین توئیتر در نظر دارد دسته 
بندی هایی برای ارائه تیک آبی به دانشــمندان، دانشگاهیان و رهبران مذهبی نیز 
ایجاد کند.حساب های متقاضی باید سابقه پیروی از قوانین توئیتر را داشته باشند و 
به طور خاص، طی سال قبل هیچ تخلفی نداشته باشند که به قفل 1۲ ساعته یا یک 
هفته ای منجر شود.عالوه برآن، این شبکه اجتماعی در فرایند ارائه تیک آبی رفتار 
کاربر را در کل در نظر می گیرد تا موارد آزار و اذیت یا پست محتوای تعصب آمیز را 
در داخل و خارج از توئیتر بررسی کند. حساب های کاربری باید ویژگی های کاملی 
داشته باشند مانند آدرس ایمیل یا عکس پروفایلی که هویت آنها را از طریق کارت 

شناسایی دولتی نشان دهد.

اخبار

سرعت دانلود اینترنت ماهواره ای استارلینک ۵۴۲مگابیت اعالم شد
یک کاربر آلمانی سرعت اینترنت ماهواره ای استارلینک را تست کرده است. طبق اطالعات منتشر شده نتیجه این تست نشان می دهد سرعت این سرویس ۵۴۲ مگابیت برثانیه است.با توجه به تستی که در آلمان 

انجام شده، به نظر می رسد سرعت دانلود اینترنت ماهواره ای استارلینک خارق العاده است.به نوشته وب سایتWccftech یکی از ساکنان شهر کاسل اطالعاتی را منتشر کرده که نشان می دهد سرعت دانلود اینترنت 
ماهواره ای اسپیس ایکس ۵۴۲ مگابیت برثانیه است. همچنین سرعت آپلود اطالعات نیز ۳۸ مگابیت بر ثانیه اعالم شده است.دومین تست سرعت دیگر نتایج جالب تری نیز دارد و نشان می دهد سرعت دانلود این 

سرویس به ۵۶۰ مگابیت برثانیه می رسد. هنگامیکه این کاربر نتایج تست سرعت را در وب سایت ردیت )Reddit( منتشر کرد، کاربر دیگری پیشنهاد کرد تا کوکی های مرورگر را پاک و دوباره تست را انجام دهد.

اســتقبال مردم از رمزارزها 
درحالی افزایــش یافته که 
برخی آمار های غیررســمی 
نشان میدهد 1۲ میلیون نفر 
وارد این حوزه شده اند، با این 
حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی 
معامالت رمز ارز در داخل کشــور نگرفته است. بعد از 
افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی ســابقه 
شاخص، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت 
دولت راهی بازار ســرمایه شــده بودند، باوجود زیان 
سنگین، باقی مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده 
و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.
سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت 
کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند 
و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم 
برای حضور در بورس تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه 

های سهامداران از بین رفته است.
نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا 
امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد 
بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر 
شدند با زیان ۷0-80 درصدی سرمایه خود را از بورس 
خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار 
مورد انتخاب اکثر زیان دیده های بورســی "رمز ارز" 
است. از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین 
و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته 
است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 1۲ 
میلیون نفر از هموطنان در این بازار ســرمایه گذاری 
کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می دهند 
حدود 4.۵ درصد از کل اســتخراج بیت کوین دنیا در 

ایران انجام می شود.
آنطور که رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اعالم 
کرده ســایت هایی در کشــورمان بدون نظارت بانک 
مرکزی در حوزه رمزارز ها با منشاء خارجی فعالیت می 
کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل 
مالی دارند و این موضوع نشان می دهد که ضابطه مند 
کردن آن ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این 

باره ورود کند.
بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند 
توجه جدی سرمایه گذاران اســت اما دولت ها و بانک 
های مرکزی دنیا نیز همزمان با گســترش مبادالت 
رمز ارز، موضع گیری هایی انجــام داده اند که برخی 
در جهت موافقــت با رمزارزهاســت و برخی دیگر در 
 راســتای اعالم مخالفت جــدی و غیرقانونی خواندن 

رمزارزها!
در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص 
نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار 
سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز 
پودر شدن سرمایه هایشــان را نظاره می کنند. ظاهرا 
دولت بنای درس گرفتن از ماجــرای بورس را ندارد و 

به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی 
برای معامالت رمز ارز انجام نداده است. بانک مرکزی 
البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده 
بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی شود و فقط 
افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات 
کاال می توانند از رمزارز اســتفاده کنند و سایت های 

خریدوفروش بیت  کوین مجوز ندارند.
این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  
به صرافی ها برای معامالت رمز ارز، بیش از ۲0 صرافی 
رمزارز با تعداد کاربران و مبادالت روزانه قابل توجه از 
درگاه های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت 
نظیر شــتاب و شــاپرک برای تبدیل ریال اســتفاده 
می کنند و مشخص نیســت چگونه از بستر پرداخت 

الکترونیک بهره مند می شوند!
طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی 
های ارز دیجیتال فعال هســتند و بدون هیچ مشکلی 
کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین 
و سایر رمز ارزها انجام می شــود. حجم زیادی از بیت 
کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی های 
خارجی خریداری شــده اند. فعالیت صرافی های ارز 
دیجیتال درحالی بــدون کوچکترین اخاللی کماکان 
انجام می شــود که  1۲ اسفند 99 شــرکت خدمات 
پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت های 
پرداخت یار دســتور داد که نســبت به قطع خدمات 
پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که 
کاال و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران 
و بانک مرکزی ارائه می کنند، اقدام کنند. این شرکت 
از وب ســایت های ارائه دهنده خدمات خریدوفروش 
ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب وکارها 

یاد کرده است.
شاپرک از پرداخت یارها خواسته بود که بالفاصله پس از 
دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون 
فروش رمزارز، فیلترشکن و ســایت های شرط بندی 
و قمــار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شــاپرک 
راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت یار 
هم برخــورد می کند. با این حال اما شــبکه پرداخت 
صرافی های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان 
بدون هیچ اختاللی برای گردانندگان سایت های خرید 
و فروش رمزارزها باز اســت؛ بانــک مرکزی درحالی 
در موضع انفعالی قــرار دارد که در هفتــه های اخیر 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به رئیس 
کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه 
پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال مسدود 

شود.
در هر صورت ضروری اســت بانک مرکزی به عنوان 
متولی اصلی حوزه نظام پولی کشــور در اســرع وقت 
ضمن ارائه برآورد قابل اتــکا از آینده این فناوری و اثر 
آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادالت کشــور، 
مقــررات الزم را برای فعالیت در مبــادالت رمزارزها 
تدوین نموده و نســبت به نظام مند کــردن فعالیت 
رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای 
اســالمی به بانک مرکزی الزم است توضیح مناسبی 

در مورد علت اســتمرار ارائه درگاه هــای پرداخت به 
ســایت هایی که به گفتــه بانک مرکــزی فاقد مجوز 
بوده اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به 
واسطه وجود درگاه های پرداخت دارای مجوز از بانک 
 مرکزی در این ســایت ها، بانک مرکزی باید پاسخگو

 باشد."
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانــک مرکزی، همتی دربــاره مدیریت 
و تنظیم گــری مبادالت دیگر رمز ارز هــا اظهار کرد: 
»مدیریت و تنظیــم گری مبادالت دیگــر رمز ارز ها 
نیازمند بررســی همه جانبه، جامع و منسجم است و 
معتقدم پیش از هرگونه اقدام ســلبی یا حتی تسهیل 
گری باید هماهنگی الزم بین تمام عوامل و ذی نفعان 
ایجاد شود.« همتی تأکید کرد: »بانک مرکزی تا زمان 
ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده ای که 
این روز ها شایع شده است، خودداری می کند.«نکته 
جالب اینکه دژپســند بــا اظهــار بی اطالعی خطاب 
 بــه خبرنگاران گفــت: در مــورد این نامــه اطالعی 

ندارم.
رئیس کل بانک مرکزی اما درحالــی تأکید کرده که 
اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها)مسدود شدن 
درگاه پرداخت صرافی هــای ارز دیجیتال( انجام نمی 
دهد که رئیس مجلس در نامــه مذکور صراحتاً تأکید 
کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود 
درگاه های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این 

سایت ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".
بنابراین می توان گفت که مجلــس، بانک مرکزی را 
مســئول پاســخگویی درباره زیان احتمالی مردم در 
این حوزه می داند! هرچند همتــی ترجیح میدهد از 
انجام اقدامات شــتابزده در این خصوص خوددداری 
کند. چند روز بعد از انتشــار نامــه رئیس مجلس به 
بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد و همزمــان با تأیید و 
تکذیب خبرهای مربوط به انســداد شــبکه پرداخت 
صرافی هــای ارز دیجیتال، خبر دســتگیری یکی از 
صاحبان صرافی های دیجیتال در داخل کشور منتشر 
شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعالم خبر دســتگیری گرداننده این سایت صرافی، 

مراجعه کنندگان، ســایت را در حال به روزرســانی 
مشاهده می کنند.  در حال حاضر فعاالن در بازار ارزهای 
دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می کردند 
به دلیل عدم دسترسی به حســاب کاربری خود ابراز 

نگرانی کرده و با مشکالتی همراه شده اند.
به گفته تحلیل گران این بــازار، ادامه وضعیت کنونی 
عالوه بر اینکه می تواند موجب زیان ســنگین مردم 
شــود، مجوزی نیز برای خروج ســرمایه و ارز خواهد 
بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت 

کوین، ارز فراوانی خارج شده است.
 پرواضح اســت که بدون اخذ مجوز و تایید صالحیت 
صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کالهبرداری 
و فروش بدون پشــتوانه رمز ارز در مقادیر گســترده 
وجود دارد و حتی در صــورت واقعی بودن فروش رمز 
ارز الزم اســت این ســایت ها ریال مردم را تبدیل به 
ارز نموده و آن را به رمــزارز تبدیل کنند که این نوعی 
خروج گسترده و مخرب ارز می باشد و متاسفانه ظاهراً 
این موضوع با چراغ ســبز بانک مرکزی و سکوت آن 
 در قبال این جریان گســترده خروج ســرمایه و توأما

 کالهبرداری های بالقوه همراه شده است.
کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر 
بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این 
بازارها با نظارت بانک مرکزی و ســازمان بورس ایجاد 
شود و این تمایل )هرچند غیرسازنده( مردم، به نوعی 
در بستر قانونی پاسخ داده شــود؛ می گویند: از جمله 
راهکارها می توان به راه انــدازی قراردادها CFD و یا 
قراردادهای مشابه با تســویه نقدی )با لحاظ مسایل 
شرعی( و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده 
گذاری رمزارزهای درون آن بــرای ایجاد اطمینان از 
وجود رمزارزهای ادعا شــده و یا راهکارهای مشابهی 
اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است. 
تا زمان ایجاد بســتر قانونی، نمی توان در این بازار بی 
قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل 
باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان 
بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن 
جمع زیادی از مردم و تبعات ســنگین پــس از آن را 

فراهم آورد.

فاجعه ای دیگر مانند بورس در راه است؟

تعلل بانک مرکزی در تعیین تکلیف رمزارزها
بانك مركزی مسئول زیان احتمالی مردم از رمزارزها 

گروهفناوری
Newskasbokar@gmail.com

سخنگوی صنعت برق گفت: به منظور تامین برق 
مشترکان و کمک به جلوگیری ازبروز خاموشی، 
مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف 
برق از روز، شــنبه اول خرداد خاموش می شوند. 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق 
گفت: هم اکنون مصرف برق مراکز استخراج رمز 
ارز که به صورت مجاز فعالیــت می کنند به ۳00 
مگاوات می رسد که برق این میزان به منظور حفظ 

تعادل و پایداری شبکه برق، قطع می شود.
وی افزود: براســاس بارهای شناســایی شــده و 
براوردهای انجام شــده در مانورهای برگزار شده، 
در حال حاضر بیــش از ۲000 مــگاوات برق در 
مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در کشور مصرف 

می شــود، که این مصــارف غیرقانونــی به دلیل 
اتصاالت نادرســت و افزایش نقطه ای مصرف برق 
باعث آســیب دیدگی و حتی سوختن تجهیزات 

شبکه شده که خاموشی هایی را به دنبال دارد.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه مصارف غیرقانونی 
باعث ایجاد نوســان در شــبکه برق می شوند، از 
مشترکان خانگی که از دستگاه ماینر و تجهیزات 
مربوطه برای اســتخراج رمز ارز در منزل استفاده 
می کنند خواست که سریع تر نسبت خاموش کردن 

اقدام کنند.به گفته این مقام مســئول در صورت 
قطع کردن و شناسایی، عالوه بر ضبط تجهیزات 
تا تعیین تکلیف نهایی، برق منزل این دســته از 

مشترکان متخلف نیز قطع می شود.
ســخنگوی صنعت برق، اظهار داشت: هموطنان 
عزیز به منظــور حفظ پایــداری شــبکه برق و 
جلوگیری از بروز خاموشی ها و افت ولتاژ در شبکه 
برق که آسیب آن به خود مردم می رسد، می توانند 
هرگونه فعالیت غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از 

شــبکه برق را از طریق مراجعه به سامانه سمات 
https://www.tavanir.org.ir/ بــه آدرس

samaat به اطالع برسانند.
رجبی مشــهدی ادامه داد: در این سایت بخشی 
جداگانه برای معرفی مراکز یا افرادی که به صورت 
غیرمجاز به اســتخراج رمز ارز می پردازند وجود 
دارد که مردم می تواننــد از طریق مراجعه به این 
بخش، حتی شــماره شــبا بانکی خود را جهت 
دریافت پــاداش معرفی مرکز غیرمجــاز، اعالم 
کنند. پرداخــت پاداش به افرادی که به افشــای 
مراکز اســتخراج رمز ارز اقــدام می کنند، پس از 
 بررســی و تأیید صحت گزارش ارائه شده، انجام 

می شود.

دو مزرعه خالق و نوآور صنعتی، کشاورزی و گردشگری با 
حمایت معاونت علمی و فنــاوری در مناطق کویری ایجاد 
شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و 
فناوری، بخش کویری کاشان، میزبان یکی از مزارع خالق 
و نوآور است. این بخش مانند بسیاری از مناطق با زیست بوم 
مشابه، با کمبود منابع آب مواجه است. کاهش سطح منابع آب 
زیرزمینی و افزایش شوری آب و خاک، موجب شده تا افزایش 
بهره وری و کاهش هدر رفت این منابع اهمیت دوچندانی پیدا 
کند.پرورش آبزیان و کشت گیاهان شورزی، بازچرخانی و 
استفاده از آب در یک چرخه تولید از جمله راه کارهایی است 
که تولیدکنندگان این زیســت بوم برای افزایش بهره وری 
آب در دستور کار خود قرار می دهند.»مزرعه خالق و نوآور 
حسین آباد کاشان«، در منطقه کویری کاشان و بین روستای 
تاریخی سن سن و شهر مشکات واقع  شده که در محیطی 
بالغ  بر ۲00 هکتار، با مدیریتی خالقانه و نوآور استفاده از آب 
قنات و همچنین دو حلقه چاه، پرورش ماهی خاویاری، کپور 
و ماهیان زینتی، به عنوان حلقه اول زنجیره تولید در دستور 
کار قرار گرفته و بیش از 1۵00 قطعــه ماهی خاویاری در 
استخرهای پرورش ماهی این مجموعه کشت شده است.

با رســیدن عمر برخی از ماهی ها به 10 سال، فرآیند تولید 
و برداشت خاویار و همچنین استفاده از ارزش غذایی آن ها 
در آمد و ارزش افزوده باالیی ایجاد کرده است. در ادامه این 

فرآیند، آب به سمت مزارع مختلفی همچون باغ های پسته 
و گل محمدی هدایت می شود و در نهایت حدود ۷00 نفر 
درخت نخل از ارقام مختلف در بخشی از این مزرعه کشت 
 شده است.برای استحصال منابع آبی جدید نیز، با اجرای دو 
بند خاکی بزرگ عملیات مدیریت سیل در خشکه رودهای 
باال دست انجام شده که بخش زیادی از سیالب های ناشی از 
بارش های اخیر را در خود ذخیره کرده است. این کار عالوه 
بر جلوگیری از هدر رفت این منابع، افزایش ذخیره و آبدهی 
قنوات و چاه های مزرعه را در پی داشــته اســت.مجموعه 
دیگری که توسط دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمهوری و هیات همراه بازدید شــد، مزرعه فوالد شریف 
بود. این مزرعه تنها واحد تولیــدی بزرگ خالدآباد واقع در 
منطقه بادرود کاشان است. این مجموعه از سه بخش اصلی 
صنعت، کشاورزی و صنایع دستی تشکیل شده که هرکدام از 
این بخش ها، زمینه اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی 
خانواده های روســتایی را فراهم کرده اســت.بخش تولید 
پمپ های سانتریفوژ برای انتقال سیاالت سنگین، در این 
مزرعه، ابتدا از تولید قطعات تجهیزات صنعتی و همچنین 

تعمیرات و بازسازی تجهیزاتی همچون پمپ های اسالری 
و دستگاه های CNC کار خود را آغاز کرده است.با افزایش 
سطح فنی و زیرساختی، در حال حاضر این مجموعه طراحی، 
ساخت و تست انواع پمپ های اسالری را به طور کامل انجام 
می دهد و در طول این فرآیند از دســتگاه های CNC که 
محصول خود شرکت هستند نیز استفاده می کند. در حال 
حاضر بزرگ ترین پمپ اسالری کشور نیز در این مجموعه 
در حال ریخته گری و ساخت است.بخش دیگر این مزرعه، 
 شــامل بخش هایی ازجمله مجتمع های گلخانه ای کشت
 خیار، لیمو، موز و ســایر محصوالت، همچنین مزارع گل 
محمدی، زعفران، پسته و غیره است که در حین بازدید از 
این مجموعه ها، پیشنهادات الزم برای بهبود بازدهی و کارایی 
سیستم های کشــت و آبیاری نیز به مدیران مجموعه ارائه 
شد.در مزرعه فوالد شریف، کارگاه بافندگی و خیاطی نیز 
وجود دارد که با هدف اشتغال زایی و احیای صنایع دستی 
منطقه، انواع فرش دست بافت و پشــتی های با طرح های 
سنتی در این کارگاه کوچک تولید می شود. در بخش خیاطی 
نیز، هدف تولید لباس کار واحدهای مختلف مزرعه بوده که 
با راه اندازی این کارگاه عالوه بر تامین نیاز داخلی شرکت، 

بخشی از تولیدات نیز به بازار محلی عرضه می شود.نادرقلی 
ابراهیمی دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
دو مزرعه خالق و نوآور به عنوان الگویی موفق و قابل تسری 
به مناطق دیگر کشور بازدید کرد.ابراهیمی در بازدید از این 
مزرعه، اجرای چنین طرح هایی را زمینه ســاز الگوبرداری 
توسط دیگر مناطق کویری و کم آب کشور دانست و تاکید 
کرد: با توســعه اینگونه طرح ها می توان مزرعه حسین آباد 
را به عنوان یک الگوی موفق به سایر زیست بوم های مشابه 
در کشور عرضه و توســعه داد.دبیر کارگروه تخصصی آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاست  جمهوری توجه به بخش بازار به عنوان حلقه تکمیلی 
زنجیره تولید را از مسائل مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: 
با برنامه ریزی مناسب و اســتفاده از فناوری های نو در حل 
چالش های پیش روی تولید، می توان این دو مزرعه و مجموعه 
را به الگوهایی برای ترویج و توسعه در کشور تبدیل کرد.وی 
همچنین بیان کرد: می توان با ایجاد ناحیه های نوآوری در 
این مجموعه ها، عرصه ای را برای توسعه فناوری های جدید و 
خالقانه در مناطق با اقلیم خشک فراهم کرد و معاونت علمی و 
فناوری نیز در این مسیر، همچون گذشته، همه گونه حمایت  
و تسهیل گری را برای پیشبرد هر چه بهتر فرآیند تولید، ارائه 

خواهد کرد.
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