
جف بــزوس پنجــم ژوییــه )۱۴ تیر( از ســمت 
مدیرعاملی آمازون کناره گیری مــی کند و اندی 
جاســی، مدیر واحد رایانش ابری آمازون زمام امور 
این شرکت را به دســت می گیرد.به گزارش ایسنا، 
بزوس در نشست ساالنه سهامداران آمازون گفت: 
این تاریخ را انتخاب کردیم، زیرا برای من احساسی 
است و ۲۷ سال پیش دقیقا در چنین روزی آمازون 
رسما به یک شرکت تبدیل شــد.آمازون در فوریه 
اعالم کرد بزوس امسال از سمت مدیرعاملی کناره 
گیری خواهد کــرد. بزوس رییس هیــات مدیره 
اجرایی آمازون خواهد شد و زمان بیشتری را برای 
ابتکارهایی مانند صندوق زمین بزوس، واشــنگتن 

پســت و صندوق آمازون دی وان صــرف خواهد 
کرد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، آمازون مســئله 
جانشــینی مدیرعامل را محرمانه نگه داشــته بود 
اما گمانه زنی شــده بود که یا جاسی یا جف ویلک 
که اوت گذشته از ســمتش به عنوان مدیر کسب و 
کار مصرف کننده جهانی آمازون بازنشســته شد، 
جانشــین احتمالی بزوس خواهند بود.جاسی پس 
از تحصیل در هاروارد، در ســال ۱۹۹۷ به آمازون 
پیوســت و در اوایل دوران حرفه ای خود به عنوان 
مشاور فنی نخست بزوس فعالیت کرد که به نوعی 
مدیر کارکنان بود و به وی اجــازه می داد در همه 
نشســت های مدیران ارشــد حضور پیدا کند و در 

زمینه موضوعات مختلف نظر دهد.همکاران فعلی و 
سابق جاسی می گویند چه از نظر ماهیت و چه از نظر 
تجربه، وی سایه بزوس و شبیه رییسش است.جاسی، 
فرد دقیقی بوده و می تواند جزئیات کوچک مربوط 
به دیدارهایی که مدتها قبل برگزار شده بودند را به 
خاطر بیاورد.وی همچنین مانند بزوس به مدیریت 
پروژه هایی که به آنها عالقه دارد، معروف اســت و 
چالشش به عنوان مدیرعامل، درک مصرف کننده و 
بخش های لجستیک کسب و کار است. واحد خدمات 
وب آمازون تحت هدایت اندی جاسی، نحوه خرید 
فناوری توسط شرکت ها را تغییر داد و خدمات رایانه 
ای را با عرضه از طریق اینترنت برای آنها ساده کرد.

بیتکوین مجددا نتوانســت باالی ۳۸ هزار دالر تثبیت 
شود. به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان بی سی، استفاده 
از اهرم در معامــالت رمزارزها به یــک نگرانی جدی 
در خصــوص مخاطرات آن برای تشــدید ریزش بازار 
تبدیل شده است.تنها در هفته اخیر و در جریان ریزش 
سنگین بازار چیزی حدود ۱۲ میلیارد دالر سرمایه فقط 
در معامالت بیتکوین لیکویید شد. صرافی بیتمکس به 
کاربران خود اجازه اســتفاده از اهرم معامالتی ۱۰۰ را 
ی دهد اما این رقم برای صرافی کوین بیس تنها برای 
معامله گران حرفه ای میسر است و صرافی رابین هود 
به طور کلی چنین اجازه ای نمی دهد.ایالن ماســک 
- میلیاردر مشــهور آمریکایی و مدیرعامل تسال - در 

توییتی نوشت که جلسه اش با اســتخراج کنندگان 
رمزارز در منطقه آمریکای شــمالی )آمریکا و کانادا( 
در خصوص نگرانی های زیســت محیطی اســتخراج 
بیتکوین امیدوار کننده بوده است. در صورتی که تسال 
مجددا دریافت بیتکوین بــرای فروش محصوالتش را 
قبول کند، بازار احتماال با یک موج صعودی جدید روبرو 
خواهد شد، چرا که خبر توقف پذیرش بیتکوین توسط 
تسال از علل اصلی ریزش هفته قبل بود.در ادامه مقابله 
با رمزارزها در چین، صرافی هیوبی اعالم کرد با توجه به 
تصمیم نهادهای رسمی چینی، ارایه خدمات استخراج 
و همچنین فروش دستگاه های استخراج رمزارز را در 
این کشور متوقف کرده است.به این ترتیب هیوبی به 

نخستین صرافی چینی تبدیل می شود که محدودیت 
های معناداری برای فعالیت استخراج کنندگان چینی 
وضع می کند. چین بزرگ ترین بازار استخراج ارزهای 
دیجیتالی جهان محسوب می شــود.  مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال حاضر ۱۷۱۰ 
میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به 
روز قبل ۴.۱۶ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر 
۵۱ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۶ درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت  کوین 
۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
 بستر بالک چین ایجاد شــد و از سال ۲۰۰۹ معامالت

 اولیه آن شکل گرفت.  

طبق اعــالم مدیرعامــل ســازمان هدفمندی 
یارانه ها، در دو ماه ابتدایی امسال ۳۹۰۰ میلیارد 
تومان یارانه به دســتگاه ها و نهادهای حمایتی 
پرداخت شده است.به گزارش ایســنا، از منابع 
پیش بینی شــده در تبصره ۱۴ قانون بودجه، در 
کنار آنچه برای یارانه نقدی و معیشتی پیش بینی 
شده، از سال های گذشته منابعی هم برای کاهش 
فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی مصوب و 
اجرایی شده اســت.در الیحه بودجه سال جاری 
مصارف هدفمندی یارانه هــا ۲۶۷ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شد که ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان آن برای دستگاه ها و نهادهای حمایتی بود؛ 
از جمله برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی، یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول 
به باالی بهزیســتی،  ایثارگران، کمک به ســود 

تسهیالت رزمندگان.

اعالم آمادگی سازمان هدفمندی یارانه ها 
برای حمایت از مسکن محرومین

این در حالی اســت که تازه ترین اعــالم حاجتی - 
مدیرعامل ســازمان هدفمندی یارانه ها - به ایسنا 
از این حکایت دارد که بیش از ۳۹۰۰ میلیارد تومان 
در دو ماه ابتدایی سال جاری از منابع نقدی سازمان 
هدفمندی یارانه ها به دستگاه های حمایتی پرداخت 
شده اســت.وی با بیان اینکه در شــرایط تحریمی 
موجود، این منابع جهت کاهش فقر و فاصله طبقاتی 
پرداخت و استمرار داشته اســت، اظهار امیدواری 
کرد که در ماه های آتی با تامین به موقع ســازمان 
هدفمندی یارانه ها، این پرداخت ها همچنان ادامه 
داشته باشد و در موعد مقرر به دست جامعه هدف 
برسد تا در شرایط موجود از فشارهای اقتصادی به 
وجود آمده بر دهک های محروم و دهک های پایین 
جلوگیــری کند.مدیرعامل ســازمان هدفمندی 
یارانه ها این را هم گفت که در صورت تحقق کامل 
منابع ســازمان هدفمندی یارانه ها، این ســازمان 

آماده است در قالب ظرفیت های قانونی در رابطه با 
زمینه  تامین مسکن محرومین و توانمندسازی آنها 
اقدام کند. پیش از این نیز اعالم سازمان هدفمندی 
یارانه ها از این حکایت داشــت که از محل مصارف 
هدفمندی یارانه ها حــدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
به ســایر بخش ها، از جمله تامین مســکن، برق و 
آب مناطق محــروم، خرید تضمینــی محصوالت 
کشــاورزی و ایثارگران اختصاص پیدا کرده است.
اما در کنار منابع مربوط به دستگاه های حمایتی در 
قانون بودجه، ۴۲ هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها و همچنین ۳۱ 
هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشــتی 
خانوارها پیش بینی شــده است.این در حالی است 
که پرداخت هــای نقدی با همــان ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان برای خانوارها که حدود ۷۸ میلیون نفر برآورد 
می شوند، پرداخت خواهد شد و در قانون بودجه سال 
جاری هیچ تکلیفی بــرای دولت برای یارانه بگیران 

وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر( گفت: 
سامانه بیمه حوادث مشترکان خانگی و تجاری این 
شرکت فعال است و مشترکان می توانند مستندات 
خسارت های وارده به تجهیزات برقی ناشی از نوسان 
برق خــود را در آن بارگــذاری کنند.»عبداالمیر 
یاقوتی« روز پنجشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
اکنون مشــترکان می توانند با مراجعــه به پایگاه 
اطالع رسانی شرکت توانیر بخش بیمه مشترکان و 
یا نرم افزار برق من نسبت به بارگذاری مدارک خود 
اقدام کرده تا پس از طی مراحل پرداخت خسارت 
عملیاتی شود.وی درباره پرداخت خسارت گفت: در 
قبض های مشترکان شهری و روستایی بندی لحاظ 
شده که مربوط به همین موضوع پرداخت خسارت 
است که مبلغ یکصد تومان آن مربوط به مشترکان 
خانگی شــهری و ۵۰ تومان مربوط به مشــترکان 
خانگی روستایی اســت. مدیرکل مدیریت مصرف 
و امور مشــترکان توانیر ادامه داد: همچنین مبلغ 

یک هزار تومان برای ســایر مصارف شهری و ۵۰۰ 
تومان سایر مصارف روستایی اســت که این مبالغ 
محلی برای جبران خسارت وارده به مشترکان ناشی 
از نوسان های برق است.یاقوتی افزود: پرداخت این 
خسارت از سوی شرکت بیمه ای صورت می گیرد که 
مورد تایید شرکت توانیر است و این بیمه براساس 
قوانین و مقررات موجود پس از تایید مســتندات 
مشــترکان اقدام به پرداخت خســارت می کنند.
وی خاطرنشان ساخت: نزدیک ۳۵ میلیارد تومان 
از خســارت های پارســال تاکنون پرداخت شده 
و تالش می شــود تا تیرماه مابقی خســارت ها نیز 
پرداخت شــود. مدیرکل مدیریت مصــرف و امور 
مشترکان توانیر ادامه داد: امسال هنوز شرکت بیمه 
تعیین نشده که تالش می شــود تا تیرماه این امر 
محقق شود اما مشــترکان می توانند از هم اکنون 
مســتندات خود را در آدرس داده شده ثبت کنند 
تا پس از تایید و انتخاب شــرکت بیمه خسارت ها 
پرداخت شود.یاقوتی گفت: تجهیزات برقی  آسیب 

دیده از نوســان های برقی مشــمول دریافت این 
خسارت هســتند.به گزارش ایرنا، مشترکان زیان 
دیده می توانند با رجوع به سامانه بیمه و بارگزاری 
مستندات پرونده خســارت شامل مدارک عمومی 
)تصویر آخرین قبض پرداختی مشــترک )مصرف 
کننده( یا تصویر صورت حســاب پیامکی آخرین 
قبض، تصویــر کپی کارت ملی مشــترک )مصرف 
کننــده(، تصویر اجاره نامه یا ســند مالکیت محل 
خسارت( و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت وارده 
به تجهیزات )به استثنای مشترکین تجاری(، نسبت 
به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت ناشی از 
انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو و 
حادثه ی منجر به فوت اقدام کنند.در سامانه  خسارت 
مشترکین برق، پنج مرحله  ورود اطالعات، دریافت 
کد رهگیری، بررسی اولیه  مدارک در سامانه توسط 
بیمه، اعالم نتیجه به مشترک، تایید دریافت خسارت 
و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در 

نظر گرفته شده است.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در آستانه 
دیدار وزیران اوپک پالس اظهار کرد: در حال حاضر 
حدود یک میلیون بشکه در روز کمبود جهانی نفت 
مشاهده می شــود.به گزارش ایســنا، نواک هفته 
گذشته گفته بود بازار نفت نســبتا متوازن است و 
تقاضا اندکی از میزان عرضه فراتر رفته است. بازار 
قطعا دچار کمبود عرضه اســت و به همین دلیل 
سطح ذخایر نفت نسبت به ســال گذشته کاهش 
پیدا کرده و به میانگین پنج ســاله نزدیک شــده 
اســت.اوپک و متحدانش شامل روســیه در قالب 
گروه اوپک پالس در حال احیــای تولید به میزان 
۲.۱ میلیون بشــکه در روز تا پایان ژوییه هستند 
و محدودیت عرضه خود را به ۵.۸ میلیون بشــکه 

در روز تسهیل می کنند. دیدار بعدی وزیران نفت 
گروه اوپک پالس اول ژوئــن )۱۱ خرداد( تعیین 
شده اســت. ارزیابی تحلیلگران بر این است که در 
صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات وین و احیای 
برجام که به رفع تحریم های آمریکا منجر می شود، 
بین یک تا دو میلیون بشکه در روز به عرضه اوپک 
پالس اضافه خواهد شد.نواک به خبرنگاران گفت: 
ما همواره بازگشــت نفت ایران را در نظر داشتیم 
و باید این موضوع را بررســی کنیم. ما می توانیم 
به طور مشــترک توازن عرضه و تقاضا را محاسبه 
کنیم.نفت برنت پس از این که هفته گذشته تحت 
تاثیر انتظارات برای بازگشــت نفت ایران به بازار 
جهانی به پایین ۶۵ دالر در هر بشــکه نزول کرد، 

روز چهارشنبه در حدود ۶۸ دالر و ۶۲ سنت در هر 
بشکه ایســتاد.کومرس بانک در یادداشتی نوشت: 
اوپک پالس احتماال تولیــدش را از ماه مه تا ژوییه 
افزایش می دهد که این افزایــش مطابق با احیای 
تقاضا انجام می شود. این بانک به کاهش آمار ابتال 
به کووید ۱۹ در هند و کشــورهای دیگر و کاهش 
محدودیت های رفت و آمد در سراسر جهان اشاره 
کرد.بر اســاس گزارش رویترز، گروه مالی سیتی 
برآورد کرد پس از توافق اولیه زودترین زمان برای 
بازگشــت ۵۰۰ هزار بشــکه در روز نفت ایران به 
بازارها ژوییه خواهد بود. سیتی تقاضای تابستانی 
 قوی را پیش بینی کرد که کمک می کند نفت در 

میانه محدوده ۷۰ دالر بماند.

مدیر تحقیقات شرکت انرژی اسپکتس در مصاحبه ای 
به تلویزیون بلومبرگ گفت: اگر مذاکرات ایران و آمریکا 
درباره احیای برجام به نتیجه برسد، احتماال نفت ایران 
زودترین زمانی که رسما وارد بازار می شود اوت خواهد 
بود.به گزارش ایسنا، دور پنجم مذاکرات ایران، آمریکا و 
سایر کشــورهای حاضر در برجام روز سه شنبه آغاز شد 
و روسیه امیدوار اســت که این دور آخرین دور مذاکرات 
باشد.آمریتا ِسن، مدیر تحقیقات انرژی اسپکتس گفت: 
آمریــکا و ایران قصــد دارند پیش از انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران به توافق برسند. اگر توافق تا هفته آینده 
اعالم شود، دستکم دو ماه زمان خواهد برد تا نفت ایران از 
تحریمهای آمریکا آزاد شده و وارد بازار جهانی شود. زیرا 
دولت بایدن هر گونه توافق حاصل شده در این مذاکرات 

را به کنگره خواهد فرســتاد که ۶۰ روز برای بررسی آن 
مهلت دارد. دولت آمریکا می تواند به شکل تئوری بازبینی 
کنگره را دور بزند اما تحلیلگران انرژی اسپکتس انتظار 
ندارند چنین کاری را انجام دهد.وی خاطرنشــان کرد 
آمریکا تنها زمانی معافیت از تحریم ها را صادر می کند 
یا تحریمها را معلق می کند که ایران به تعهدات برجامی 
برگردد. بنابراین نفت ایران زودتر از اوت به بازار بازنخواهد 
گشــت و احتمال این که دیرتر از اوت شاهد ازسرگیری 
عرضه نفت ایران باشــیم، وجود دارد.هر چه نفت ایران 
دیرتر به بازار برگردد، تاثیر کمتری روی بازار نفت خواهد 
داشت، زیرا تحلیلگران و آژانس های پیش بینی کننده 
انرژی انتظار دارند تقاضا برای نفت در نیمه دوم ســال 
بهبود قوی پیدا کند.الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 

روسیه روز چهارشنبه اظهار کرد: اوپک پالس از احتمال 
بازگشت صادرات نفت ایران به بازار جهانی به خوبی آگاه 
است و با در نظر گرفتن ایران، به محاسبه توازن عرضه و 
تقاضا خواهد پرداخت.انرژی اسپکتس انتظار ندارد ایران 
بالفاصله پس از این که به بازار برگشــت، تحت سهمیه 
تولید اوپک پالس قرار بگیرد.در این بین شرکت جیبسون 
شــیپ بروکرز برآورد کرد ایران ممکن است حدود ۶۹ 
میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور داشته باشد که پس از 
رفع تحریم های آمریکا به بازار عرضه می شوند.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، گروه مالی سیتی هم برآورد مشابهی 
داشته و روز دوشنبه در یادداشتی اعالم کرد ایران احتماال 
حدود ۶۵ میلیون بشکه نفت در دریا و ۵۴ میلیون بشکه 

در خشکی نگهداری می کند.
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سرمقاله

 شرط تاثیرگذاری
 مالیات بر عایدی سرمایه

نمایندگان مجلس کلیات 
طــرح مالیات بــر عایدی 
سرمایه را، طی روزهای اخیر 
تصویب کردند. براســاس 
این طــرح از این پس طبق 
مدت تملک، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو 
خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از 
محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات 
پرداخت کند. اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
قابل قبول است و هدف این است که  افراد به واسطه 
مجموع درآمدهایی که در یک سال مالی کسب 
می کنند، مالیات بپردازد؛ این موضوع در دنیا رایج 
است و جدید نیست. اما واقعیت این است که این 
طرح در شرایطی به نتایج مورد نظر منتهی می شود 
که فضای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور 
نرمال باشد. از همین رو برای اجرای موفقیت آمیز 

این طرح نیاز...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 2
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خریداری
دربازارخودرونیست

کمبودمواداولیه
تولیدشیرخشک

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورم باال و بی ثباتی اقتصادی موثر نیست

افزایش  هزینه  داللی یا  خروج  سرمایه ؟
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ریزش معامالت مسکن
قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه قبل 1.8 درصد ارزانتر شد

معامالت اردیبهشت ماه در مقایسه با سال قبل 65 درصد ریزش داشت
متوسط قیمت آپارتمان؛ 28 میلیون تومان

در حالی که یک هفته  از اعمال مصوبه مجوز شورای 
رقابت بــرای افزایــش قیمت محصــوالت و اعالم 
قیمت های جدید می گذرد، اما بازار خودرو اعتنایی 
به این افزایش قیمت نکرده و به ســبب اینکه تعداد 
فروشــندگان خودرو بیش از خریداران اســت، لذا 
تقاضای کاذب ایجاد نشده و قیمت ها نسبت به پیش 
از اعالم قیمت های جدید خودروسازان تغییری نکرده 
است.به گزارش ایسنا، ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری 
مجوز افزایش قیمت محصوالت دو خودروساز بزرگ 
کشور با هدف متعادل ســازی قیمت در بازار خودرو 
توسط شــورای رقابت صادر شد. این افزایش قیمت 
براساس تورم بخشی یکساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی در 

سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ ...

در بیــن مشــکالت تامین و گرانــی کاالهای 
اساســی احتمال کمبود شیرخشک نوازد نیز 
نگرانی تــازه ای برای مصرف کننــدگان ایجاد 
کرده  اســت. به گفته انجمــن تولیدکنندگان 
شیرخشــک و غذای کــودک؛ ۸۵ درصد مواد 
اولیه تولید شیرخشــک نوازد وارداتی اســت 
که از ســال گذشــته تخصیص ارز ترجیحی 
برای آن به کنــدی و ناکافی انجام می شــود.. 
به تازگی انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک 
و غذای کــودک اعالم کرده؛ کشــور به زودی 
وارد بحران تامین شیرخشــک نوزاد می شود، 
 چراکه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه دچار 

مشکل شده اند...



اقتصاد2
ایران وجهان

ششم خرداد 1400؛
ثبات قیمــت دالر در کانال ۲۲ هزار 

تومانی در روز پایانی هفته
تهران- ایرنا- نرخ دالر در صرافی های بانکی امروز 
)پنجشنبه، ششم خردادماه( با ۱۴۶ تومان افزایش 
نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۲ هزار و ۶۵۲ 
تومان رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
امروز با ۱۸۷ تومان افزایش نســبت به روز کاری 
گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۷۲۴ تومان رسید. امروز 
قیمت خرید هر دالر ۲۲ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۱۷۵ تومان بود. عالوه 
بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۲ 
هزار و ۱۹۱  تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۳۹۳ 
تومان اعالم شد.  همچنین نرخ خرید یورو در این 
بازار ۲۷ هزار و ۸۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ 
هزار و ۳۵۹ تومان اعالم شد. همچنین در سامانه 
نیما در معامالت امروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ 
هزار و ۹۷۶ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 

۲۰ هزار و ۴۶۵ تومان معامله شد.

بورس کف خود را شکست!
در ادامه روند نزولی بازار ســرمایه شــاخص کل 
بورس در هفته گذشته به زیر یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد رسید که این اتفاق برای نخستین بار از 
آغاز روند ریزشی بورس از مردادماه سال گذشته 
رخ داد. به گزارش ایسنا، بازار سرمایه هفته گذشته 
را هم همانند هفته های گذشته با چراغ قرمز آماده 
کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس در روز شنبه 
با ۲۷ هــزار و ۵۹۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون 
و ۱۲۷ هزار واحد کاهش یافــت. این روند در روز 
یکشنبه نیز ادامه یافت و شــاخص کل بورس با 
۲۰ هزار و ۴۲۱ واحد کاهش به رقم یک میلیون و 
۱۰۷ هزار واحد رسید. در روز دوشنبه شاخص کل 
بورس کف خود را شکست و با ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد 
کاهش رقم یک میلیــون و ۹۵ هزار واحد را ثبت 
کرد. کاهش شاخص کل به زیر یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد برای نخستین بار از مرداد سال گذشته 
تاکنون اتفاق افتاد و همواره شاخص کل حتی در 
پایین ترین حد خود بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد بود. در روز سه شنبه ورق حرکت شاخص کل 
بورس برگشت و با ۹ هزار و ۷۴۷ واحد صعود دوباره 
به باالی یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید و رقم 
یک میلیون و ۱۰۵ هزار واحد را ثبت کرد. در نهایت 
در روز چهارشنبه شاخص کل با ۳۹۱۵ واحد افزایش 

رقم یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد را ثبت کرد.

معاون راهبری و نظــارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آبفای کشور :

در تمام شهرستان های اصفهان 
ستاد پایش تنش آبی تشکیل شود

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای 
کشور در ارتباط مجازی با مدیران حاضر در شورای 
مدیران آبفای استان اصفهان بر تشکیل ستاد پایش 
تنش آبی در تمام شهرستان های استان تاکید کرد. 
حمید رضا کشفی گفت : این ستاد برای رصد تنش  
آبی ناشی از خشکسالی در سطح شهرها و روستاهای 

تمام استان های کشور تشکیل می شود. 
وی افزود: باید در این ســتاد تمهیدات الزم جهت 
شناسایی و پیش بینی رفع مشــکل تأمین آب به  
ویژه در مناطقی که با مشــکل کمبود تولید آب 
رو به رو هستند، انجام شود. کشفی افزود: تمامی 
تیم های واکنش سریع در مراکز امداد و رفع حوادث 
شرکت های آب و فاضالب باید به صورت آماده باش 
و تمام وقت، با سرعت ویژه موارد مربوط به حوادث 
و رفع آن را پیگیری کنند. معاون راهبری و نظارت 
بر بهره برداری شــرکت مهندســی آبفای کشور 
اضافه کرد: شرکت های آب و فاضالب باید همچون 
سال های گذشته ضمن همکاری با مراکز بهداشتی، 
برنامه ریزی های الزم را جهت حفظ شاخص های 
کیفیت آب شرب در محدوده مطلوب انجام دهند. 
کشفی با بیان این که آبفای استان اصفهان دردهه 
اخیر به خوبی توانست بر تبعات ناشی از خشکسالی 
غلبه کند تصریح کرد: فعاالن صنعت آبفا در استان 
اصفهان با تخصص و مهارتــی که دارند می توانند 
مشکالت ناشی از تنش آبی در این استان را مهار 
کرده و آب شــرب مورد نیاز مردم را در شــهرها و 

روستاها تامین نمایند. 

خبر

نمایندگان مجلس طی روز 
گذشته کلیات طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه را تصویب 
کردند که از این پس طبق 
مدت تملک، اگر فردی طال، 
ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش 
آن کند، باید از محل ســود این معامله، بخشی را به 

عنوان مالیات پرداخت کند.
به گزارش ایســنا، پیش از این نمایندگان مردم در 
مجلس شــورای اســالمی طرحی را با عنوان طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس 
کردند که سرانجام پس از کش و قوس های بسیار، روز 

گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید. 
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های مالیاتی است 
که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد 
اما عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشــته و می تواند با 
تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های 
سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از 

جمله مسکن، خودرو، طال و ارز ایفا کند. 
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با 
هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش 
نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طال 
و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این 

بازارها پیشنهاد شد.

چه دارایی هایی مشمول مالیات می شوند؟ 
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن 
نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر 
نوع نقل و انتقال دارایی های زیر در زمان انتقال در کلیه 

مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و 
ویژه اقتصادی مشمول مالیات می شود: 

۱( امالک با انواع کاربری و حق واگذاری محل 
۲( انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی 

۳( طال، شمش طال، طالی آب شــده، زیورآالت از 
جنس طال، پالتین و جواهر آالت 

۴( انواع ارز خارجی 
از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد 
معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک 
اشخاص حقیقی باالی ۱۸ سال و بیش از یکسال در 
تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی 

سرمایه نیست.

چه دارایی هایی معاف از مالیات بر سرمایه 
هستند؟ 

همچنین، اولین انتقال امالک نوساز و نیمه ساخت، 
انتقال باغ ها و زمین های زراعی بیرون از حریم شهری، 

انتقال بالعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان باالی 
۱۸ سال و اعطای وکالت به آن ها، انتقال ترکه به صورت 
ارث یا وصیت، انتقال بمنظور وقف با تأیید سازمان 
اوقاف امور خیریه و انتقال قهری امالک مســکونی 

مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی شوند.
عالوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور 
که منشــأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به 
خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در 
مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، 

از این مالیات معاف است.

نرخ های مالیات بر عایدی سرمایه 
آنچه در ایــن زمینه حائز اهمیت اســت، چگونگی 
محاســبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح 
جدید مجلس، امالک در صــورت نگهداری کمتر از 
یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه 

می شوند.

با نگهداری امالک بیش از یکسال، ساالنه سه واحد 
درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می شود و از 
سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول 

مالیات می شوند. 

طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل 40 
درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.  

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال 
معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می شود و در صورت 
نگهداری بیش از یکسال، ساالنه ۱۰ واحد درصد از 
نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ 

ثابت صفر درصد محاسبه می شود. 
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی )طال، ارز، 
جواهرآالت و...( که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 

هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند: 
۱( با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد 

۲( با نگهداری بیش از یک تا دو سال ساالنه ۲۰ درصد
۳( بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد 
مالیات بر عایدی سرمایه کافی نیست!

بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک 
فرد خانه ، طال، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس 
براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از 
محل سود این معامله، بخشــی را به عنوان مالیات 
پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه 
و داللی کنترل می شــود تا بازارهای مسکن، طال، 
ارز و خودرو از حالت ســرمایه محور بودن به مصرف 

متقاضیان نیازمند تغییر کند.
البته تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی تواند 
دالالن را از بازارهای کشور حذف کند و آن ها کنترل و 
به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و 

ساختارهای کالن اقتصادی هم اصالح شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورم باال و بی ثباتی اقتصادی موثر نیست

افزایش هزینه داللی یا خروج سرمایه ؟

کســانی که نرفتن پای صندوق را 
ترویج می کنند دلسوز مردم نیستند

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه کسانی که نرفتن 
پای صندوق را ترویج می کنند دلسوز مردم نیستند، 
فرمودند: کسی که دلســوز مردم است مردم را از 
رفتن پای صندوق منع نمی کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح  )پنجشنبه( به 
صورت ارتباط تصویری در جمع نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی سخنرانی کردند.
اهم فرمایشات رهبر انقالب به شرح زیر است:

-به مردم عزیزمان عرض می کنم؛ ملت عزیز ایران! 
انتخابات در یک روز انجــام می گیرد اّما اثر آن در 

چند سال باقی می ماند.
-در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به 
خودتان بدانید که متعلق به شماست و از خدا کمک 
و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که 
درست و حق است و به کسی که شایسته است و 

بروید پای صندوق و رأی بدهید.
-به حرف این کسانی که ترویج می کنند که فایده ای 
ندارد، نرویم، نمی رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. 
اینها دلسوز مردم نیســتند. کسی که دلسوز مردم 

است مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی کند.
-بحمداهلّل مجلس در یک سالی که گذشت نشان 
داد که هم پرتالش اســت، هم دارای همت بلند 

است، هم کارآمد است.
-بحمداهلّل حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار 
نیروهایی که سوابق یا تقنینی دارند یا سوابق اجرایی 
دارند، موجب شده اســت که این مجلس توفیقات 
خوبی را به دست بیاورد، هم در زمینه  تصویب تعداد 
معتنابهی از لوایح و طرح ها در موضوعات مهم و هم 
در زمینه  حضور مردمی، حضور در میان مردم و دیدن 

صحنه های واقعی زندگی مردم.
-سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای 
کمیسیون ها و بعضی از نمایندگان محترم حقیقتاً 
حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید ان شاءاهلّل 
ادامه پیدا کند. حضور در کنار مردم را ترک نکنید. 
یکی از موفقیت های بزرگ این است که بتوانید در 

کنار مردم باشید و در کنار مردم بمانید.
-از شــروع کار این مجلس یک عــده ای برنامه  
خودشــان را این قرار دادند که یک تصویر منفی 
از مجلس نشان بدهند. اظهاراتی کردند، می کنند 
باز هم در فضاهای رسانه ای گوناگون که امروز در 
اختیار همه است، اظهاراتی می کنند که انسان بوی 

دلسوزی را از این اظهارات نمی شنود.
-آن توصیه ای که من می خواهم بکنم این است 
که شما مراقب باشید با عمل خودتان یا با گفتار 
خودتان به مخالفین خودتان کمک نکنید. توصیه  
مؤّکد بنده این است. رفتار و گفتار در درون مجلس 
یازدهم باید جوری باشد که مخالفین این مجلس 

را تأیید نکند.
-شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه  خودش 
آنچه را که باید انجام بدهد و الزم می دانست انجام 

داد، نامزدها را مشخص کرد.
-من اوال الزم می دانم از همه  کسانی که وارد عرصه  
نامزدی شدند تشکر کنم. بسیاری از این افراد یقیناً 

بخاطر احساس مسئولیت وارد میدان شدند.
-ثانیاً از آن کســانی که صالحیتشــان را شورا 
تشخیص نداد و احراز نکرد و نجیبانه با این مسئله 
برخورد کردند از آنها هم تشکر مضاعف باید بکنیم. 
حتی بعضی مردم را تحریص کردند که در انتخابات 

شرکت کنند، پای صندوق ها بروند.
- عدم احراز صالحیت به معنای بی صالحیتی نیست. 
عدم احراز صالحیت معنایش این است که شورای 
نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صالحیت 
دارد. نه اینکه تشخیص داده که صالحیت ندارد، نه، 
ممکن اســت صالحیت باالیی هم داشته باشد اما 
حاال گزارش ها، امکانات، عرض کنم که آشنایی های 

شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد.

تالش ما این است که پایان دولت، 
پایان تحریم و مشکالت کرونا باشد

رئیس جمهور گفت: تمام تالش دولت این است 
که تا پایان دولــت پایان تحریم ها و مشــکالت 
فراوان کرونا باشــد؛ البته کرونا تمام نمی شود اما 
با واکسیناســیون بیش از ۱۴ میلیون نفر از افراد 
آســیب پذیر، مرگ و میر به طور فزاینده کاهش 

یافته و به ۶۰ – ۷۰ نفر یا کمتر می رسد.
وی با بیان این که در زمینه  رفع تحریم ها هم کارهای 
بسیار بزرگی انجام شده است، گفت: من نمی خواهم 
یکسری مسائل را بگویم اما می شد تحریم ها تمام 
شده باشــد ولی حاال باید با اجماع و همفکری کار 
را انجام دهیم. از نظر من بخش های اصلی تحریم 
می تواند پایان یافته باشد، البته توافق وقتی کامل شد 
باید اجرا شود. این تصمیم ماست و تصمیم درستی 
است که همه چیز تمام شود بعد اجرا شروع شود. 
اگر می خواستیم بخش هایی را شروع کنیم مثل لغو 

تحریم و نفت و بانک امکان پذیر بود.  
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قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشت:  تعیین نکردن هدف مانند تیر انداختن به یک 
دیوار است، هرجا که فروبنشیند دور آن دایره می کشند 
و می گویند هدف این است. این که هر اتفاقی که رخ 
می دهد را مطلوب تلقی کنیم در واقع بی هدفی است. 
اگر دولت برنامه داشته باشد و تعهد ایجاد کند ولو نتواند 

به آن عمل کند، پاسخگویی خواهد داشت.
آرمان خالقی در گفت وگو با ایلنا در مورد سناریوهای 
احتمالی در صورت امضای برجام اظهار کرد: ما تجربه 
تصویب برجام را داریم، در زمــان تصویب برجام این 
موضوع مطرح شد که این مصوبات چطور می خواهد 
اجرا شــود و ما چطور می خواهیم از دستاوردهای آن 
بهره برداری کنیم. آنچه باعث شد ما نتوانیم به خوبی 
از این فرصت استفاده کنیم این بود که بعد از برجام ما 
برنامه ای برای این کار نداشتیم. همین بی برنامگی ما و 
ذوق زدگی بعضی از فعاالن اقتصادی و مسئولین باعث 
شد که نتوانیم تصمیم درست و واحد بگیریم و هرکسی 
به یک سمت حرکت کرد. به دلیل بی برنامگی و نحوه 
برخورد ما با موضوع برجام باعث شد که حتی طرف های 

تجاری ما نیز دچار این ســردرگمی شوند. وی افزود: 
وقتی تحریم ها برداشته می شود یک بازار باز می شود 
که در آن هم خرید و هم فروش انجام می شود. بسیاری 
از کاالهای ما می توانند جذابیت زیادی داشته باشند اما 
ما نتوانستیم طرف های تجاری خود را به خوبی انتخاب 
کنیم و قراردادهای به موقع و پایدار منعقد کنیم. این 
باعث ایجاد اختالفاتی نیز شــد. برای مثال ما واردات 
کاالهای یک کشــور خاص به ایران را ممنوع کردیم، 
قاعدتا واکنش آنها این خواهد بود که اگر قرار است این 
اتفاق بیافتد باید بازی را به هم بزند. تمام تالش خود را 
کرد تا رقبای اقتصادی او هم از این توافق بهره نبرند و 
همین اتفاق هم افتاد. یکی از دالیل تحریم ها می توانست 
همین موضوع باشد. قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، 
معدن، تجارت تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که موجی 
از هیئت های تجاری به کشور مراجعه کردند، به طوری 

که هتل ها دیگر ظرفیت نداشتند. همینطور جلسات 
متعدد تجاری برگزار می شد. ما که برای یک تراکنش 
بانکی با ســختی مواجه بودیــم و طرف های تجاری 
عذرخواهی می کردند که نمی توانند با ما کار کنند، حاال 
شاهد بودیم که خودشان وارد کشور شدند. مسلما این 
ذوق زدگی حاصل می شد و این اتفاق نیز افتاد و باعث 

ایجاد سردرگمی می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مهم این است که محتوای 
توافق چه چیزی باشد و زمان بندی آن به چه صورتی 
خواهد بود و ضمانت اجرای آن چیست. بدون توجه به 
اینها با کوچکترین تغییر  در توافق همه سرمایه گذاری 
از بین برود. حتی رفت وآمدهایی که انجام می شــود 
همه هزینه اســت، اگر توافق ما را در نیمه راه رها کند 
همه هزینه ها و زمان خود را از دست می دهیم. برای ما 
هزینه این فرصت از دست داده بسیار زیاد بوده است. 

خالقی افزود: موضوع مورد اهمیت دیگر نوع برخورد ما 
با رفع تحریم ها است، فرض کنیم بعد از برداشته شدن 
تحریم ها ورود هر خودرو یا لوازم خانگی آزاد شــود؛ 
صنایع ما در دوران تحریم در یک فضای بسته تنها با 
یکدیگر رقابت کرده اند با ورود خارجی ها اگر نتوانند 
رقابت کنند ممکن است تعطیل شوند یا برعکس بتوانند 
صاردات کنند. وی در مورد وضعیت فعلی واحدهای 
صنعتی گفت: علی رغم شــیوع کرونا، تحریم، رکود 
و... تعداد واحدهایی که مجددا به تولید ملحق شدند یا 
واحدهایی که در شرف بازگشایی هستند نسبت به دو 
سال گذشته بهتر است. البته بیشتر پروانه را معیار قرار 
داده ایم. اما در واحدهای شهرک ها تعطیلی داشتیم که 
حدود ۲۵ درصد بوده است که بازه زمانی آن مشخص 
نیست. خالقی همچنین با اشــاره به انتخابات پیش 
رو بیان کرد: باید به برنامه کاندیداها رای داد عالوه بر 
این برنامه های آنها باید قابل تحقق باشــد و قابلیت 
اندازه گیری داشته باشد. باید اهداف را از االن مشخص 
کنند. معموال دولت ها مواضع و شعارهای کلی دارند. هم 

صدر دولت جدید و هم وزرا باید با برنامه باشند. 

طبق اعالم بانــک مرکزی، در اردیبهشــت امســال 
متوســط قیمت یــک متر مربع مســکن در شــهر 
تهران ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان بوده اســت که 
نســبت به ماه قبــل ۱.۸ درصــد کاهــش و معادل 
 ۶۹.۷ درصد افزایش را نســبت به ســال قبــل از آن 
نشــان می دهد. به گزارش ایســنا، گــزارش تحوالت 
بازار مسکن در شهر تهران که از ســوی بانک مرکزی 
منتشــر شــده، بیانگر این اســت که در اردیبهشت 
متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شــده از طریــق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران برگشــت ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ 
هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه 
 ســال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد 
افزایش دارد. عالوه براین، تعداد معامالت انجام شده در 
این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 
۸۸.۱ افزایش را نشــان می دهد و بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت 
 با سهم ۳۵.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران بیشــترین قیمت هر متر خانه ۶۰ میلیون 
و ۲۱۰ هزار تومان در منطقه یــک و کمترین آن با ۱۱ 
میلیون و۹۷۰ هــزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت 
که هر یک از آنها با افزایــش ۷۷.۶ درصدی در منطقه 
یک و ۵۲.۶ درصــدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند. 
توزیع فراوانــی تعــداد واحدهای مســکونی معامله 
شده برحســب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت 
امسال نیز حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومــان به ازای هر 
مترمربع بنا با ســهم ۱۷.۲ درصد بیشــترین سهم از 
تعداد معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۱۰ تــا ۱۵ میلیون تومان با 
۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصد ســهم در رتبه بعدی قرار دارد.   از 
سوی دیگر در اردیبهشت امســال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشان دهنده آن اســت که واحدهای مسکونی با ارزش 
۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص ســهم 
 ۲۱ ۴. درصد بیشترین ســهم از معامالت انجام شده را 

داشته اند.

ســازمان توســعه تجارت می گوید میزان بازگشت ارز 
صادرکنندگان به کشــور ۱۰۰ درصد رشد کرده است. 
به گزارش ایسنا، از حدود سه ســال قبل و همزمان با از 
سرگیری تحریم های امریکا علیه ایران، دولت اعالم کرد 
که برای مدیریت عرضه ارز، صادرکنندگان باید بخشی 
از ارز حاصل از فروش محصوالت خــود در بازارهای بین 
المللی را به کشور بازگردانند و ادامه فعالیت آنها و دریافت 
تسهیالت مربوط به صادرات منوط به ایفای تعهد ارزی 
خواهد بود. هرچند در ســال های گذشــته پرونده های 
فراوانی برای بازگشت ارز به کشور باز شده و حتی برخی 
صادرکنندگان با توقف فعالیت هایشان مواجه شدند اما 
در ســال گذشــته با همراهی که میان صادرکنندگان و 
بانک مرکزی به وجود آمده، سرعت بازگشت ارز به کشور 
افزایش یافته و این روند در ســال جاری نیز ادامه یافته 
است. سازمان توســعه تجارت در جدیدترین آمار خود 
اعالم کرده که در سال جاری میزان بازگشت ارز به کشور 
۱۰۰ درصد رشد کرده است. دبیر کمیته اقدام ارزی این 
سازمان از رشد ۱۰۰ درصدی میزان ایفای تعهدات ارزی 
در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ خبر داده و 
گفته: تعهدات ارزی در فروردین ماه ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ 

میلیارد یورو ایفا شده در حالی که در اسفندماه ۱۳۹۹ این 
میزان برابر با ۷۰۰ میلیون یورو بوده است. احسان قمری 
طی گزارشی از آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی حاصل 
از صادرات میزان صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی از 
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا آذرماه را ۷۲ میلیارد یورو اعالم کرد 
و گفت: با احتساب فرصت چهارماهه جهت ایفای تعهدات 
ارزی حاصل از صادرات و تعدیالت انجام شده، تعهد ارزی 
حاصل از صادرات از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین 
۱۴۰۰، به میزان ۶۲ میلیارد یورو برآورد شده است. وی 
افزود: در دوره زمانی یاد شــده و منتهی به ۳۱ فروردین 
۱۴۰۰، حدود ۴۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا شده 
که بیانگر نسبت ۷۳ درصدی ایفای تعهدات نسبت به کل 
تعهدات و نسبت ۶۳ درصدی ایفای تعهدات به کل صادرات 
مشمول ایفای تعهدات ارزی است. دبیر کمیته اقدام ارزی 
ادامه داد: میزان صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی در 
آذرماه ۱۳۹۹ نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹، حدود ۲ میلیارد 
یورو افزایش نشان می دهد و میزان ایفای تعهدات انجام 
شده در فروردین ماه ۱۴۰۰، برابر با ۱.۴ میلیارد یورو است؛ 
این در حالیست که میزان رفع تعهدات ارزی در اسفندماه 

۱۳۹۹، برابر با ۷۰۰ میلیون یورو بوده است.

تعطیلی ۲۵ درصدی واحدها در شهرک های صنعتی

کاندیداها باید برنامه داشته و در قبال آن پاسخگو باشند

قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه قبل 1.8 درصد ارزانتر شد

ریزش معامالت مسکن
سازمان توسعه تجارت:

بازگشت ارز به کشور ۱۰۰ درصد رشد کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی سکه در پایان هفته 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )پنجشنبه( در بازار تهران با افزایش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار 

آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۴۶ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۳۲ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۹۵ دالر و ۷۸ سنت فروخته شد

شرط تاثیرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه
عباس علوی راد، اقتصاددان

نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را، طی روزهای اخیر تصویب کردند. براساس این طرح از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل 
سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه قابل قبول است و هدف این است که  افراد به واسطه مجموع درآمدهایی که در یک سال مالی کسب می کنند، مالیات بپردازد؛ این موضوع 
در دنیا رایج است و جدید نیست. اما واقعیت این است که این طرح در شرایطی به نتایج مورد نظر منتهی می شود که فضای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور نرمال باشد. از همین رو برای اجرای موفقیت آمیز این طرح نیاز است 
سیاست و ساختارهای کالن اقتصادی اصالح شود. اگر بی ثباتی محیط اقتصاد کالن که عمده ترین دلیل آن تورم است؛ حل نشود، طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی تواند در میان مدت و بلند مدت تاثیرگذار باشد. به عبارتی اگر قرار 
باشد مسائل اصلی و ساختاری اقتصاد و عوامل تورم زا همچنان ادامه داشته باشد، چنین طرح های تاثیرگذار نخواهد بود. مسئله اقتصاد، محیط تورمی است. در تورم باالی ۴۰ درصدی و فشارهای غیرمتعارف ایجاد شده به اقتصاد به 
واسطه این تورم، منطق اقتصادی حکم می کند، افرادی که پس انداز یا منابع نقدینگی در اختیار دارند، برای حفظ ارزش منابع خود، اقدام به خرید و فروش دارایی های غیرنقدی کنند. بنابراین اگر گلوگاه های خلق پول که منجر به تورم 
و انتظارات تورمی می شود، مهار نشود، مالیات بر عایدی سرمایه نمی تواندراه حل خوبی در میان مدت و بلندمدت باشد. دالیل تورم نیز ناشناخته نیست. تورم به واسطه خلق پول از دو جناح کسری بودجه دولت و ناترازی آشکار و پنهان 
سیستم بانکی کشور ایجاد می شود. کسری بودجه دولت با سابقه پنجاه ساله، تورم های مزمن، به ویژه در دو سال اخیر، ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور فضای اقتصاد را بی ثبات کرده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
کوتاه مدت و نهایتا در میان مدت می تواند بر ترکیب  دارایی های خانوارها و دهک های باال تاثیرگذار باشد. چرا که اساسا دهک های پایین پس اندازی ندارند که امکان خرید و فروش دارایی داشته باشند و ممکن است حتی منجر به دامن 
زدن به خروج سرمایه شود و شفافیت اقتصادی در ایران را از وضعیتی که هست، نامناسب تر کند. این طرح همچنین در کوتاه مدت و میان مدت می تواند منجر به کاهش داللی و سوداگری در بازارهای مختلف و کوتاه شدن عناصر واسطه 
شود اما با توجه به شرایطی که به واسطه اجرای آن ایجاد می شود، می تواند منجر به گسترش اقتصاد و معامالت زیرزمینی  شود که فضای اقتصاد ایران مستعد آن است. در پایان باید گفت اقتصاد باید رشد کند، در اقتصادی که رشدی 
صورت نمی گیرد، ثروتی تولید نمی شود که مبادله شود و صرفا برای حفظ داشته ها تالش می شود. از طرفی الزم است ابتدا زمینه های اجرای چنین سیاستی فراهم شود؛ چرا که اگر بسترهای کنترل تورم و زمینه های ثبات اقتصادی 

فراهم نشود، اگر محیط اقتصاد ایران از بی ثباتی که مهم ترین دلیل آن تورم های باالی شکننده است، رها نشود، چنین طرح هایی تاثیرگذار نیست.
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در حالــی که یــک هفته  
از اعمــال مصوبــه مجوز 
شورای رقابت برای افزایش 
قیمت محصوالت و اعالم 
قیمت های جدید می گذرد، 
اما بازار خودرو اعتنایی به این افزایش قیمت نکرده 
و به سبب اینکه تعداد فروشندگان خودرو بیش از 
خریداران اســت، لذا تقاضای کاذب ایجاد نشده و 
قیمت ها نسبت به پیش از اعالم قیمت های جدید 

خودروسازان تغییری نکرده است.
به گزارش ایسنا، ۱۳ اردیبهشــت ماه سال جاری 
مجوز افزایش قیمت محصوالت دو خودروساز بزرگ 
کشور با هدف متعادل سازی قیمت در بازار خودرو 
توسط شورای رقابت صادر شد. این افزایش قیمت 
براساس تورم بخشی یکساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی در 
سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نهایت پس از 
اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری محاسبه شده 
که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال 

و اجرا می شود.
براســاس مصوبه مذکــور، به قیمــت محصوالت 
گروه ایران خودرو بطور متوســط ۸.۲ درصد و به 
محصوالت گروه ســایپا بطور متوسط ۸.۹ درصد 
افزوده شده است. در شــرایطی که دو خودروساز 
بزرگ چندان از میزان افزایــش قیمت ها رضایت 

نداشتند و خواســتار تغییر مصوبه شورای رقابت 
و افزایش بیشــتر قیمتها بودند، در نهایت پس از 
گذشــت حدود ۲۰ روز از تصویــب مجوز افزایش 
قیمت هــا، این مصوبه بــه خودروســازان ابالغ و 
 افزایش قیمت ها از ابتدای هفته ای که گذشــت، 

لحاظ شد.  
به یــاد  داریم که هــر زمان قیمت های رســمی 
خودروهــا افزایــش یافت، بــازار هــم به تبع آن 
قیمت ها ر ا باال بــرد؛ اما این بــار علیرغم اینکه از 
ابتدای هفتــه قیمت های جدیــد محصوالت دو 
خودروســاز اصلی اعالم شده اســت، بازار خودرو 
 واکنشی نشــان نداد و تغییری در قیمت ها ایجاد 

نشده است. 
در این رابطه، ســعید موتمنی- رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو- در 
گفت وگو با ایســنا، از آرامش در بازار خودرو خبر 
داده و اظهــار کرد: افزایش قیمــت محصوالت در 
کارخانه تاثیری بر قیمت ها در بازار خودرو نداشت 
و همچنان آرامش بر بازار خودرو حاکم است. ضمن 
اینکه نوســانات ارزی کم شــده و افزایش قیمت 
ارز نداریــم؛ بنابراین تقاضای کاذب نیــز در بازار 
 شــکل نگرفته که بخواهد قیمت ها را دستخوش 

تغییر کند.
وی افزود: در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو کم 
اســت و تنها محدود به تقاضاهای مصرفی است؛ 
هیچ تقاضای کاذبی به لحاظ ســرمایه گذاری در 
بازار خودرو وجود ندارد و اگر معامله ای انجام شود، 
توســط مصرف کننده های واقعی است. برخی به 
امید آنکه ریزش بیشــتری در نرخ ارز شکل گیرد، 

منتظر هستند تا خرید خود را با قیمت های پایین 
تر انجام دهند.

آنقدر که فروشــنده در بازار هســت، 
خریدار نیست

این مقام صنفی تاکید کــرد: البته با توجه به اینکه 
در شرایط فعلی بیش از آنکه خریدار در بازار وجود 
داشته باشد، فروشنده دیده می شود، ممکن است 
صاحبان خودرو قیمت ها را در ســایت های فروش 

افزایشی ثبت کنند اما معامله حقیقی به جز در موارد 
معدود و برای تامین نیاز به خودرو مصرفی، در بازار 

شکل نمی گیرد.
موتمنــی در رابطه بــا میــزان عرضه بــه اندازه 
خودروســازان به بازار نیز گفت: آماری به صورت 
مکتوب که بیانگر میزان کم و زیاد شدن عرضه باشد، 
در اختیار نیست اما بصورت کلی می توان گفت که 
اگر عرضه به اندازه کافی از ســوی خودروسازان به 
بازار تزریق می شــد، فاصله قیمتی کارخانه و بازار 

کمتر و کمتر می شــد؛ ضمن اینکه از ابتدای سال 
جاری همچون ماه های پایانی سال گذشته، تقاضای 
چندانی در بازار وجود ندارد. اگر عرضه به بازار زیاد 

بود، فاصله این دو قیمت کمتر بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه معامله 
چندانی در بازار صورت نمی گیرد، قیمت ها نسبت 
به دو- سه هفته گذشــته تغییری نداشته و همان 

قیمت های هفته آخر اردیبهشت ماه است.

بازار خودرو به افزایش قیمت ها واکنش نشان نداد

خریداری در بازار خودرو نیست

ربیعی:
در ۴ سال آینده به  سیاست رفاهی 

صدقه ای بازگشت خواهیم کرد 
سخنگوی دولت گفت: پیش بینی می کنم که در 
آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال 
آینده به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم 
کرد و این سیاست به طور جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ 

و ۱۴۰۱ دنبال خواهد شد.
علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی »ایران ۱۴: 
رفاه و تأمین اجتماعی« که به همت موسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان این که 
مسئله سیاست رفاهی در کشورهای توسعه یافته و 
در کشورهای در حال گذار از تفاوت های بنیادین 
برخوردار است گفت: سیاست رفاهی در کشورهای 
درحال گذار که ایران هم از جمله آن هاست ابعاد 
مختلفی دارد و دارای پیچیدگی های خاصی است.

وی افزود: ابتدای شــکل گیری نظــام رفاهی در 
کشورهای توسعه یافته مقابله با سوسیالیسم رو به 
رشــد در اروپا و اولین جرقه های رشد نظریه های 
بیسمارکی است. در همان دوران به نحوی نظریه 
اولیه تامین اجتماعی، نه به عنوان یک نظریه انسان 
دوستانه بلکه بر اساس نظریه ایجاد ثبات شکل می 
گیرد و نظریه رفاه بخشــی از نظریه ثبات در نظام 
ســرمایه داری اســت. وی با بیان این که در ادامه 
کشورهای توسعه یافته از این مرحله تاریخی عبور 
می کنند و سیاست رفاهی به منزله بخشی از اداره 
و حکمرانی جامعه مورد تنــازع گروه های فکری 
مختلف قرار می گیرد و یک سیر تطور سیاست های 
رفاهی را در کشــورهای در حال توسعه می بینیم 
گفت: در کشــورهای در حال گذار از نظر تاریخی 
هنوز مرحله ثبات طی می شود منتها این بار نه در 
مقابل یک نظریه مارکسیستی شالوده شکن، بلکه 
در کشورهای در حال گذار نظریه رفاه را از چند جنبه 

مدنظر قرار می دهیم که یکی بحث ثبات است.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری ادامه داد: حکمرانی در کشورهای 
جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خودش نیازمند 
نظریه رفاهی است. وجه دیگر وجه کنش های سیاسی 
است یعنی بخشی از نظریه های رفاهی در کشورهای 
در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر بی سامانی 
سیاسی و رقابت در بی ســامانی سیاسی است. در 
کشورهایی که بی سامانی سیاسی وجود دارد و ما هم 
از این دسته هستیم چالش ها و رقابت های سیاسی 
هم در این حوزه قرار می گیرد. در واقع سیاست رفاهی 
به عنوان کنش سیاسی درنظر گرفته می شود. وی با 
تاکید بر اینکه »مهم است که بدانیم از چه منظری به 
سیاست رفاهی بنگریم؛ آیا از منظر امنیت می نگریم 
یا از منظر یک کنش سیاسی؟ « گفت: آنچه باید ابتدا 
در سیاست گذاری رفاهی مشخص شود این است که 
بدانیم سیاست گذاری رفاهی بخشی از توسعه و رشد 
جامعه و دیدگاه های عدالت گونه در دل نظریه های 
توسعه است. ربیعی افزود: به طور کلی وقتی سیاست 
رفاهی را به عنوان یک سیاست عدالت نگر می بینید 
که الزمه سیاست های توسعه و حتی مقوم آن است، 
زاویه نگاهی است که حقوق و حق جامعه و بخشی از 
سیاست گذاری توسعه محسوب می شود. این جایگاه، 
جایگاه ورود درست به سیاست های رفاهی است. باید 
بپذیریم که منهای سیاست های رفاهی، اداره جوامع 
ممکن نیست و توسعه ها، توسعه های مصیبت باری 

خواهند بود.
وزیر ســابق رفاه و رئیــس مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری در ادامه به تبیین 
پیشینه سیاســت گذاری رفاهی در ایران در سه 
دوره پرداخت و گفت: یک دوره، دوره اوایل انقالب 
است که نمی توان گفت در آن دوره دیدگاه و نظریه 
خاصی وجود داشته اســت؛ ریشه انقالب، عدالت 
بوده است و اساسا همه دیدگاه ها و نظریه ها در دل 
نظریه انقالب حل شده بود. یک گرایش عمومی هم 
وجود داشته که رسیدگی به مستضعفان است ولی 
حاوی برنامه و سیاست عملی نیست و یک آرمان 
است. سیاست های رفاهی در اوایل انقالب بیشتر 
آرمان است. وی افزود: در دوران بعد از جنگ، جامعه 
مطالبه گر می شود و با نوعی سیاست رفاهی تور 
مواجه هستیم. نمیخواهم اسمش را سیاست رفاهی 
جبرانی بگذارم ولی لفظ تور را مخصوصا به کار می 
برم. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت، وام 
گرفته ام به این معنا که عده ای از کشتی توسعه به 
بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور پهن کنیم 
و آنها را بگیریم.ربیعی با بیان اینکه »در دوره بعد، به 
سیاست رفاهی صدقه ای می رسیم« عنوان کرد: در 
این دوره منزلت مردم را نگاه نمیکنیم بلکه تقویت 
سفره مردم سیاست رفاهی جدی می شود که هنوز 
هم کاربرد دارد و پیش بینی می کنم که در آینده 
سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده 
به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم کرد 
و این سیاست به طور جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و 

۱۴۰۱ دنبال خواهد شد.

خبر
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عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
از رونق قاچاق پوشــاک در پی کاهش فروش پوشاک ناشی از 
محدودیت های کرونایی خبر داد و گفــت: در حال حاضر هیچ 
برند خارجی در سطح کشــور مجوز فعالیت ندارد و در آخرین 
جلسه ســتاد مبارزه با قاچاق مقرر شــد تابلوهای این برندها 

جمع آوری شود. 
مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قاچاق 
در پی افزایش قیمت مواد اولیه داخلــی، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات پوشاک به طور کلی 

کاهش داشــته، برخی حاضرند کاالی خود را به قیمت ناچیز 
و حتی به صورت کیلویی بفروشــند. از طرف دیگر نرخ ارز هم 
 در داخل کاهش پیدا کرده، بنابراین تمایــل به قاچاق افزایش 

یافته است. 
وی با بیان اینکه ترکیه و بنگالدش به دلیل شیوع ویروس کرونا 
با مشکالت جدی در زمینه صادرات مواجه هستند، گفت: اعمال 
محدودیت های سختگیرانه در کشورهای اروپایی باعث کاهش 

فروش پوشاک در آنها شده است. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 

درباره طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که از سال 
۱۳۹۷ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شروع شد، گفت: 
این طرح برای مدتی اجرا شد و ستاد با برندهایی که محرز بودند، 
برخورد کرد. اما بعد از مدتی قطع شــد، چرا که ستاد مبارزه با 
قاچاق می گوید "به ابزارهایی از جمله شناسه کاال نیاز دارد که 

هنوز در صنعت پوشاک وجود ندارد". 
به گفته وی، اکنون طرح قاصدک برای برخورد با قاچاق نیست 
اما طبق آخرین جلسه ستاد هیچ برند خارجی در سطح کشور 
مجوز فعالیت ندارد و همه غیر قانونی هســتند. تولید مشترک 

برندهای خارجی در ایران نیز شرایط خاصی از جمله تولید ۲۰ 
درصدی در مبدأ و صادرات ۵۰ درصدی داشت که در حال حاضر 
اجرا نمی شود؛ بنابراین همه این برندها غیرقانونی هستند که در 
آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق نیز مقرر شد تابلوهای این 

برندها جمع آوری شود. 
افتخاری با بیان اینکه مناسبت های مختلف در ایران مانند اعیاد و 
عزاداری ها که در آن ها مبارزه با قاچاق به تعویق می افتد، حاشیه 
امنی برای قاچاقچیان ایجاد کرده است، گفت: ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 

شغل به دلیل قاچاق پوشاک از بین رفته است.

نعمت بخش گفت: خودروسازان به دلیل 
قیمت گذاری دســتوری، زیان هنگفتی 

کرده اند.
احمــد نعمــت بخــش دبیــر انجمن 
خودروســازان در گفــت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  با اشاره به عملکرد شورای 
رقابت و قیمت گذاری این شورا برای خودرو، 
گفت: شورای رقابت متاسفانه به تعهدات 
خود عمل نکرده است، ســال گذشته بنا 
شد که هر ســه ماه یکبار افزایش قیمت 
داشته باشیم، اما برای سه ماه چهارم سال با 
توجه به افزایش ۱۴ درصدی تورم، اما هیچ 

افزایش قیمتی در نظر گرفته نشد.
او بیان کرد: جلوگیــری از افزایش قیمت 
خودرو در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ باعث 
شد خودروسازان به ویژه ایران خودرو زیان 
هنگفتی کند به طــوری روی هر خودرو 

تولیدی ۶ میلیون تومان زیان کرد، یعنی 
ایران خودرو بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان 

زیان دیده است.
دبیر انجمن خودروســازان گفت: امسال 
نیز ۸.۹ درصد به قیمــت خودرو ها افزوده 
اند در حالی که تورم ۱۴ درصدی داشتیم، 
این یعنی خودروسازان امسال هم در زیان 
خواهند بود. از بهمن سال گذشته قیمت 
مواد اولیه افزوده شــده است از امسال هم 
حقوق کارگر و بهای آب، بــرق گاز و … 
افزوده شده اســت که این نشان می دهد 

خودروسازان همچنان در زیان هستند.
نعمت بخــش گفت: امســال باید قیمت 
خودرو ۱۴ درصد افزایش می یافت تا زیان 
خودروسازان جبران می شد. هشدار های 
الزم به مسئوالن داده شــده است که اگر 
فکری به حال صنعت خودرو نکنند این زیان 

روز به روز افزوده می شود. او ادامه داد: ایران 
خودرو ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
دارد. باید تا جایی که ممکن است اختالف 
قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار را کم کرد 

و قیمت خودرو تک نرخی شود.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: یعنی باید 
خودرویی که در بازار ۲۳۰ میلیون به فروش 
می رود، کارخانه آن را ۱۷۰ میلیون تومان 

بفروشد نه ۱۰۰ میلیون کنونی!
نعمت بخش با بیان اینکه زیان خودروسازان 
که کم شود، می توان روی کیفیت کار کرد، 
گفت: خودروسازان با مشکل کمبود فوالد 
مواجه شــده اند، خودروســازان به شدت 
درگیر مشکالت تامین مواد اولیه هستند، 
نه تنها تولیــد قطعه ســازان بلکه تولید 
خودروسازان هم اکنون کم شده چرا که با 

کمبود ورق فوالدی مواجه هستند.

مدیر بهره برداری از تاسیســات آبی آب 
منطقه ای تهران گفت: شاهد کاهش ۲۶۷ 
میلیون متر مکعبی ذخایر آب در مخازن 
سد ها هستیم، به عبارت دیگر این حجم 
کاهشــی معادل ظرفیت کامل سد های 
امیرکبیر و لتیان بــوده و همین موضوع 
نگرانی هایــی را درخصــوص تامین آب 

ایجاد می کند.
محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری 
از تاسیســات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای تهران اظهار داشت: در فروردین 
سال جاری در حوزه عملکرد استان تهران 
بی سابقه ترین و کم بارش ترین ماه در طول 

۵۳ سال گذشته را شاهد بوده ایم.
شهریاری با بیان اینکه از ابتدای سال آبی 
جاری تا کنون، ورودی ســد ها با کاهش 
۳۰ درصدی مواجه بودند، افزود: شرایط 

حاکم در فصل آبگیری سد های استان، 
اثر مستقیم روی حجم آب قابل تامین و 
مورد نیاز در بخش های شرب، کشاورزی 
و صنعت و همچنین میــزان تولید برق 
داشــته و لزوما متناسب با میزان کاهش 
منابع آب در ســدها، کاهش تامین آب 
 و همچنین کاهش تولید برق را شــاهد 

خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مخازن 
سد های تهران ۲۶۷ میلیون مترمکعب 
نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش 
ذخیــره دارند، عنوان کــرد: این کاهش 
ذخیره موجب کاهش تولید نیروگاه های 
برق آبی تهران شده اســت، به طوری که 
در سال گذشــته برنامه ریزی تولید در 
نیروگاه های تحت پوشش بر مبنای حجم 
ذخیره آب ۱۰۸۶ میلیــون مترمکعبی 

صورت پذیرفته بود، در حالی که امسال 
برنامه ریزی ما جهت تولید انرژی برق آبی 
بر اساس حجم ۸۱۹ میلیون متر مکعب 

است.
وی با تاکید بر اینکه آمار بارندگی از ابتدای 
ســال آبی جاری تاکنون ۲۸۴ میلی متر 
بوده است که در مقایسه با ۴۵۷ ملی متر 
مدت مشابه سال آبی گذشته، با کاهش ۳۸ 
درصدی میزان بارندگی ها مواجه هستیم، 
گفت: بر اساس جلسات و برنامه ریزی های 
صورت گرفته با شــرکت آب و فاضالب 
تهران، تالش بر این است که با همراهی 
و همکاری شهروندان تا انتهای شهریورماه 
نیاز آب شرب تهران را با کمترین مشکل 
تامین کنیم که طبیعتا به همان نسبت 
تولید برق از نیروگاه های تحت پوشش نیز 

خواهیم داشت.

تابلوی برندهای پوشاک خارجی جمع می شود

 همه قاچاق هستند

تهران به اندازه ظرفیت سد کرج و لتیان کمبود آب داردخودرو با توجه به تورم بخشی، باید ۱۴ درصد گران می شد

فعاالن اقتصادی و اصناف در نشست با ابراهیم رئیسی، کاندیدای 
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری مهمترین خواسته های 

اقتصادی از رییس جمهور بعدی را اعالم کردند.
به گزارش ایســنا، به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در 
نشست اتاق های سه گانه و فعاالن اقتصادی با آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی، کاندیدای انتخابات دوره ســیزدهم ریاست جمهوری با 
اشــاره به اهمیت برنامه اقتصادی کاندیدهای ریاست جمهوری 
در شرایط کنونی اقتصادی کشور، اظهار کرد: آنچه فعاالن بخش 
اقتصادی کشور و تولیدکنندگان از رئیس جمهوری آینده کشور 

انتظار دارند، ارائه یک برنامه شفاف اقتصادی است.
وی ادامه داد: اتاق اصناف راهکار رفع مشــکالتی که به آن مبتال 
است را دسته بندی کرده و ارائه خواهد داد تا در برنامه اقتصادی 
رئیس جمهور آینده به آن توجه شود. ممبینی اولین موضوعی که 
در برنامه اقتصادی باید به آن توجه شــود را اصالح سیاست های 
ارزی اعالم کرد و افزود: ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی 

کردن آن مهمترین خواسته اصناف است.
وی ادامه داد: کوچک کردن ســهم دولت در اقتصاد برای ایجاد 
رقابت منطقی، کاهش حجم دستورالعمل ها از جمله نرخ گذاری 
دســتوری و تقویت روابط بین الملل به عنــوان اهرم مهم کمک 
کننده اقتصادی از دیگر مواردی هســتند که الزم اســت رئیس 

جمهور آینده در برنامه اقتصادی خود به آن ها توجه کند.
ممبینی از دیگر دســته بندی های اصناف برای توجــه در برنامه 
اقتصادی رئیس جمهور آینده را حمایــت از بنگاه های اقتصادی 
متوسط و کوچک، تنظیم روابط کار، منطقی شدن مالیات، استفاده 

از بخش خصوصی به عنوان مشــاور و حمایت از ســرمایه گذارن 
برشــمرد. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگر به این موارد در 
برنامه اقتصادی رئیس کشور توجه شود مشکل جذب سرمایه گذار 
حل و مشوق های الزم در این زمینه فراهم می شود. ممبینی با بیان 
اینکه در چندسال گذشته به پیکره اصناف، بازار و واحدهای کوچک 
اقتصادی متاثر از تحریم های ظالمانه، سوء مدیریت ها و بیماری 
کرونا و …فشارهای زیادی تحمیل شده است، اظهار کرد: با وجود 
همه فشــارها فعاالن بخش اقتصادی و بازار بیش از سایر بخش ها 

ارائه خدمات داشته اند و در حال حاضر نیاز به حمایت دارند.

سهم ۱۷ درصدی در تولید ناخالصی ملی
در ادامه جمشــید زند، رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی 
گفت: اصناف با ســه میلیون واحدصنفی و سهم ۱۷ درصدی در 
تولید ناخالصی ملی ســهم بزرگی در اقتصاد کشور داشته اند و 

اصناف بیش از ۱۰ میلیون شغل ایجاد کرده اند .
وی افزود: در حال حاضر بیکاری دغدغه فعلی جامعه امروز است 
اما باید بدانیم که یکی از دالیل آمار باالی بیکاری نبود نیروی ماهر 
و تخصصی بوده و اگر بتوانیم با استفاده از طرح استاد و شاگردی 
نیروی ماهر وارد بازار کار کنیم قطعا بخش بزرگی از مشــکالت 
حوزه بیکاری جامعه برطرف خواهد شــد. وی همچنین با اشاره 
به وجود قوانین گسترده ودست و پاگیر در حوزه کسب و کار بیان 
کرد: وجود این قوانین مشــکالت مضاعفی را برای حوزه تولید و 
کسب و کار به همراه داشته است که امیدواریم با حذف برخی از 

قوانین و موانع تولید بتوانیم به رشد باالی تولید داخلی برسیم.

در بین مشکالت تامین و گرانی کاالهای اساسی احتمال کمبود 
شیرخشک نوازد نیز نگرانی تازه ای برای مصرف کنندگان ایجاد 
کرده  اســت. به گفته انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای 
کودک؛ ۸۵ درصد مواد اولیه تولید شیرخشک نوازد وارداتی است 
که از سال گذشــته تخصیص ارز ترجیحی برای آن به کندی و 

ناکافی انجام می شود.
. به تازگی انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک و غذای کودک 
اعالم کرده؛ کشــور به زودی وارد بحران تامین شیرخشک نوزاد 
 می شــود، چراکه تولیدکننــدگان در تامین مــواد اولیه دچار 

مشکل شده اند.
هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای 
کودک، در گفت وگو با ایلنا درباره دالیــل ایجاد بحران در تولید 
شیرخشک نوزاد، اظهار کرد: از ســال گذشته با کندی در تامین 
ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد، 

مشکالت در تولید آغاز شد.
وی آخرین تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه شــیر 

خشک را مربوط به دی ماه سال گذشته عنوان کرد.
تحویل زاده ادامه داد: عالوه بر کندی در تخصیص ارز میزان آن نیز 

ناکافی است و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.
وی با تاکید بــر اینکه ۸۵ درصد از مواد اولیه شیرخشــک نوزاد 
واردتی است،  افزود: واردات بخش عمده مواد اولیه، تنها مختص 
ایران نیست و تمامی کشــورهای تولیدکننده شیر خشک عمده 

مواد اولیه خود را از کشورهای مختلف تامین می کنند.
تحویل زاده تصریح کرد:  در حال حاضر آب پنیر، الکتوز، روغن و 

پروتئین مخصوص عمده مواد اولیه هستند که از طریق واردات 
تامین می شود.

به گفته وی؛ تنهــا ۱۵ درصد از شــیر بدون چربی مــورد نیاز 
شیرخشک نوزاد از منابع داخلی تامین می شود.

تحویل زاده در پاسخ به این پرســش که با توجه به تولید بسیار 
باالی شــیرخام در کشــور چرا بخشــی از مواد اولیــه از داخل 
تامین نمی شــود، گفت: به طور مثال آب پنیری کــه در تولید 
شیرخشــک نوزاد استفاده می شــود باید در ســه مرحله امالح 
 زدایی شــود که تجهیــزات و صنایع مــورد نیــاز آن در ایران 

وجود ندارد.
وی افــزود: همانطور که گفتــم تمام کشــورهای تولید کننده 
شیرخشک بخشــی مهمی از مواد اولیه خود را از طریق واردات 
تامین می کنند از جمله روغن شیرخشک که تنها تامین کننده 

آن کشور مالزی است. 
تحویل زاده با اشاره به مشــکالت دولت در تامین ارز ترجیحی 
خواســتار جایگزینی آن با راز نیمایــی در واردات مــواد اولیه 

شیرخشک نوزاد شد.
وی گفت: اصرار دولت به تخصیــص ارز ترجیحی به واردات مواد 
اولیه شیرخشــک نوزاد در شــرایطی در تامین آن مشکل دارد 

می تواند بحران در تامین این کاالهای مهم را شدیدتر کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک و غذای کودک اظهار 
کرد: با توجه به اینکه برخی شرکت های شیرخشک نوزاد تنها تا ۲ 
ماه دیگر مواد اولیه دارند پیش بینی می شود به زودی بحران تامین 

شیرخشک نوازد در کشور بسیار جدی شود.

کمبود مواد اولیه تولید شیرخشکمهمترین خواسته های اصناف از رئیس جمهور بعدی
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خدمات بالعوض آزمايشگاهی به شركت های دانش 
بنيان اعطا می شود

صنــدوق نوآوری و شــکوفایی بــا هدف حمایــت از تحقیق و توســعه 
محصــوالت دانش بنیان جدیــد و ورود موفق شــرکت های دانش بنیان 
بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی، حمایــت بالعــوض ۷۰ درصدی 
از هزینــه انجــام آزمون هــای تخصصــی تــا ســقف ۱۵۰ میلیــون 
 تومان را به بســته های حمایتی مشــاوره و اخــذ اســتانداردها اضافه 

کرد.
به گــزارش ایســنا، دکتر ســیاوش ملکی فــر، معاون توســعه صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی در مــورد خدمت بالعــوض آزمایشــگاهی این 
صندوق، گفت: صندوق نوآوری و شــکوفایی با هــدف حمایت از تحقیق 
و توســعه محصوالت دانش بنیــان جدیــد و ورود موفق شــرکت های 
دانش بنیان بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی، حمایــت بالعوض از 
 هزینــه انجــام آزمون هــای تخصصــی را در دســتور کار قــرار داده

 است.
وی ادامه داد: در همین راستا شــرکت هایی که روی محصول دانش بنیان 
خود بــه انجام آزمــون و تســت های تخصصی نیــاز دارنــد، می توانند 
با ثبت درخواســت خود در ســامانه غــزال، برای دریافــت این حمایت 
اقدام کنند.ملکی فر در مورد ســقف حمایتی این خدمت از شرکت های 
دانش بنیان تصریــح کرد: خدمات آزمایشــگاهی به میــزان ۷۰ درصد 
تا ســقف ۱۵۰ میلیون تومان برای هــر درخواســت و حداکثر حمایت 
ساالنه تا ســقف ۳۰۰ میلیون تومان، به مجموعه خدمات بسته حمایتی 
 مشاوره و اخذ اســتانداردهای صندوق نوآوری و شــکوفایی اضافه شده

 است.
به نقــل از روابط عمومی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، عالقمندان 
می توانند بــرای ثبت درخواســت به ســامانه غزال صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی بخش توانمندســازی و کمک مشــاوره و اخذ اســتانداردها 
و مجوزها مراجعه کننــد. مدت زمــان ارزیابی تقاضا یــک هفته کاری 
 خواهد بود و ســهم حمایتــی صندوق پــس از اتمام فرآینــد پرداخت

 می شود.

مخفی كردن اليك به اينستاگرام اضافه شد
اینســتاگرام گزینه مخفی کردن شمارشگر الیک برای پست هایی که در 
این پلتفرم ارسال می شوند را برای کاربران جهانی عرضه کرد و این تغییر 
به زودی به فیس بوک خواهد آمد.به گزارش ایســنا، اینستاگرام در پست 
وبالگی اعالم کرد کاربران این اپلیکیشــن اشــتراک گذاری عکس قادر 
خواهند بود مشاهده تعداد الیک های پست های کاربران دیگر و همچنین 
الیک پســت های خود را مخفی کنند. هر دو گزینه تا چند هفته دیگر به 
شــبکه اجتماعی فیس بوک – شرکت مادر اینســتاگرام– اضافه خواهد 
شد.آدام موسری، رییس اینستاگرام به خبرنگاران گفت: هدف از این اقدام 
فراهم کردن امکان کنترل بیشتر روی تجربه ای است که کاربران در این 
اپلیکیشن دارند. آزمایش های اینستاگرام در زمینه مخفی کردن شمارشگر 
الیک تغییر خاصی در ســالمت روانی کاربران نشــان نــداده اما عقیده 
کاربران را چند قطبی کرده اســت.الیک در اینستاگرام و فیس بوک برای 
سنجش میزان محبوبیت پست های شــخصی کاربران و پست های حرفه 
ای تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارها اســتفاده می شود. اینستاگرام 
اخیرا گزینه مخفی کردن الیک ها را برای شماری از کاربران جهانی خود 
به صورت آزمایشی اجرا کرده بود. این شــرکت در وبالگ خود اعالم کرد 
بعضی از کاربران این گزینه را مفید یافته بودند اما بعضی دیگر از دست دادن 
این معیار را دوست نداشتند.موسری گفت: انتظار ندارد تغییر قابل توجهی 
در میزان تعامل کاربران به دلیل این اقدام مشــاهده کند. تولیدکنندگان 
محتوا واکنش های متفاوتی داشته اند اما برای اینفلوئنسرهایی که هنوز 
مخاطبان گسترده ای ندارند نگرانی وجود داشته است.اینستاگرام اخیرا 
بر سر برنامه ساخت اپلیکیشن ویژه کودکان زیر ۱۳ سال مورد انتقاد قرار 
گرفته و دادستان های کل ۴۴ ایالت آمریکا از فیس بوک خواسته اند از این 
اقدام صرف نظر کند.بر اســاس گزارش رویترز، در تنظیمات پیش فرض، 
گزینه مشــاهده الیک فعال است اما موســری گفت: اینستاگرام مخفی 
کردن الیک ها به صورت پیش فرض برای کاربران پایین ۱۸ سال را بررسی 

خواهد کرد.

استفاده از سامانه هوشمند رصد فراگيری كرونا در انتخابات
رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: سامانه هوشمند رصد وضعیت فراگیری ویروس کرونا در شهر 
تهران، برای انتخابات پیش رو مورد استفاده قرار می گیرد.علی اصغر انصاری 
در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات »ســامانه مبتنی بر هوش مصنوعی پیش 
بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا« اظهار داشت: این سامانه با استفاده از 
الگوریتم های هوش مصنوعی و داده های افراد مبتال به کرونا، میزان شیوع ویروس 
را در مناطقی که افراد مبتال حضور داشته اند، طی دو هفته پیش بینی می کند.
وی گفت: برای کارکرد این سامانه، داده های افراد مبتال به کرونا از سمت وزارت 
بهداشت در اختیار ما قرار می گیرد و با تکنیک های مدنظر، این داده ها ژئوکد 
شده و مشخص می شود افراد مبتال به کرونا در کدام مناطق سکونت دارند. به این 
ترتیب با داده های سالمت این افراد، میزان فراگیری کرونا برای مدت دو هفته 
آینده به صورت محله به محله و از این نظر که ویروس در کدام مناطق شدت یافته 
یا کاهش پیدا کرده، قابل پیش بینی است.رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش 
مصنوعی پژوهشگاه III خاطرنشان کرد: این تکنیک هوش مصنوعی بر مبنای 
جابجایی افراد مبتال به ویروس کرونا، مشخص می کند که احتمال شیوع بیماری 
در کدام مناطق بیشتر است. هوش مصنوعی الگوی جابجایی افراد را استخراج 
کرده و ما آن را روی سامانه اعمال کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم. 
با این وجود مشخص می شود که تا دو هفته آینده، کدام مناطق مستعد شیوع 
ویروس کرونا هستند و در کدام اماکن فراگیری ویروس بیشتر خواهد شد.وی با 
تاکید بر اینکه با این الگوریتم تا حد زیادی قابل پیش بینی است که میزان آلودگی 
در چه محالتی در حال افزایش است، گفت: هم اکنون این سامانه در تهران به 
کار گرفته شده و داده های البرز هم نیز در اختیار ما قرار می گیرد. چرا که درصد 
قابل توجهی از ساکنان البرز طی روز در تهران در رفت و آمد هستند.انصاری با 
بیان اینکه در صورتی که سایر شهرها نیز درخواست استفاده از کاربردهای این 
سامانه را داشته باشند، آن را در اختیارشان قرار می دهیم، افزود: سامانه رصد 
وضعیت فراگیری ویروس کرونا مبتنی بر هوش مصنوعی، برای انتخابات ۱۴۰۰ 
نیز در کالنشهر تهران مورد استفاده قرار می گیرد. این سامانه به صورت ویژه و با 
دقت بیشتر و دیتای کامل تر در ایام انتخابات پیش رو کمک می کند که به صورت 
منطقه به منطقه و محله به محله، وضعیت فراگیــری ویروس پیش بینی و بر 
اساس آن، تصمیم گیری برای محدودیت های رفت و آمد اعمال شود.وی گفت: 
سامانه پیش بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا با استفاده از هوش مصنوعی، 
یک سامانه پشتیبانی تصمیم است و به کمک معاونت بهداشت، دانشگاه های 
علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی می آید. عملکرد این سامانه مطابق با 

استانداردهای بهداشت جهانی و کامالً متفاوت از سامانه ماسک است.

اخبار

گوگل و فیس بوک در روسیه جریمه شدند
دادگاهی در روسیه جریمه ای ۲۶میلیون روبلی برای فیس بوک و ۶میلیون روبلی برای گوگل تعیین کرده زیرا قوانین این کشور را نقض کرده اند.به گزارش رویترز، روز گذشته دادگاهی در روسیه گوگل و فیس 

بوک را به دلیل شکست در حذف محتوای غیرقانونی جریمه کرد.طبق رأی دادگاهی در مسکو فیس بوک به دلیل ۸ مورد نقض قوانین باید ۲۶ میلیون روبل )۳۵۳۸۹۰ دالر( جریمه بپردازد. همچنین به گوگل دستور 
داده شده جریمه ای ۶میلیون روبلی برای ۳ پرونده جداگانه نقض قانون بپردازد.اتهامات این شرکت ها مربوط به پست هایی است که افراد زیر سن قانونی را تشویق کرده بودند در اعتراضات شرکت کنند.این در 

حالی است که اختالف میان گوگل و دولت روسیه باال گرفته است. راسکامنادزور )سازمان ناظر بر ارتباطات روسیه( روز دوشنبه اعالم کرد چنانچه گوگل محتوای غیرقانونی را حذف نکند، سرعت آن را کند خواهد کرد.

آب وهوایــی،  تغییــرات 
محدودیت ســرمایه گذاری 
به دلیــل تحریــم و مصرف 
استخراج کنندگان غیرمجاز 
رمزارزهــا، ســه مقصــر 
قطعی های پی درپی برق در روزهای گذشته هستند. 
گفته می شود مصرف برق استخراج کنندگان غیرمجاز، 
بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است.به گزارش ایرناپالس، در 
روزهای گذشته اوج مصرف برق به بیش از ۵۴ هزار و 
۵۰۰ مگاوات رســیده و همین موضوع موجب قطعی 
برق در نقاط مختلف کشــور و خاموشی های روزهای 
گذشته شده است. مصرف برق نسبت به مدت مشابه 
پارسال با رشــد ۲۰ درصدی، حدود ۹۰۰۰ مگاوات 
افزایش یافته اســت. حال پرسش اینجاست که دلیل 
افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق چیست؟ به طور کلی 
می توان تغییرات آب وهوایی، تحریم ها و فعالیت های 
مرتبط با اســتخراج رمرزارزها را سه عامل قطعی برق 

دانست.

تغییرات اقلیمی و قطعی برق
تغییرات آب وهوایــی موجب کاهــش بارش ها و نیز 
افزایش زودهنگام دمای هوا شــده است. پیش بیینی 
می شــود تغییرات اقلیمی در طول دهه آینده، دمای 
هوا را در ایران به طور متوســط ۲.۶ درجه سانتی گراد 
افزایش دهد. کاهش بارش هــا به دلیل کاهش حجم 
آب مخازن سدها و کاهش ظرفیت تولید نیروگاه های 
برق آبی در کشــور، محدودیت هایی را در تأمین برق 
ایجاد کرده اســت. همچنین افزایش زودهنگام دمای 
هوا موجب شده تجهیزات سرمایشی زودتر از سال های 
گذشته وارد چرخه مصرف برق شوند و این موضوع با 
افزایش مصرف برق موجب قطعی های روزهای گذشته 

شده است.

خاموشی زیر سایه تحریم
تحریم ها از مسیر کاهش ســرمایه گذاری در صنعت 
برق، به مانعی برای افزایش تولید و عرضه برق تبدیل 
شده است؛ بنابراین می توان تحریم ها را یکی از عوامل 

قطعی برق و خاموشــی روزهای گذشــته دانست. از 
آنجایی که به واسطه تحریم ها امکان واردات تجهیزات 
سرمایه ای مورد نیاز این صنعت وجود ندارد یا به صورت 
بسیار محدودی امکان پذیر است، فعاالن حوزه تولید 
برق ناچار به خریداری، تعمیر و اســتفاده از تجهیزات 
کارکرده هستد. این موضوع با تأثیرگذاری بر بازدهی 
نیروگاه های برق موجب کاهش تولید و عرضه شــده 
است.  به  همین دلیل بخشــی از تقاضای مصرف برق، 
بدون پاسخ می ماند و شاهد خاموشــی و قطعی برق 
هستیم.محســن طرز طلب مدیرعامل شــرکت برق 
حرارتی نیز پیــش از این در رابطه بــا تأثیر تحریم بر 
صنعت برق گفته بــود، تفاهم نامه هــای متعددی با 
شــرکت های کره ای، تُرک و حتی کشورهای اروپایی 
همچون آلمان درباره ســرمایه گذاری خارجی ها در 
صنعت برق به امضا رســید. با این حال پس از خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های اقتصادی علیه ایران، در 
عمل این تفاهم نامه ها لغو شــد. قرار بود خارجی ها در 
ایران ۶ تا ۷  میلیارد یورو سرمایه گذاری انجام دهند و ۹  
هزار مگاوات برق تولید کنند.تحریم ها نه تنها در زمینه 
تولید، بلکه در زمینه صادرات برق نیز که پیش از این در 
روند صعودی قرار گرفته بود، اختالل ایجاد کرده است. 
صادرکنندگان که پیش از این امکان ســرمایه گذاری 
دوباره را از طریق درآمدهای صادراتی داشتند، اکنون 
با مشکل تأمین مالی مواجه اند و به دلیل کندی سرعت 
افزایش برق نسبت به ســرعت افزایش مصرف، شاهد 

خاموشی ها هستیم.

برق با بیت کوین پرید
مراکز غیرقانونی استخراج رمزارزها نیز بر خاموش های 
روزهای گذشته تأثیرگذار بوده و حتی مراکز مجاز را نیز 
ناچار به توقف فعالیت کرده اســت. اکنون مصرف برق 
مراکز استخراج رمزارز مجاز  به ۳۰۰ مگاوات می رسد که 
با هدف حفظ تعادل و پایداری شبکه، برق این مراکز قطع 
می شود.بر اساس بارهای شناســایی شده و برآوردهای 
صورت گرفته توسط وزارت نیرو، اکنون بیش از ۲۰۰۰ 
مگاوات بــرق در مراکز غیر مجاز اســتخراج رمزارز در 
کشور مصرف می شود. از ابتدای خردادماه، مراکز مجاز 
استخراج رمزارز خاموش شــده اند و شرکت توانیر برای 
سرعت بخشی به شناسایی مراکز غیرمجاز، تا سقف ۲۰ 
میلیون تومان به افرادی که نسبت به شناسایی و معرفی 

چنین مراکزی اقدام کنند، پــاداش پرداخت می کند.
مصرف برق مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز از دو مسیر 
موجب قطعی برق و خاموشی ها می شود. نخست اینکه 
اتصال های نادرست موجب آســیب دیدگی تجهیزات 
شبکه شــده و با خروج این تجهیزات از مدار برق رسانی 
موجب خاموشی های مقطعی می شود.بر اساس آخرین 
اطالعات روزانه دانشگاه کمبریج، مصرف برق در جهان 
برای رمزارز بیت کوین،  معادل ۱۵ هزار تا ۶۰ هزار مگاوات 
تخمین زده شده است. سهم ایران بیش از ۱۰ درصد از 
کل مصرف برق جهان برای اســتخراج رمزارز تخمین 

زده می شود.

چگونه از خاموشی ها عبور کنیم؟
در سال گذشته ۱۵۸۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق 
توزیع، ۱۱ هزار کیلومتر خطوط توزیع، ۹۵۰۰ مگاولت 
آمپر ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع و ۲۷۰۰ 
مگاولت آمپر ترانســفورماتورهای توزیع ساخته شده 
که ۱۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸ بوده است.ا این حال 
وزارت نیرو به دنبال جلب همکاری و تشویق مشترکان 
صنعتی، کشاورزی و دیگر مشترکان برای مشارکت در 
طرح های تولید برق و نیز مدیریت مصرف بوده و برای 
آن ها پاداش مناسبی در نظر گرفته است.بر این اساس از 
دستگاه های اجرایی، نهادها، مراکز نظامی، شهرداری ها 
و ســایر مراکزی که امکان تأمین برق اضطراری را در 
ساعت های اوج مصرف برق دارند، دعوت به تولید شده 

اســت. وزارت نیرو برق تولیدی مولدهای این مراکز 
را خریداری خواهد کرد.در سال گذشته با ۱۹۰ هزار 
مشترک بزرگ تفاهم نامه همکاری منعقد شد که برای 
تابســتان ۴۲۰ میلیارد تومان و برای زمستان هم به 
دلیل همکاری در مدیریت سوخت زمستانی نیروگاه ها، 
۲۰۰ میلیارد تومان پــاداش همکاری دریافت کردند.

یکی دیگر از راهکارهای عبور از خاموشی ها و جلوگیری  
از قطعی برق، مدیریت مصرف به ویژه در دستگاه های 
اجرایی و اداره هاست. برای نظارت بر مدیریت مصرف 
دستگاه های اجرایی الزم است سامانه های سرمایشی 
و روشنایی بعد از ســاعات کار اداری خاموش شوند و 
دمای دستگاه های سرمایشــی نیز بر روی ۲۶ درجه 
تنظیم شود. گروه های عملیاتی وزرات نیرو به صورت 
حضوری یا از طریق تجهیزات کنترل از راه دور بر این 
موضوع نظــارت دارند و در صورت همــکاری نکردن 
دستگاه ها، برق آن ها را قطع می کنند.به نظر می رسد 
سیاست های قیمت گذاری انرژی نیز می تواند در زمینه 
سرمایه گذاری، تولید، عرضه و مصرف برق مؤثر باشد. 
اصالح پلکانی قیمت ها از یک طرف با تبدیل طرح های 
سرمایه گذاری به طرح های ســودآور، افزایش تولید و 
عرضه را به همــراه دارد و از طرف دیگر با عالمت دهی 
به مصرف کنندگان، نه تنها الگــوی مصرف را اصالح 
می کند بلکه بــا عالمت دهی به اســتخراج کنندگان 
غیرمجاز رمزارزها موجب خروج آن ها از مدار مصرف 

برق شود.

سهم عوامل مختلف در خاموشی ها چه قدر است

سه مقصر خاموشی ها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

نماینده ویژه رئیس جمهوری در دولت الکترونیک 
با اشــاره به بــازار ۱۸۰ هــزار میلیــارد تومانی 
ICT ایران، گفت: تا ۱۰ ســال آینــده نیازمند 
ســرمایه گذاری ۱۲ میلیــارد دالری در حــوزه 

سرویس های جدید فناوری ارتباطات هستیم.
به گزارش تســنیم، نصراهلل جهانگــرد، نماینده 
ویژه رئیس جمهور در دولت الکترونیک در برنامه 
رادیو گفتگو اظهار کرد:  فضای مجازی در ایران به 
معنای همه  قلمروی فعالیت ها در بستر دسترسی 
شبکه های دیجیتال است و مجموعه زیرساخت ها 
و حوزه حقوقی یا اقتصــادی و اجرایی آن. اقتصاد 
دیجیتال در کشــور ما تعابیر مختلفی و حتی در 
یک حوزه ای اقتصاد هوشمند صحبت شده است 
که اینها تا حدی قابل تفکیک هم هست. اما اقتصاد 
دیجیتال تقریباً می شــود گفت که در سه بخش، 

حوزه فناوری اطالعات در آن نقش دارد.
وی ادامه داد: یکی خود اقتصاد بخش ICT هست 
که شامل مجموعه بازار است، ارتباطات دسترسی 
است در موبایل، ثابت و امکاناتی که مطرح است. 
بخش دوم مجموعه ی سرویس هایی که بر بستری 
که از طریق شبکه های دسترسی به وجود می آید 
شکل گرفته و حضور دارد و فعالیت هایی که در آن 
حوزه می شود و بخش سوم اثر تکاثری آن در تمام 
حوزه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اجرایی 
کشور هســت. عمدتاً به بخش اول و دوم بیشتر 
توجه شده است و ما شــاخص های قوی تری در 
بخش سوم که کل جامعه را دربرمی گیرد در سطح 
ملی جمع آوری نکردیم. اما به تدریج دارد این کار 

تعمیق پیدا می کند.
وی افــزود: بخش اعظم وجوه اقتصــاد دیجیتال 
در کشــور ما در بخش های مختلــف وجود دارد. 
شروع شده با نســبت های متفاوتی از حجم و آن 
و قضیه ی کرونا و ضرورت قرنطینه شــدن جامعه 
در مناسبات و روابط اجتماعی شدت بهره مندی 
از ســرویس های مبتنی بر شــبکه را زیاد کرده 

طبیعتاً هر چقدر هم دســتگاه های مخاطب اعم 
از بخش خصوصی، بنگاه ها و دستگاه های اجرایی 
به مکانیزاســیون و الکترونیکی کردن و رایانه ای 
کردن این کارهای خودشــان بپردازند می توانند 
به مخاطبین و کاربرانشــان از طریق شبکه های 
دسترسی سرویس بهتری بدهند و این به مسئله ی 
اقتصاد دیجیتال کمک می کند به گسترش آن و 
توسعه ی آن. بنابراین در کشور ما اآلن وجود دارد، 
مقدار زیادی االن عامه مردم دارند از خدمات آن 
استفاده می کنند ولی اینکه شــما بگویید چقدر 
عمق دارد باید در هر بخشی بســنجیم و آنجا را 

دقیق تر صحبت کنیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور در دولت الکترونیک با 
بیان این که بخش ICT در ایران شامل شبکه های 
ثابت، موبایل، شبکه های سرویس های ویدیو و انواع 
سرویس هایی که روی این بستر سوار است  در حد 
دو تا دو و سه چهار دهم جی دی پی ایران هست 
با یک بازار حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، اضافه 
کرد: در افق ده ســاله تحوالتی که پیش روست و 
باید هر کسی کشور را به دست می گیرد به آن توجه 
کند یعنی فرض می کنیم که دو دولت آینده را هر 
کسی مسئول می شود می خواهد بچرخاند. موضوع 
توسعه شبکه  دسترســی دیجیتال جزء الینفک 
اداره کشور اســت. به هر ترتیبی که کسی به آن 
توجه بکند یا نکند. اینکه ما در جنبه های حقوقی، 
امنیتی، عقب باشیم یا جلو باشیم، واقعیت بیرونی 
این است که این اتفاق می افتد و اگر غفلت کنیم 
صدمه های آن را می بینیم. باید بجنبیم. چیزی که 
اآلن دارد این صدمه هــا را می بیند یعنی وقتی در 
دولت دهم و نهم نیامدند توسعه را انجام بدهند ما 
در دولت جدید در شبکه های اجتماعی باختیم و 

نتوانستیم سهم بزرگی را به دست بیاوریم.

جهانگرد در پاســخ به این پرسش که این توسعه 
باید در کدام بخش صورت می گرفت، گفت:  در کل 
شبکه  پلتفرم دسترسی و همچنین در سرویس ها 
و در مقررات و بحث قوانین. مســئله این است که 
برای کشور ما، ضریب نفوذ دسترسی باند ۵ جزء 
الینفک زندگی اســت.کرونا به مــا ثابت کرد هر 
خانه ای باید یک ارتباط با ظرفیت خوب داشــته 
باشد تا بتواند بچه هایش تحصیل کنند، خودش 
آموزش ببیند، کســب و کار کند، خرید کند،وی 
تصریح کرد: بنابراین یک دسترســی باند ۵ برای 
یک مکان اقامتــی یک نیاز واجب و پایه اســت. 
بنابراین باید برنامه اف تی اچ داشــته باشد، فیبر 
به خانه ها برســاند یا تجهیزات مشــابه. موبایل 
وارد نسل پنجم و ششم شــده است و ما اگر عقب 
بمانیم مثل قبل فشار تقاضا ما را از نظر اقتصادی 
و اجتماعی له خواهد کــرد و موضوع به کارگیری 
IOT و سرویس های جدید در اقتصاد و اجتماع و 
 حوزه امنیت مسئله ی اجباری است نه مسئله ی

 انتخابی.
وی ادامه داد: این به معنی این است که ما در طی 
۱۰ سال آینده، چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومــان و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
الزم داریم. یعنی به طور متوسط ساالنه ۲۰ هزار 
میلیارد تومان و یک تا یک و نیم میلیارد دالر باید 
در این حوزه سرمایه گذاری شود و البته بگویم یکی 
از باالترین نرخ های بازدهی سرمایه گذاری را این 

بخش دارد.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت جدید، دولتی هست 
که در نقطه عطف تحوالت مهمی از تکنولوژی در 
جهان واقع شده که حوزه آی سی تی بیشتر نشان 
داده می شود. این تحوالت در حوزه انرژی، سالمت 
و در همه حوزه هاست. یعنی دولت جدید هر کاری 

می خواهد بکند اول باید یک سند تکنولوژی روی 
آن باشــد، تحوالت آن را ببیند. اقتصاد ایران در 
اثر این موضوع تغییرات بزرگــی خواهد کرد. در 
طی دهه  آینده سوخت فســیلی از اقتصاد جهان 
به سمت نزدیک به صفر میل خواهد کرد. ماشین 
دیگر بنزینی نخواهد بود. پس بنابراین در بازار ما 
تأثیر می گذارد که بخش زیادی از آن متکی به نفت 
و گاز هســت و همچنین در صنایع ما، در زندگی 
اقتصادی اجتماعی و حتی کشاورزی ما. بنابراین 
آی سی تی به عنوان درایور، به عنوان پیشران این 
تغییر و تحول خیلی بسیار مهم است و باید به آن 

توجه شود. اینها اعداد کالن بخش هست.
وی بیان کرد: حــاال اگر نظر تعــداد اپ هایی که 
در بازار ایران درست شده اســت، تعداد شاغلین 
نخبه ی ما، یکی از حوزه های جذب نخبگان است 
و عدم مهاجرت آنها در کشور وجود بستر توسعه 
ا پ ها و تبدیل دانش مهارت به یک سرویس است 
که باعث می شود نخبگان دانشگاه در بازار اقتصاد 
ایران بایســتند کار را شــروع کنند. پس این افق 
پیش روی ما هســت اما از نقطه نظر اینکه ما در 
این حوزه ها چه کردیم، اآلن پلت فرم دسترســی 
در کشــور خوب اســت. اما آیا روی این پلت فرم 
دسترسی ابزارهای بومی کافی رشد کرده است؟ 
در بعضی زمینه ها توانســته ایم جبران کنیم. در 
بعضی از زمینه ها هنوز در رقابت عقب هســتیم. 
علت آن هم این اســت که در حــوزه ی دیجیتال 
شما اگر در زمان مناســب در رقابت وارد نشوی و 
رشــد نکنی و رقبا از تو جلو بیفتند، این شکاف به 
سختی قابل پر کردن است و فقط با سیاست های 
دستوری نیســت. جذب کاربر در یک پلتفرم چه 
بومی و چه غیربومی، شرایط متفاوت و متعددی 
دارد که بایــد به آن بپردازیــم. بنابراین خواهش 
من این اســت که ما به این تصویــر توجه کنیم و 
 به عنوان یک ضرورت اســتراتژیک به آن عنایت

 داشته باشیم.

بررســی ســهم هزینه ارتباطــات از هزینه کل 
یک خانوار روســتایی در اســتان هــای مختلف 
 در ســال۹۸ نشــان می دهــد که اســتان های

۳.۵درصــد( باالتریــن ســهم و   بوشــهر )
اســتان هــای گیــالن, اردبیــل و آذربایجان 
 شــرقی)هر ســه( با ۱.۷ درصد کمترین ســهم 

را داشتند.
 به گزارش تســنیم، مطابق آمارهــای مرکز آمار

 وزارت کار دربــاره هزینــه هــای ارتباطــات 
در ســبد هزینه های خانوار نشــان می دهد که 
ســهم هزینه " خدمات پســتی" و نیز هزینه " 
تجهیزات تلفن و تلفکس" در ســال۹۸ نســبت 
به ســال۹۷ هیچ تغییری نداشــته است. الزم به 
ذکر اســت " هزینه خدمات پســتی" مربوط به 
هزینه مرســوالت پســتی و هزینه " " تجهیزات 

تلفن و تلفنکس" اغلب مربوط به خرید گوشــی 
 تلفن ثابــت، تلفن همراه دســتگاه فلکــس و... 

می باشد.
سهم هزینه " خدمات تلفن و فکس" درسال۹۸ با 
کاهش ۰,۲ درصد نسبت به سال ۹۷ برخورداربوده 
است. به طوریکه این ســهم از ۲,۱ درصد در سال 
۹۷ به ۱,۹ درصد در ســال ۹۸ رســیده اســت. 
 هزینه " خدمــات تلفــن و فکــس" مربوط به
 خدمات ارتباط اینترنتی, خرید سیم کارت تلفن 
همراه, مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا 

عمومی و... می باشد.
 همچنیــن در ســال ۹۸، هزینــه" خدمــات 

پســتی""تجهیزات تلفن و تلفکس" " خدمات 
تلفن و فکس" نســبت به ســال ۹۷ به ترتیب به 
میزان ۱۱۲,۵ درصد،۴۰,۷ درصد و ۱۲,۵ درصد 

افزایش داشته اند.
بررســی ســهم هزینــه ارتباطــات از هزینــه 
 کل یــک خانــوار روســتایی در اســتان های

 مختلف در ســال۹۸ نشــان می دهد که استان 
هــای بوشــهر )۳,۵درصــد( , ســمنان )۳,۲ 
درصد( و هرمزگان)۳,۱ درصد(باالترین ســهم 
 و اســتان هــای گیــالن, اردبیــل و آذربایجان 
شرقی)هر سه( یا ۱,۷ درصد کمترین سهم مذکور 

را به خود اختصاص داده اند. 

الزم به ذکر اســت در ســال ۹۸, ســهم هزینه 
ارتباطات از هزینه کل در خانوارهای روستایی ۱۳ 
استان کشور بیشتر از سهم کشوری )۲,۳ درصد( 

می باشد.
بررسی سهم مذکور طی ســال های ۹۷تا۹۸ در 
ســطح خانوارهای روستایی اســتان های کشور 
نشان می دهد که این ســهم در سال۹۸ در اکثر 
اســتان ها به ) اســتثنای اســتان های بوشهر, 
هرمزگان,ســمنان, خوزستان,فارس,کردستان, 
اصفهــان, کرمان و خراســان رضــوی( که روند 
 افزایشی داشته نسبت به ســال ۹۷ کاهش یافته

 است.
 قابل ذکر اســت که ســهم مذکور در خانوارهای 
روستایی استان های زنجان, قزوین, یزد و گلستان 

هیچ تغییری نکرده است.

بازار 180 هزار میلیارد تومانی ICT ایران

سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل خانوار روستایی چقدر است؟


