
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در اولین 
ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه ۵۶۹ هزار 
فقره چک برگشــت خورده که از نظر تعــداد و مبلغ 
معادل ۲۵.۴ و ۴۹.۳ درصد کاهش داشــته اســت.به 
گزارش ایســنا، تازه ترین آماری کــه بانک مرکزی از 
جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد 
که در فروردین ســالجاری بیش از ۶.۹ میلیون  فقره 
چک به ارزش هــر ۱۴۸ هزار میلیــارد تومان مبادله 
شده اســت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۷.۸ و 
۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر، معادل 
۶.۴ میلیون فقره با ارزش ۱۳۲ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول شــده است که از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۸ و ۴۱.۸ درصد کاهش 
دارد. در کنار چک های وصولی بالغ بر ۵۶۹ هزار فقره 
چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های 
برگشتی به ترتیب با  ۲۵.۴ و ۴۹.۳ درصد کاهش داشته 
است.همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از 
سه میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۶۹ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چک در سطح کشور است.چک های 
وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی 
بالغ بر ۶۰ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومــان و چک های 
برگشتی معادل ۱۴۹ هزار فقره به ارزش ۶ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در فروردین ماه کل کشور حدود ۵۴۹ هـزار 
فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۱۴ هـزار و ۶۰۰ میلیـارد 
تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت 
خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۵ و ۹۲.۴ درصد از 
کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
بوده است.    از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۴۲ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده 
شده که در اســتان تهران از نظر تعداد ۹۵.۲ درصد و از 
نظر مبلغ ۸۶.۳ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است.   

روز گذشته جداول خاموشی درحالی منتشر شد که 
به گفته مشترکان هیچگونه تطابقی با آنچه اتفاق می 
افتد نداشته است و عمال آنها سردرگم هستند و ظاهرا 
صنعت برق همچنان طبق روال سابق خود پیش رفته 
و با این حال باز هم تقاضای همکاری از مردم دارد.به 
گزارش ایسنا، پس از چند روز خاموشی سرانجام صبح 
روز گذشته جداول خاموشی پایتخت منتشر شد که 
آن هم هیچ تطابقی با واقعیت ندارد و مردم همچنان بی 
اطالع هستند و این مساله موجب نارضایتی آن ها شده، 
چرا که به دلیل اهمیت برق در زندگی افراد بسیاری 
از کارهای روزمره تحت شعاع قرار گرفته، در حالی که  
کوچکترین حق هر فرد اطالع از وقوع زمان خاموشی 

است.متاسفانه در این شــرایط پیگیری های ایسنا از 
مسووالن صنعت برق تنها به صحبت با ابوذر صالحی - 
مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شرکت توانیر ختم 
شد که اعالم کرده ساعت ۹ صبح روز گذشته به شرکت 
های توزیع تاکید شد که جداول خاموشی را صادقانه 
اعالم کنند و از مردم خواهش می کنیم که روز گذشته 
را نیز تحمل کنند.به گفته وی از فردا داده های واقعی 
در سایت شــرکت های توزیع بارگذاری و سرورهای 
سامانه "برق من" نیز ظرف ۱۲ ساعت آینده اضافه می 
شود و به راحتی خاموشی برنامه ریزی شده احتمالی 
و هم خاموشی های اطراف مشترک را اعالم می کنیم 
البته اگر مردم نیز با ما همکاری داشته باشند می توانیم 

با کمترین خاموشی از این شرایط عبور کنیم.صالحی با 
تاکید بر اینکه واقف بر این هستیم که در شرایط کرونا، 
امتحانات و گرمای هوا برق نیاز اساسی مشترکان است، 
تصریح کرد: با همکاری متقابل می توانیم از این شرایط 
عبور کنیم و ما معتقد هستیم که اطالع رسانی درستی 
به مردم داشته باشیم تا بتوانیم با کمترین تنش از این 
شــرایط عبور کنیم.علی رغم اینکــه طی هفته های 
گذشته هشدارها در مورد تامین برق افزایش یافته بود 
و در صحبت های مسووالن صدای خاموشی شنیده می 
شد اما گویا غافلگیری اینبار نصیب وزارت نیرو شده و تا 
بازگشت به شرایط عادی مسیر طوالنی وجود دارد و باز 

هم بار سنگین مسوولیت بر دوش مردم افتاد!

تعیین تکلیف حدود ۱۳۰ میلیون دالر کاالیی که به نحوی ورود آنها به کشور ممنوع شده بود 
از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، این در حالی است که تازه ترین اعالم مسئوالن 
گمرک ایران بیانگر در جریان بودن ترخیص این کاالهاست، اما چند مورد قابل توجه برای 
صاحبان کاال وجود دارد.به گزارش ایســنا، گروه چهار و ۲۷ دو گروه کاالیی هستند که در 
سال های اخیر به ویژه با توجه به شرایط ارزی به نوعی واردات آنها ممنوع شد.گروه چهار با 
حدود ۸۰ میلیون دالر کاالهای ممنوعه از سال ۱۳۹۷ و گروه ۲۷ با حدود ۵۰ میلیون دالر 
دارای اولویت ارزی غیرفعال است که در مجموع حدود ۱۳۰ میلیون دالر کاال را تشکیل می داد 

که با انباشت در مدت طوالنی در گمرک و بنادر حتی تا مرحله فاسد شدن پیش رفته بود.

شروط ترخیص کاالهای ۴ و ۲۷
در نهایت بعد از حواشی بسیار تعیین تکلیف این کاالها در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار 
گرفت و طبق شرایط تعیین شده امکان ترخیص برای صاحبان کاال فراهم شد.براین اساس، در 
گروه چهار که دارای دو ثبت سفارش بانکی و غیربانکی بود مقرر شد که برای کاالهای با ثبت 
سفارش بانکی امکان ادامه فرآیند تجاری اعم از تمدید، ویرایش  یا ترخیص این کاالها که قبل 
و یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، فراهم شود.همچنین در مورد کاالهای گروه 
چهار رویه غیربانکی مقرر شد چنانچه کاالهایی قبل از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در گمرکات 
موجود بوده یا برای آنها ثبت سفارش، بارنامه یا قبض انبار قبل از آن تاریخ صادر شده باشد ولی 
صاحبان کاال نتوانسته اند نسبت به ترخیص آن اقدام کنند مراتب به گمرک اعالم  تا در مورد 
تمدید مهلت مصوبه قبلی گروه چهار پیگیری شود.در رابطه با گروه ۲۷ نیز فرار شد که اصالت 

قبض انبار و بارنامه آنها همچنین موجود بودن کاالها در گمرک و بنادر توسط گمرکات اجرایی 
و گمرک ایران احراز و به وزارت صمت منعکس و همین طور انطباق آنها با شرایط ماده ۱۱ آیین 
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات احراز شود، 
 وزارت صمت نیز فورا نسبت به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص این کاالها اقدام 

کند.

اعالم آخرین وضعیت ترخیص کاال
 اما بررســی آخرین وضعیت ترخیص این اقالم با توجه به گذشــت مدتی از 
ابالغ شرایط ترخیص، با اعالم گزارشــی از سوی ارونقی - معاون فنی گمرک 

ایران - همراه بود.

بانکی ها در جریان ترخیص
براین اساس، در مورد کاالهای گروه چهار موجود در گمرکات که دارای ثبت سفارش 
بانکی بوده و قبل یا بعد از ممنوعیت، منشــأ ارز آنها مورد تأیید بانک قرار گرفته )کد 
رهگیری بانک دارند(، بدون قید زمانی، مشکلی برای ترخیص ندارند و صاحبان کاال با 

مراجعه به گمرکات می توانند نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام کنند.

غیر بانکی ها فقط به شرط تمدید مصوبه هیات وزیران
همچنین برای کاالهای گروه چهار دارای ثبت سفارش غیربانکی که دارای بارنامه یا 

قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هســتند فراخوان صادر شده و صاحبان کاال 
اقدام به ارسال آمار کردند که این آمار به وزارت صمت ارسال شده است ولی در نهایت  
ترخیص کاالهای گروه چهار دارای ثبت سفارش غیربانکی منوط به تمدید مصوبه هیأت 

وزیران است و اقدام دیگری از سوی گمرک متصور نیست.

لیست ۲۷ به بانک مرکزی رفت
اما درخصوص کاالهای گروه ۲۷، گمرک ایران مشــخصات کاالهــا از گمرکات و صاحب 
کاالها دریافت و به وزارت صمت ارسال کرده است و وزارت صمت پس از بررسی این ثبت 
سفارش ها، لیست کاالهایی که قابل ترخیص هستند را به گمرک و بانک مرکزی اعالم کرد.

 صاحبان کاال به این ۵ نکته توجه کنند
اما معاون فنی گمرک در مورد گروه کاالیی چهار و ۲۷ با شــرایط تعیین شده که در 
جریان ترخیص قرار دارند چند نکته را مورد تاکید قرار داد که الزم است صاحبان کاال 

به آن توجه کنند.

ترخیص بدون کد بانک امکان ندارد حتی درصدی
اول این که تا زمان ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کاالهای گروه چهار و ۲۷، هیچ 
اقدامی از سوی گمرک متصور نیســت و حتی این کاالها بدون کدرهگیری بانک، به 

صورت درصدی هم قابل ترخیص نیست.

کار دیگری از گمرک بر نمی آید
همچنین گمرک ایران تمامی اقدامات فوق را در راســتای کاهش رســوب کاالها و 
همچنین رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کاال انجام داده و اقدام دیگری از سوی گمرک 

امکان پذیر نیست.

تمدید ثبت سفارش ضروری است
از سویی دیگر، اگر ردیف تعرفه کاالیی، مطابق استنباط گمرک در یکی از گروه های 
چهار و ۲۷ قرار گیرد، نیاز به ویرایش ثبت سفارش دارد و اقدامی تا ویرایش ثبت سفارش 

امکان ندارد.

اگر مشمول متروکه نیستید، برای مرجوع کردن اقدام کنید
 اگر کاالی گروه چهار یا ۲۷ فاقد ثبت سفارش باشد، حتی اگر قبل از تاریخ ممنوعیت 
وارد کشور و گمرک شده باشد، به نظر نمی رسد ثبت سفارش جدیدی از سوی وزارت 
صمت صادر شود،صاحبان کاال اگر کاالیشان مشمول مقررات متروکه نشده نسبت به 

مرجوع کردن  آن اقدام کنند.
 

خودرو مشمول نیست
 طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران  مقررات تعیین شده برای تعیین تکلیف گروه چهار 

و ۲۷  شامل خودروهای سواری که دارای مقررات خاص هستند نمی شود.

خودروســازان که منتظر ابالغ و اعمــال قیمت های جدید 
محصوالت برای اجرای طرح های فروش فوق العاده بودند، در 
پی اعالم قیمت های جدید، گروه صنعتی ایران خودرو دومین 
مرحله از فروش فوق العاده محصوالت خود در سال ۱۴۰۰ که 
شانزدهمین مرحله فروش فوق العاده این خودروساز است را از 
روز گذشته )یکشنبه( با عرضه چهار محصول پرتقاضا به مرحله 
اجرا در آورده است.به گزارش ایسنا، دو ماه از آغاز سال جاری 
گذشت و خودروسازان داخلی به  ویژه گروه صنعتی ایران خودرو 
در نیمه دوم ســال ۱۳۹۹، در هر ماه، دو بار فروش فوق العاده 
محصوالت خود را اجرا می کرد، در سال ۱۴۰۰ تنها یکبار آن هم 
در روزهای ابتدایی سال )هشتم فروردین ماه( و پیش از اعالم 
خبر احتمال افزایش قیمت مصوب خودروها توســط رئیس 

شورای رقابت بود.  پس از تعطیالت عید نوروز، رضا شیوا- رئیس 
شورای رقابت- سال جدید را با خبر افزایش قیمت خودرو برای 
سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ آغاز کرد. پس از حدود یکماه بحث 
و بررسی بر ســر افزایش قیمت رســمی خودروها، نهایتا ۱۳ 
اردیبهشت ماه مجوز افزایش قیمت محصوالت دو خودروساز 
بزرگ کشور توسط شورای رقابت براساس تورم بخشی یکساله 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی و پارامترهای موثر صادر شد 
که براساس آن بطور متوسط ۸.۲ درصد به قیمت محصوالت 
گروه صنعتی ایران خودرو و ۸.۹ درصد  محصوالت گروه سایپا 
افزوده می شود.با توجه به اینکه حدود ۱۶ روز از مرحله صدور 
مجوز افزایش قیمت تا ابالغ آن به خودروسازان طول کشید، 
خودروســازان نیز اجازه اجرای فروش فوق العاده محصوالت 

را نداشتند و فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو به یک 
دوره )در ابتدای فروردین ماه( محدود شد.حال که روز گذشته 
)شنبه(، میانگین هشت درصد افزایش قیمت محصوالت گروه 
صنعتی ایران خودرو اعمال و قیمت های جدید اعالم شد، این 
خودروساز مرحله دوم فروش فوق العاده چهار خودروی پرتیراژ 
خود در سال ۱۴۰۰ را در آستانه سوم خردادماه )به مناسبت 
سالروز آزادسازی خرمشهر( را از روز گذشته )یکشنبه( به مدت 
سه روز )تا پایان روز سه شنبه چهارم خردادماه( اجرا می کند.در 
این مرحله از فروش که شانزدهمین مرحله فروش فوق العاده 
 ،TU۵ محصوالت ایران خودرو اســت، چهار محصول پارس
سورن پالس، راناپالس و دناپالس توربوشارژ اتوماتیک با قیمت 

قطعی و موعد تحویل ۹۰ روزه می شود.

رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقــوای ایران 
با بیان اینکه مهم ترین مشــکل کاغذ، ارز اســت ،گفت: 
از این رو بــا افزایش قیمت قدرت خریــد روزنامه ها برای 
تامین کاغذ مورد نیــاز کاهش پیدا می کنــد بنابراین با 
 افزایــش جهشــی قیمــت ارز شــاهد ایــن وضعیت 
هستیم.ابوالفضل روغنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در باره افزایش قابل توجه کاغــذ روزنامه اظهار کرد: 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت کاغذ، افزایش نرخ ارز است. 

زمانی دولت به کاغــذ یارانه می داد و افراد می توانســتند 
با دالرهــای ارزان قیمت کاغذ وارد کننــد اما دیگر دولت 
نمی تواند این تخصیص ارز را انجام دهد. به همین علت کاغذ 
به شدت گران شده است.رئیس سندیکای تولیدکنندگان 

کاغذ و مقوای ایــران در ادامه اضافه کــرد: از طرف دیگر 
تولیدکنندگان داخلی نیز نمی توانند پاسخگوی این نیاز 
باشند، چراکه پیش از این از صنعت داخلی حمایت نشده 
و صنعت داخلی نیز عالقه ای نداشته که کاغذ روزنامه تولید 
کند. بنابراین با وجود مشکل ارز و عدم تولید کافی در داخل 
مشکالتی در این مورد به وجود آمده است. پنج سال پیش 
کاغذ در کشور حدودا هر کیلو ۱۸۰۰ تومان بود اما االن به 
بیش از ۱۵ یا ۱۶ هزار تومان رسیده است. یک سال و نیم 

است که تخصیص ارز برای کاغذ را برداشته اند.
وی افــزود: از ایــن رو با افزایــش قیمت قــدرت خرید 
روزنامه ها برای تامین کاغذ مورد نیاز کاهش پیدا می کند 
 بنابراین با افزایش جهشــی قیمت ارز شاهد  این وضعیت

 هســتیم.رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
همچنین در پاسخ به ســوالی در مورد تغییرات تقاضا در 
حوزه کاغذ بعد از لغو تخصیص ارز به این حوزه تصریح کرد: 
۵ یا ۶ سال پیش، در کشــور روزانه ۱۲۰ هزار تن مصرف 
کاغذ روزنامه در کشــور بود، در ۲ یا ۳ سال گذشته به ۶۰ 
هزار تن رسید. امروز بعید اســت مصرف کاغذ روزنامه در 
کشــور بیش از ۳۰ هزار تن در روز باشد. برای تحلیل این 
موضوع باید به دو نکته توجه داشت. یکی اینکه رسانه های 
دیجیتال و فضای مجازی رشد زیادی پیدا کرده و جایگزین 
رسانه های فیزیکی شده اســت. نکته دیگر هم این است 
 که قیمت تمام شــده کاغذ افزایش بســیار زیادی داشته 

است.

انتشار جداول خاموشی روز گذشته شوخی ای بیش نبود؟تعداد و مبلغ چک های برگشتی کم شد 

جریان ترخیص ۱۳۰ میلیون دالر کاالی ممنوعه/ فاقد ثبت سفارش ها مرجوع کنند

افزایش حدود 8۰۰ درصدی قیمت کاغذ روزنامه طی ۵ سالآغاز فروش فوق العاده ۴ محصول ایران خودرو با قیمت های جدید
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 آژانس حق 
دسترسی به دوربین های 
سازمان انرژی
 اتمی را ندارد

قالیباف:

  به مذاکرات 
 وین تا توافق
 نهایی ادامه 

خواهیم داد 
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

 آینده  خودرو
  با آزادسازی واردات

هــدف خودروســازان از 
ارســال نامه آزادســازی 
واردات خودرو به مجلس 
صرفا خلع ســالح کردن 
منتقدان خود بوده اســت. خودروسازان در این 
نامه قصد داشــتند تا به مردم بفهمانند توقف 

واردات خودرو از جانب...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه 3
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اصالح  ساختار اقتصادی  
به جای سرکوب قیمتی

ادامه روند کاهشی در بورس

احتمال واریز 3۵00 میلیارد 
از صندوق توسعه به بورس 

جزئیات تورم اردیبهشت ماه نشان  می دهد

گرانی باالی ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
صفحه3

صفحه3

خودروسازان  در تکاپوی 
آزادسازی قیمت ها

نامه دو خودروساز به مجلس برای آزادسازی

 واردات خودرو به سرانجام می رسد؟

در شرایطی که سبد هزینه های اساسی یک خانواده  
۴ نفره ماهانه حداقل ۶میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 
است، شعارهای انتخاباتی معیشت-محور  می تواند 
به بروز پوپولیسم دامن بزند.رفاه اقتصادی، معیشت 
و تورم احتمــاالً سرشــناس ترین و ملموس ترین 
شــاخص های اقتصادی باشــند. وقتی معیشت 
خانواده ها دچار مشــکل می شود و کیفیت زندگی 
طیف گسترده ای پایین می آید، مطالبه ها هم  رنگ 
و بوی اقتصادی می گیرند و امکان همراه شــدن با 
شــعارهای »رنج آفرین« قوت می گیرد.بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، با تحریم های 
پیاپی در دهه ۹۰ و وجود اشکاالت ساختاری نظیر 
وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و ... اقتصاد ایران 

با رشدهای منفی روبرو شد ...

بازار سرمایه روز گذشــته هم روندی کاهشی 
داشت و شــاخص کل بورس بیش از ۲۰ هزار 
واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شاخص 
کل بورس روز گذشته با ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحد 
کاهش به رقم یک میلیــون و ۱۰۷ هزار واحد 
رسید.شاخص کل با معیار هم وزن هم به ۳۹۵۳ 
واحد کاهش یافــت و رقم ۳۸۸ هــزار و ۲۰۱ 
واحد را ثبت کرد.در این بازار ۲۷۴ هزار معامله 
به ارزش ۳۰ هــزار و ۹۳ میلیــارد ریال انجام 
شد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع 
مس ایران، بانک پاســارگاد، ســرمایه گذاری 

تامین...

 موج انتقادات از قطع گسترده برق
 در کشور باال گرفت

  مزارع بیت کوین 
به جان شبکه برق 

افتاده اند؟



اقتصاد2
ایران وجهان

ادامه روند کاهشی در بورس
بازار سرمایه روز گذشته هم روندی کاهشی 
داشت و شاخص کل بورس بیش از ۲۰ هزار 

واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحد کاهش به رقم 

یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم به ۳۹۵۳ 
واحد کاهش یافت و رقــم ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ 

واحد را ثبت کرد.
در این بازار ۲۷۴ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار 

و ۹۳ میلیارد ریال انجام شد.
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس، ملی 
صنایع مس ایران، بانک پاســارگاد، سرمایه 
گــذاری تامیــن اجتماعــی، پاالیش نفت 
اصفهــان و پاالیش نفت بندرعباس نســبت 
 به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
هم با ۱۸۴ واحد کاهش رقم ۱۷ هزار و ۴۹۱ 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۱۲۱ هــزار معامله به 
ارزش ۲۶ هــزار و ۴۵۵ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
پلیمر آریاساســول، فوالد هرمزگان جنوب، 
بیمه پاسارگاد، ســرمایه گذاری صبا تامین، 
سهامی ذوب آهن اصفهان و زرین معدن آسیا 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

احتمال واریــز 3500 میلیارد 
تومان از صندوق توسعه به بورس

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: 
طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بانک مرکزی باید ۲۰۰ میلیون دالر بفروشد و 
معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت 
واریز کند. انتظار داریــم بانک مرکزی در دو 
هفته آینده ۳۵۰۰ میلیــارد تومان دیگر به 

صندوق واریز کند.
محمد ابراهیم آقابابایی ایلنــا درباره میزان 
تعهد صنــدوق توســعه ملی بــه صندوق 
تثبیــت اظهــار داشــت: طبــق مصوبــه، 
صندوق توسعه ملی از ســال ۱۳۹۴ مکلف 
اســت ســاالنه یک درصد از منابع ورودی 
 خــود را  در صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه 

سپرده گذاری کند.
وی ادامه داد: در شــهریور سال گذشته این 
رقم به ۵۱۰ میلیون دالر رســید و مسئوالن 
صندوق توســعه ملی اعالم کردند که معادل 
ریالی  این رقم باید بــه صندوق تثبیت واریز 
 شــود که که با نــرخ دالر نیمایی محاســبه 

می شود.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید 
کرد: طبیعتا در طول این چند ماه از شهریور 
سال گذشته تا به امروز ممکن است این رقم 

باالتر رفته باشد.
آقابابایی افــزود: اگر مــالک را همان ۵۱۰ 
میلیون دالر قرار بدهیم، از آن رقم یک هزار 
میلیارد تومان در آذر ماه سال ۹۹ به صندوق 
تثبیت وارد شده و همچنین ۱۰۳۴ میلیارد 
تومان بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 

واریز شد.
وی تاکید کرد: طبق مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت، اعالم شــده از تاریخ ۲۱ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تا ســه هفته دیگر به 
بانک مرکزی فرصت داده می شــود تا ۲۰۰ 
میلیون دالر بفروشد و معادل ریالی آن را به 
حســاب صندوق تثبیت واریز کند. بنابراین 
مطابق با اعالم معاون بانــک مرکزی انتظار 
داریم در دو هفته آینده ۳۵۰۰ میلیارد تومان 

دیگر به صندوق واریز شود.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان 
اینکه این ارقامی که واریز می شــود در ابعاد 
امروز بازار سرمایه بسیار ناچیز است و نمی توان 
انتظار داشت آثار ان را در صعود شاخص دید،  
گفت: در آذر ماه سال گذشــته هزار میلیارد 
تومان واریز شــده که در چهار ماه این هزار 
میلیارد تومان را ۸ بار خرید  و فروش کردیم 
و به ۸ برابر رسانده ایم اما و این ارقام نسبت به 

وسعت بازار بسیار ناچیز است .
آقابابایی در پاســخ به این سوال که این ارقام 
صرف خرید چه گروه هایی در بازار شد، اظهار 
داشت:  متناسب با ارزش بازار گروه ها خرید 
را انجام می دهیم و گروهی کــه ارزش بازار 
آن بیشــتر باشد ما هم پول بیشــتری به آن 

اختصاص دادیم و می دهیم.  

خبر

در شــرایطی کــه ســبد 
هزینه هــای اساســی یک 
خانواده  ۴ نفره ماهانه حداقل 
۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
است، شــعارهای انتخاباتی 

معیشت-محور  می تواند به بروز پوپولیسم دامن بزند.
رفاه اقتصادی، معیشت و تورم احتماالً سرشناس ترین 
و ملموس ترین شــاخص های اقتصادی باشند. وقتی 
معیشت خانواده ها دچار مشکل می شود و کیفیت زندگی 
طیف گسترده ای پایین می آید، مطالبه ها هم  رنگ و بوی 
اقتصادی می گیرند و امکان همراه شدن با شعارهای »رنج 

آفرین« قوت می گیرد.
بر اســاس گزارش مرکــز پژوهش های اتــاق ایران، با 
تحریم های پیاپی در دهه ۹۰ و وجود اشکاالت ساختاری 
نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و ... اقتصاد ایران 
با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل 
کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آن ها ظاهر 
شد. مردم ایران احساس می کنند که رفاه آن ها کاهش 
یافته و وقتی به خرید می روند و سپس تبلیغات شبکه های 
خارجی را می بینند یا سفرهای خارج می روند احساس 
می کنند در رقابت جهانی جایگاه ایران افول کرده است 
و موقعیت مردم ایران در رتبه بندی جهانی رفاه با افت 
مهمی روبرو شده اســت. این امر زمینه ناخشنودی از 
سیاستمداران و عرصه سیاست را به وجود آورده است 
زیرا تصور می شود سیاستمداران هستند که می توانند 
جامعه را به سمت وسوی رشد و بالندگی و یا عقب ماندن 

و درجا زدن بکشانند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: »بخش بزرگی از رفاه 
مردم از نسبت درآمد و قیمت ها مشخص می شود. هرچه 
قیمت ها باالتر باشــد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر 
باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار 
دشواری است و نیازمند اصالح ساختار اقتصادی است، 
سیاستمداران گزینه راحت تر را دنبال کرده اند و آن اینکه 
تالش کنند تا قیمت ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با 
افت کمتری روبرو شود. همان طور که خواهیم دید این 
کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه تنها در میان مدت 
شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می گذارد. 
لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به جای 
کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به 
نحوی اصالح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد 

مردم باال رود.«

رفاه ایرانی ها در سراشیبی سقوط
بررسی تاریخی شاخص رفاه در ایران نشان می دهد که 
جامعه ایرانی به طورکلی همواره رفاه کمتری در حال، 
نسبت به گذشته داشته است. هرچه شاخص رفاه باالتر 
باشد، خانواده ها از ســطح رفاه پایین تری برخوردارند. 
برای مثال میانگین شــاخص رفاه در دولت نهم ۲۲.۹ 
بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ رسیده است. بعد از روی 
کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به 
کم شدن کرد تا جایی درنهایت میانگین این شاخص در 
دولت یازدهم به ۲۵.۷ رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار 
اندکی بهبود پیدا کند. میانگین این شاخص در دولت 
پنجم - سازندگی- ۳۴.۷ بود که باالترین رقم در تمامی 
این سال ها )از ۶۸ تا ۶۴( محســوب می شود. خانوارها 
کمترین این شاخص را در سال ۸۶ تجربه کردند که رقم 
آن به ۲۲.۴ رسیده اســت یعنی بیشترین رفاه خانواده 

ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال ۸۶ بوده است.
از سوی دیگر، بررسی های رسمی نشان می دهد جایگاه 
جهانی ایران در رتبه بندی موسســه لگاتوم در ســال 
۲۰۲۰ با یک پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه بوده 
است و این یعنی در سالی که گذشت دوباره سطح رفاه 
ایرانی ها نزول کرده اســت. این موضوع در حالی است 
که بنا بر گزارش این موسسه در میان ۱۶۷ کشوری که 
هدف مطالعه این گزارش بوده اند، ۱۴۷ کشــور نسبت 

به جایگاه های سال قبل خود ارتقا پیداکرده اند.

جذابیت پوپولیستی ایده های سهل الوصول
در چنین شــرایطی که نرخ تورم خوراکی ها در ســال 
گذشــته رکورد ۷۰ درصدی را پشت ســر گذاشته و 
شورای عالی کار می گوید سبد هزینه های اساسی یک 
خانوار ۴ نفره حداقل شــش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می تواند طیف 
گسترده ای از مردم را همراه کند. 

برخی دیدگاه های عوام فریبانه خود را در قالب راه حل های 
اصالحی عرضه می کنند. برای جامعه ای که با رنج ناشی 
از افت رفاه مواجه است ایده های سهل الوصول، زودبازده، 
میانبری بســیار جذاب اســت اما واقعیت امر آن است 
که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری 
سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در 

سیاست گذاری و اجراست.

دیدگاه های رنج آفرین در مورد رشد اقتصادی
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشــی که منتشر 
کرده، توضیح داده اســت: »برخی از سیاسیون عنوان 
می کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی 
است تا مدیران قوی سرِ کار بیایند تا وضعیت بهبود یابد. 
این حرف اگرچه تا حدی درست است اما همه حقیقت 
نیســت و گاه از آن منظورهای نادرستی در نظراست. 
بگذارید با یک مثال موضوع مطرح شود. فرض کنید که 
یک خودرو هست که پیوسته تصادف می کند. مشکل این 
خودرو تنها راننده آن نیست ای بسا تجهیزات آن مانند 
ترمز و پدال گاز یا چراغ های دید در شب و یا حتی موتور 
آن درست کار نمی کند که این خودرو جابجا در شب و در 
اتوبان و جاده تصادف می کند. شاید حتی جاده ها ایمن 
نیستند که تصادفات زیاد است و این خودرو نیز مثل بقیه 
دچار تصادفات زیاد شده است. ازاین رو هر کس دیگر نیز 
سوار این خودرو شود بعید است نتیجه بهتر شود. معنای 
این سخن این است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت 
بهتری دارند باز هم در ساختار تخصیص منابع موجود با 
سنت های غلط تحکیم شده در آن بنشیند وضعیت بهبود 
نخواهد یافت. به نظر می رسد مسئله رشد اقتصادی در 
ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد به دانش 

اقتصاد مربوط است!«

به رهبران برای اقتصاد نیاز داریم
کمتر کسی است که به پتانسیل های بالقوه اقتصاد ایران 
واقف نباشد. اما ساختار تصمیم گیری باید اصالح شود تا 
این پتانسیل ها قابل استفاده شوند. در دانش مدیریت 
بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته می شود و 
یکی از ساده ترین فرق ها این است که مدیر یک سازمان 
در چارچوب رویه ها و ساختارهای موجود عمل می کند؛ 
اما رهبر یک سازمان رویه ها و ساختارهای نامناسب را به 
رویه ها و ساختارهای مناسب تبدیل می کند و چارچوب 
فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر 
می دهد. در وضعیت موجود بیــش از آنکه به مدیران 
اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم 

که قاعده بازی اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند.
به عبارت دیگر مدیران در ســنت از قبل موجود عمل 
می کنند؛ اما رهبران ســنت های قدیــم را بر هم زده و 
ســنت های جدیدی ایجاد می کنند. اقتصــاد ایران به 
رهبران اقتصادی نیاز دارد که معّرف تغییراتی در ساختار 
تخصیص منابع درسطح اقتصاد باشد. به عنوان مثال سنت 
بانک مرکزی ایران به کنترل دستوری نرخ بهره و استفاده 
از قدرت خود برای کنتــرل بانک ها جهت تأثیرگذاری 
بر نرخ بهره معتاد اســت اما اقتصاد ایران نیازمند بانک 
مرکزی جدیدی است که نرخ بهره را با عملیات بازار باز در 
بازار بدهی کنترل کند و به جای کنترل های مستقیم اما 
معموالً ناکارآمد شیوه های تأثیرگذاری غیرمستقیم اما 

کارآمد را به کار گیرد.«

به کدام دیدگاه رأی بدهیم؟
رشــد اقتصادی مثبت یا منفی، یکی دیگر از مسائل و 
چالش های اقتصاد ایران است به خصوص که میانگین 
رشــد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ به ســمت صفر میل 
می کند و در کارنامه نیمی از ســال های این دهه، رشد 
اقتصادی منفی به ثبت رسیده است. از همین رو، یکی از 
شعارهای جذاب انتخاباتی احتماالً وعده رشد اقتصادی 
مثبت برای ســال ۱۴۰۰ خواهد بود. دز واقع احتماالً 
در انتخابات پیشــرو دو دیدگاه متعارض مطرح شود. 
یک دیدگاه معتقد است که برای توســعه باید نگاه به 
توانمندی های درون داشــت و با اتکا به توانمندی های 
داخلی می توان وضعیت موجود را بهبود قابل توجهی داد. 
دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود 
روابط خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی می توان 
گره توسعه نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر 

دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را 
در برندارند و درنتیجه کامالً درست نیستند.

اینکه شرایط بیرونی اقتصاد در روابط خارجی باید کم 
تنش باشــد تا اقتصاد بتواند رشــد خوبی داشته باشد 
حرف درست و کلیدی اســت. اصوالً در محیط پرتنش 
چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج نمی توان 
انتظار رشد و توسعه داشت! اما باید به خاطر داشت که 
این بهبود روابط خارجی شرط الزم برای توسعه است 
اما شرط کافی نیســت. کافی است توجه داشته باشیم 
که در خاورمیانه دو کشــور اردن و مصر بهترین روابط 
را با آمریکا و حتی اسرائیل داشته و دارند ولی کماکان 
اقتصادهایی توسعه نیافته هستند. بهبود روابط خارجی و 
حذف تنش ها تنها زمینه را برای اقدامات مهم دیگر فراهم 

می کند اما خود به تنهایی کافی نیستند.
با همین منطق باید گفت که سرمایه گذاری خارجی برای 
اقتصاد ایران بسیار ضروری اســت؛ اما نباید تصور کرد 
که سرمایه گذاری خارجی به تنهایی مسئله رشد پایین 
اقتصادی ایران را کم خواهد کرد. سرمایه گذاری خارجی 
در کنار ســرمایه گذاری داخلی اگر به مقدار قابل توجه 
باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایه گذاری برای 
تحقق رشــد اقتصادی باال را برآورده کند. اقتصاد ایران 
اقتصاد بزرگی است که ســرمایه گذاری خارجی هیچ 
کشوری به تنهایی یا ســرمایه گذاری خارجی چندین 
کشور روی هم نمی تواند نیاز ایران به سرمایه گذاری را 

برآورده کند.
در گــزارش مکندی موســوم به »اقتصــاد ایران یک 
فرصت هزار میلیارد دالری« نیز آورده شده بود که اگر 
سرمایه گذاری داخلی به اندازه ۲هزار میلیارد دالر باشد و 
سرمایه گذاری خارجی به اندازه هزار میلیارد دالر، اقتصاد 
ایران می تواند ظرفیت تولید خود را از حدود ۳۳۰ میلیارد 

دالر به هزار میلیارد دالر ارتقا دهد.
از ســوی دیگر تفکری که نگاه صرف به داخل را برای 
توسعه کافی می داند دیدگاهی است که در شعار جذاب 
است اما در عمل شکست می خورد. درون گرایی اقتصادی 
و دنبال کردن تفکر خودکفایی اقتصاد یک کشــور را 
زمین گیر کرده و آن را از کاروان رشــد اقتصاد جهانی 
بازمی دارد. مثال اعالی این تفکر در کره شمالی و تا حدود 
کمتری در چین و هند قبل از انجام اصالحات اقتصادی 
در دهه ۷۰ و ۹۰ میالدی است. این کشورها همه رویکرد 
درون گرایی را دنبال کردند؛ اما در عمل چیزی که حاصل 
شد رشدهای پایین و فقر فراگیر بود. تنها با پیوستگی در 
کاروان اقتصاد جهانی است که می توان از مزایای آن در 
ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره وری و بازدهی برخوردار 
شد. از اقتصاد بسته جز هدر رفتن منابع، غرورهای کاذب 
و توهم های توسعه چیزی بیرون نمی آید. همان گونه که 
افراد منزوی که در توهم دانایی خود غرق می شوند نهایتاً 
افسرده می شوند اقتصادهای بسته نیز نهایتاً درجا زده و 
یا در مسیر انحطاط قرار می گیرند و از کشورهای رقیب 

جا می مانند.

مبارزه با فساد ایران را نجات نخواهد داد
دیدگاه دیگری که در جامعه ایران رواج دارد و احتماالً در 
انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است 
مشکل اصلی توسعه نیافتگی ایران فساد در میان مدیران 
کشور است. بر اساس این دیدگاه اگر در حاکمیت مدیران 
پاک دست حضورداشته باشند اقتصاد ایران به سرعت به 

توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد.
این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی را نشانه گرفته است 
اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت 
را نیز در بر ندارد. نکته درست این تفکر آن است که فساد 
برای رشد و توسعه اقتصادی مضر است. این موضوع در 
پژوهش های مختلف به تأیید رسیده است و معموالً یکی 
از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد می شود. 
اشکال این تفکر آن است که فســاد نه تنها علت بلکه 
علت العلل و ریشه همه مشکل می داند درحالی که شاید 
فساد معلول توسعه نیافتگی باشــد! امروزه تقریباً همه 
کشورهای توسعه نیافته با مشکل فساد دست به گریبان 
هستند و تنها کشورهایی که به توسعه رسیده اند نظیر 
کشورهای اسکاندیناوی توانسته اند مشکل فساد را حل 
کنند. توصیه ای که از این تفکر حاصل می شود این است 
که باید افراد پاک دست را بر سر کار آورد تا مسئله حل 
توسعه نیافتگی خودبه خود حل شود. نتیجه حاصل از این 
تفکر این است که سازوکار گزینش ها باید دوباره تشدید 

شود تا حتی االمکان راه را بر نفوذ مدیران فاسد ببندند.

مشکل این تفکر این اســت که از تجربه گذشته درس 
نمی گیرد؛ زیرا همه مدیران فاسد فرآیندهای گزینش را 
طی کرده بودند. در گذشته سازوکارهای گزینش بسیار 
ســخت گیرانه تر بود اما محصول امروز نتیجه اقدامات 
گذشته است. لذا مشــکل توسعه نیافتگی و کم رشدی 
اقتصاد با گزینش بیشــتر حل نمی شــود! عالوه بر آن 
نادیده گرفتن اشکاالت ساختاری اقتصاد ایران و تبدیل 
مسئله به یک موضوع فردی در رده مدیران و مسئوالن 

نقطه ضعف دیگری برای این نگاه است.

دیدگاه هــای گنج آفرین در مورد رشــد 
اقتصادی و رفاه

بهبود وضعیت رفاهــی مردم منوط بــه رونق تولید و 
رشد اقتصادی است اما شــرط الزم برای رشد اقتصاد 
ایران و حرکت در مسیر توسعه، افزایش سرمایه گذاری 
است. اگر در کشور سرمایه گذاری انجام نشود یا مقدار 
ســرمایه گذاری کم باشــد کفاف جبران اســتهالک 
ســرمایه های موجــود را نخواهــد کرد و بــه تدریج 
زیرساخت های کشور و بنگاه های اقتصادی موجود دچار 

فرسایش می شوند.
بر اســاس داده های مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران، 
رشد سرمایه گذاری در کشــور نیازمند وجود محیط 
کسب وکار مناسب اســت. یکی از اجزای مهم محیط 
کسب وکار مناسب، وجود ثبات در عرصه سیاست داخلی 
و سیاست خارجی از یک سو و ثبات در سیاست گذاری ها 
از سوی دیگر است. اگر در سیاست خارجی تنش شدید 
وجود داشته باشد و افق اقتصاد مبهم باشد سرمایه گذاری 
صورت نمی گیرد. اگر در سیاســت داخلی تنش شدید 
وجود داشــته باشــد و مدیران دائماً دستگیر یا برکنار 
شــوند ثبات تصمیم گیری از دســت می رود و بازهم 
سرمایه گذاران چشم انداز باثباتی برای سرمایه گذاری 
نمی بینند. اگر بــه هر بهانه سیاســت ها و آئین نامه ها 
پی درپی دستخوش تغییر شود، سرمایه گذار نمی تواند 
روی آینده برنامه ریزی و حســاب کند و رغبتی برای 

سرمایه گذاری نخواهد داشت.
دیگر جزء مهم برای محیط کسب وکار مناسب، جدایی 
نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست است. روشن است 
که تفکیک کامل عرصه اقتصاد از سیاست ممکن نیست 
اما نزدیکی نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد آسیب زا 
است. هرچه بنگاه های اقتصادی سیاست زده باشند و 
مورد دست اندازی سیاستمداران و اصحاب قدرت قرار 
گیرد، جذابیت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
داخلی و سرمایه گذاری خارجی کم می شود. کارآفرینان 
باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه خود را به خطر 
انداختند و عرصه جذابی را در اقتصاد کشف کردند و به 
سود رسیدند، کسب وکارشان به بهانه های مختلف مورد 

طمع سیاستمداران قرار نمی گیرد.
جــزء ســوم از محیط کســب وکار مناســب، امنیت 
ســرمایه گذاری و حمایــت از حقوق مالکیت اســت. 
در ســاده ترین شکل امنیت ســرمایه گذاری به معنی 
مصونیت از مصادره به بهانه های سیاســی است. اینک 
سال ها از انقالب گذشته و قضیه مصادره های سیاسی 
تا حدود زیادی کمرنگ شــده اما شکل های ظریف تر 
و غیرمستقیم تری به خود گرفته است. اینکه شرکتی 
خصوصی شود و در فرآیند خصوصی سازی آن تخلفی 
نباشد و در عملکرد هم موفق باشــد اما باز فشار جهت 
برگرداندن آن اِعمال شود، نافی امنیت سرمایه گذاری 
است. اینکه تولیدکننده نتواند محصول خود را به قیمت 
موردنظر خود بفروشد و مجبور شود به قیمتی بفروشد 
که زیان کند یا ســود کمی به دست آورد نقض حقوق 
مالکیت است. رونق تولید مســتلزم امور دیگری غیر از 
رشد سرمایه گذاری نیز هســت. وضعیت مطلوب آن 
اســت که فعالیت های کارآفرینانه و معطوف به تولید 
به صرفه تر و پربازده تر از دیگر اشکال فعالیت اعم از رانت 
جویی و سوداگری شــود. اگر بر فعالیت های رسمی و 
قانونی تولیدی مالیات سنگین وضع شود اما سود ناشی 
از سوداگری معاف از مالیات بماند، افراد تولید را ترجیح 
نخواهند داد و به تدریج ســرمایه و تالش افراد معطوف 
به اموری غیر از تولید خواهد شــد. برای حذف فساد و 
رانت جویی از اقتصاد ضروری اســت تا نظام های چند 
قیمتی، موقعیت های تعارض منافع، عدم شفافیت منابع 
و مصارف دســتگاه های دولتی و عمومی اصالح شود و 
با حمایت از افشاکنندگان فساد و آزادی رسانه و نظام 

قضائی مستقل و کارآمد با فاسدان مقابله شود.

وضعیت رفاه و رشد اقتصادی در آستانه انتخابات از سوی مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد

اصالح ساختار اقتصادی به جای سرکوب قیمت ها

روحانی:
 به مذاکرات وین تا توافق نهایی 

ادامه خواهیم داد 
رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها با توجه به مذاکرات 
اخیر انجام شده در وین، به صراحت آمادگی خود 
را برای رفع تحریم ها وفق برجام اعالم کرده اند؛ به 
مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد. دویست 
و بیست و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار 
شد و در این جلســه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گزارشــی از وضعیت صنعت خودرو در کشور ارائه 
کرد. برپایه این گزارش، برغم همه فشارهای جنگ 
تحمیلی اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا، 
این صنعت در سال ۱۳۹۹ توانسته به رشد تولید 
دست یابد. حسن روحانی با تاکید بر پیروزی ملت 
ایران در جنگ اقتصادی، گفت: ارقام رشد تولید در 
بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر 
بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است که 
خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست ها وادار 
کرده است و با توجه با مذاکرات اخیر انجام شده در 
وین، به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم ها 
وفق برجام اعالم کرده انــد. ما به مذاکرات تا توافق 
نهایی ادامه خواهیم داد. وی تصریح کرد: صنعت 
خودرو که در سخت ترین شرایط، توانسته مقاومت 
کند و تولید خود را افزایش دهد، قطعا با تغییر شرایط 
و گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش 
هزینه مبادله، فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد 
و رشد و توسعه خود را در محیط اقتصادی متعادل تر 
ادامه خواهد داد. سیاست دولت نیز حمایت از این 
صنعت و تقویت توان رقابتی خودروسازهای داخلی 
خواهد بود. همچنین در جلسه امروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، پیشــنهادهای تکمیلی درمورد 
بهبود شرایط در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی و 

تصمیم گیری قرار گرفت.

 رشــد انــدک دالر در کانال
۲۲ هزار تومان

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشته )یکشنبه، 
دوم خردادماه( با ۴۹ تومان افزایش نســبت به روز 
کاری گذشته به رقم ۲۲ هزار و ۳۹۴ تومان رسید. 
قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ روز گذشته با ۴۰ 
تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۷ 
هزار و ۴۲۱ تومان رسید. روز گذشته قیمت خرید هر 
دالر ۲۱ هزار و ۹۵۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶ 
هزار و ۸۷۸ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر 
در بازار متشکل ارزی ۲۲ هزار و ۴۰۵ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۲ هزار و ۱۸۳ تومان اعالم شد.  همچنین 
نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۳۳۳ تومان و 
نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۶۳ تومان اعالم شد. در 
سامانه سنا نیز دالر ۲۲ هزار و ۱۴۵ تومان و یورو ۲۶ 
هزار و ۹۶۷ تومان قیمت خورده است. همچنین در 
سامانه نیما در معامالت روز گذشته، حواله یورو به 
قیمت ۲۵ هزار و ۷۰ تومان فروخته و حواله دالر به 

قیمت ۲۰ هزار و ۵۸۸ تومان معامله شد.

قالیباف:
 آژانس حق دسترسی به دوربین های 

سازمان انرژی اتمی را ندارد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:آژانس بین 
المللی انرژی اتمی حق دسترسی به دوربین های 
سازمان انرژی اتمی را ندارد.  علیرضا سلیمی در 
جلسه علنی امروز مجلس شــورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی،گفت: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی سه ماه فرصت داشت که به تعهدات خود عمل 
کند اما اینگونه نشد و روز گذشته هم فرصت قانونی 
آنها به اتمام رسید. به گزارش انتخاب، وی بیان کرد: 
بر اساس قانون باید کلیه تصاویر و فیلم هایی که 
توسط دوربین های سازمان انرژی اتمی ضبط شده 
است، پاک شود و انتظار ما از رئیس سازمان انرژی 
اتمی این اســت که هر چه سریع تر خبر دهد که 
فرصت آژانس تمام شده و ذخیره تصاویر و فیلم ها 
پاک شده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نباید اجازه 
دهیم که نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها مانند قانون اقدام متقابل در اجرای 
برجام شــود چرا که آن قانون به خوبی اجرا نشد. 
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
خطاب به قالیباف، گفت: به رئیس سازمان انرژی 
اتمی دستور دهید در این زمینه تاخیر نکند و باید 
ذخایر فیلم ها و تصاویر در دوربین های سازمان 
انرژی اتمی حذف شود و همه باید بدانند مجلس 
به اجرای قانون تاکید دارد و مجلس یازدهم مانند 
مجلس قبلی نیست. وی بیان کرد:فرصت سه ماهه 
آژانس تا اول خرداد ماه بود و بر این اساس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و 
اطالعات سازمان انرژی اتمی را ندارد و روز گذشته 

هم در این باره بحث و تصمیم گیری شد.

اخبار
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گزارش های رسمی نشــان می دهد که در ماه گذشته شش گروه 
خوراکی افزایــش هزینه بیش از ۷۰ درصــدی را به خانوار تحمیل 
کردند. به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ با افزایش تورم در سه شاخص 
ماهانه، ساالنه و نقطه به نقطه در فروردین ماه کلید خورد و به نحوی 
بود که تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان افزایش هزینه خانوارها در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل است تا مرز ۵۰ درصد پیش رفت.
گزارشی که اخیرا در رابطه با تورم اردیبهشت ماه منتشر شد از این 
حکایت داشت که روند افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و حدود 
۲.۶ کاهش داشته است، ولی تورم ساالنه همچنان به روند افزایشی 

ادامه داده و با رشد بیش از دو درصدی به ۴۱ درصد رسیده بود.

افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه خانوارها
اما بررسی جزئیات گزارش تورم در اردیبهشت ماه نشان می دهد که 
هزینه خانوارهای ایرانی در تامین کاال و مواد خوراکی نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته ۴۶.۹ درصد به طور متوسط افزایش دارد.

روغن و چربی ها همچنان در صدر گرانی
در این افزایش شش گروه کاالیی باالی ۷۰ درصد گران شده است؛ به 
طوری که »روغن ها و چربی ها« مانند ماه های قبل همچنان بیشترین 
افزایش هزینه را برای خانوارها داشــته و ۱۰۸.۸ درصد گران شده 
است. این در حالی است که اخیر هم وزارت صمت افزایش حدود ۳۰ 

درصدی قیمت روغن را اعالم کرده است.
در ســایر اقالم نیز گروه »چــای، قهوه، کاکائو، نوشــابه و آبمیوه« 
۷۸.۴، »شــیر، پنیر و تخم مرغ« ۷۵.۳، »ماهــی و صدف داران« 
۷۳.۱، »گوشت قرمز و ماکیان«۷۲.۹ و گروه »گوشت قرمز، سفید و 

فرآورده های آن« نیز ۷۲.۹ درصد گران شده است.

 ارزانی موبایل تورم ارتباطات را کاهش داد
کمترین میزان افزایش قیمت کاال نسبت به پارسال مربوط به گروه 
ارتباطات است که ۱۳.۸ اعالم و البته تورم ماهانه آن نیز منفی شده 
است ، در این گروه قیمت تلفن همراه موثر است که بازار در ماه اخیر 

شاهد کاهش قیمت تلفن همراه و سایر اقالم این گروه و حتی فعاالن 
بازار از به کف رســیدن قیمت ها خبر داده بودند. در ســایر کاالها 
نیز می توان به افزایــش هزینه ۶۹.۶ درصدی گروه »شــکر، مربا، 
عسل و شکالت و شیرینی«، رشــد ۶۷.۶ درصدی میلمان و لوازم 

خانگی«اشاره کرد.

کدام کاالها ارزان شد؟
اما در فاصله فروردین ماه تا اردیبهشــت ماه برخــی کاالها با تورم 
منفی مواجه شــدند که می توان به نــان و غالت بــا ۱.۲-درصد، 
گوشــت قرمز، ســفید و فرآورده هــای آن ۰.۴-،گوشــت قرمز و 
ماکیان ۰.۸ -درصد، شــیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۵-،میوه و خشکبار 
۱۰.۳-،ســبزیجات  ۰.۹ - و ارتباطات ۱.۵ درصد اشــاره کرد. در 
رابطه با تورم ســاالنه نیز بیشــترین میزان به گروه حمل و نقل با 
 ۶۵.۱، روغن و چربی ها ۶۱.۳ و مبلمان و لوازم خانگی با ۵۳.۷ درصد 

اختصاص دارد.

گرانی باالی ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
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گروه اقتصاد ایران وجهان
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افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )یکشنبه( در بازار تهران با افزایش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید.

همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.  عالوه بر این، در 
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۴ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار 

و ۸۸۱ دالر و ۶۰ سنت فروخته شد.
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رئيس اتحاديه کفش دســت دوز تهران اظهار داشــت: 
ميزان مصرف کفش براي هر فرد در کشور در سال حدود 
سه جفت است اما متاسفانه مردم به دليل نداشتن توان 
اقتصادي، گاهي فقط در سال يک جفت کفش مي خرند.

رسول شــجري، رئيس اتحاديه کفش دستدوز تهران با 
اشاره به مشــکالت اين صنف گفت: حدود ۶ هزار واحد 
صنفي در حوزه کفش در تهران فعال هستند و ۶۵ هزار نفر 
در اين واحدهاي صنفي مشغول به کار مي باشند که ۲۰ 
هزار واحد صنفي به صورت صنعتي کفش را توليد ميکنند. 
متاســفانه ما در صنعت کفش دچار مشــکالت زيادي 
هستيم که برخي از آنها به قوانيني بازميگردد که در ۴۰ 
سال گذشته تغييري نکرده است. وي ادامه داد: متاسفانه 
از توليدکننده در حوزه کفش حمايت نشــده و عدم اين 
حمايتها باعث شده تا شاهد تعطيلي برندهاي شناخته 
شدهاي همچون ملي، وين و بال باشيم در واحدهاي صنفي 
کفش دستدوز نيز سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدي 

توليد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بوديم. رئيس اتحاديه 
کفش دســتدوز ادامه داد: مشکل اصلي توليدکنندگان 
کفش دستدوز و کاهش توليد، گران بودن مواد اوليه در 
بازار است و اين افزايش قيمت مواد اوليه و نبوِد آن در بازار 
باعث شده تا توان رقابت توليدکننده داخلي با محصوالت 
بيکيفيت خارجي کاهش پيدا کند.وي ادامه داد: البته اين 
روزها ورود کفش به صورت قاچاق و به شــکل محصول 
نهايي کاهش پيدا کرده است البته قاچاقچيان هميشه به 
دنبال ترفندهاي جديدي براي وارد کردن کاالهاي خود 
هستند. شجري افزود: بيماري کرونا در دو سال گذشته 
مزيد بر علت شده و علي رغم وعده هايي که مسئوالن براي 
حمايت داده بودند هيچ حمايتي صورت نگرفته و نه تنها 
به اعضاي ما تسهيالتي پرداخت نشده بلکه اداره ماليات 
و بيمه مانند گذشته مطالبات خود را وصول ميکردند و 
بانکها نيز هيچ تسهيالتي ارائه نميکردند و به دليل نبود 

مواد اوليه نيز بسياري از کارگاه ها نيمه تعطيل است.

آینده  خودرو  با آزادسازی واردات
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو 

هدف خودروسازان از ارسال نامه آزادسازی واردات خودرو به مجلس صرفا خلع سالح کردن منتقدان خود بوده است. خودروسازان در اين نامه قصد داشتند تا به مردم بفهمانند توقف واردات خودرو از جانب ما و به دليل حمايت از ما نبوده 
است. البته اين ادعا درست است چراکه توقف سه سال و نيم واردات خودرو نه به دليل حمايت از خودروسازی داخلی بلکه به دليل کمبود ارز بوده و هيچ ارتباطی به حمايت از خودروسازان ندارد. 

البته منتقدان از همين حرکت هم سواستفاده کرده اند و عنوان می کنند خودروسازان قصد واردات خودرو دارند در صورتيکه خودروساز پولی ندارد که برای واردات اختصاص دهد. اما حتی اگر واردات خودرو آزاد هم بشود کسی ارزی 
برای تخصيص به واردات ندارد و منابع ارزی پيش خور شده اند. اما نکته اينجاست که اگر واردات خودرو آزاد هم بشود قيمت ارز باال خواهد رفت و سود آن به جيب عده ای دالل می رود. چراکه خودروی ارزان که وارد نخواهد شد. پورشه 

و بی ام دبليو و در نهايت سانتافه وارد می شود که باز هم خريداران خاص دارد.
به طور کلی واردات خودرو برای پولدارها است و برای مردم عادی نخواهد بود. بسياری از افراد مدعی هستند که به خاطر مردم می خواهند واردات خودرو را آزاد کنند. منظور اين افراد هم عامه مردم است و نه ثروتمندان. اما همان سال 
۱۳۹۰ که واردات خودرو آزاد بود، تبعاتی ايجاد کرد و ثروتمندان همچنان خودروهای لوکس خريداری کردند. بنابراين آنچه که برخی آقايان ادعا می کنند، در کشور ما تجربه شده و به هيچ عنوان با شرايط جنگی فعلی تناسب ندارد. 
البته که بايد گفت هيچ ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد که به طور مثال، واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همين االن می توان قول داد که هيچ خودرويی قابل رقابت با خودروهای 
ايرانی با تيراژ باال و قيمت پايين وجود ندارد. درست است که با آزادسازی واردات، قيمت برخی خودروها پايين خواهد آمد و به طور مثال يک خودرو يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومانی به ۸۰۰ ميليون تومان خواهد رسيد اما چه دردی 

از مردم عادی  و اقشار ضعيف جامعه که در حال حاضر توان خريد ارزان ترين خودروها را هم ندارند، دوا خواهد کرد.
اينجاست که نبايد به خودروساز انگ ناتوان بودن در توليد را زد. نبايد عيب انحصار را به هم پيشانی خودروسازان زد. نبايد بگوييم که به دليل مونتاژ کار بودن نتوانسته اند محصول تازه ای به بازار عرضه کنند چراکه با اينکه تحريم و نبود 
ارز را داريم همينکه توليد متوقف نشده جای شکر دارد. با ۸۰ هزار ميليارد تومان زيان رسمی اين سه ساله خودروسازان خود را به هر سختی و زحمتی بوده تا به امروز حفظ کرده اند. همچنين در اين شرايط از نظر فنی ثابت کرده اند که 
می توانند توليد کنند و اگر فضا برای آنها مهيا شود می توانند محصوالت تازه ای توليد و عرضه کنند. قيمت خودرو در حال حاضر اصال گران نيست. نارضايتی از قيمت خودرو به دليل رشد نامناسب درآمدهاست. بايد مسووالن کاری 

کنند که درآمدها باالتر رود و خودرو متناسب با درآمد شود. همچنين افزايش کيفيت توليد نيز نبايد فراموش شود. 
اما مشکل ديگر مربوط به قيمتگذاری دستوری در بازار خودرو است. آزادسازی قيمت خودرو درست است و بســاط رانت خواری و پخش رانت و پولپاشی حذف می شود. صنعت خودرو سودده می شود و قيمت خودرو اينچنين 
 افزايش پيدا نخواهد کرد. در حال حاضر ۲۰۰ درصد سود در خريد خودرو از خودروساز است چراکه با قيمت های دستوری نرخ خودرو را پايين نگه داشته اند و خودروســاز را به ضرر و زيان انداخته اند برای همين در بازار با ارزش 

واقعی خودرو مواجه هستيم. 

در حالی که دو خودروساز 
برای آزادســازی واردات 
خــودرو به مجلــس نامه 
نوشــته اند يک کارشناس 
صنعت خودرو معتقد است 
که هدف خودروســازان از ارســال نامه آزادسازی 
واردات خودرو به مجلس صرفا خلع ســالح کردن 
منتقدان خــود بوده اســت.  به عقيــده کاکايی 
خودروســازان در اين نامه قصد داشتند تا به مردم 
بفهمانند توقف واردات خودرو از جانب ما و به دليل 

حمايت از ما نبوده است.
پس از گذشــت ســه ســال و نيــم از ممنوعيت 
واردات خودرو، حــاال موضــوع واردات خودرو از 
سوی دو خودروســاز بزرگ کشــور مطرح شده 
اســت. اين در حالی اســت که اقــدام ممنوعيت 
واردات به بهانه ســاماندهی صنعت و بازار خودرو 
 و بــه منظور ايجاد تعــادل در بازار خــودرو انجام 

گرفته است. 
اين در حالی است که چند هفته ای است که اصراری 
هم از ســوی برخی نمايندگان مجلــس مبنی بر 
آزادســازی واردات خودرو برای رقابتی کردن بازار 
مطرح شــده اســت. بايد توجه کرد که توليد يک 
خودرو در داخل با احتساب قطعات و مواد اوليه در 
مجموع بيش از ۲۰۰۰ دالر ارزبری نخواهد داشت 

که از اين ميزان حــدود ۳۰ درصد مواد اوليه و ۳۳ 
درصد هم قطعات الکترونيک است؛ فلذا سهمی که 
متعلق به خودروساز است، بيش از ۳۷ - ۳۶ درصد 

نخواهد بود.
محمدرضا نجفی منش، رئيس انجمن صنايع همگن 
نيرو محرکه و قطعه سازی در اين رابطه می گويد: با 

کدام منطق می توان توجيه کرد که با ۲۰۰۰ دالر 
 CKD خودرو داخلی توليد کرد يا از واردات قطعات
و منفصله و با مونتاژی که بــرای هر خودرو حدود 
۸۰۰۰ دالر ارز مصرف خواهد شــد، خودرو توليد 
کرد يا يک خودرو کامل وارد کرده و حداقل ۱۵ تا 
۲۰ هزار دالر صرف کرد؟ در نهايت هم مسئوالن و 

عقال بايد تصميمی اتخاذ کنند که در اين شرايطی 
که در کشور با مشکالت ارزی دســت و پنجه نرم 
می شــود و با کمبود منابع ارزی روبرو هســتيم، 
صرف ۲۰ هزار دالر برای واردات خودرو منطقی تر 
 و به صرفه تر اســت يــا ۲۰۰۰ دالر بــرای توليد 

داخلی يک خودرو؟!

نامه دو خودروساز به مجلس برای آزادسازی واردات خودرو به سرانجام می رسد؟

خودروسازان  در تکاپوی آزادسازی قیمت ها
شایلی قرائی
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هنوز تابستان شروع نشده با 
قعطی های مکرر برق آن هم 
دو بــار در روز و بدون اطالع 
قبلی مواجه شــده ايم. يکم 
خــرداد ماه بــرق اکثر نقاط 
تهران ناگهان قطع شــد. بدون ارائه جدول قطعی برق 
و بدون اينکه حتی به بيمارســتان ها خبری داده شود. 
وزارت نيرو علت قطعی برق را کمبــود آب اعالم کرده 
است. حال سوال اين اســت با اطالع از اين کمبود و با 
توجه به اهميت وجود برق در درمان بيمارســتان ها و 
بيمارانی که در خانه ها تحت درمان هستند، امکان ارائه 

جدول برق نبود.
از سوی ديگر شــمار زيادی از مردم برای چندمين روز 
متوالی با قطع برق مواجه شــده اند. عــالوه بر تهران از 
بعضی شهرهای ديگر از جمله شيراز هم خبر رسيده که 

برق "بدون اطالع قبلی" قطع شده است.
اين در حالی است که در روزهای گذشته گزارش های 
زيادی از سوی شهروندان ساکن شهرهای تهران و ديگر 
شهرهای کشور در شبکه های اجتماعی منتشر شده که از 

قطع برق »بدون اطالع قبلی« شکايت کرده اند.
در همين حــال، وزارت نيرو »جداول خاموشــی های 
برنامه ريزی شده« در دو استان البرز و خراسان رضوی 
را منتشر کرده و وضعيت خاموشــی برق درباره »بقيه 
استان ها در انتظار تصميم گيری است«. اميدعلی مرآتی، 
مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه، نيز 
گفته است که »احتمال خاموشی های طوالنی مدت با 

برنامه در تابستان امسال وجود دارد«.
شرکت توانير اعالم کرده تراز توليد برق در ايران بر هم 
خورده و پنج هزار مگاوات کمبود وجود دارد. مصطفی 
رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق، در اين رابطه 
گفته است  برای جلوگيری از خاموشی مراکز استخراج 
بيت کوين که بــه آنها مراکز "ماينينــگ مجاز" گفته 

می شود، در ســاعات پرمصرف خاموش خواهند شد. 
بسياری از مراکز اســتخراج "مخفی" و "غيرقانونی" 
هستند که دولت از شــهروندان خواسته آنها را معرفی 

کنند.
بعضی از رسانه ها قطع برق را به مراکز استخراج رمز ارز 
بيت کوين نسبت می دهند؛ اما مشکالت کمبود برق در 
فصل های گرم سال از ســال ها قبل ادامه داشته است. 
هرچند امسال در زمستان هم ايران شاهد قطعی های 
گســترده بود که به اســتخراج بيت کوين نسبت داده 
می شد. استخراج کنندگان رمزارزها برای فعاليت نياز به 
برق ارزان قيمت دارند؛ از همين رو در ايران از تعرفه هايی 
نظير کشاورزی، خانگی و صنعتی استفاده می کنند که 

فشار مضاعفی را بر سيستم توزيع برق وارد می کند.
اما مصطفی رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق 
در اين رابطه به "کسب و کار" گفت: مزارع بيت کوين 
موجب خاموشی های گســترده در تهران شده اند و به 
همين دليل درروزهای گذشته اعالم کرديم که اين مزارع 

بايد خاموش شوند. همچنين پيرو اطالع قبلی افرادی که 
به صورت غيرقانونی اقدام به استخراج بيت کوين کرده اند 
در صورت کشف با جرايم بسيار بااليی روبرو خواهند شد. 
رجبی مشــهدی افزود: يکی از علت هــای قطعی برق 
ماينينگ غيرمجاز است و با کسانی که به طور غيرمجاز 
ماينينگ می کننــد و يکی از داليل خاموشــی تهران 
بوده اند به شدت برخورد می شــود و دستگاه های آنان 

توقيف می شود.
ســخنگوی صنعت برق در ادامه خاطرنشان کرد: برای 
هر استان يک سقف مصرف تعريف شده است که بايد 
با اقدامات مديريت مصرف، ميزان مصرف خود را کاهش 
دهند. در صورتی که ميزان مصرف از توليد تعيين شده 
کمتر باشد محدوديتی ايجاد نخواهد شد اما استان هايی 
که موفق به انجام اين کار نشوند متحمل خاموشی در 

برخی مناطق می شوند.
رجبی مشهدی گفت: مشترکان تهرانی از طريق پيامک 
مطلع می شوند که چه ســاعاتی از شبانه روز برق قطع 

خواهد شد.مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت 
برق درباره نحوه پرداخت خسارات لوازم خانگی به علت 
قطعی برق گفت: شــرکت های برق منطقه ای ساعات 
محدوديت استفاده از برق را از طريق سايت، سامانه »برق 

من« و در تهران از طريق پيامک اطالع رسانی می کنند.
او ادامه داد: برای مشترکان تهرانی از طريق پيامک اطالع 
رسانی انجام می شود که در چه ساعاتی از روز برقشان 

قطع خواهد شد تا با اطالع رسانی به مشکل بر نخورند.
ســخنگوی صنعت برق کشــور اضافه کرد: متاسفانه 
تجهيزات صنعت برق کشور به دليل استفاده از ماينر های 
غيرمجاز در معرض خطر هستند به طوری که سرقت 
کابل، سوختن فيوز و غيره نيز اتفاق افتاده است که اين امر 
هم در خاموشی بی اثر نبوده است. رجبی مشهدی تصريح 
کرد: در صورتی که مشترکان بخش خانگی وسايل ها به 
دليل نوسانات برق دچار آسيب شوند در وهله نخست بايد 
در اپليکيشن برق من ثبت نام کنند پس از کارشناسی 

خسارت پرداخت خواهد شد.

موج انتقادات از قطع گسترده برق در كشور باال گرفت

  مزارع بیت کوین به جان شبکه برق افتاده اند
پرداخت خسارت قطعی برق با ثبت نام در اپلیکیشن  برق  من

شایلی قرائی
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رئيس اتحاديه مشاوران امالک تهران با بيان اين که 
دولت در خصوص گراني مسکن آدرس اشتباه مي دهد، 
گفت: در اين شرايط حق الزحمه مشاوران امالک را 
نصف کردند.مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه 
مشاوران امالک تهران اظهار کرد: در دولت يازدهم و 
دوازدهم، اقدام قابل توجهي براي بخش مسکن انجام 
نشد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تورم بيش از ۵۵۰ درصد 

را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند.
وي با بيان اينکه در اين دوره برنامه مشــخصي براي 
ساختوساز وجود نداشت، افزود: از سوي ديگر دولت 
با کاهش نرخ کميسيون مشاوران امالک، بازار مسکن 
را دچار اختالل کرد.خســروي يادآور شد: از جمله 
کارهايي که منجر به تضعيف بازار مسکن شد تصميم 
معاون اول رييس جمهــور مبني بر کاهش نرخ حق 
الزحمه مشاوران امالک بود. اين کار انگيزه فعاليت را 
از اين صنف گرفت. مشاوران امالک به عنوان داللت 
کننده نقش مهمي در کاهش قيمت مسکن دارند و هر 
نوع فشار به اين صنف اثراتش را به شکل رشد قيمت 

مسکن نشان مي دهد.
رئيس اتحاديه مشــاوران امالک تهران با بيان اينکه 
متاسفانه آدرس اشتباه درخصوص مقصر گراني بازار 
مسکن دادند، تاکيد کرد: دولت ابتدا ادامه طرح مسکن 
مهر را متوقف و مسکن اجتماعي را مطرح کرد اما هيچ 
اقدامي در اين زمينه انجام نشد. مسکن ملي هم دير 
به اجرا رسيد. اما علت اصلي گراني ها در بازار مسکن 
به تالطمات اقتصاد کالن و افزايشنرخ ارزمربوط مي 
شــود، بعد دالر ۴۲۰۰ توماني را ايجاد کردند که به 

توليد رانت منجر شد.
قلي خسروي اضافه کرد: پس از افزايش قيمت همه 
کاالها از جمله مسکن و به اين دليل که توانايي کنترل 

بازارها را نداشتند به کارهاي نمايشــي روي آورده 
شد. بهعنوان مثال به دســتور آقاي جهانگيري نرخ 
کميسيون دفاتر امالک از نيم درصد به ۲۵ صدم درصد 
کاهش يافت که به نوعي رفــع تکليف بود و به نظرم 
مي خواستند نشان دهند دفاتر امالک مقصر گراني 
هستند اما مردم بهتر از هرکسي علت گراني مسکن را 
ميدانند. وي بيان کرد: در اين شرايط برخي مسئوالن 
دولت فعلي براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا 
شده اند. سوال اين است که اگر برنامه خوبي دارند چرا 
در هشت سال فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم 

ارايه ندادند؟
خسروي با اشاره به وظيفه دولت درخصوص خانه دار 
کردن اقشار جامعه با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسي 
گفت: دولتها موظفند به ايــن اصل مهم و بخصوص 
تامين مسکن اقشار پايين توجه کنند. اما وقتي شما 
با تورم ۵۰ درصد مواجه هستيد چطور مي خواهيد 
بازار مسکن را کنترل کنيد؟ مگر اينکه مجبور شويد 
طرح هايي مثل مسکن اجتماعي يا اقدام ملي را روي 
ميز بگذاريد که اولي از حد شــعار فراتر نرفت.رئيس 
اتحاديه مشاوران امالک تهران درباره راهکار کنترل 
بازار مسکن گفت: دولت بايد بخش خصوصي واقعي 
را به کار بگيرد. هماکنون اقتصاد کشور کامال دولتي 
است؛ در حالي که با توجه به کارنامه مسکن مهر، عدم 
توانايي دولت ها در ساخت و ساز به اثبات رسيده است. 
البته معتقدم مسکن مهر طرح بدي نبود و در زمان 
خودش مقداري بازار مســکن را کنترل کرد اما اين 

پروژه بد اجرا شد.
خسروي با بيان اينکه بخش مســکن با ۱۸۴ شغل 
کليدي در ارتباط اســت افزود: رونق بازار مسکن به 

معناي گردش اقتصادي و ايجاد اشتغال است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
لوازم خانگي که به کشــور قاچاق مي شوند به هيچ 
عنوان گارانتي ندارند.اکبــر پازوکي، رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران اظهار کرد: متاسفانه 
همچنان حجم ناچيزي از نياز بازار لوازم خانگي کشور 
از طريق کاالهاي خارجي و وارداتي تامين ميشود که 

اين کاالهاي خارجي به دو دسته تقسيم ميشوند.
وي افزود: دسته اول پس از اعمال ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي به کشور وارد شدهاند که هيچ مشکلي در 
خصوص فروش آن ها وجود ندارد و توسط شرکت هاي 
معتبر گارانتي هاي معتبر را دريافت مي کنند.رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران بيان کرد: 
دسته دوم پس از اعمال ممنوعيت و به صورت قاچاق 
به کشور وارد شده اند که هيچ اعتباري براي آنها وجود 

ندارد ضمن اينکه خريد و فروش آنها ممنوع است.

پازوکي با اشاره به گارانتي کاالهاي قاچاق ادامه داد: 
هيچ يک از کاالهايي که به صورت قاچاق به کشــور 
وارد مي شوند، گارانتي معتبر ندارد و نمي توانند داشته 
باشند.او با ذکر اين مطلب که مردم بايد توجه زيادي 
هنگام خريد لوازم خانگي قاچاق داشته باشند، تصريح 
کرد: مردم توجه داشته باشــند که کد شناسه لوازم 
خانگي خارجي را قبل از خريد در سامانه جامع تجارت 
در بخش استعالم کاال وارد کنند و از قاچاق يا قانوني 

بودن آن اطمينان حاصل کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران ابراز 
کرد: در صورتي که کاال قاچاق باشــد، پس به هيچ 
عنوان گارانتي معتبر ندارد، اما براي اطمينان از گارانتي 
کاالهاي داخلي خريداران بايد محصول مورد نظر را 
پيش از خريد از اتحاديه استعالم بگيرند که اين امر به 

صورت تلفني نيز انجام مي گيرد.

دبيرکل اتاق اصناف ايران گفــت: بيش از ۷۰ درصد 
کاالی وارداتی و ۹۰ درصد محصوالت صنايع بزرگ 
کشور از طريق شــبکه عمده فروشی و خرده فروشی 

توزيع می شوند.
محمدباقر مجتبايی در نشست بررسی توانمندی ها و 
انتظارات اتاق اصناف از سازمان توسعه تجارت و رايزنان 
بازرگانی، با اشاره به اهميت نياز سنجی بازارهای هدف 
محصوالت صنفی دارای اولويت صادراتی در کشورهای 
هدف گفت: جايگاه بنگاه های کوچک و متوســط در 
اقتصاد جهان و نقشی که برای شکوفايی در کشورهای 
توسعه يافته ايجاد کرده اند بسيار مورد اهميت است و 
بنگاههای اقتصادی ايران برحسب نوع بنگاه به چهار 
گروه خرد )يک تا ۹ نفر(، بنگاه های کوچک )۱۰ تا ۴۹ 
نفر(، بنگاه های متوســط )۵۰ تا ۹۹ نفر( و بنگاه های 

بزرگ )۱۰۰ نفر به باال( را شامل می شود.
دبيرکل اتاق اصناف ايران با بيــان اينکه ۹۸ درصد 
بنگاه های ايران در سطح کوچک و متوسط هستند، 
تاکيد کرد: بيش از ۷۰ درصــد کاالی وارداتی و ۹۰ 
درصد محصوالت صنايع بزرگ کشور از طريق شبکه 
عمده فروشی و خرده فروشی اصناف توزيع می شود.
مجتبايی با تاکيد بر مراحل شناســايی رســته های 

توليدی صنفی دارای اولويت صادراتی اصناف ايران، 
اظهار داشت: اين نهاد جهت شناسايی و برنامه ريزی 
حمايتی از صنوف توليدی اقدامات الزم را انجام داده 
اســت و در اين مســير تمرکز بر واحدهای توليدی 
که دارای ظرفيت بالقوه و بالفعل صادراتی هســتند، 
نظير صنف چرم، کيف و کفش، پوشاک، زيور االت و 
ســنگ های قيمتی، صنايع چوبی و مبلمان و برخی 
رســته های خدمات فنی مانند تعميــر خودروهای 

سنگين و نيز تأسيسات قرار گرفته است.
دبيرکل اتاق اصناف ايران با اشاره به انتظارات اصناف از 
رايزنان بازرگانی، تصريح کرد: اطالع رسانی به موقع در 
خصوص آخرين تحوالت و پيش بينی تغييرات وضعيت 
اقتصادی و اجتماعی از کشورهای هدف، ارائه قوانين و 
مقررات و استاندارهای ورود کاال، بازاريابی و مذاکره با 
واردکنندگان عمده کاال، اخذ سفارش خريد، پيگيری 
تا صادرات از جمله انتظارات اصناف از رايزنان بازرگانی 
است. وی تاکيد کرد: ارائه گزارش های تحليلی از وضعيت 
رقبا و استفاده از ارتباطات يکپارچه بازاريابی برای ايجاد 
تعامل بين بنگاه های صنفی ايران با تجار کشــورهای 
هدف به منظور همکاری های تجاری و اقتصادی از سوی 

رايزنان بازرگانی بسيار حائز اهميت است.

رئیس اتحاديه مشاوران امالک تهران:

دولت روحاني ۸ سال درباره مسکن آدرس اشتباه داد

مردم توان اقتصادي براي خريد کفش را ندارند

لوازم خانگي قاچاق، گارانتي ندارد

دبیركل اتاق اصناف ايران:

۹۰درصد محصول صنايع بزرگ و ۷۰ درصد واردات توسط اصناف توزيع می شود
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معرفی دو تيم برتر رويــداد نوآورانه فناوری های 
كتابخانه

تیم های برتر رویداد نوآورانــه "لیبتک ۲" با موضوع چالش تشــخیص موضوع 
)Topic Detection( معرفی شدند. رویداد نوآورانه »لیبتک ۲« از سوی مرکز 
نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
با موضوع چالش تشخیص موضوع )Topic Detection(، در حوزه فناوری های 
کتابخانه ای و استفاده از هوش مصنوعی به منظور پردازش داده و شناسایی موضوع 
و در راستای استفاده از ظرفیت های موجود به منظور رفع نیازهای کتابخانه ملی 
و با هدف ایجاد محیطی برای رشد و توسعه کسب و کارهای داده محور و مبتنی بر 
هوش مصنوعی برگزار شد. در مراسم اختتامیه این رویداد دو تیم "راهکار پردازش 
ژرف"، "دادماتک" و همچنین رضا یگانگی و محمد صدر، درخصوص فعالیت های 
خود توضیحاتی ارائه دادند و بر اساس رای داوران تیم دادماتک تیم دوم و راهکار 
پردازش ژرف به عنوان تیم برتر معرفی شدند.در این مراسم مظفر پاسدار شیرازی، 
معاون توسعه مدیریت و منابع ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به 
تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه فناوری بالک چین و استفاده 
آن در کتابخانه ملی، گفت: در آن زمان به ویژه در مجموعه سازمان اسناد کتابخانه 
ملی نگاه خیال گونه به این موضوع داشتند. کمی بعد با همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات پیرو تفاهم نامه ای که با این وزارتخانه امضا شد شروع به تنظیم 
برنامه نوآوری برای ســازمان اســناد و کتابخانه ملی کردیم.وی ادامه داد: ما یک 
ضرورت انکار ناپذیری را در درون مجموعه احساس می کردیم و آن هم این بود که 
خدمات دیجیتال و سیل گسترده منابع دیجیتالی که روز به روز زاده می شود؛ اگر 
بخواهیم ماموریت های کتابخانه ملی را با اقتضائات امروز بازتعریف کنیم، وظیفه 
داریم که همه منابع الکترونیک را گردآوری، پردازش و سرویس دهی کنیم. اگر بنا 
بود این وظایف را در باب کتاب و مجله و... انجام دهیم و همچنین اگر می خواستیم 
به نحو احسن سرویس دهی کنیم باید به جد تعداد نیروهای سازمان و بودجه آن را 
افزایش می دادیم؛ ولی امکان این امر وجود نداشت، اما ضرورت استفاده از تکنولوژی 
بسیار احساس می شد.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران با اشاره به برگزاری اولین رویداد استارت آپی در تیر ۹۸ خاطر نشان کرد: ما 
در این رویداد متوجه شدیم در کنار این که گروه های استارت آپی به ما کمک کرده 
و چالش های ما را برطرف می کنند، ما به عنوان بزرگترین گنجینه منابع فارســی 
جهان به خوبی می توانیم به آن ها کمک کنیم و عدم رشــد زبان فارسی در هوش 
مصنوعی را حل کنیم. از این رو برنامه نوآوری را مفصل تــر و جدی تر گرفتیم؛ با 
حمایت معاونت علم و فناوری ریاســت جمهوری مرکز نوآوری و توسعه کسب و 
کارهای داده محور را افتتاح کردیم و امیدواریم این  مرکز به عنوان بازوی تعامل با 
گروه های فناور و استارت آپ ها بخشی از چالش های سازمان را با رویکرد فناورانه 
حل کند.اشرف بروجردی، رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به 
چشم انداز سند ۱۴۰۰ عنوان کرد: آنچه که در این ســند آمده است، این بود که 
کشور ایران بتواند در این سال به عنوان کشور برتر در منطقه از لحاظ علمی حضور 
داشته باشد و با روش علمی و دست یابی به تکنولوژی جدید بتواند در منطقه اول 
باشد. ولی علی رغم همه باورها و نگاه ها عملیاتی نشد و حتی در بحث علم خام نیز 
شاید در برهه هایی عقب ماندگی هایی داریم.بروجردی ماندگاری آثار جوانان خالق 
را حتمی دانست و گفت: ایران سرمایه عظیمی دارد که متاسفانه بسیاری از آن ها 
همچنان بکر و فراموش شده است و بهره الزم از آن ها برده نمی شود. امیدوارم روزی 
ایران با سربلندی نام خود را بین کشورهای توسعه یافته ثبت کند و این امر محقق 
نمی شود جز با مشارکت جمعی  و بهره گیری از دانش و تالش شما. امیدوارم گامی 
که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برداشته شد، به عنوان گام اولیه تلقی شود. به 
واقع مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران می تواند بهترین پایگاه برای جوانان برای عرضه خالقیت های خودشان باشد.

اطالعات 4.5 ميليون مسافر اير اينديا لو رفت
هکرها به سرورهای ایر ایندیا رخنه کرده و به اطالعات شخصی ۴.۵ میلیون مسافر 
این شرکت هواپیمایی دســت پیدا کردند.ایر ایندیا اعالم کرد اطالعات شخصی 
مسافرانی که در فاصله اوت ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۲۱ ثبت شده بودند، در این حمله 
سایبری لو رفت. این اطالعات شامل اطالعات کارت اعتباری و تماس و اطالعات 
پرواز آنها بوده است.پس از اطالعاتی که اوایل امسال درباره رخنه هکرهای چینی به 
بازار سهام و مختل شدن فعالیت شبکه برق بمبئی توسط آنها مطرح شد، این رخنه 
نگرانیهای جدیدی را مطرح کرده اســت. حمالت سایبری به تهدید رو به رشدی 
در ماههای اخیر تبدیل شده اند و هکرها موسسات تحقیقاتی در ژاپن و سازمانهای 
دولتی آمریکا، شرکتها و مراکز درمانی را هدف حمله قرار داده اند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، ایر ایندیا برای نخســتین بار در آوریل پی به این حمله برد و از آن زمان 
به اقدامات متعددی از جمله تحقیقات درباره این واقعه و ایمن کردن ســرورهای 

آلوده پرداخت.

جريان بسته های اينترنت رايگان انتخاباتی چيست؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده که به منظور ترویج تبلیغات 
انتخابات در فضای مجازی، بســته های اینترنت یک ماهه رایگان به همه 
مردم ایران عرضه می شــود.محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- در توئیتر نوشت: با تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با 
همکاری دکتر نوبخت، به منظور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای مجازی 
به جای تجمعات خیابانی و میدانی، بسته های اینترنت یک ماهه رایگان به 
همه مردم ایران عرضه می شود. جزئیات این طرح به زودی اعالم می شود.

این درحالی است که آذری جهرمی پیش از این هم درباره انتشار اخباری 
مبنی بر ارائه اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاســت جمهوری، توضیح 
داده بود: تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاســت جمهوری به 
معنای ارائه بسته اینترنت رایگان مصرفی نیست. منظور ارائه بسته امکانات 
تبلیغاتی در فضای مجازی اعم از ارتباط ویژه با مخاطبان در شــبکه های 
اجتماعی داخلی، تسهیالت ارتباطی، خدمات صوت و تصویر فراگیر و.. است 
که به کاندیدهای تائید صالحیت شده شورای نگهبان اختصاص پیدا می کند 
تا بتوانند از ظرفیت های کمپین های فضای مجازی برای تشریح برنامه های 
خود استفاده کنند.با شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ۱۳۹۸، به دلیل 
لزوم استفاده از اینترنت در فرآیند دورکاری و آموزش های آنالین، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در مقاطع مختلف اقدام به ارائه اینترنت رایگان 
کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همان زمان از ارائه یک بسته ۱۰۰ 
گیگابایتی اینترنت رایگان توســط ارائه دهندگان خدمات اینترنت ثابت 
خبر داد، همان زمان تلویزیون های اینترنتی فیلم ها و سریال های خود را 
برای مدتی به صورت رایگان عرضــه کردند و همچنین به صورت مقطعی، 
بسته های اینترنتی به دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاهی تعلق گرفت.

با وجود ایــن، حضور افراد در منــازل و افزایش ۱۰۰ درصدی اســتفاده 
مصرف دیتای کشــور، موجب کاهش کیفیت شــده بود که اعالم شــد 
اپراتورها به دلیل افزایش اســتفاده تعــداد کاربران برای ارائه ســرویس 
هم در الیه ی شــبکه هم در الیه ی فرکانس آماده نبودنــد. حاال باید دید 
بســته های اینترنتی که وزیر ارتباطــات به منظور تبلیغــات انتخاباتی 
 در نظر گرفته،  چه جزئیاتــی دارد و آیا باز هم منجر بــه کاهش کیفیت 

می شود یا خیر.

اخبار

باج ۴۰ میلیون دالری غول بیمه آمریکایی به هکرها
شرکت CNA Financial که یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه در آمریکاست، پس از یک حمله باج افزاری به هکرها ۴۰ میلیون دالر پرداخت کرد. شرکت CNA Financial رخنه به شبکه اش را اواخر مارس اعالم و در 

۲۱ مارس از یک حمله سایبری پیچیده خبر داده بود که سیستمهای خاص این شرکت را هدف گرفته بود. این شرکت از کارشناسان بیرونی و مقامات قانونی کمک خواسته بود که هر دو تحقیقاتی درباره این حمله انجام 
داده بودند.اما یک هفته پس از این حمله باج افزاری، شرکت CNA Financial پشت درهای بسته به مذاکره با هکرها پرداخته بود. هکرها در ابتدا ۶۰ میلیون دالر باج درخواست کرده بودند اما پس از این مذاکرات، 

این شرکت بیمه در اواخر مارس به آنها ۴۰ میلیون دالر پرداخت کرد که یکی از بزرگترین باجهایی بوده که تاکنون به هکرهای باج گیر پرداخته شده است.

بررســی ها نشــان می دهد 
اثرپذیری قیمــت ارزهای 
اظهــارات  از  مجــازی 
ثروتمنــدان و حجم باالی 
تخلفاتی نظیر کالهبرداری 
در ایــن بازار،ریســک باالتر و نوســانات بــه مراتب 
شدیدتری را به سرمایه گذار تحمیل کرده است.ارزهای 
مجازی در معامالت تســال، توییت هــا و برنامه های 
تلویزیونی مرتبــط، ارزش بیت کوین را ظرف کمتر از 
یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دالری عقب راند و نوسان 
سنگینی را به سرمایه گذاران دوج کوین تحمیل کرد.
برخی از کارشناســان و ســرمایه گذاران بازار رمزارز 
معتقدند، یکــی از ویژگی هــای ترغیب کننده برای 
ورود به این بــازار، غیرمتمرکز بــودن آن، بی تفاوتی 
ارزش دارایی نســبت بــه سیاســت های اقتصادی 
 دولت ها و ارزش گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل

 شبکه است.
بررسی ها نشــان می دهد، عالوه بر ذات شفافیت گریز 
»رمزارزها« که تخلفاتی نظیر کالهبرداری، پولشویی 
و مسدودی کیف پول ها را به دنبال داشته، اثرپذیری 
قیمت ارزهــای مجــازی از اظهــارات ثروتمندان، 
سهام داران عمده و نیز سیاســت گذاری اقتصادهای 
بزرگ، ریســک باالتر ســرمایه گذاری و نوسانات به 
مراتب شدیدتری را نســبت به شبکه های متمرکز به 
سرمایه گذار تحمیل می کند.گواه این ادعا، رخدادهایی 
همچون کاهــش چشــم گیر ارزش بیت کوین در پی 
اجرای بســته مالیاتی در آمریکا، ریزش شــدید انواع 
ارز مجازی در پی اظهارات ســرمایه گذاران برجسته، 
افزایش قیمــت جهانی طال با افول رمــزارز به عنوان 
دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کالهبرداری ها از 

سرمایه گذاران ایرانی است.
در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ در تازه ترین واکنش بــه پدیده ارزهای 
مجازی اظهار داشــت: توصیه می کنیــم هموطنان 
به دلیــل عدم اشــراف موجــود، در بــازار رمزارزها 
سرمایه گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه 
خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت 
اجرایی ندارند.همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم 
سایبری پلیس فتا با بیان این که تعداد تخلفات در حوزه 
رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه گذاری 

به صورت پانزی یکی از دام هایی است که کالهبرداران 
برای ســرمایه گذاران رمــزارز پهــن کرده اند. برخی 
کالهبرداری ها هم از طریق نرم افزارهای جعلی صورت 
می گیرد که اشــتراک آنان توســط فرد سرمایه گذار 
خریداری می شود. حتی دیده شــده کیف پول های 
رسمی نیز توســط این نرم افزارها که برخی از آنان در 

گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.
رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی ها گفت: در فیشینگ، 
ظاهر سایت جعلی مطابق ســایت اصلی بوده و صرفاً 
آدرس آن متفاوت اســت. در تبلیغات فضای مجازی 
آدرس این سایت های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته 
و مردم با ورود به این سایت ها، اطالعات حساب کاربری 
و یا حســاب بانکی خود را در اختیار کالهبرداران قرار 
می دهند.»درخواست بنده همچون گذشته این است 
که مردم سرمایه های خود را به بازارهای غیررسمی که 
هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.« 
این جدیدتریــن توصیه رئیس کل بانــک مرکزی به 
سرمایه گذاران بازار ارزهای مجازی است.البته همتی، 
در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی 
مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناســب واردات کاال 
ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم گری مبادالت ســایر 
رمز ارزها را نیازمند بررسی همه جانبه، جامع و منسجم 

دانست.
بانک مرکزی پیشــتر نیز در اطالعیه ای تحت عنوان 
»هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها« آورده است: 
»صرافی های مجاز و بانک هــا می توانند، در چارچوب 
ضوابط یاد شده نســبت به انجام پرداخت های ارزی 
بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل 
کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای 
دیگر مجاز نیست. لذا، به هم میهنان عزیز اکیداً توصیه 

می شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.«
در اطالعیــه مذکور تأکید شــده، بر اســاس مصوبه 
دولت، تمام مخاطــرات و ریســک های انجام تبادل 
هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین اســت.از سوی 
دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس 
بانک مرکــزی و وزیر اقتصاد با اشــاره بــه غیرمجاز 
بودن صرافی هــای دیجیتال، خواســتار اقدام جدی 
 بانک مرکزی در راســتای برخورد با ایــن صرافی ها 

شد.
در این نامه آمده است: »یکی از دغدغه های مهم فعاالن 
اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر 
مجاز بودن صرافی های دیجیتــال در حالی که بانک 
مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت 

یاری اعالم کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این 
سایت ها خودداری نمایند، همچنان شرکت های اصلی 
ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه 
در قالب IPG به این سایت ها خدمات می دهند. این در 
حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه های پرداخت 

به سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.«
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین ضمن اشاره 
به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه 
درگاه های پرداخت به سایت صرافی های دیجیتال که 
فاقد مجوز الزم بوده اند، نوشــت: »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.«
البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی در خصوص مسدود شــدن درگاه های 
پرداخت صرافی های رمزارزی توســط بانک مرکزی 
اظهار داشــت: »بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه 
مذکور از انجام هر اقدام شتابزده ای که این روزها شایعه 
شده است، خودداری می کند.«بررسی سیاست گذاری 
حوزه اقتصادی در سایر کشــورها نیز نشان می دهد، 
تاکنون هیچ کشــوری از نظر حقوقــی بیت کوین و 
ســایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنــوان پول به 
رسمیت نشــناخته اند و این مســئله حاکی از فقدان 
زیرســاخت حقوقی و قانونی به منظور رســیدگی به 
شــکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی 
از کشورها، قوانین بازدارنده ای در این خصوص وضع 

کرده اند.
اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس کل بانک مرکزی انگلیس 

در واکنش به باال گرفتن تب سرمایه گذاری در رمزارز، 
با اشــاره به این که ارزهای مجازی هیــچ ارزش ذاتی 
ندارند، هشــدار داده افرادی کــه در ارزهای مجازی 
سرمایه گذاری کرده اند، باید آماده از دست دادن پول 

خود باشند!
شــاید مهم ترین خبر بــازار ارزهای مجــازی برای 
ســرمایه گذاران داخلی اطالعیه اخیر مرکز بررســی 
جرایم سازمان یافته ســایبری باشد؛ جایی که اعضای 
»توکــن« غیرقانونی، بــدون پشــتوانه و غیرمعتبر 
BRG به اتهام اخــالل در نظام اقتصادی کشــور و 
با دســتور دادســرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر 
شدند. نداشتن پشــتوانه، تبلیغات شــعاری، تمرکز 
عمده ســرمایه در چند کیــف پول و ایجاد نوســان 
جهت تخلیه ســرمایه مردم، موج ســازی های جعلی 
و غیرواقعــی و همچنین قیمت ســازی جعلــی و.... 
 تنها بخشــی از شــاخصه های کالهبردارانــه پروژه

 BRG است.
از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معامالت رمزارز، 
انجمن بالکچیــن، انجمن فین تک و ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور اعالم کردند، ســینا استوی 
)ســکوی تبادل کریپتولنــد( عضو هیچ یــک از این 
تشــکل های صنفی و علمــی معتبربخش خصوصی 
حوزه بالکچین و رمز ارز کشور نبوده است.پیگیری ها 
نشان می دهد، عالوه بر محرز شــدن تخلفات رمزارز 
BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت 
و درگاه های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترســی 
 به کیف پول قشری از ســرمایه گذاران ایرانی رمزارز 

مسدود شده است.

بانك مركزی:

ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است
پليس: كسی پاسخگوی بازار رمزارز نيست

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

رئیس سابق بانک مرکزی چین تأکید کرد راه اندازی یوان 
دیجیتال استفاده از این ارز را در پرداخت های بین مرزی 
تسهیل می کند ولی هرگز جایگزین دالر به عنوان ارز برتر 
پرداخت بین المللی نمی شود. ژیائوچان ژو، رئیس سابق 
بانک مرکزی چین گفت کشورش هرگز قصد نداشته با 
ایجاد یک یوان دیجیتال، موقعیت دالر آمریکا را به عنوان 

ارز ذخیره بین المللی به چالش بکشد.
ژو گفت راه اندازی یوان دیجیتال استفاده از این ارز را در 
پرداخت های بین مرزی تسهیل می کند ولی چین هرگز 

قصد جایگزینی دالر را به عنــوان ارز برتر پرداخت بین 
المللی نداشته است. وی اضافه کرد یوان دیجیتال دقیقا 
ارتباطی با مفهوم بین المللی شدن ارزش ندارد. این مفهوم 
در واقعیت بیشتر وابسته به باز شدن سیاست های مالی و 

اصالح سیستم مالی است تا فناوری.
همچنین سیســتم پرداخت الکترونیــک ارز دیجیتال 

مشترکا توسط بانک های تجاری، شرکت های مخابراتی 
و چندین شرکت پرداخت بزرگ دیگر ساخته شده است 
و قرار نیست نقشی را که این شرکت های پرداخت بازی 
می کنند برعهده بگیرد. ژو گفت:»ما همه در یک زمین 

بازی می کنیم«.
 بانک مرکزی چین احتماالً اولین بانک مرکزی خواهد بود 

که یک نسخه دیجیتال از ارز خود را را منتشر می کند تا 
از روند سریع دیجیتالی شدن اقتصاد عقب نماند و کنترل 
آن را به دست بگیرد. استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال 
در چندین شهر از جمله هنگ کنگ در حال انجام است و 
مذاکراتی برای توسعه این آزمایش ها به پرداخت های بین 

مرزی صورت گرفته است.
یوان دیجیتال بر خالف ارزهای مجازی مثل بیت کوین 
مفهومی با نام بی نام و نشان بودن ندارد و ارزش آن مانند 

یوان فیزیکی ثابت است.

کارشناســان و متخصصان آی تی در سازمان ها و 
دستگاه های دارای زیرساخت حیاتی، با اعمال بر 
۲۰۰  ترمیم  امنیتی، راه نفوذ مهاجمان سایبری را 

به شبکه های سازمانی مسدود می کنند. 
از آنجا که در ســال های اخیر مــوارد متعددی از 
سوءاســتفاده هکرهای مســتقل و مهاجمان با 
پشتوانه دولتی از آســیب پذیری های بخصوص 
VMware برای یافتن دسترسی به شبکه های 
سازمانی دیده شــده است، کارشناســان مرکز 
مدیریت راهبــردی افتــا، همــه متخصصان و 
کارشناسان IT ســازمان ها و دستگاه های دارای 
زیر ســاخت حیاتی را توصیه اکیــد می کنند تا 

در کمترین زمان ممکن و  بــا اولویت، وصله های 
مربوط به ۱۱ شرکت فناورانه معروف جهان،  را در 

سیستم ها و شبکه های خود اعمال کنند.
به روزرســانی ها و توصیه نامه هــای امنیتی برای 
برخی محصوالت ۱۱ شــرکت بزرگ فناوری در 
جهان اســت که محصوالت آنان در داخل کشور 
ما نیز در حال استفاده است. این شرکت ها شامل 
مایکروسافت، سیســکو، وی اِم ِویر، بیت دیفندر، 
ســونیک وال، جونیپــر نت ورکــز، اس آپ، 
ســامبا، وردپرس، دروپال و اگزیم هســتند که 
به روزرســانی ها و توصیه نامه هــای امنیتی را در 
اردیبهشــت ماه۱۴۰۰،  برای برخی محصوالت 

خود ارائه کرده اند.این شرکت های بزرگ فناوری 
تولیدکننده محصوالت فناورانه، سخت افزارهای 
شبکه، تجهیزات مخابراتی، نرم افزارهای رایانه ای، 
مجازی سازی و سازمانی، امنیت شبکه، محافظت 
از داده، سیستم مدیریت محتوا، خدمات بانکداری 
و صندوق های سرمایه گذاری هستند. وصله های 
امنیتی اعالم شــده این ۱۱ شــرکت، قادر است 
آســیب پذیری های بحرانــی، مهم و بــا درجه 

حساسیت میانه را ترمیم کند. 
مهاجمان ســایبری توانســته اند قبــل از اعمال 
این ترمیم ها، با نفوذ به شــبکه های سازمانی در 
بسیاری از کشورها،  کد از راه دور روی سرورهای 

آســیب پذیر اجــرا، کــد Exploit در برخــی 
وب ســایت تزریق و کاربران را بــه آن ها هدایت، 
کنترل دســتگاه ها، سیســتم های آسیب پذیر و 
ســایت های تحت مدیریت ســامانه های قربانی 
شــده را در اختیار گرفته و دسترســی شبکه ای 
پیدا کنند.اطالعات فنی این آســیب پذیری ها، 
گزارش های هریک از ۱۱ شرکت  فناوری، جزئیات 
وصله های امنیتی توصیه شده، شیوه های ارتقای 
محصوالت و ضدویروس ها و لینک های دسترسی 
یه اطالعیه های امنیتی شــرکت های یادشده در 
پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا منتشر 

شده است.

۱۴ شرکت دانش بنیان فعال در عرصه تجهیزات 
پزشکی و آزمایشــگاهی ماه جاری در نمایشگاه 
»Exposed Eurasia« ترکیه حضور می یابند.

غالمرضا رضاییان در رویداد یکشنبه های صادراتی 
با محوریت تجهیزات پزشکی که به صورت آنالین 
در محــل صندوق نــوآوری و شــکوفایی برگزار 
شد در خصوص نمایشــگاه تجهیزات پزشکی و 
 )Exposed Eurasia( آزمایشگاهی استانبول
به عنوان بزرگترین نمایشــگاه ترکیه و اوراســیا 
گفت:این نمایشگاه در زمینه تجهیزات و فناوری 

های پزشکی پیشــرو بوده که می تواند ارتباطات 
بین المللی خوبی در حوزه بهداشــت و درمان را 

فراهم کند.
مدیرعامل این شتابدهنده ادامه داد: این نمایشگاه 
با مشارکت بیش از ۲۰۰ شرکت در زمینه تجهیزات 
پزشکی، سیستم های عکسبرداری، آنالیز پزشکی، 

تشخیص، درمان، محصوالت توانبخشی، دستگاه 
ها، سیســتم ها، فناوری، تجهیزات، راه حل های 
بیمارستانی، سیســتم های تصویربرداری هسته 
ای و پالســما با کیفیت باال، تجهیزات ســی سی 
یو، تجهیزات تنفســی، تجهیزات چشم پزشکی، 
ونتیالتور، تجهیــزات آزمایشــگاهی، تجهیزات 

بیمارســتانی و دیگر شــاخه های مرتبط برگزار 
می شود.

به گفته رضاییان، در سی امین نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی و آزمایشــگاهی اورآســیا از کشورهای 
آمریکا کانادا چین بلژیک بریتانیا سوئیس روسیه 
کره تایوان و ۱۴ شــرکت از ایــران حضور دارند.

وی افزود: در نمایشــگاه تجهیزات پزشکی ترکیه 
۱۴ شــرکت دانش بنیان ایرانی بــا حمایت ۹۰ 
 درصدی صندوق نــوآوری و شــکوفایی حضور 

می یابند.

مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شــکوفایی با تاکید 
بر اســتفاده از ظرفیتهای صادراتی شرکتهای دانش بنیان، 
گفت:صندوق از شرکت های دانش بنیان برای صادرات حمایت 
می کند.مرضیه شــاوردی در رویداد یکشنبه های صادراتی 
با محوریت تجهیزات پزشکی که به صورت آنالین در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: بر اساس آمارها 
میزان صادرات کشور در سال۹۹ حدود ۵.۶ میلیارد دالر بوده 
است که نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد افزایش داشته 

است.وی ادامه داد: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک خشکی و 
آبی دارد و کل نیاز وارداتی کشورهای هم مرز ایران ۵۰ میلیارد 
دالر برآورد شده اما توان صادراتی ایران برابر ۴۴۵ میلیون دالر 
است که نشان می دهد کشور ما، از این ظرفیت صادراتی به 

خوبی بهره نبرده است.مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، با تاکید بر اینکه این صندوق درصدد است تا با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان بتوانند با کمترین هزینه به 
بازارهای جهانی وارد شود، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 

با برگزاری این رویداد زمینه صادرات شرکتهای دانش بنیان 
را فراهم می کند.شاوردی ادامه داد: به صورت کلی، بیشترین 
میزان صادرات ۹.۸ میلیارد دالر به کشور چین بوده و بعد از 
آن، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه از مقاصد صادراتی ایران 
بوده است.به گفته شاوردی، ۵۶ درصد صادرات کشور در حوزه 
تجهیزات پزشکی، دارویی و فراوردهای آن بوده که شامل ۱۷ 
درصد لوازم پزشکی، ۱۴ درصد تجهیزات پزشکی و ۱۳ درصد 

تجهیزات محافظت شخصی بوده است.

یوان دیجیتال جایگزین دالر نخواهد شد

ترمیم بیش از ۲۰۰ ضعف امنیتی در محصوالت شرکت های فناوری 

با حمايت صندوق نوآوری؛

شرکتهای دانش بنیان حوزه پزشکی به ترکیه می روند

يك مقام مسئول در صندوق نوآوری:

بیشترین میزان صادرات به چین تجهیزات پزشکی است


