
ارزش دالر مقابل بیشتر ارزهای مهم افزایش پیدا کرد. به گزارش 
رویترز، تحرکات سیاست گذاران بازارهای پولی و مالی برای بازگشت 
هر چه سریع تر آرامش به معامالت آغاز شده است. در چین، نهادهای 
قانون گذار از کاهش حجم مداخالت خــود در بازار ارز خبر داده و 
اعالم کرده اند که قرار نیست سیاست های فعلی ارزی بیش از این 
حد تغییری کند. در انگلیس نیز بانک مرکزی این کشور اعالم کرد 
به احتمال زیاد و تا پیش از پایان نیمه نخست سال آینده، نرخ بهره 
افزایش پیدا خواهد کرد که در صورت تحقق، نخستین افزایش نرخ 

بهره از زمان آغاز کرونا خواهد بود.
دولت جو بایدن قرار است بزرگ ترین الیحه بودجه تاریخ این کشور از 
زمان جنگ جهانی دوم را برای تصویب به کنگره ارایه کند. این بودجه 
شش تریلیون دالری با یک کسری ۱.۳ تریلیون دالری مواجه است 
که در نوع خود در تاریخ معاصر آمریکا بی نظیر محسوب می شود. 
بخش بزرگی از افزایش شدید مخارج دولت مربوط به تامین هزینه 
های الزم برای توسعه زیرساخت ها و همچین شبکه خدمات درمانی 
آمریکا است که با هدف تسریع رشد اقتصادی در سال های آینده و 

افزایش رفاه طبقه متوسط انجام می شود.
امیدواری به احیای اقتصاد آمریکا بیش از پیش افزایش پیدا کرده 
است. در یک هفته اخیر میزان موارد ابتالی جدید به کرونا در این 
کشور با کاهش چشمگیر نسبت به ماه قبل به کمتر از ۲۵ هزار مورد 
در روز رسیده است. در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت آمریکا 
دست کم یک دوز واکســن کرونا دریافت کرده اند که جو بایدن - 
رییس جمهور آمریکا- آن را یک دســتاورد تاریخی دانسته است. 

آمریکا باالترین میزان قربانیان کرونا در جهان را دارد اما با روند فعلی 
انتظار می رود به زودی زندگی در این کشور به حالت عادی برگردد.  
یک مقام صندوق بین المللی پول از تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی 
جهان استقبال کرده و گفته است اقتصاد جهانی با وجود چندین ارز 
ذخیره به جای تمرکز روی دالر، ثبات و شرایط بهتری خواهد داشت. 
توماس مانچینی- مدیر بخش بازارهای پولی صندوق بین المللی 
پول- یورو، ین و یوان را دیگر ارزهای مهم جهانی برشمرد و با اشاره 
به باال گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، گفت: این ارزها جذابیت ها و 
پتانسیل باالیی برای رشد بیشتر دارند اما نوسان آن ها بیش از حدی 

است که بتوان آن ها را به عنوان ارز ذخیره حساب کرد.  
از ابتدای ماه مارس تقاضا برای دالر باال رفته اما هنوز تردید برخی 
معامله گران به قبول دالر به عنوان ارزی امن به قوت خود باقی مانده 
است. با توجه به تقویت رشد اقتصادی و احیای تقاضا در بخش خرده 
فروشی که اصلی ترین رکن رشد اقتصادی آمریکا هم محسوب می 
شود، تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی این کشور سرانجام تن 
به افزایش نرخ بهره دهد. نرخ بهره آمریکا اکنون در ســطح صفر تا 
۰.۲۵ درصد قرار دارد که یکی از پایین ترین سطوح تاریخی آن هم 

محسوب می شود.  
اقتصاد اروپا در حال احیای تدریجی و بازگشت به سطوح ثبت شده 
قبل از آغاز بحران کرونا است. آمارهای منتشرشده نشان می دهد که 
در ماه آوریل رشد بخش کسب و کارهای اروپایی به باالترین سطح 
ثبت شده خود در سه ماه اخیر رسیده است. کریستین الگارد- رییس 
بانک مرکزی اروپا با استقبال از این اتفاق گفته است که کسب و کارها 

در اروپا به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط کماکان نیازمند 
دریافت کمک وحمایت های بانک مرکزی هستند و اگر احساس 
شود نیاز به مداخالت بیشتری وجود دارد، این کار انجام خواهد شد.  
واکسیناسیون در جهان کماکان رو به پیشــرفت است اما میزان 
واکسیناسیون در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوتی جدی دارد. 
صندوق بین المللی پول در گزارشی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تنها ۹.۵ درصد از جمعیت جهان در برابر ویروس کرونا واکســینه 
شده اند، پیش بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال جهان را 
۶ درصد اعالم کرد و از کشورهای جهان خواست با افزایش بودجه 
واکسیناسیون، به هدف واکسینه شدن ۴۰ درصد مردم جهان تا 
پایان امسال دست پیدا کنند. تحقق چنین هدفی نیازمند چیزی در 

حدود ۵۰ میلیارد دالر بودجه است.  
در حالی که میزان صادرات رقبای اصلی آمریکا از جمله چین، اتحادیه 
اروپا و ژاپن رو به بهبود بوده، بزرگ ترین اقتصاد جهان کماکان با 
وضعیت کسری حساب تجاری مواجه بوده است. در ژاپن که اقتصاد 
آن وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، آمارهای منتشرشده 
نشان می دهد در ماه آوریل این کشور مازاد حساب تجاری ۲۵۵.۳ 
میلیارد ین داشته اســت. طی این مدت صادرات ژاپن با افزایش 
محسوس ۳۸ درصدی و واردات ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل همراه شده است.  
همزمان با روند افزایش تورمی، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد 
متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریل با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل 

به ۱.۶ درصد رسیده است. در ســطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور 
متوسط ۲.۰ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است. 
هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی اروپا چه واکنشی به رسیدن 
تورم به مرز حساس از خود نشان خواهد داد. در حال حاضر این نهاد 

برنامه خرید اوراق قرضه را ادامه می دهد.
با وجود انتقاد و مخالفت های جمهوری خواهان به نظر می رسد دولت 
بایدن در افزایش نرخ مالیات شرکت ها جدی است. ژانت یلن- وزیر 
خزانه داری آمریکا- در همایش احیای اقتصادی آمریکا به میزبانی 
اتاق بازرگانی این کشور گفت: پیشنهاد ما، یک تغییر بنیادین در 
نظام مالیاتی فعلی اســت تا بتوانیم منابع الزم را برای هزینه های 
زیرساختی تامین کنیم. نسبت مالیات شرکت ها به تولید ناخالص 
داخلی ما در حال حاضر خیلی کم است و به عقیده ما بهتر خواهد 

بود اگر شرکت ها سهم عادالنه تری از هزینه ها را پرداخت کنند.  
تاکنون بیش از ۱۶۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۹۴ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۳۵ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۶۰۷ هزار و ۷۲۶ نفر، برزیل با ۴۵۶ هزار و 
۷۵۳ نفر، هند با ۳۱۸ هزار و ۸۹۵ نفر، مکزیک با ۲۲۲ هزار و ۶۵۷ نفر 

و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۷۵۸ نفر بوده است.
مازن عیسی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه تیدی سکیوریتیز 
- گفت: نگرانی از اوج گیری تورم یکی از اصلی ترین عواملی است که 
جلوی رشد بیشتر دالر را گرفته اما دالر در مقطع فصلی فعلی دارای 
پشتوانه های بنیادی خوبی برای صعودی شدن است. در صورتی 

که بازدهی اوراق قرضه روی مدار نزولی قرار گیرد، دالر حرف های 
زیادی برای گفتن در برابر ارزهای امن تر خواهد دشت. موضع فعلی 
بانک مرکزی ادامه سیاست های حمایتی است که در برابر رشد دالر 

عاملی بازدارنده محسوب می شود.  

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۴۱ درصد افزایش نسبت به 

روز گذشته در سطح ۹۰.۳۹۸ واحد بسته شد.
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۷ دالر اعالم شد. )نرخ 
های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک 

محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱۳ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۴۱۴ دالر مبادله شد. یورو ۰.۳۸ درصد پایین 

رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۴ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۷۰ درصد افزایش 
به ۱۱۰.۱۳۹ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا 
به ازای ۱.۳۰۱ دالر مبادله شــد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 

۶.۳۷۵ یوان چین اعالم شد. 

افراد مطلع خبر داده اند که دولت »جــو بایدن« رییس جمهوری 
آمریکا اعالم کرد که در اختالفات با اتحادیه اروپا بر سر تعرفه های 

فلزات به آتش بس رسیده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از بلومبرگ، افراد مطلع خبر داده اند که دولت 
»جو بایدن« رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که در اختالفات با 
اتحادیه اروپا بر سر تعرفه های فلزات به آتش بس رسیده است. افرادی 
که به دلیل محرمانه بودن گفت وگوها خواستند نامشان فاش نشود 
اظهار داشتند، این توافق ممکن است به زودی و  از روز دوشنبه اعالم 

شود. این مساله یک مشاجره خبرساز بود که در سال ۲۰۱۸ تحت 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری سابق آغاز شد.

 در این درگیری ها، ایاالت متحده مالیات هایی را بر فوالد و آلومینیوم 
از اروپا، آسیا و سایر کشورها به دلیل خطرات امنیت ملی آمریکا وضع 
کرد. از آن زمان اتحادیه اروپا مقابله به مثل کرده و در تاریخ یکم ژوئن 
مقرر شد تعرفه های موجود بر لیست محصوالت آمریکایی را تا ۵۰ 
درصد افزایش دهد. طبق توافق با دولت بایدن، اتحادیه اروپا از افزایش 
این تعرفه ها خودداری خواهد کرد و به گفته افراد آگاه، هر دو طرف 

در مورد ظرفیت بیش از حد فوالد گفت وگو می کنند. اتحادیه اروپا 
پیش از این پیشنهاد کرده بود در حالی که مذاکرات در مورد یک 
راه حل بلند مدت ادامه دارد، دو طرف تمام تعرفه های موجود را به 

مدت ۶ ماه تعلیق کنند. سخنگوی کمیسیون اروپا روز شنبه گفت:
»ما فقط می توانیم مجددا تاکید کنیم که اتحادیه اروپا متعهد است 
که به دنبال یافتن راه حلی برای تعرفه های نامعقول فوالد و آلومینیوم 
با آمریکا و همکاری با این کشور در جهت مقابله با ریشه اصلی این 

مساله، یعنی ظرفیت بیش از حد جهانی فوالد باشد«.

افراد مطلع تصریح کردند که مذاکره کننــدگان فرا آتالنتیک در 
تالشند تا در نهایت تعرفه ها را حذف کنند اما هنوز برای این کار آماده 
نیستند. سخنگویان دفتر نماینده تجاری ایاالت متحده آمریکا و 

وزارت بازرگانی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
جو بایدن طی اولین سفر خارجی اش به عنوان رهبر ایاالت متحده، 
در اجالس آمریکا و اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. کاخ 
سفید گفت که بایدن و همتایان اروپایی او قرار است درباره همکاری 
تجاری بحث و تبادل نظر کنند. ترامپ تعرفه های ۲۵ درصدی فوالد 

را به همراه ۱۰  درصد عوارض واردات آلومینیوم در مارس ۲۰۱۸ با 
استفاده از یک قانون امنیت ملی سری در قانون تجارت ۱۹۶۲ اعمال 
کرد. برخی از کشورها از جمله برزیل و کره جنوبی، برای جلوگیری از 
این تعرفه در مورد معامالت مذاکره کردند و ترامپ عوارض واردات 
از کانادا و مکزیک را کنار گذاشت. این تعرفه ها اما هنوز در بیشتر 
مناطق جهان اعمال می شود.  انجمن های تجاری و قانونگذاران از 
ایاالت متحده خواسته اند که تعرفه های خود را لغو کند چرا که به 

آنها بیشتر از منافعی که دارند، آسیب می رسانند.

حجم ذخایر طال و ارز روســیه برای نخستین بار از 
۶۰۰ میلیارد دالر گذشت.

به گزارش راشاتودی، داده های بانک مرکزی روسیه 
نشان می دهد که حجم ذخایر طال و ارز این کشور 
طی یک هفته اخیر بــا ۱.۰ درصد افزایش )معادل 
هفت میلیارد دالر( به ۶۰۰.۹ میلیارد دالر رسیده 
است. به گفته بانک مرکزی روســیه، این افزایش 
ناشــی از تداوم روند تقویت ذخایر و تغییر در نرخ 

های برابری ارز حاصل شده است.
ذخایر ارزی روسیه شــامل ارز، طال، حق برداشت 
مخصوص از بانک تســویه بین المل و اوراق قرضه 
کشورهای خارجی است. طی یک سال اخیر میزان 
ذخایر طال و ارز روسیه ۷.۵ درصد و از ابتدای سال 

جاری میالدی ۵.۴ درصد بیشتر شده است. ۱۴۵ 
میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی روســیه را طال 
تشکیل می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۱۲۶ میلیارد دالر بیشتر شده است.
در حال حاضر روســیه بزرگ ترین خریدار طال در 
جهان و چهارمین دارنده بــزرگ این فلز گران بها 
محسوب می شــود. روسیه در شــرایطی در پنج 
سال گذشته به طور متوسط ۲۰۰ تن طال در سال 
خریداری کرده است که سال گذشته این کشور ۸۱ 
میلیارد دالر از ذخایر دالری خود را به طال و ارزهای 

دیگر تبدیل کرده است.
به گفته بانک مرکزی روسیه تا پایان سال گذشته 
پوند انگلیس ۶.۳ درصد از کل ذخایر ارزی روسیه 

را تشــکیل می داده که نسبت به سال قبل آن ۰.۲ 
درصد کمتر شده است. در طرف دیگر اما طال سه 
خود را از ۱۹.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۳.۳ درصد 
در سال ۲۰۲۰ رسانده است. اتاق مشابهی هم برای 
یوان چین افتــاده که ســهم آن از ذخایر از ۱۱.۴ 

درصد به ۱۲.۸ درصد رسیده است.  
این کشور هم چنین تصمیم گرفته است استقراض 
بر حســب دالر را کنار بگذارد و دیگر ارزهای مهم 
جهانی نظیر یوان را جایگزین اسکناس سبز کند.   
وزارت دارایی روسیه در بیانیه ای اعالم کرد امسال 
و سال آینده، وام های خارجی روسیه تنها بر حسب 
یورو و یوان خواهد بود و دیگر استقراضی بر حسب 

دالر صورت نخواهد گرفت

مهاجمان ســایبری برای دسترســی به اطالعات 
ســامانه  های صنعتی و کنترل آنها، در چرخشی 
عجیب، به حمالتی معمولی و نه چندان پیچیده، 
دست زده اند. به گزارش ایلنا به نقل از مرکز مدیریت 
راهبردی افتا، هدف این حمالت سایبری، کنترل 
پروســه های کنترلی نرم افزاری و ســخت افزاری 

فناوری عملیاتی سامانه های صنعتی است.
بســیاری از این مهاجمان صرفاً در پی دسترسی 
یافتن به کنســول مدیریتی در تجهیزات فناوری 
عملیاتی هســتند؛ کنســول هایی که برای آسان 
کردن مدیریت تنظیمات پیچیــده این تجهیزات 
طراحی شــده اند و عماًل مهاجم را قادر می کنند تا 
با دانش هرقدر اندک خود در حوزه این تجهیزات، 

مقادیر متغیرهای صنعتی را تغییر دهد. این حمالت 
سایبری در حالی رخ می دهد که در برهه ای، حمله 
به پروسه های کنترلی سامانه های صنعتی، به دلیل 
دشواری دسترســی به آنها پیچیده بود، اما اکنون 
مدتی است که در معرض قرارگرفتن این پروسه ها و 
وجود آسیب پذیری در آنها و به طورکلی گسترده تر 
شــدن دامنه اهــداف، اختــالل در فناوری های 
اختصاصی صنعتی را تســهیل کرده است. تعداد 
حمالت ســاده بر ضد محصوالت حــوزه فناوری 
عملیاتی )OT  ( روندی افزایشــی دارد و هکرها با 
سطوح توانایی و منابع مختلف با استفاده از ابزارها 
و تکنیک های معمول برای دسترسی یافتن و رخنه 
کردن به سامانه های صنعتی، حمالت خود را شدت 

بخشیده اند. شــبکه پنل های انرژی خورشیدی، 
سامانه های کنترل آب و ســامانه های اتوماسیون 
ساختمان  معروف به )BAS( نمونه هایی هستند 

که هدف این گونه حمالت قرار گرفته اند.
 زیرساخت های حیاتی در حالی در فهرست اهداف 
مهاجمان ســایبری قرار دارند که از تکنیک هایی 
یکسان برای حمله به تجهیزات موسوم به اینترنت 
اشــیاء )IoT( در مراکز آکادمیــک و منازل افراد 

استفاده می شود.
تجهیزات فناوری عملیاتی سامانه های صنعتی، از 
روش های مختلفی همچون سرویس های دسترسی 
از راه دور و بســترهای VNC ، طی چند ســال 

گذشته، هدف هکرها قرار گرفته اند.

رالی دالر در بازارهای جهانی

آتش بس موقت اروپا و بایدن بر سر تعرفه ها

افزایش حمالت سایبری به سامانه های صنعتیذخایر ارزی روسیه رکورد زد
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متغیرهای تاثیرگذار
 بر نرخ ارز

شــرایط بازارهای مالی در 
هفته های اخیر دچار ابهام 
بســیاری بوده اســت که 
بخشی از این ابهامات مربوط 
به انتخابات بوده است. البته گویا در شرایط فعلی 
بخشی از ابهامات رفع شده که موجب شد بازارها 
وضعیت خود را شناسایی کنند. همچنین در رابطه 

با مسائل انتخابات...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی   
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خروج  سوداگران
از  بازار  مسکن؟

بیشترین نرخ تورم نقطه ای 
در ایالم با 55.7 درصد

انتظارات منفی، ارز را در مسیر صعودی قرار داد

سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز
صفحه3
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قفل  معامالت  در  بازار خودرو
دالالن   از  بازار  خودرو  خارج   شده اند

خودرو  مشتری  ندارد

آرامش   بر  بازار  خودرو  حاکم   است 

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مســکن 
شــامل مالیات بر »خانه های خالی« و »خانه های 
گران قیمت« تصویب شده اســت، خأل مالیات بر 
عایدی سرمایه می شــد که مجلس ۵ خرداد آن را 
تصویب کرد.به گزارش مهر، مجلــس یازدهم که 
اخیر اجالســیه اول خود را به پایان رســیده و در 
آستانه آغاز اجالسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری 
از الطاف خاصه رهبر معظم انقالب برخوردار شده و 
مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر 
که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه 
مالیاتی ای که سال هاســت از سوی کارشناسان بر 
تصویب آن تأکید می شود را مصوب کردند.بسیاری 

از کارشناسان اقتصادی...

مرکز آمار در آخرین گزارش خود، وضعیت نرخ تورم 
در استان های مختلف را منتشر کرد.مرکز آمار ایران 
شاخص قیمت مصرف کننده را به تفکیک استان در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. در اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۰۸, ۴ رســید که نسبت به ماه 
قبل ۰.۷ درصد افزایش نشــان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان هرمزگان با ۳.۹ درصد افزایش و کمترین 
افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه 
با ۰.۱ درصد است. هم چنین بیشترین کاهش نرخ 
تورم ماهانه نیز مربوط به استان های همدان و اردبیل 
با ۰.۳ درصد کاهش است.در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 

درصد تغییر شاخص کل...



اقتصاد2
ایران وجهان

صعود ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس
بازار ســرمایه برخالف هفته های گذشــته، 
این هفته را با چراغ ســبز آغاز کرد و شاخص 
 کل بورس بیــش از ۳۰ هــزار واحد افزایش

 یافت.
به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشــته 
بازار ســرمایه شــاخص کل بــورس با ۳۰ 
هــزار و ۱۳۱ واحــد افزایــش بــه رقم یک 
میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رســید. شــاخص 
کل بــا معیار هــم وزن هم بــا ۲۴۶۲ واحد 
 صعود رقــم ۳۸۵ هــزار و ۶۱۳ واحد را ثبت 

کرد.
معامله گران این بــازار ۵۲۸ هــزار معامله 
 به ارزش ۵۰ هــزار و ۹ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس، ملــی صنایع مــس ایران، 
معدنــی و صنعتی گلگهر و ســرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی نســبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی بــورس

 گذاشتند.
در آن ســوی بازار ســرمایه شــاخص کل 
فرابــورس هــم بــا ۱۴۹ واحــد افزایــش 
 رقــم ۱۷ هــزار و ۷۳۲ واحــد را ثبــت

 کرد.
معامله گران این بازار ۲۸۶ هــزار معامله به 
ارزش ۲۰ هــزار و ۲۷۰ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
پلیمــر آریاساســول، فــوالد هرمــزگان 
 جنــوب، بیمــه پاســارگاد، پتروشــیمی 
زاگــرس و پتروشــیمی تندگویان نســبت 
بــه ســایر نمادها بیشــترین تاثیــر مثبت 
و در مقابــل صنعتــی مینــو نســبت بــه 
 ســایر نمادهــا منفــی را روی فرابــورس 

گذاشتند.

خبر مهــم وزیــر کار درباره 
حمایت از سهامداران

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعالم 
کرد که از روز گذشــته )شــنبه( شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا( 
بــرای حمایــت از ســهامداران، اوراق 
 اختیارفــروش تبعــی حمایتــی منتشــر 

می کند.
، محمد شــریعتمداری در حســاب کاربری 
خــود در توئیتر نوشــت: »خوشــحالم در 
تداوم اقدامات شــفافیت زا و ســودآور انجام 
شــده در وزارت تعــاون، به مــردم گزارش 
دهم، شســتا برای حمایت از ســهام داران از 
روز گذشته )شــنبه، هشــتم خرداد( اوراق 
 اختیــار فــروش تبعــی حمایتی منتشــر 

می کند«.
با توجه به موافقت هیات  پذیرش اوراق بهادار 
در جلســه ۱۹ بهمن ماه پارســال با پذیرش 
سهام شرکت سرمایه  گذاری تامین اجتماعی 
)سهامی عام( در بورس اوراق بهادار تهران و 
با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه  
مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ ۲۰ فروردین 
ســال جاری شرکت ســرمایه  گذاری تأمین 
اجتماعی به عنوان پانصد و ســی و هفتمین 
شرکت پذیرفته شده در بخش »هلدینگ چند 
رشته ای صنعتی« گروه و طبقه »شرکت های 
صنعتی چند رشته ای« با کد صنعت »۳۹۹۹« 
و نماد »شســتا، SHASTA« در فهرســت 
نرخ های بازار دوم بــورس اوراق بهادار تهران 

درج شد.

مذاکــره درباره زمــان بندی و 
پرداخت بدهی های عراق به ایران 
در دیدار وزیــر اقتصاد با  وزیــر مالیه عراق 
و هیأت همــراه، در خصوص زمــان بندی و 
بازپرداخت بدهی هــای طرف عراقی به ایران 
مذاکره شد.به گزارش ایسنا، در این دیدار که 
ظهر روز گذشته در محل وزارت اقتصاد برگزار 
شــد، طرفین در خصوص نهایی سازی یک 
جدول زمانی شامل روش های بازپرداخت و  
پرداخت بدهی های طرف عراقی به جمهوری 

اسالمی ایران مذاکره کردند.
طبق اعــالم وزارت اقتصاد، در ایــن دیدار 
گزارش همکاری هــای طرفین در حوزه های 
مختلف اقتصــادی از جمله گمــرک، بانک، 
بیمه و ســرمایه گذاری توســط هیأت های 
حاضر در نشســت ارائه و جوانــب مختلف 
همکاری های دو کشور درحوزه های مختلف 
 اقتصادی مورد بررســی و تبــادل نظر قرار

 گرفت.

اخبار

در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی 
بخش مســکن شــامل مالیات بر 
»خانه های خالــی« و »خانه های 
گران قیمت« تصویب شده است، 
خأل مالیات بر عایدی سرمایه می شد 
که مجلس ۵ خــرداد آن را تصویب کرد.به گــزارش مهر، مجلس 
یازدهم که اخیر اجالســیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه 
آغاز اجالسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر 
معظم انقالب برخوردار شــده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، 
در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، ۵ خرداد ۱۴۰۰ با کلیات 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتی ای که 
سال هاست از سوی کارشناســان بر تصویب آن تأکید می شود را 
مصوب کردند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی 
مصوب اخیر می تواند دست دالالن و سوداگران را از بازارهای ۵ گانه 
امالک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایه های سرگردان 
 را از داللی و ســفته بازی به ســمت تولید منتقل و فعالیت های

 مولد منتقل کند.

موافقان مالیــات بر عایدی ســرمایه چه 
می گویند؟

محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور 
۲۵ اردیبهشت امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش 
این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی 
است برای هدایت سرمایه ها به بخش های مولد؛ به این معنا که 
بخش هایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری 
را از همین بخش ها دارد و سرمایه های کشور به شکل عجیبی 
در این بخش ها متورم شــده و درصد کوچکی از آنها می تواند 
اقتصاد کشور را از خام فروشــی راحت کند، با جرایم مالیاتی، 
به سمت بخش های مولد هدایت می شوند.افشین پروین پور 
عضو اسبق شورای عالی مســکن در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن 
اظهار کرد: مالیات بر خانه های خالــی، هزینه نگهداری خانه 
خالی را به حدی زیاد می کند که مالک مجبور می شــود یا آن 
را اجاره دهد یا بفروشد.کارشــناس اقتصاد مسکن ادامه داد: 
مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و 
انتقاالت سرمایه ای را به قدری زیاد می کند که دیگر کسب و کار 
خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده ای 
 صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود 

می کنند.

نگرانی آخوندی، الریجانی و دژپسند از تصویب 
طرح مالیات بر عایدی چه بود؟

مصوبه خرداد مــاه مجلس یازدهم در حالی اســت که ۶ 
ســال قبل و در زمان وزارت آخونــدی، در اوایل مجلس 
دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی ســرمایه با تأکید بر 
بخش مسکن به تصویب برســد.اما عباس آخوندی وزیر 
ســابق راه و شهرســازی با نگارش نامه ای در سال ۹۴ به 
رئیس وقت مجلس از مطرح شــدن طرحــی برای اخذ 
مالیات بر عایدی ســرمایه که در کمیســیون اقتصادی 
مجلس تصویــب و آمــاده طــرح در صحن علنــی بود 
 جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه

 ارجاع شود.
فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد نیــز پس از آنکه در ســال 
۹۷ بــار دیگر اعضــای کمیســیون اقتصــادی خواهان 
به جریــان افتادن طــرح مالیات بــر عایدی شــدند، با 
این بهانه که الیحــه مربوطه در وزارت اقتصاد در دســت 
تدوین است، مانع بررســی آن در مجلس شــد.البته دو 
ســال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیــات بر عایدی 
ســرمایه را در قالب الیحه اصالح مالیات های مســتقیم 
 در دستور کار دارد ولی بعد از دو ســال هنوز از این الیحه 

خبری نیست.

مخالفان مالیات بر عایدی مســکن: مجلس 
می خواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی دارایی ها

در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی 
بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم می دانند؛ به این معنا 
که ارزش دارایی های ۵ گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر 
داللی و ســفته بازی بلکه در اثر تورمی که معموالً زاییده 

سیاست های اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.این 
در حالی است که بسیاری از کارشناسان می گویند بخش 
مهمی از خرید و فروش های مســکن از سال ۸۵ به بعد، از 
مصرفی به سرمایه ای تغییر پارادایم داده است.برخی آمارها 
حکایت از انجام ۷۷ درصد معامالت در بخش ســرمایه ای 
و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از ۸۰ درصد تخمین 
می زنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی 
از خریداران مصرفی شامل خانه اولی ها از بازار مسکن شده و 
تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معموالً 
متمایالن به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، 

در این بازار باقی مانده اند.

۳ گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد
با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو 
شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیون های اقتصادی 
و عمران بررسی و ســپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، 
۳ گانه پایه های مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی 
کارشناسان مطالبه می شود، تکمیل خواهد شد.اجرای دقیق و 
کامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های گران قیمت و 
مالیات بر عایدی مسکن می تواند امنیت روانی خریدار، سازنده و 
مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای 
برنامه ها و سیاســت های دولت در بخش مســکن به خصوص 
 حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافت های فرسوده

 را تضمین کند.

کارشناس اقتصادی: همه دولت ها در دنیا یک 
بسته مالیاتی برای مسکن تدوین کرده اند

وحید عزیزی در گفت وگو با مهــر درباره مالیات بر عایدی 

سرمایه، گفت: در دنیا عالوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت 
از ساخت و ساز، حمایت می شود، سمت تقاضا را نیز کنترل 
می کنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی 
است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی می شود.وی افزود: 
این پایه های مالیاتی شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات 
بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر 
نقل و انتقال، مالیات های سالیانه بخش مسکن، مالیات بر 
امالک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و 
بسته به شرایط اقتصادی، اجرا می شود. در کشور ما بخشی از 
این مالیات های به شکل عوارض است که از سوی دولت های 
محلی )شهرداری ها( اخذ می شــود.عزیزی با اشاره به آغاز 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کشورمان از ابتدای 
امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره 
است به این معنا که خانه های خریداری شده، به بازار اجاره 
عرضه شوند و بیشتر از ۴ ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی 
سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی داللی و خرید و 
فروش های مکرر را در بازار مسکن می گیرد؛ چون معافیت آن 
به خانه های »مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری 
طوالنی مدت« به آن تعلق می گیرد و سایر خریدها مشمول 
این مالیات می شوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده 
از این نوع مالیات، به قدری باال می رود که دیگر ســرمایه 
گذاری در این بخش را زیان ده می کند.وی درباره اینکه آیا 
مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام 
شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، می تواند مؤثر باشد؟ 
گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عده ای 
با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده 
و سرمایه ها به سایر بازارها می رود، گرفته شد؛ اما آیا با این 
اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری 
ویژگی های خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی 
از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری می کند؛ اما رشد 
قیمت ها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیت های 
سوداگرانه و معامالت مکرر نیست.کارشناس اقتصادی گفت: 
بازار ارز را به راحتی می توان با چند ده میلیارد تومان به هم 
ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طال که صرفاً مالیاتی نیست 
اما در بازار مسکن اوالً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد 
و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، 
بی فایده هســتند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید 
مسکن خانوارها، چاره ای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده 
 از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیالت مسکن

 اثرگذاری خاصی ندارد.

مالیات برعایدی سرمایه بازار مسکن را به چه سمت و سویی می برد؟

خروج سوداگران از بازار  مسکن

روحانی:
 بخش خصوصــی تاکنون در 

واردات واکسن، موفق نبوده
روحانی با تاکیــد بر اینکه برای واردات واکســن مورد 
اطمینان و تولید واکســن در داخــل همه تالش خود 
را انجام می دهیم، گفت: بخــش خصوصی برغم اخذ 
مجوز های الزم برای واردات واکسن، تاکنون موفق نبوده 
است و این نشان می دهد که برخالف تصورها، واکسن در 
جهان فراوان نیست و تهیه آن با مشکالت و موانعی مواجه 
است.رئیس جمهور با بیان اینکه با اقدامات و تالش های 
صورت گرفته خوشبختانه روند بیماری کرونا در کشور از 
نظر ابتال و آمار فوتی ها، کاهشی شده است، گفت: همه 
تالش ما این است که تا پایان فعالیت این دولت در زمینه 
کرونا به یک آرامش در کشور برسیم.به گزارش »انتخاب« 
حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با بیان اینکه همه تالش ها در ۱۶ ماه گذشته بر این 
بوده است که مردم لوازم و تجهیزات کافی برای مقابله با 
این بیماری در اختیار داشته باشند و دستور العمل های 
بهداشتی را مراعات کنند تا با موج جدید بیماری مواجه 
نشویم، اظهار داشت: متاسفانه موتاسیون و جهش های 
متعدد این ویروس و ورود ویروس انگلیسی به کشور دلیل 
مواجه شدن با موج چهارم بیماری بود که مشکالت زیادی 
برای ما ایجاد کرد.روحانی با بیان اینکه براساس گزارش ها 
مراعات عمومی دستورالعمل های بهداشتی حدود ۶۷ 
درصد است که رقم قابل قبولی نیست، افزود: اگر رعایت 
پروتکل ها در جامعه به ۹۰ درصد نرســد خطر مواجه 
شدن با موج جدید بیماری و مشکالت ناشی از آن بیشتر 
خواهد بود.رئیس جمهور با اشاره به روند واکسیناسیون 
علیه کرونا در کشور، با بیان اینکه تاکنون ۵ میلیون دوز 
واکسن در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته و 
حدود ۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده است، گفت: یکی 
از افتخارات این دولت این است که واکسیناسیون طبق 
برنامه تدوین شده در سند ملی واکسیناسیون و براساس 
اولویت های تعیین شده به صورت رایگان انجام می شود.

خرید ۱۶ میلیون ُدز واکســن 
کوواکس با پول ایران در عراق

وزیر نیرو از صدور مجوز تامیــن ۱۲۵ میلیون دالر منابع 
ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون ُدز واکســن 
کوواکس خبر داد.وزیر نیرو گفت: مجوز الزم برای تامین 
۱۲۵ میلیون دالر منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ 
میلیون ُدز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک 
اروپایی صادر شــد.رضا اردکانیان افزود: با پیگیری های 
مســتمر مجوز های الزم برای صدور حواله ۱۲۵ میلیون 
دالری از منابع پولی ایــران از بانک تجارت عراق به بانک 
سوییســی برای تامین ۱۶ میلیون ُدز واکسن کوواکس 
)سبد واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی( اخذ 
شد.وی ادامه داد: انتظار می رود تا پایان هفته ترتیب اداری 
این کار انجام گرفته و به زودی این واکســن ها در اختیار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار بگیرد.

از سوی آبفای استان اصفهان انجام شد؛
فراخوان ســاخت انیمیشــن، 
موشــن، کلیــپ بــا موضوع 

مدیریت مصرف بهینه آب
آب  شــرکت 
فاضــالب  و 
استان اصفهان 
فراخوان ساخت 
 ، نیمیشــن ا
موشن، کلیپ با 
موضوع مدیریت 
مصــرف بهینه 
آب را منتشــر 
کرد. بر اســاس 
این فراخوان همــه رده های ســنی می توانند 
آثار خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ســال جاری 
به دفتر دبیر خانه فرخوان ارســال نمایند.مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان 
اصفهان افزود: عالقه مندان می توانند آثار خود 
را بر روی لوح فشرده به دبیرخانه فراخوان واقع 
در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شــیخ 
کلینی، خیابان جابر بن حیان، روابط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به کدپستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ و یا از طریق 
شبکه های اجتماعی به شماره ۰۹۳۸۰۸۹۳۷۵۱ 
ارســال کنند.مهرداد خورسندی به مشخصات 
فنی آثار اشــاره کرد و افزود: آثــار تولیدی باید 
کمتر از ۲ دقیقــه و بدون لوگو و آرم شــرکت 
mp4  )HIGH- سازنده باشند و درقالب فرمت

QUALITY480( تهیه شوند.وی در خصوص 
اعالم نتایج این فراخوان بیان داشت: در هفته اول 
تیر ماه، مصادف با هفته صرفه جویی در مصرف 

آب به سه اثر برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

اخبار

استان ها
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مرکز آمار در آخرین گزارش خود، وضعیت نرخ تورم 
در استان های مختلف را منتشر کرد.مرکز آمار ایران 
شاخص قیمت مصرف کننده را به تفکیک استان در 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد.

کل خانوارها
در اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۰۸, ۴ رسید که 
نســبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به اســتان هرمزگان با ۳.۹ درصــد افزایش و 
کمترین افزایش نــرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان 
کرمانشاه با ۰.۱ درصد است. هم چنین بیشترین کاهش 
نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان های همدان و اردبیل 
با ۰.۳ درصد کاهش است.در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۶.۹ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم 
)۵۵.۷ درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )۴۱.۶ 
درصد( است.هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد 
۴۱.۰ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان کردستان )۴۶.۲ درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان قم )۳۷.۵ درصد( است.

خانوارهای شهری
در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۰۴, ۹ رسید 
که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 
مربوط به اســتان هرمزگان با ۳.۴ درصد افزایش و 
کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های 
لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان 

شمالی با ۰.۱ درصد است.هم چنین بیشترین کاهش 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد 
کاهش است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۴۶, ۱ درصد 
است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان زنجان )۵۵.۷ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان قم )۴۱.۵ درصد( است.

هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰.۵ درصد 
رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان کردستان )۴۶.۰ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان قم )۳۷.۴ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۲۷, ۸ رسید 
که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی 
مربوط به استان هرمزگان با ۵.۰ درصد افزایش و کمترین 
افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر 
احمد با ۰.۲ درصد است.هم چنین بیشترین کاهش نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۰.۹ درصد کاهش 
است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای روستایی ۵۱.۰ درصد است.بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم )۵۹.۰ درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان قم )۴۳.۰ درصد( است. 
هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۳.۲ درصد 
رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
همدان )۴۹.۴ درصد( و کمترین آن مربوط به استان های 

سیستان و بلوچستان و گیالن )۳۸.۳ درصد( است.

براساس آخرین قیمت های اوراق مسکن، متاهل های ساکن 
تهران برای تهیه این اوراق باید ۲۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان 
پرداخت کنند.به گزارش ایســنا، بررسی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تســه )اوراق( سال 
۱۳۹۸ برای خردادماه ۵۲ هــزار و ۲۶۰ تومان قیمت دارد.

هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیرماه با قیمت۵۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان، در مردادماه با قیمت ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان و 
در شهریورماه سال ۱۳۹۸ نیز با قیمت ۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
داد و ستد می شود.قیمت اوراق مهرماه، آبان ماه و آذرماه سال 
۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، ۵۴ هزار و ۷۰۰ 
تومان و ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارند.همچنین هر برگ 

اوراق تسهیالت مسکن در دی ماه و بهمن ماه همان سال با 
قیمت ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۵۷ 

هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت تسه از فروردین ماه تا اسفندماه سال 
۱۳۹۹

همچنین برای سال ۱۳۹۹ تســه فروردین ماه ۵۵ هزار 
و ۱۰۰ تومان، اردیبهشــت ماه ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان و 
خردادماه ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومــان قیمت دارند.هر برگ 

از اوراق تسهیالت مســکن بانک مسکن در تیرماه سال 
گذشته با قیمت ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان، در مردادماه ۵۷ 
هزار و ۲۰۰ تومان و در شهریورماه ۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
داد و ستد می شود.این اوراق در مهرماه، آبان ماه و آذرماه 
سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان، ۵۴ هزار 
و ۳۰۰ تومان و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارند.اوراق 
تسهیالت مسکن در دی ماه سال گذشته با قیمت ۵۴ هزار 
و ۷۰۰ تومان، در بهمن ماه با قیمت ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان و 
در اسفندماه با قیمت ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود 

که این گزارش نیز براساس قیمت اسفندماه سال گذشته 
نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
براین اساس، با توجه به این که مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 
که شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شــود برای دریافت ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۴ هزار 

و ۶۰۰ تومانی، ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می شود.

در حالی از سال ۱۳۹۷ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مشمول مصوبه ثبت ســفارش برای واردات کاال شد 
که تازه ترین اعالم معــاون فنی گمرک ایران از عدم 
نیاز به مجوز ثبت ســفارش، برای واردات کاال به این 
مناطق یا ترانزیت بین آنها حکایت دارد. مهرداد جمال 
ارونقی در گفت و گو با ایسنا، جزئیات نشست مشترک 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 

گمرک ایران را تشریح کرد. 

 ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود
معاون فنی گمرک ایران با اشــاره به اینکه بر اساس 
مصوبه هیات وزیران در ســال ۱۳۹۷ ، واردات کاال در 
مناطق آزاد یا ترانزیت کاال بین مناطق آزاد تجاری - 
صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت ســفارش 
بوده اســت، گفت: اما طی آخرین تصمیم اخذ شده و 
ابالغ معاونت حقوقی رئیس جمهــور و معاونت امور 
مجلس وزارت اقتصاد، ترانزیت خارجی کاال با مقاصد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشــور، بدون نیاز 
به ثبت ســفارش انجام خواهد شد. به گفته وی، با لغو 
الزام ثبت ســفارش، واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی یا ترانزیت کاال بین مناطق صرفاً بر اســاس 
ثبت آماری کاال و اعالم توسط دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.ارونقی 
افزود: همچنین مقرر شد ســازمان های مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کلیه اطالعات کاالهــای وارده را به 

صورت بر خط در اختیار گمرک  ایران قرار دهند. 

 افزایش تعرفه کاالهای همراه مسافر
معاون فنی گمرک ایران همچنین اعالم کرد که در 
این نشست مشترک توافق شده است که  با همکاری 
گمرک ایران  افزایش تعداد ردیف تعرفه های کاالی 
مجاز همراه مسافر )در کارگروه مورد نظر ( در دستور 

کار قرار گیرد. 

شرایط ترانزیت خودرو 
ارونقی در ادامه به توافق بین دبیرخانه شورای عالی 
با پلیس راهور ناجا ، اشــاره کرد و گفت که ترانزیت 
خارجی خودروهای ســواری دارای پالک و شماره 
گذاری شده در مناطق آزاد  پس از انجام ثبت آماری 
مورد تایید دبیرخانه شورای عالی، مابین مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی بالمانع است ولی مشمول خودروهای 

آمریکایی و لوکس نخواهد بود.

برگشــت حقوق ورودی مواد اولیه 
وارداتی به مناطق آزاد 

معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشــاره به ماده 
۶۶ قانون امور گمرکی گفت که طی توافق انجام شده 
مقرر شد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی پرداخت 
شده واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی پس از صادرات، با رعایت مقررات مربوطه 

استرداد شود. 

اما یک توافق ارزی 
ارونقی بــه دیگر توافق صــورت گرفته فــی مابین 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
گمرک ایران و بانک مرکزی اشــاره کرد و افزود: به 
منظور رفع مشکالت تســویه ارزی کاالهای وارده به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شد گمرکات اجرایی 
مستقر در مناطق ویژه و گمرک ایران، همکاری الزم 
را در خصوص تعیین ارزش اســتنباطی کاالی وارده 
به عمل آورند. وی  گفت: مقرر شد ورود اطالعات 
قبوض انبار کاالهــای وارده بــه مناطق ویژه 
اقتصادی توسط سازمان مسئول آن منطقه  در 
سامانه گمرک ایران یا در سامانه خاص مناطق با 

ایجاد ارتباط سامانه ای انجام شود.

جزئیات تورم در استان ها

بیشترین نرخ تورم نقطه ای در ایالم با 55.7 درصد

وام مسکن چند؟

معاون فنی گمرک ایران 

لغو ثبت سفارش برای واردات کاال  به مناطق آزاد  و  ویژه 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۸ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران، به ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۹۰۴ دالر و ۴۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۸۰ هزار و ۳۷۷ تومان است.
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دبیرکل کانون عالی انجمــن های صنفی کارگران 
با اشاره به اینکه بســیاری از کارفرمایان حق بیمه 
کارگران را به صورت نقد پرداخت می کنند گفت: 
طبق مــاده ۱۴۸ کارفرمایان حتمــاً  باید کارگران 
 خــود را بیمه کننــد و پرداخت وجــه نقد خالف

 قانون است.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران درباره اینکه بسیاری از کارفرمایان بخشی از 
حق بیمه را به صورت نقد به کارگران پرداخت می 
کنند گفت: متأسفانه این اتفاقات از سوی کارفرمایان 
در کارگاه های صنوف و حرف رخ می دهد که کارفرما 
در توافقی, بخشی از حق بیمه را به کارگر پرداخت می 

کنند, این موضوع به ضرر کارگر است.
 وی ادامه داد: اگر بیمه کارگران به صورت اجباری 
باشد, حتی اگر چندین ســال از زمان اشتغال فرد 
در کارگاه گذشته باشد و کارفرما حق بیمه کارگر 
را پرداخت  نکرده باشد, در صورتی که کارگر مدعی  

شود, پس از بررسی سازمان تأمین اجتماعی حق و 
حقوق کارگر احیا می شود. ابوی بیان کرد: پرداخت 
حق بیمه به صــورت نقد قانونی نیســت. کارفرما 
ملزم است لیست بیمه شــدگان کارگاه خود را به 
همراه 7درصد حق بیمه کارگران به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت کند. حتی این تکلیف بر دوش 
کارگر نیســت که اگر 7درصد ســهم بیمه خود را 
پرداخت نکرد, کارفرما بتواند به این بهانه از پرداخت 
حق بیمه خودداری کند. کارفرما مکلف اســت که 

لیست بیمه شدگان خود را باید پرداخت کند.
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ادامه داد: حتی اگر توافقی بین کارگر و کارفرما برای 
حق بیمه به صورت نقد باشد, چون خالف قانون است 
در صورت بررسی در هیأت های حل اختالف مجدد 
از کارگر گرفته می شود. چرا که خالف قانون است و 
وظیفه کارفرما است که حق بیمه را به صورت کامل 

به سازمان پرداخت کند.

متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ ارز
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی   

شرایط بازارهای مالی در هفته های اخیر دچار ابهام بسیاری بوده است که بخشی از این ابهامات مربوط به انتخابات بوده است. البته گویا در شرایط فعلی بخشی از ابهامات رفع شده که موجب شد بازارها وضعیت خود را شناسایی کنند. همچنین 
در رابطه با مسائل انتخابات و تغییر دولت بحث مربوط به برجام پیش آمده و ابهامات آن برای احیا بیشتر شده است. از سوی دیگر احتمال چالش در موضوع برجام و عکس العمل های دولت بعدی که منش انقالبی تری دارند به رشد قیمت دالر 
دامن زده است. این چالش ها موجب شده تا قیمت دالر افزایش پیدا کند و ممکن است این روند تا ایام انتخابات هم ادامه داشته باشد. تالش دولت هم البته ادامه دارد اما قیمت دالر با تمام تکاپوی دولت به محدوده 2۴ هزار تومان رسیده است.  
این در حالی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه چشم اندازهای بازارها را اندکی روشن کرده است. به این صورت که فعالیت و داللی در بازار ارز، طال، خودرو مسکن مشمول مالیات 30 تا ۴0 درصدی می شود. وجود آیین نامه مناسب 
ومکانیزم های مناسب موجب می شود که بازارهای مذکور مزیت خود را از دست بدهند و تمایل به دیگر بازارها افزایش پیدا کند.  اما برای سرمایه گذاران بزرگ و پول های کالن از هم اینک تغییر استراتژی را شاهد هستیم. جو روانی از سمت 
بازار مسکن، طال و سکه و ارز به سمت بازار سرمایه و سپرده های نقدی انتقال پیدا خواهد کرد. اما با اجرای این قانون سود سپرده ها هم کاهش پیدا می کند و تنها بازاری که معاف از این قانون است بازار سرمایه است. به نظر می رسد قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه به نفع بازار سرمایه تمام شود. البته بازار رمزارزها هم می تواند بخشی از منابع را جذب کند اما به دلیل شک های اخیر جذابیت این بازار نیز دچار تردید شده و از دایره سرمایه گذاری بسیاری از افراد خارج خواهد شد.

اما افزایش قیمت ارز می توانست بعد از انتخابات اتفاق بیفتد که با توجه به شرایط موجود و احتمال پیروزی کاندیدایی با شعارهای انقالبی این روند از هم اکنون آغاز شده است. چراکه احتمال می رود مذاکرات دچار چالش شود و مشکالتی 
که قرار بر حل آنها بود به دولت بعدی انتقال پیدا کند. بنابراین برآورده نشدن انتظار بازار و کمبود منابع ارزی می تواند قیمت دالر  را  افزایشی تر کند. در صورت عبور و تثببیت قیمت دالر به باالی 2۴ هزار و 200 تومان و به تاخیر افتادن 

برگشت برجام قیمت ارز به 26 هزار تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد. 

تمایل دالر بــرای ورود به 
کانال 2۴ هزار تومان نشان 
می دهد روند کاهشی نرخ 
ارز ادامه نخواهد داشــت. 
مقاومت بازار به روند ریزش 
ارز یکی از مهم ترین دالیــل کوتاه بودن روند نزولی 
قیمت این ارز است. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با 

دالیل صعودی شدن دوباره قیمت دالر گفت: افزایش 
قیمت ارز می توانست بعد از انتخابات اتفاق بیفتد که 
با توجه به شرایط موجود و احتمال پیروزی کاندیدایی 
با شعارهای انقالبی این روند از هم اکنون آغاز شده 
است. چراکه احتمال می رود مذاکرات دچار چالش 
شود و مشکالتی که قرار بر حل آنها بود به دولت بعدی 

انتقال پیدا کند. 
محمودی اصل افــزود: برآورده نشــدن انتظار بازار 
و کمبــود منابــع ارزی مــی توانــد قیمــت دالر 
مــی تواند را افزایشــی تر کنــد. در صــورت عبور 

و تثببیــت قیمــت دالر بــه بــاالی 2۴ هــزار و 
200 تومــان و به تاخیــر افتادن برگشــت برجام 
 قیمــت ارز بــه 26 هزار تومــان هم افزایــش پیدا 
خواهد کرد. عالوه بر این خبر اســتعفاء یا برکناری 
رئیس کل بانک مرکزی نیز به نوسان دامن زده است.

به هر ترتیب قیمت دالر که در ابتدای معامالت بازار 
آزاد بی تابی می کرد تا ظهر روز گذشته به کانال 2۴ 
هزار تومان وارد شد. این عدد نسبت به کف قیمت دالر 
در سال جدید حدود سه هزار و ۱00 تومان بیشتر و در 
مقایسه با سقف قیمت یعنی 2۵ هزار و ۹00 تومان، 

حدود هزار و ۹00 تومان کمتر است.  در این مدت که 
بازار ارز گوش به فرمان اخبار سیاسی بود، نوسان گیران 
هم سعی کردند با داغ کردن تنور شایعات به التهابات 
دامن بزنند. با تشدید نوسانات، همتی در یک برنامه 
تلویزیونی اخبار سیاسی را عامل این وضعیت اعالم 
کرد و وعده داد دالر به 20هــزار تومان بازمی گردد. 
در پی این سیگنال مثبت قیمت اسکناس آمریکایی 
تا 23۹00 تومان پایین آمد و پیش بینی می شد که 
بازار ارز دوباره وارد مسیر کاهشی شود که این اتفاق 

تحقق پیدا نکرد. 

انتظارات منفی، ارز را در مسیر صعودی قرار داد

سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز
از سر گیری معامالت شبانه در بازار ارز
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روز جمعــه هفتــم خرداد 
در مراکــز خریــد و فروش 
خودروی تهران اعم از خرید 
و فروش خودرو در چیتگر، 
خاوران، عبدل آباد و... صفوف 
فروش خودرو متفاوت از هر زمان دیگری تشکیل شد 
که این اتفاق نشانگر افزایش متقاضیان فروش خودرو 
است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو در این رابطه می گوید: در بازار 
خودرو همه فروشنده شده اند. خریداری وجود ندارد و 
بازار خودرو خاصیت سرمایه گذاری خود را تا حد زیادی 

از دست داده است.
باتوجه به از بین رفتن جاذبه بازار خودرو، هفته هاست 
که دالالن از این بازار کوچ کرده اند و شــرایط بازار به 
سمتی رفته که دارندگان خودروهای صفرکیلومتر مدل 
۹۸ و ۹۹ برای فروش اقدام کرده اند و هر روز بر میزان 
آگهی های فروش این خودروها افزوده می شود. مانند 
سال های گذشته میزان معامالت در بازار خودرو رونقی 
ندارد و بازار جذابیت خود را برای واسطه  ها و دالالن از 
دست داده و اکنون اگر خرید و فروشی انجام می شود، 

فقط مصرف کنندگان واقعی خودرو هستند.
این در حالی است که بازار خودروهای خارجی نیز در 
رکود کامل بســر می برد و خرید و فروشی انجام نمی 
شود زیرا در ماه های گذشته قیمت این خودروها بسیار 
باال رفته بود. اکنون نیز رکود مطلق در بازار اتفاق افتاده 
و خرید و فروشی انجام نمی شود. به گفته فعاالن بازار 
خودرو بسیار بعید به نظر می رســد قیمت ها در بازار 
خودرو افزایش یابد زیرا بازار کشــش ندارد و تولیدات 

خودروسازان پاسخگوی نیاز بازار است. 
همچنین در حالی که یک هفته  از اعمال مصوبه مجوز 
شورای رقابت برای افزایش قیمت محصوالت و اعالم 
قیمت های جدید می گذرد، اما بــازار خودرو اعتنایی 

به این افزایش قیمت نکرده و به ســبب اینکه تعداد 
فروشندگان خودرو بیش از خریداران است، لذا تقاضای 
کاذب ایجاد نشــده و قیمت ها نسبت به پیش از اعالم 

قیمت های جدید خودروسازان تغییری نکرده است.
در همیــن زمینه ســعید موتمنی، رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی تهران به "کســب و کار" 
گفت: افزایش قیمت محصوالت در کارخانه تاثیری بر 
قیمت ها در بازار خودرو نداشت و همچنان آرامش بر 
بازار خودرو حاکم اســت. ضمن اینکه نوسانات ارزی 
کم شده و افزایش قیمت ارز نداریم بنابراین تقاضای 
کاذب نیز در بازار شکل نگرفته که بخواهد قیمت ها را 

دستخوش تغییر کند.
وی افزود: در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو کم است 
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، توسط مصرف کننده 
های واقعی است. برخی به امید آنکه ریزش بیشتری 

در نرخ ارز شکل گیرد، منتظر هستند تا خرید خود را 
با قیمت های پایین تر انجام دهند. رئیس اتحادیه صنف 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: 
اگر در چند روز آینده نرخ ارز آزاد در قیمت های فعلی 
به ثبات برسد، بسیاری از کسانی که پیش از این اقدام 
به خرید و نگهداری خــودرو با هدف افزایش قیمت ها 
کرده اند، فروشــنده شــده و با افزایش عرضه در بازار 
قیمت ها کاهش خواهد یافت. موتمنی افزود: در صورتی 
 که در روزهای آتی عالوه بر تثبیت نرخ، شاهد کاهش 
بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد باشیم، کاهش قیمت ها در 

بازار خودرو بیشتر و قابل توجه تر خواهد شد.
وی گفت: البته بازار رسمی تعطیل است و در مورد بازار 
غیر رســمی هم به علت تقویت ارزش ریال و کاهش 
قیمت دالر، خریداری در بــازار وجود ندارد. حتی اگر 
کسی نیاز داشته باشد هم خرید انجام نمی دهد. مشتری 
زمانی برای خرید مراجعــه می کند که قیمت ها ثابت 
بماند. البته قیمت و حرف نهایی را مشــتری خواهد 

زد. چنانچه مشتری بیشــتر در بازار وقت گذاشته و 
جست وجو کند، امکان دارد با قیمت های پایین تر  از 
آنچه که اشاره شد نیز خودرو مورد نظر خود را از بازار 

خریداری کند.
موتمنی افزود: در صورتی که نرخ ارز در قیمت مشخصی 
به ثبات برسد و دالالن و سفته بازان از نوسانات صعودی 
نرخ ارز ناامید شــوند، این افراد دیگــر انگیزه ای برای 
نگهداری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کسب سود 
نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی 
خود نســبت به فروش خودروهــای در اختیار اقدام 
خواهند کرد. این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو 
داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمت ها خواهد شد. 
همچنین بعید است در چند ماه آینده افزایش قیمت 
داشته باشیم و کاهش بیشتر قیمت هم به عرضه بستگی 
دارد، برای مثال ســایپا در هفته گذشته عرضه خوبی 
داشته اســت و هر میزان عرضه افزایش یابد، اختالف 

قیمت کارخانه با بازار کمتر می شود.

آرامش بر بازار خودرو حاكم است 

قفل  معامالت  در بازار خودرو
خودرو مشتری ندارد                                                                                                                                                         دالالن از بازار خودرو خارج شده اند
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره 
به اینکه خواستار حذف ترجیحی از واردات مواد اولیه 
تولید هستیم،گفت: دولت به بهانه کنترل قیمت نهایی 

برای مصرف کننده، بر ادامه این روند اصرار دارد.
طی هفته گذشته مباحثی مبنی بر کاهش ذخایر مواد 
اولیه تولید شیرخشک نوزاد در کشور مطرح شد که 
نگرانی های زیادی را به وجود آورد. در همین زمینه 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک صنعتی کشور 
اعالم کرد که امکان تولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد 
در داخل کشور وجود دارد و براساس ادعای آنان برخی 
افراد برای اخذ ارز دولتــی، چنین مباحثی را مطرح 
می کنند و کارخانجات لبنی از مازاد مواد اولیه گالیه 

دارند و خریداری برای محصول آنها نیست.
با این حال تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد می گویند 
پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را به دولت داده اند و با 
توجه به مشــکالتی که در حوزه تأمین ارز برای آنان 
ایجاد شــده، ارز ۴200 تومانی از واردات مواد اولیه 
شیرخشک نوزاد حذف شود، در همین زمینه هانی 
تحویل زاده، رئیس انجمن شیرخشک نوزاد در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۵ درصد مواد اولیه تولید 
شیرخشک شامل شیر بدون چربی )اسکیم میلک( 
در داخل کشــور تأمین می شــود، گفت: حدود ۸۵ 
درصد مواد اولیه تولید شیرخشک از جمله روغن های 
گیاهی، آب پنیر، الکتوز، مواد مغذی و … از خارج 

کشور تأمین می شود.
وی اضافه کرد: بنابراین مــواد اولیه پودری که داخل 
قوطی شیر خشک است ۱۵ درصد داخلی و ۸۵ درصد 
خارجی است ضمن در حوزه ملزومات بسته بندی این 
محصول حدود 60 درصد از طریق واردات و ۴0 درصد 
از محل تولید داخل انجام می شود. این فعال بخش 

خصوصی با بیان اینکه کارخانجات لبنی داخل توان 
تولید شیر بدون چربی )اسکیم میلک( را با کیفیت 
باال دارند، افزود: با این حال سازمان حمایت و سازمان 
غذا و دارو روی واردات این محصول یارانه می دهند 
با این توجیه که قیمت محصول نهایی برای مصرف 

کننده ارزان باشد.
تحویل زاده با اشاره به اینکه کارخانجات تولید داخل 
نیز با مازاد تولید اســکین میلک مواجه هســتند و 
درخواست ممنوعیت واردات آن را دارند، اضافه کرد: 
در صورتی که سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت به 
ما اجازه بدهند که این محصول از محل تولید داخل 
تأمین شود، بسیار استقبال می کنیم چون واردات آن 
کار دشواری است. این فعال بخش خصوصی با اشاره 
به اینکه حدود ۵ ماه است که ارز مورد نیاز برای واردات 
مواد اولیه شیرخشک نوزاد تأمین نشده است، افزود: 
سازمان غذا و دارو عنوان می کند که بانک مرکزی توان 
تأمین ارز را ندارد. وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بوده 
که دولت ارز ترجیحــی را از واردات این محصوالت 
حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شــود اما دولت به 
بهانه اینکه قیمت محصول نهایی گران می شود، این 
پیشنهاد را نمی پذیرد. تحویل زاده تصریح کرد: در حال 
حاضر وضعیت موجودی مواد اولیه و تولید شیرخشک 
نوزاد در داخل مطلوب نیست و خیلی از کارخانجات 
برای نیاز دوماه آینده مواد اولیه دارند اما نگرانی بزرگ 
ما از ماه های آینده است که با این روند تخصیص ارز 
و اصرار دولت بر تأمیــن ارز ترجیحی در آینده ای نه 
چندان دور با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم 
شد.وی از دولتمردان خواســت در این زمینه تدابیر 
جدید اتخاذ کنند و بهانــه کنترل قیمت نهایی، کل 

زنجیره را با مشکل مواجه نکنند.

در حالی دولت روحانی تالش کرده کامیون های فرسوده 
را نوسازی کند که طی ۸ سال اخیر به دلیل امیدبستن به 
برجام، هیچ کدام از برنامه های وزارت راه عملیاتی نشده 
است. طی دولت اول و دوم حسن روحانی تالش هایی 
برای نوسازی کامیون های فرسوده انجام شده است؛ در 
دوره اول و در زمان حضور عباس آخوندی تفاهمنامه ای 
برای نوسازی 6۵ هزار دســتگاه کامیون با وزارت نفت 
امضا شد. قرار بود این تعداد کامیون طی ۴۸ ماه یعنی تا 
سال ۹۸ نوسازی شود؛  اما خروجی این طرح پرطمطراق 
وزیر مستعفی نوسازی حدود ۵ هزار کامیون آن هم یک 
سال پس از سررسید وعده داده شده بود. صدراهلل بمانا 
مشاور سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دراین باره 
گفته بود:  با توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت،  
طرح نوسازی 6۵ هزار کامیون با اختصاص 2 میلیارد و 
762 میلیون دالر از محل صرفه جوییـ  مصرف سوخت 
ـ کلید خورد. از محل این طرح ۵000 کامیون نوسازی و 
۱۸ هزار قرارداد امضا شد اما دو عامل تحریم و طرح جدید 
ریاســت جمهوری باعث توقف این طرح شد. در طرح 
نوسازی 6۵هزار کامیون متقاضی برای خرید کامیونی 
با قیمت میانگین ۴۵0 تا ۵00 میلیون تومان 20 درصد 
آورده داشت و ۸0 درصد تسهیالت با سود ۹ درصد به 
وی تعلق می گرفت. وی با بیان این که طرح نوســازی 
6۵000 کامیون فرســوده به طور کامل متوقف نشده 

است و تمام قرارداد های امضاشده به عنوان تعهد طرح 
پابرجاست، افزود: 2 شرکت  سازنده کامیون و اتوبوس 
در حال تالش برای تولید و تحویــل تعدادی خودرو از 
محل طرح ریاست جمهوری به متقاضیان هستند. وی 
همچنین با اشاره به طرح واردات کامیون های زیر 3 سال 
ساخت، گفت: این طرح اولین بار در بند »ه« ماده ۱63 
قانون برنامه پنجم توسعه پایه گذاری شد که تعداد 2 هزار 
تا 3 هزار دستگاه از این طرح وارد شد. این طرح مجدداً در 
قانون ششم توسعه نیز مطرح شد که به دلیل تکرار، در 
بند »ث« ماده 30 قانون احکام دائمی قرار گرفت و پس 
از تصویب آیین نامه  آن، دستورالعمل اجرایی به وزیر نیز 
ابالغ شد اما به دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد تفسیر 
خود از قانون را کامیون های صفرکیلومتر ســه ســال 
ساخت عنوان کرده است به دنبال اخذ استفساریه برای 
رفع ابهامات هستیم. مشاور رئیس سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای تصریح کرد: کامیون های زیر ســه 
سال ساخت مدنظر دست دوم هستند و به همین خاطر 
قیمت آن ها به شدت نسبت به نمونه نو پایین تر است. 
اواخر ماه گذشــته وزیر راه و شهرسازی در حاشیه یک 
برنامه حمل ونقلی گفته بود: مطابق ارزیابی ها 6۵ هزار 
ناوگان باالی ۴0 ســال در ناوگان باری کشوری فعال 
است که برنامه ریزی شده است در یک بازه زمانی حداکثر 

پنج ساله نوسازی آن ها شروع شود.

در حالی که وزیر راه و شهرســازی از تصویب افزایش و 
تداوم وام ودیعه مسکن در ســتاد ملی کرونا خبر داده، 
اما رقم این تسهیالت اعالم نشده است. محمد اسالمی 
در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تأمین مالی احداث 
ترمینال جدید فــرودگاه امام خمینــی )ره( در جمع 
خبرنگاران ضمن اعالم کلیات طرح افزایش و تداوم وام 
ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا، گفت: ارائه وام ودیعه 
مسکن که در سال گذشته توسط ستاد ملی کرونا مصوب 
و در کل کشور اجرایی شد در اینکه جابه جایی مستأجران 
کاهش چشمگیری داشته باشد بسیار مؤثر واقع شد. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کلیات افزایش و تداوم وام 
ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است 
تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام که 

همه گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند تا همه با هم از 
این بحران عبور کنیم. عضو کابینه دولت دوازدهم ضمن 
اعالم این مطلب که در ایام همه گیری کرونا بسیاری از 
موجران و مالکان، اجاره بها را افزایش ندادند، توضیح داد: 
در بخش هایی مشکالتی بین موجران و مستأجران وجود 
داشت که شوراهای حل اختالف به آنها رسیدگی کرد. 
در عین حال، شوراهای حل اختالف خالف مصوبه ستاد 
ملی کرونا، حکم به تخلیه را صادر نکرده است. اسالمی 
در خصوص خانه های خالی نیز اعالم کرد: اطالعات یک 
میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار دارد. آن ســازمان اطالعات خانه های 
خالــی را دارد و می تواند مطابق قانــون به منظور اخذ 

مالیات از خانه های خالی اقدام کند.

تولیدکنندگان شیرخشک خواستار حذف ارز ترجیحی از واردات شدند

مستاجران در انتظار؛

رقم وام اجاره مسکن باز هم در ستاد ملی کرونا تصویب نشد

شکست طرح دولت برای نوسازی کامیون های فرسوده

کارگران حق بیمه را به صورت نقدی نگیرند
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نخســتين كنفرانس بين المللی بالكچين در ایران 
برگزار می شود

نخستین کنفرانس علمی- بین المللی حوزه بالکچین، اقتصاد و رمز ارزها در 
ایران با حضور اساتید، اندیشمندان، فعاالن و توسعه دهندگان و متخصصان 

این حوزه تابستان ۱۴۰۰ برگزار می شود.
امروزه فناوری "بالک چیــن")Blockchain( برخالف آن چه که اغلب 
تصور می شود، تنها برای استفاده در سیســتم بانکداری نیست، بلکه کل 
دنیای فناوری و به خصوص بخش تولید هوشمند را نیز دستخوش تغییر 
اساســی خواهد کرد. این فناوری می تواند امکان انتقال مطمئن و معتبر 
داده ها و همچنین یک شبکه قابل ردیابی ناگسستنی را فراهم کند که این 
ویژگی ها تنها برای امور بانکی نیست، بالکچین و رمزارزها در حال ایجاد 

تغییر و تحول اساسی در بخش های مهم ازجمله اقتصاد است.
 پیمان ســرحدی رییس کل باشــگاه نوآوری و فناوری یونسکو و رییس 
کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها و اقتصاد جهانی،مهم تریناهداف 
برگزاری این کنفرانس را ایجاد بستری مناسب برای همکاری و تبادل دانش 
اطالعات و انتقال تجارب و دستاوردهای علمی و عملی اساتید، نخبگان و 
پژوهشگران حوزه های نوآوری و فناوری بالکچین بر پایه اقتصاد جهانی 
به ویژه در حوزه های بالکچین، اقتصاد دیجیتال، رمز ارزها و همچنین ایجاد 
فضای مشترک برای ارائه راهکارهای جامع و موثر بر پایه دانش و تحلیل 
فرصت های اقتصادی بر بستر ملی و جهانی برای مدیریت بهتر سازمان ها 

عنوان کرد.
وی اظهار داشــت: این کنفرانس با ســه محور )بالکچین، علم و توسعه(، 
)کاربردهای بالکچین در فناوری و صنایع ( و )بالکچین و اقتصاد بازارهای 
مالی و بین المللی( قرار اســت تا در 3 ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برگزار شود، 
ضمن آن که در جریان برگزاری این کنفرانس پنل های تخصصی مرتبط با 

موضوع کنفرانس نیز تشکیل خواهد شد.
رییس باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو با تاکید بر این که در جریان مقدمات 
برگزاری این کنفرانس نهادهای علمی و اجرایی بســیاری از این رویداد 
حمایت کردند، گفت: خوشبختانه این کنفرانس تحت حمایت های معنوی 
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه های 
صنعتی امیر کبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسالمی و وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت صمت و وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری قرار 

گرفته است.
سرحدی ادامه داد: کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات 
و فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی نیز به عنوان دیگر حامیان 
اصلی این کنفرانس در این رویداد حضور خواهند داشت. ضمن آن که امید 
داریم با همت این مجموعه ها و تالش تیم اجرایی و فنی کنفرانس بتوانیم 
گامی مثبت و علمی در راســتای آموزش و فرهنگ ســازی در این حوزه 
نوین برداریم.رییس نخســتین کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها 
و اقتصاد جهانی، تأکید کرد: حضور و ســخنرانی صاحب نظران و اساتید 
برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پنل های تخصصی، تبیین نقشه جامع 
راه در زمینه استفاده و فرآیند آشنایی با فناوری های بالکچین، برگزاری 
میزگردهــای علمی- تخصصی جهت بررســی چالش هــا و فرصت های 
مرتبط با محورهــای کنفرانس و شــرکت بیش از 3۰۰۰ نفــراز فعاالن 
بخش های مختلف در حوزه بالکچین، رمز ارزهــا، اقتصاد ایران و جهان 
شامل دانشگاهیان، صاحب نظران، سیاستگذاران و مدیران، دانشجویان، 
سازمان های ذی ربط و عالقه مند، بخشــی از برنامه های مدون برگزاری 
این کنفرانــس خواهد بود.حجــت اهلل ایوبی )دبیرکل کمیســیون ملی 
یونسکو- ایران( و رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس در احکامی آقایان 
پیمان سرحدی را به عنوان رئیس کنفرانس و عضو شورای سیاستگذاری، 
ســجاد برخورداری را به عنوان دبیر علمی و عضو شورای سیاست گذاری، 
امیر روشــن بخش )معاون ارتباطات و مشــارکت های کمیســیون ملی 
یونسکو- ایران( را به سمت دبیر و عضو شورای سیاستگذاری، اباذر صالحی 
را به عنوان دبیر اجرایی و رسول شاهسونی را به سمت دبیر کمیته بین الملل 
منصوب کرد.عالقه مندان، پژوهشگران، محققان، اساتید و دانشجویان برای 
شرکت در این کنفرانس می توانند با مراجعه به سایت کنفرانس به آدرس 
 /https://unescotech.org و یــا ســایت  http://unescoconf.ir
ضمن کسب اطالعات بیشتر فرآیند ثبت نام را انجام دهند.باشگاه نوآوری و 
فناوری یونسکو با هدف توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی در 
حوزه های نوین علمی و فناوری و استارت آپی، ایجاد شبکه بین المللی در 
حوزه فناوری با رویکرد انتقال تجارب موفق، ارتباط با باشگاه های یونسکو 
مرتبط با حوزه فناوری و تکنولوژی و حضور در محافل بین المللی در عرصه 
فناوری و تکنولوژی به جهت تجاری سازی دستاوردهای علمی، از دی ماه 

سال ۱399 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

ضرورت تقویت همکاری صندوق نوآوری با انجمن 
پاركهای علم و فناوری

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی به تقویت همکاری صندوق نوآوری و 
انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد تاکید کرد.اولین کنفرانس 
ملی انجمن علمی  پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد ایران به عنوان 
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناســان پارک هــای علم و فناوری 
طی روزهای پنجم و ششــم خرداد ماه به میزبانی پــارک علم و فناوری 
مازندران برگزار شد.دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
در آیین گشــایش این کنفرانس بر لزوم شبکه سازی بین پارک های علم 
وفناوری تاکید کرد و گفت: پارک ها در هر اســتانی که شکل گرفته مرکز 
رجوع هســته های فناور هستند؛ بر این اســاس پارک ها باید کاری کنند 
که محور شبکه سازی بین تمامی  اجزای اکوسیســتم در منطقه شوند و 
جایگاه خود را ارتقاء دهند.وی افزود: به عبارت دیگر فعاالن اکوسیستم با 
محوریت پارک ها بتوانند تشریک مساعی کرده و اثربخشی فعالیت خود 
را افزایش دهند.وحدت تشــکیل انجمن به عنوان نهاد صنفی غیر دولتی 
را دســتاورد خوبی برای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانست و 
گفت: پارک های علم و فناوری و مراکز رشد باعث شدند که صاحبان ایده 
و فناوری از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرند؛ بر این اساس انجمن 
می تواند موجب تشریک مساعی، تبادل تجربیات، هماهنگی و اتحاد بین 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد شود که امر مبارکی است.وی ادامه 
داد: غیر دولتی بودن انجمن می تواند موجــب هم صدایی بین پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشــد و نیز حرکت غیر سیاسی و صنفی در جهت 
هدف اصلی یعنی توسعه فناوری در کشور شــود.رئیس صندوق نوآوری 
و شکوفایی بر لزوم بهره گیری از تجربیات مدیران پیشین پارک های علم 
و فناوری تاکید کرد و گفت: فعاالن با تجربــه پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد که امروز در راس تصمیم گیری نیســتند تجربیاتی دارند که 
انجمن می تواند از ظرفیت آنها و تجربیاتشان برای پیگیری امور، رفع نیاز 
 قانونی و تعامل با دســتگاه ها، دولت، مجلس و بخش های دیگر استفاده

 کند.

اخبار

توئیتر روند تایید هویت افراد مشهور را متوقف کرد
تنها ۸ روز پس از آنکه توئیتر اعالم کرد روند تأیید هویت و اعطای تیک آبی به افراد مشهور را از سر گرفته، این فرایند دوباره متوقف شد.توئیتر اعالم کرد درخواست های بسیار زیادی در این زمینه دریافت کرده و لذا به طور 
موقت درخواست های جدید را نادیده می گیرد تا بتواند به درخواست های قبلی رسیدگی کرده و در مورد آنها تصمیم بگیرد.توئیتر بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و به علت نگرانی از تالش برخی چهره های تندروی 

نزدیک به ترامپ برای دریافت نشان تیک آبی این روند را متوقف کرده بود. در دسامبر گذشته توئیتر قوانین جدید خود برای دریافت تیک آبی را اعالم کرده بود و توضیح داده بود که این روند چگونه رخ می دهد.بر همین 
اساس روزنامه نگاران، شرکت های تجاری، مقامات دولتی، فعاالن اجتماعی و سیاسی و دیگر شخصیت های مشهور اینترنتی قادر به تسریع روند دریافت تیک آبی هستند و بدین منظور باید برخی اسناد هویتی ارائه دهند.

شــرکت های توزیــع برق 
در چند استان  از پرداخت 
پاداش تا سقف ده میلیون 
تومــان بــه مشــترکانی 
خبر می دهند کــه مزارع 

غیرمجاز رمزارز را معرفی کنند.
مدیرعامل شرکت برق اســتان خراسان رضوی در 
حالی روز جمعه، ۷ خــرداد، از پرداخت این پاداش 
خبر داد که پیشتر شرکت های برق در سایر استان ها 
از جمله زنجان، کردســتان و کرمانشاه از پرداخت 

چنین پاداشی خبر داده بودند.
مصطفی رجبی مشــهدی، معــاون برنامه ریزی و 
اقتصادی شــرکت توانیر، هــم پیشــتر در اوایل 
اردیبهشــت گفته بود که شــهروندان می توانند 
با معرفــی مراکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز تا ۲۰ 

میلیون تومان جایزه دریافت کنند.
رجبی مشهدی همچنین گفته بود که تا اردیبهشت 
امسال، ۷۰۰ میلیون تومان پاداش در این خصوص 

پرداخت شده است.
خسرو سلجوقی، کارشناس حوزه فناوری اطالعات 
پیشتر با اشاره به این که متولیان صنعت برق بهترین 
ابزار برای پایش و بررسی واحدهای غیرمجاز رمزارز 
را در اختیار دارند به خبرگــزای مهر گفته بود که 
اســتفاده از کنتورهای هوشمند، همچنین بررسی 
تغییرات ســوابق اطالعات میزان مصرف کنندگان 
حتی در کنتورهای غیرهوشمند، امکان رصد را برای 

شرکت های برق فراهم می کند.
در روزهای اخیر قطع ناگهانی و طوالنی مدت برق در 
برخی مناطق کشور موجب انتقاد و نگرانی بسیاری 

شهروندان شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، ۵ خرداد، چند 
روز پس از ارسال نامه به رئیس بانک مرکزی مبنی 
بر جلوگیری از مسدودســازی درگاه های پرداخت 
اینترنتی اعالم کــرد که تا پایان شــهریور هر نوع 

استخراج رمز ارز، ممنوع و غیرقانونی است.
سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پیشــتر از اســتخراج ارزهای دیجیتال به عنوان 
»ابزاری برای دور زدن تحریم هــا« نام برده بود. بر 
اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران، حجم مبادله 
روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱399 بین ۵ تا ۱۰ 

هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
زمستان سال گذشته بود که چالش قطعی سراسری 
برق بیش از هر زمان دیگری توجه شــهروندان را 
جلب کرد. چراکه به طور معمول در روزهای ســرد 
سال کشور با کمبود برق و قطعی سراسری مواجه 
نمی شد. موضوع ماینینگ و اثرگذاری آن بر قطعی 
برق به عنوان عامل اصلی مشــکالت تأمین برق بر 
سرزبان ها افتاد. همان روزها هم طی پیگیری هایی 
که راه پرداخت انجام داد، نتیجه ای برخالف مسیر 
حرکت افکارعمومی را نشــان داد. باتوجه به حجم 
مصرفی دستگاه های اســتخراج رمزارز، ماینینگ 
عامل قطعی برق به نظر نمی رسید. منطق و معادالت 

محاسباتی نتیجه ای خالف موج غالب بر جامعه را 
داشت.

در نهایت چــراغ اتوبان هــا و خیابان های پایتخت 
خامــوش ماند. مازوت ســوزی ادامه پیــدا کرد و 
ماینینگ هم متهم ردیف اول از طرف افکارعمومی 
شناخته شد. حاال با شــروع موج جدید قطعی برق 
در کشور بار دیگر انگشت اتهام به سمت ماینینگ 
نشانه رفته است. اما ســؤال اصلی اینجاست که آیا 
ماینینگ عامــل اصلی قطعی برق اســت؟ مگر نه 
اینکه زمستان سال 99 ماینینگ و مزارع استخراج 
به عنوان متهم ردیف اول شــناخته شــدند؛ عدم 
تعطیلی و ادامه فعالیت آنها چرا باید تا امروز ادامه 
پیدا می کــرد؟ از طرفــی اگر ماینینگ نقشــی تا 
این اندازه پررنگ در آســیب به صنعت برق کشور 
دارد، جلســات متعدد مجلس شــورای اسالمی با 
 فعاالن این حــوزه و وزارت صمت چــرا همچنان

 پیگیری می شود؟
در حال حاضر طق آماری غیر رسمی گفته می شود 
۴.۵ درصد از کل ماینرهای جهان در ایران مشغول 
به کار هســتند. براین اســاس حدود ۷۰۰ مگاوات 
مصرف برق کشور به ماینینگ اختصاص پیدا کرده 
اســت که حدود 3۰۰ مگاوات آن شناسنامه دار و 
۴۰۰ مگاوات آن هم قاچاق و زیرزمینی اســت. در 
حال حاضر نیز ماینرهای قانونی و وزارت نیرو اعالم 
کرده اند که در حال حاضر فعالیــت تمامی مزارع 

استخراج رمزارز متوقف شده است.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت مدیره ســندیکای 
صنعت برق و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو 
با راه پرداخت بیش از اینکه ماینینگ را عامل اصلی 
قطعی برق بداند، عدم ســرمایه گذاری در صنعت 
برق طی سال های گذشته را عامل اصلی این اتفاق 
می داند. او دراین خصــوص می گوید: »صنعت برق 
ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری در دولت های نهم 
و دهم اکنون با چالش مواجه شده است. در این دوره 
سرمایه گذاری در صنعت برق از طرف دولت ممنوع 
اعالم شــد و طبق برنامه ریزی انجام شده بنا بود تا 
بخش خصوص در این زمینه ورود و سرمایه گذاری 
کند. برنامه های توسعه ای صنعت برق کشور نیز در 
این چارچوب دیده شد، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، 
عدم امنیت اقتصادی و عدم ثبــات و واقعی نبودن 

قیمت خرید برق بخش خصوصی نتوانســت وارد 
سرمایه گذاری در این حوزه شود«.

به گفته صالحی مجموعه این شــرایط باعث شــد 
در دوره ای کــه باید توســعه صنعت برق کشــور 
انجام می شد و ســاالنه باید رشــد مطلوبی را رقم 
می زد این اتفــاق رخ نداد. او با اشــاره بــه برنامه 
ششم توســعه معتقد اســت: »در برنامه ششم هم 
پیش بینی شــده بود که ســالیانه ۵ هزار مگاوات 
رشــد و افزایش تولید در صنعت برق کشور انجام 
شــود. این افزایش تولید شــامل ۴ هــزار مگاوات 
تولید بــرق نیروگاه های حرارتی و هــزار مگاوات 
تولید برق تجدیدپذیر بــود. نگاهی به آمار افزایش 
تولید بیانگر این اســت که شــاهد افزایش تولید 
 پیش بینی شده نیستیم و این موضوع نشان می دهد 
که ما یک مشــکل اساســی در کشــور داریم و با 
مطرح کردن مسئله رمزارزها همه مسائل اصلی به 

حاشیه رانده شده است.«
این عضو سندیکای صنعت برق کشــور در ادامه با 
اشاره به افزایش دما و شروع فصل گرما ادامه می دهد: 
»در حال حاضــر با افزایش دمــای ناگهانی مواجه 
هستیم. کاهش باران در طول سال های گذشته این 
مشکل را بیشتر کرده و ذخیره آب پشت سدها 3۰ 
درصد کاهش یافته است و این موضوع باعث شده تا 
فعالیت برخی از توربین های برق آبی کشور متوقف 
شود.«صالحی در پایان با اشاره به مشکالت موجود 
در صنعت برق کشور و نیاز جدی به تعمیرات صنعت 
برق می گوید: »از همه این موضوعات مهم تر اینکه 
تعمیرات اساسی نیروگاه ها انجام نشده و نیروگاه های 
تولید برق کشور نیازمند تعمیرات هستند. به دلیل 
مشکالت مالی که وجود دارد همه این تعمیرات با 

تأخیر مواجه شده است.«
مشــکالت مالی و ســرمایه گذاری در صنعت برق 
مسئله ای نیست که امروز و دیروز و آن هم به طور 
ناگهانی در این صنعت نمود پیدا کند. آســیب های 
موجود در صنعت برق کشــور باید ســال ها قبل 
موردتوجه قرار می گرفت. بر اســاس محاسبات و 
داده های متخصصان صنعت برق، ســالیانه حدود 
۵۰۰۰ مگاوات در کشــور باید افزایش تولید برق 
داشته باشیم. این در حالی است که در اواخر دولت 
محمود احمدی نژاد و اوایل دولت یازدهم این مورد 

انجام نشده است. از ســویی دیگر در حال حاضر با 
حدود 9۰۰۰ مگاوات کســری برق مواجه هستیم 
و حداقل باالی 3 سال زمان نیاز است تا بازسازی و 
تولید برق به نقطه مطلوب برسد. این موضع اما در 
شرایطی است که واردات برق را بپذیریم یا از چشم 
به آسمان باشــیم برای افزایش بارش های جوی و 

بهبود شرایط نیروگاه های برق آبی.
مشــکالت تأمین برق، در دو یا سه سال قبل کشور 
را دچار بحران جدی نکرده بود. این در حالی است 
که مشکالت جدی به طور ناگهانی شاید نزدیک به 
دو سال است که صنعت برق را به چالش کشیده و 
قطعی برق در فصل های مختلف مردم را هم نسبت 
به موضوع بحران برق آگاه کرده است. دلیل وضعیت 
آرام و بحرانی نشدن صنعت برق در سال های گذشته 
نبود آسیب در صنایع برق نبود بلکه پرآبی و بارندگی 
کشور بود. بارش های مناســب نیروگاه های آبی را 
تأمین کرده و ایــن نیروگاه ها با تمام ظرفیت تولید 
برق را پیش بردند. آمارهای موجود و اظهارنظرهای 
فعاالن صنعت برق بیانگر آن اســت کــه افزایش 
عملکــرد نیروگاه های آبی در نهایــت منجر به آن 
شــد که  6 تا ۷ هزار مگاوات برق اضافه بر ظرفیت 
تولید شود و در نهایت کسری تولید در بخش های 
 دیگر صنعت برق کشــور را دچار بحــران کمبود 

برق نکرد.
همچنان این پرسش وجود دارد که موضوع کاهش 
تولید برق آیا ارتباطی با معاهدات بین المللی دارد 
یا خیر. برخی منابع آگاه در که نخواســتند نامی از 
آنها برده شود در این باره معتقدند که این موضوع 
ربطی به معاهــدات بین المللی ندارد و شــایعات 
غیرکارشناسی، فقط اذهان عموم جامعه را پریشان 
و تخریب می کند. خسارت مهم در این روند خارج 
کردن پول صنعــت برق توســط احمدی نژاد بود. 
رئیس دولت نهــم و دهم به جای ســرمایه گذاری 
مجدد و ساخت نیروگاه، نقدینگی را به شکل یارانه 
در اختیار مردم قرار داد عماًل جیب صنعت برق خالی 
شد. این روند در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه 
پیدا کرد و دیگر ساخت نیروگاه بر اساس نیازهای 
صنعت برق کشور متوقف شد. در نتیجه باید برای 3 
سال تابستان مشکل دار آماده باشیم، فارغ از اینکه 

چه کسی رئیس جمهور باشد.

تا سقف ده ميليون تومان پرداخت می شود

پاداش برای گزارش مزارع غیرمجاز رمزارز
ماینينگ، سپربالی صنعت برق فقير

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: 
بســیاری از محصوالت حوزه فناوری های همگرا 
پتانسیل ســرمایه گذاری های بخش خصوصی را 

دارند.
دکتر سورنا ستاری در مراسم رونمایی از محصوالت 
حوزه فناوری های همگرا که در محل معاونت علمی 
و فناوری برگزار شــد، گفت: فناوری های همگرا 
جزو فناوری های آینده است و با وجود آنکه دیر به 
سمت این فناوری ها روی آوردیم، پیشرفت خوبی 
داشــتیم.وی با بیان اینکه از سه سال گذشته در 
حوزه فناوری های همگرا )نانو، بایو، علوم شناختی 
و آی ســی تی( فعالیت محققان آغاز شده است، 
گفت: ما باید طوری در این حوزه فعالیت کنیم که 
بتوانیم عقب ماندگی حوزه فناوری های همگرا را 
بپوشانیم.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان اینکه در حوزه های نانو و بایو وضعیت خوبی 

داریم، اظهار داشــت: در حوزه زیست فناوری در 
ســطح آســیا وضعیت خوبی داریم اما در برخی 
از حوزه های مربوط به بایــو تکنولوژی همچون 
کشــاورزی ضعیف هستیم.به گفته ســتاری، از 
یکســو در حوزه های دارویی و تجهیزات پزشکی 
بخش زیست  فناوری نیز به شــکل فوق العاده ای 
عمل کرده ایم و از سوی دیگر، در حوزه آی سی تی 

وضعیت بدی نداریم.
وی در خصوص علوم و فناوری های شــناختی و 
پیشرفت این علم در کشــور گفت: ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شــناختی به صورت ویژه در 
این حوزه فعالیت می کند و اکنون شــاهد تولید 

برخی محصوالت در برخی دانشــگاه ها هستیم.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری ادامه 
داد: در حال حاضر برخی از دانشــگاه ها همچون 
دانشگاه صنعتی شریف به ویژه دانشکده های برق 
به حوزه علوم شناختی ورود کرده  و در این حوزه 
کار می کنند اما باید توجه داشــت که این حوزه 
دانشکده های مکانیک و ... را می تواند درگیر کند.

ستاری با تأکید بر اینکه خاستگاه علوم شناختی، 
حوزه برق اســت گفت: این حرکت و فرهنگ در 
حوزه علوم شــناختی با همکاری دانشگاه ها آغاز 
شده است.وی خاطرنشــان کرد: همه محصوالت 
و فناوری های این حوزه نیز همانند سایر حوزه ها 

نیاز به سرمایه گذاری های بخش خصوصی دارند و 
اگر دولت بخواهد در این حوزه ورود پیدا کند، به 

نتیجه نمی رسد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر 
اینکه سرمایه گذار دولتی نمی تواند منجر به تولید 
شــود، گفت: هر محصول حاصل سرمایه گذاری 

بخش خصوصی است.
ستاری تأکید کرد: بســیاری از محصوالت حوزه 
فناوری های همگرا، پتانســیل ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی را دارند. ما در مــوارد خاص با 
وزارتخانه هایی همچون وزارت بهداشت می توانیم 
برای تولید بعد از سرمایه گذاری بخش خصوصی 

رایزنی کنیم.
وی خطاب به فناوران حــوزه فناوری های همگرا 
گفت: در این بخش رقیب داخلی نداریم و امیدوارم 

به نتایج خوبی برسیم.

معاون ســازمان فناوری اطالعات از فعالســازی 
ســرویس امضای الکترونیکی روی اپلیکیشــن 
دولت همراه خبر داد و گفت: کارتابل خدمات قابل 
استفاده با این ســرویس تا پایان خردادماه پیاده 

سازی می شود.
بهنام ولی زاده، معاون دولت الکترونیک سازمان 
فناوری اطالعات ایران اظهار داشت: داشتن امضای 
دیجیتال برای برخی کاربردهای دولت الکترونیک 
یک نیاز به شمار می رود و از این رو هم اکنون این 
ســرویس را روی اپلیکیشــن دولت همراه فعال 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه تمامی افرادی که از اپلیکیشــن 
دولت همراه استفاده می کنند می توانند برای فعال 
سازی امضای دیجیتال درخواست دهند، ادامه داد: 
این ســرویس در حال حاضر برای نسخه اندروید 
گوشی های همراه آماده شده و کاربران می توانند 

برای دریافت آن ثبت نام کنند. به زودی نیز نسخه 
IOS این سرویس فعال می شود.

ولی زاده در پاســخ به اینکه امضای دیجیتال چه 
کاربردهایی دارد، گفت: کاربردهای این سرویس در 
حال پیاده سازی است و تا پایان خردادماه کارتابل 
خدمات دولت را بــرای اســتفاده از کاربردهای 
امضای دیجیتال روی این اپ دولت همراه ایجاد 

می کنیم.
به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری 
اطالعات ایــران، امضای دیجیتال بیشــتر برای 
کارتابل خدمــات دولت در ارتبــاط بین مردم و 
سازمان های دولتی، کاربرد خواهد داشت و زمانی 
قابل استفاده است که سایت و یا نرم افزار مورد نظر 

سازمان ها قابلیت پشتیبانی از آن را داشته باشد.

وی با اشــاره به راه اندازی ایمیــل احراز هویت 
شــده بومی )ایران( که یک ایمیل رســمی برای 
کاربردهای دولت الکترونیک است، گفت: در نظر 
داریم سرویس امضای دیجیتال را برای این پست 

الکترونیکی نیز پیاده سازی کنیم.
ولی زاده با بیان اینکه با آغاز به کار ســامانه احراز 
هویت معتبــر در فضای مجازی، ارائه ســرویس 
امضــای الکترونیکــی روی این ســامانه نیز در 
دســتور کار قرار دارد، افزود: سامانه احراز هویت 
معتبر در فضــای مجازی )ســماوا( پیرو مصوبه 
۵9 شــورای عالی فضای مجازی توسط سازمان 
فناوری اطالعات ایران ایجاد شــده و ما به لحاظ 
فنی ســرویس امضای دیجیتال را روی آن پیاده 
ســازی کرده ایم.وی با بیان اینکه این سرویس به 

زودی وارد فاز کاربردی می شود، گفت: در سامانه 
احراز هویت معتبر عالوه بر اصالت سنجی از طریق 
تطبیق عکس در ســامانه ثبت احوال، اســتعالم 
هویتی از سامانه شــاهکار و نیز دریافت کدپستی 
از طریق سامانه پســت، امکان استفاده از امضای 

دیجیتال نیز افزوده خواهد شد.
معاون سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به 
عملکرد سامانه ســماوا گفت: در صورتی که یک 
سایت یا اپلیکیشن و کســب و کاری نیاز به احراز 
هویت از یک مشترک داشت، با مراجعه به سامانه 
سماوا می تواند اطالعات فرد را از طریق اتصال به 
دیتابیس ثبت احوال و سامانه شاهکار چک کند 
و اصالت فرد از طریق ایجاد یک توکن ســنجیده 
می شود. پس از یک بار احراز هویت از این طریق، 
کاربر برای ورود مجدد به سایت یا اپلیکیشن، دیگر 

نیازی به وارد کردن مجدد اطالعات ندارد.

فناوری های همگرا پتانسيل سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند

سرمایه گذاری دولت منجر به تولید نمی شود

امضای الکترونیکی روی اپلیکیشن دولت همراه فعال شد


