
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هیچگونه 
افزایش قیمتی در سفرهای هوایی رخ نداده و برنامه ای هم 
برای آن وجود ندارد.محمدحسن ذیبخش در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: برخالف برخی اظهارات صورت گرفته 
هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما در پروازهای 
داخلی اعمال نشده و همواره همان سقف های تعیین شده 
سابق رعایت می شــود.وی افزود: تخلف در نرخ فروش 
بلیت هواپیما از سوی هر شرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه 
کنندگان بلیت هواپیما تخلف محرز و بسیار بزرگی به شمار 
رفته و با عوامل آن برخورد قضایی خواهد شد.سخنگوی 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: البته بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده تا کنون 

شــرکتی در این زمینه مرتکب تخلف نشده اما مسلما با 
گرانفروشان بلیت هواپیما در پروازهای داخلی برخورد 
می کنیم و مــردم می توانند از طریــق راه های ارتباطی 
سازمان هواپیمایی ما را در جریان تخلفات احتمالی در این 
زمینه قرار دهند تا با مسببان آن برخورد شود.به گزارش 
ایسنا، بیست و چهارم آبان ماه سال گذشته بود که جلسه 
شورای عالی هواپیمایی کشــوری با حضور نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو 
ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، سازمان 
برنامه و بودجه، دادستانی عمومی و انقالب تهران، عضو 
مطلع شورای عالی هواپیمایی کشــوری، رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 

"هما" و نماینده شرکتهای هواپیمایی داخلی برگزار و 
مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی با ۱۰ درصد افزایش 
نسبت به جدول نرخی اعالم شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ 
مواجه و محدودیت حداقل قیمت نیز از این نرخنامه جدید 
حذف شد.بر این اساس سه روز پس  از این جلسه، انجمن 
شــرکت های هواپیمایی نرخنامه جدید برای پروازهای 
داخلی را منتشر کرد و براین اساس حداکثر قیمت برای 
پروازهای داخلی در ۲۲۷ مسیر پروازی مختلف مشخص 
و ۴۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان پایین ترین نرخ منتشر شده برای 
قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای کوتاه و یک 
میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان باالترین آن بود که به 

مسیر پروازی تبریز-بندرعباس اختصاص دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: خودروهای گذر 
موقت ۳ ماه اجازه تردد در ســطح شهر را دارند و می توان 
به مدت ســه ماه دیگر پالک این خودروها را تمدید کرد.
مهدی دادفر با اشــاره به جزئیات تردد خودروهای گذر 
موقت در سطح شهر، اظهار داشت: خودروهای گذر موقت 
۳ ماه اجازه تردد در سطح شهر را دارند و می توان به مدت 
سه ماه دیگر این پالک خودروها را تمدید کرد، یعنی این 
نوع خودروها در کل می توانند به مدت 6 ماه در کشــور 
تردد کنند.وی افزود: خودروهایی در گذشته با عنوان گذر 
موقت وارد کشور شده اما خارج نشده اند، قاچاق به شمار 
می روند و گمرک نیز اخیرا فهرست آنها را اعالم کرده است. 
این خودروها توسط پلیس  توقیف و فرد مالک  به عنوان 

قاچاقچی دستگیر خواهد شد.دادفر گفت: این خودروها 
به هیچ وجه اجازه تردد در سطح شــهر را ندارند و تردد 
آنها ممنوع است و پلیس آگاهی به وضعیت این خودروها 
رسیدگی می کند. در عین حال گمرک نیز اعالم کرده است 
که برخی از خودروها از سال ۹۷ تاکنون با پالک گذر موقت 
در کشور وجود دارند، اما می توان گفت بسیاری از خودروها 
با پالک گذر موقت حتی از سال ۸۰ در پارکینگ ها هستند 
و قاچاق محسوب می شــوند.دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو با اشاره به رونق خرید و فروش خودروهای چینی در 
بازار، گفت: خودروهای چینی که به تازگی در بازار به فروش 
می رسند به صورت قطعات منفصله CKD  وارد شده و 
داخل کشور تولید می شوند و به هیچ عنوان خودرویی به 

صورت بدنه کامل CBU وارد کشور نمی شود. وی ادامه 
داد: ۲۰ درصد خودروهایی که در داخل کشور به فروش 
می رود ساخت داخل اســت و تمام قطعات آنها از چین 
وارد می شود. به دلیل شفاف بودن فضای واردات خودرو، 
هیچ گونه واردات انحصاری و قاچاقی انجام نمی شود.دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از حدود ۱۲ هزار 
و ۷۰۰ خودرویی که از سال ۹۷ در گمرکات کشور وجود 
داشــته بیش از ۱۲ هزار خودرو ترخیص شده اند، گفت: 
اکنون ۲ هزار و ۸۷۳ خودرو در گمرکات جمهوری اسالمی 
مانده، اما خبری از ترخیص آن ها نیست، زیرا این خودروها 
ثبت سفارش نشده اند، به همین دلیل به هیچ عنوان اجازه 

ترخیص آنها داده نمی شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در مدت ۵ سال 6۷۰ هزار نفر در صندوق 
پس انداز یکم مسکن حساب افتتاح کردند و آنها ۲۴۳ هزار نفر تسهیالت خرید مسکن 
را گرفتند و ۲۷۱ هزار نفر باقی  ماندند و ۱۵۵ هزار نفر هم پس از افتتاح حساب، انصراف 
دادند.محمدحسن مرادی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به اتمام فعالیت های صندوق 
پس انداز مسکن یکم اظهار داشت:  فعالیت صندوق پس انداز یکم ۵ ساله تعریف شده 
بود و هجدهم خرداد ماه سال گذشته عمر این صندوق به پایان رسید. البته در آن زمان 
تصمیم گرفته شــد که تا 6  ماه دیگر فعالیت صندوق تمدید شود.وی ادامه داد: البته 
تعداد ورودی ها به این صندوق بسیار کاهش یافته بود، به طوری که در تمام مدت زمان 
6 ماهه تمدید شده،  تعداد افتتاح حسا ب  ها حتی به ۲۰ هزار فقره هم نرسید. بنابراین 

به این نتیجه رسیدیم که دریافت تسهیالت از طریق صندوق پس انداز یکم جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر تعهدات صندوق از میزان قابل تحمل بانک هم در حال افزایش 
بود البته بانک از محل منابع دیگر به صندوق کمک کرد اما این اقدام هم تا یک حدی 
امکان پذیر بود.  مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن بیان اینکه در مدت ۵ سال در 
مجموع 6۷۰ هزار نفر در این صندوق اقدام به افتتاح حساب کردند، گفت: از بین 6۷۰ 
 هزار نفری که افتتاح حساب داشتند، ۲۴۳ هزار نفر تسهیالت خرید مسکن را دریافت 
کردند و ۲۷۱ هزار نفر باقی  ماندند و ۱۵۵ هزار نفر هم پس از افتتاح حســاب، انصراف 
دادند.مرادی در پاســخ به این ســوال که تکلیف ۲۷۱ هزار نفری کــه بدون دریافت 
تسهیالت در این صندوق باقی ماندند و انصراف هم نداده اند، اظهار داشت: این افراد هر 

زمانی که مراجعه کنند امکان اخذ تســهیالت را دارند و جزو انصرافی ها هم محسوب 
نمی شوند. برای اخذ تســهیالت از محل صندوق پس انداز یکم جلوی ورودی جدید 
گرفته شده اما تعهد بانک به ۲۷۱ هزار نفری که با پایان عمر صندوق همچنان تسهیالتی 
دریافت نکردند، همچنان پابرجاست، البته این افراد می توانند انصراف دهند و برابر سود 
سپرده های کوتاه مدت، سود سپرده خود را دریافت کنند.وی تاکید کرد: هر چند که 
پرداخت سود به این افراد و بستن حســاب آنها به نفع بانک است اما توصیه می کنیم 
افراد از این تسهیالت اســتفاده کنند چراکه رسالت بانک مسکن خانه دار کردن مردم 
است.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود: در حال حاضر مانده صندوق پس انداز 
یکم ۴۵ هزار میلیارد ریال است.مرادی با بیان اینکه ظرفیت صندوق برای فعالیت در 

۵ سال، ارایه تسهیالت به ۸۴ هزار نفر در ســال بوده، گفت: از همان ابتدا پیش بینی 
می شد که عده ای از دریافت تسهیالت و ادامه سپرده گذاری انصراف دهند و تقریبا به 
افتتاح حساب ۴۲۰ هزار نفر رسیدیم که از این تعداد ۲۴۳ هزار نفر خانه دار شدند.  وی با 
اشاره به افزایش سقف سن بنا که یکی از شروط دریافت وام صندوق پس انداز ادامه داد: 
در ابتدا سقف سن بنا ۷ سال در نظر گرفته شد که بعد از آن به ۱۵ سال رسید اما سال 
گذشته دوبار نسیت به افزایش سقف سن بنا اقدام شد، یک بار سقف سنی را به ۲۰ سال 
و بار دیگر به ۲۵ سال )خارج از بافت فرسوده( رساندیم.مدیر امور طرح و برنامه بانک 
مسکن درباره محل مصرف اقساط صندوق اظهار داشت: از ابتدا بنا بر این بود که اقساط 

پس از تنفس ۷ ساله، به بانک مرکزی برگردد.

اقتصاد ترکیه برای سومین فصل متوالی رشد مثبت 
اقتصادی را تجربه کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
تریدینگ اکونومیکس، در ســه ماهه نخست سال 
۲۰۲۱ اقتصاد ترکیه ۷.۰ درصد بزرگ شده که این 
رشد در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل ۱.۱ درصد 
بیشتر شده است. این نرخ همچنین ۰.۴ درصد از 
نرخ پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بیشتر بود. 
این رشد اقتصادی که ســومین رشد فصلی مثبت 
متوالی ثبت شده ترکیه از سال ۲۰۲۰ محسوب می 
شــود بیش از همه تحت تاثیر رشد تولید با مثبت 
۱۲.۲ درصد قرار گرفت. رشد بخش خدمات مالی 
۵.۹ درصد و ساخت و ساز ۲.۸ درصد اندازه گیری 

شده اســت.  از ســوی دیگر خدمات ۰.۴ درصد و 
امالک ۰.۲ درصد رشد داشــته اند.پیش بینی می 
شود ســال جاری و با بازگشــت تدریجی سطوح 
فعالیت های اقتصادی به میزان قبل از شیوع کرونا، 
اقتصاد ترکیه ۴.۵ درصد رشــد خواهد کرد.  پیش 
از شیوع کرونا، دولت ترکیه دستیابی به رشد پنج 
درصدی را  پیش بینی کرده بود. آخرین بار در سال 
۲۰۰۹ اقتصاد ترکیه بر مبنای ســاالنه رشد منفی 
را تجربه کرده و به میزان ۴.۷ درصد کوچک شده 
بود. بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ ترکیه موفق 
شده بود با دستیابی به رشد متوسط ساالنه باالی 
پنج درصدی به یکی از ســریع ترین اقتصادهای 

جهانی تبدیل شــود. با این حال در ســال ۲۰۱۸ 
بحران ارزی ترکیه مسیر این رشد را متوقف کرد و 
شیوع کرونا نیز بر مشکالت اقتصادی افزود.  اقتصاد 
ترکیه در هفته های اخیر شاهد نوسانات شدیدی 
در بازارهای مالی بوده است تا جایی که ارزش لیر به 
پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر دالر و یورو 
رســید. مقامات ترکیه برای تقویت رشد اقتصادی 
این کشور در نظر دارند تا حد ممکن جلوی تعطیلی 
بیشتر کسب و کارهای اقتصاد ۷۵۰ میلیارد دالری 
ترکیه را بگیرند. تضعیف ارزش پول ملی این کشور 
کار سیاست گذاران را برای حفظ تورم و تقویت رشد 

اقتصادی دشوار ساخته است.  

بررســی  رویتــرز نشــان داد کــه افزایــش تولیــد نفــت اوپــک در 
 مــاه مــه به دلیــل کاهــش صــادرات ایــران و نیجریــه محــدود بــوده

 است.
نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در ماه مــه افزایش یافت، زیرا این ســازمان و متحدانش )ائتالف 
 اوپک پــالس( توافق کــرده بودند محدودیــت عرضه را تســهیل کنند، این

 در حالــی اســت کــه کاهــش صــادرات ایــران و کاهــش غیــرارادی 

 عرضــه اعضــای آفریقایــی این ائتــالف ایــن افزایــش تولیــد را محدود
 کرد.

این بررسی نشان داد ۱۳ عضو اوپک در ماه مه ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در 
روز نفت تولید کرده اند.

 این رقم ۲۸۰ هزار بشکه در روز بیشتر از ماه آوریل است. عرضه نفت اوپک به جز 
ماه فوریه، از ماه ژوئن ۲۰۲۰ تاکنون هر ماه افزایش یافته است.

اعضای اوپــک پالس از ابتــدای ماه مــه و به امیــد بهبود تقاضــای جهانی 

 نفت تصمیم گرفتند کاهش عرضه توافق شــده در ســال ۲۰۲۰ را تســهیل 
کنند.

بر اســاس توافق اوپک پالس، کشــورهای اوپــک می توانند تولیــد خود در 
 ماه مه را نســبت به مــاه آوریــل، ۲۷۷ هزار بشــکه در روز افزایــش دهند.

 افــزون بر ایــن عربســتان متعهد شــده بــود به عنــوان بخشــی از برنامه 
تســهیل تدریجــی کاهــش تولیــد داوطلبانــه ریــاض بــرای کاهــش 
تولیــد یک میلیــون بشــکه  نفــت در ماه هــای فــوری، مــارس و آوریل، 

 عرضه نفــت خــود را در ماه مــه ۲۵۰ هــزار بشــکه در روز افزایــش دهد.
اما کاهــش عرضه نفت دیگر کشــورها، افزایــش عرضه عربســتان را جبران 
 کرد و افزایش تولیــد اوپک در ماه مه کمتــر از حد انتظار بــود، مقدار عرضه
  نفت کشــورهای اوپک هنوز هم بســیار کمتــر از توافق اوپک پالس اســت.
بر اســاس این بررســی، پایبنــدی اوپک بــه توافــق کاهش تولیــد اوپک 
 پــالس در مــاه مــاه ۱۲۲ درصــد و در مــاه آوریــل ۱۲۳ درصــد بــوده 

است.

دبیر اتحادیه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی از پیشه گرفتن عرضه موبایل نسبت به 
تقاضا خبر داد و گفت: افزیش عرضه موجب فروش 
موبایل به زیان توسط برخی از شرکت ها شده است.

امیر اسحاقی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه حجم 
قابل توجه موبایل وارد کشــور شــده است، اظهار 
کرد: تعطیل های کرونا عرضــه را کند کرد و حاال با 
حجم عرضه باالی از گوشی موبایل در بازار روبه رو 
هســتیم.وی ادامه داد: بر اســاس گزارش سامانه 
همتا در ۱۲ ماه گذشته ســال ۱۵ میلیون گوشی 
موبایل وارد کشور شده که بخش عمده آن هنوز به 
فروش نرسیده است.به گفته اسحاقی؛ تعداد باالی 

گوش های موبایل آمده عرضه بین تامین کنندگان 
رقابت ایجاد کرده و برخی از آن ها مجبور به فروش 
گوشــی ها به زیان هســتند.وی در پاســخ به این 
پرسش که ابالغ افزایش حقوق ورودی گوشی های 
 بــاالی 6۰۰ دالر بــه ۱۲ درصــد قیمــت در این

 نــوع گوشــی ها را افزایش نــداده اســت، گفت: 
گوشــی های باالی 6۰۰ دالر تنها ۵ درصد از حجم 
گوشی های وارداتی را تشــکیل می دهند به همین 
دلیل افزایــش حقوق ورودی این گوشــی ها تاثیر 
چندانی بر قیمت بازار موبایل نــدارد، ضمن اینکه 
افزایش عرضه نیز اجازه باال رفتن قیمت ها به رغم 
اجرای این قانون را نداده است.اسحاقی در توضیح 

بیشتر قانون افزایش حقوق ورودی گوشی های باالی 
6۰۰ دالر، افــزود: این قانون در روند بودجه ســال 
۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و مدتی اجرای آن 
بالتکلیف بود تا اینکه چند روز پیش به طور رسمی 
به گمرکات ابالغ شــد.وی تصریح کرد: در راستای 
اجرای این قانون وزارت صمت دستور داده است که 
تمامی پرونده های واردتی گوشی های باالی 6۰۰ 
دالر بار دیگر بازگشایی و مابه التفاوت از تجار دریافت 
شود.اســحاقی پیش بینی کرد: با توجه به شرایط 
موجود اجرای افزایش حقــوق ورودی موبایل های 
باالی 6۰۰ دالر تــا ۲ ماه آینده اثر خــود را بر بازار 

نشان خواهد داد.

کدام خودروهای خارجی قاچاق محسوب می شوند؟برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم

صندوق پس انداز یکم، ۲۴۳ هزار نفر را خانه دار کرد 

عملکرد فراتر از انتظار اقتصاد ترکیه

افزایش عرضه نفت اوپک در مه ۲۰۲۱ محدود بود

عرضه موبایل بیشتر از تقاضا شد
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در دیدار محسن رضایی با فعاالن اقتصادی چه گذشت؟

جایخالیبرنامههایقابلسنجش

تکلیفماراباجامعهجهانیمشخصکنید
چگونهبافسادمقابلهمیکنید؟

تولیدثروتومالکیتتاکجامحترماست؟
برایآزادسازیتجارت،کنترلتورم،رفع

فسادو...راهکاربدهید

 چرا هنوز FATF به 
سرانجام نرسیده است؟

 دالر
 ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان شد

 هیچ بن بستی
 در مذاکرات وین
 وجود
 ندارد

ربیعی:

صاحبان کاال نسبت به 
تعیین  تکلیف کاالی 

خود در گمرکات 
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روحانی:

سرمقاله

 تبعات تورمی
 افزایش یارانه

وعده های غیرقابل تحققی 
که برای افزایش مبلغ یارانه 
توســط کاندیداها به مردم 
داده می شود نتیجه ای به 
غیر از ایجاد تورم و مشکالت 
کسری بودجه دولت نخواهد داشت. این عوامفریبی 
برای کســب آرای مردم می تواند به مشــکالت 
اقتصادی بسیار بیشتری در کشور منجر شود که 
دود آن نیز به چشم مردم خواهد رفت. چرا وقتی 

که این آگاهی...

علیقنبری،اقتصاددان

متنکاملدرصفحه3
2
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تداوم روند نزولی شاخص 
بورس با افت ۵ هزار واحدی

 واریز ۸۳۰ میلیون دالر
از طلب کرونا

آیا وعده های انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه نقدی  و  وام های میلیونی قابل تحقق است؟

بیراهه  افزایش  یارانه  نقدی
صفحه3
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نرخ های نجـومی
 در بازار اجاره بهـا

مستاجران در آستانه فصل نقل و انتقاالت مستاصل شده اند

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )سه شنبه، 
۱۱ خردادماه( پنج هزار و ۴۳۲ واحد افت داشــت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۴۰ 
هزار واحد رسید. به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز 
گذشته بیش از پنج میلیارد و ۷۴۴ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۴۱ هزار و ۷۵۴ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با یک هزار و 6۲۷ واحد کاهش به ۳۸۱ هزار 
و ۳6۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 
۵۰ واحد افت به ۲۴6 هزار و ۴۵ واحد رسید.شاخص 
بازار اول پنج هزار و ۵۳۳ واحد و شــاخص بازار دوم 
پنج هزار و 6۴۹ واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

)فارس(...

آنطور که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کردند، 
از منابع یک میلیارد دالری که برای هزینه های کرونا 
از صندوق توســعه ملی باید پرداخت می شد، تاکنون 
بانک مرکزی معــادل ریالی ۸۳۰ میلیــون دالر را در 
اختیار خزانه داری قرار داده اســت.  به گزارش ایسنا، 
حمید پوراصغری - معاون علمی فرهنگی و اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه - امروز )سه شنبه( در نشستی 
خبری ابعاد مختلفی از عملکرد سازمان در بخش های 
مربوطه را تشریح کرد.در حالی در ابتدای سال ۱۳۹۹ 
با درخواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری 
قرار بر پرداخت یک میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی برای پرداخــت هزینه های کرونا شــد که بانک 

مرکزی در این مدت به صورت...



اقتصاد2
ایران وجهان

محســن رضایی، کاندیدای 
دوره ســیزدهم انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، روز 
گذشته با حضور در اتاق ایران، 
در جمع فعاالن اقتصادی به 

تشریح برنامه های خود در حوزه اقتصاد پرداخت.
در آســتانه برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات 
ریاست جمهوری، نامزدهای این انتخابات با حضور در 
جمع فعاالن بخش خصوصی در اتاق ایران، برنامه های 
اقتصادی خود را تشــریح می کنند. در این راستا، روز 

گذشته اتاق ایران میزبان محسن رضایی بود.
غالمحســین شــافعی، رئیس اتاق ایــران در ابتدای 
این نشســت، با آرزوی توفیق برای ملــت ایران گفت: 
خوشبختانه رویکرد کلیه کاندیداهای این دوره اقتصادی 
است هرچند در گذشته هم همین حرف ها گفته شده؛ 
اما روز گذشته خجالت آور است که بگوییم سهم اقتصاد 
ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده 
است. او این موضوع را نتیجه وعده هایی دانست که داده 
شــده اما برای اجرای آنها از ظرفیت های موجود هیچ 

بهره ای نبردیم.

جایخالیبرنامههایقابلسنجش
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: همواره 
این رسم وجود داشته که کاندیداهای تأییدشده توسط 
شــورای نگهبان به اتاق می آمدند و در حضور فعاالن 
اقتصادی برنامه هــای اقتصادی های خــود را مطرح 
می کردند تا هم در رسانه ها منعکس شود و هم توسط 
بخش خصوصی و اقتصاددان ها به قضاوت گذاشته شود.

سالح ورزی خطاب به محسن رضایی گفت: واقعیت این 
است که هنوز چیزی به عنوان برنامه های قابل سنجش، 
قابل اندازه گیــری و قابل لمس از هیچ کــدام از نامزدها 
ندیده ایم و از همین رو بسیار عالقه مندیم که برنامه های 
شــما که -به عنوان اقتصاددان به میــدان آمده اید- را 

بشنویم و جزییات آن را بدانیم.

بهنقشتشکلهادرتصمیمگیریاقتصادی
توجهشود

 سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف در ادامه این نشست، 
ادامه داد: دغدغه جدی فعــاالن اقتصادی کاهش ارزش 
پول ملی است. شما هم با نشان دادن هزارتومانی نسبت 
به این مسئله هشدار دادید. در این مدت خیلی از سرمایه 
واحدهای اقتصادی تحلیل رفته است. او تصریح کرد: نرخ 
ارز موضوع دیگر دغدغه مردم و فعاالن اقتصادی است. در 
این حوزه نظریه متفاوتی است؛ عده ای افزایش و عده ای 
کاهش نرخ ارز را مطرح می کنند. شما ایده مثبتی در تقویت 

پول ملی داشتید و این می تواند در این مسیر مفید باشد.

جایگاهواقعیبخشخصوصیرااحیامیکنم
محسن رضایی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری با اشاره به اینکه با فعاالن اقتصادی یک درد 
مشــترک به نام اقتصاد دارد، گفت: تنها کســی که در 

۲۰ سال اخیر فریاد اقتصاد می زند، من هستم، بنابراین 
آمده ام تا اجازه ندهم بیش از این ارزش پول ملی کاهش 

یابد. در سال ۹۲ هشدار دادم که این اتفاق رخ می دهد.
او ادامه داد: روز گذشته مسئولیت ماست که با این سطح 

تحوالت در دنیا در همین نقطه متوقف شویم.
رضایی دهه ۹۰ را دهه فرصت های از دست رفته توصیف 
کرد و افزود: در این بازه زمانی میزان رشد اقتصادی صفر، 
میانگین تورم ۲۰ درصد و رشد اســتهالک سرمایه از 
رشد سرمایه گذاری کمتر بوده است. وضعیت فرسودگی 
زیرساخت ها و سایر موارد را هم که به خوبی می دانیم. 
خوشبختانه عقالنیت خوبی در اتاق بازرگانی شکل گرفته 

که باید به خوبی از آن بهره ببریم.
این کاندیدای ریاست جمهوری از بازرگانان تقاضا کرد تا 
دولت را یاری دهند تا از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب 
کند. این نقطه عزیمت باید از دولت و دولتمردانی که از 
اقتصاد هیچ اطالعی ندارند، شــروع شود. متأسفانه در 
این سال ها همواره شــاهد ابالغ بخشنامه های ناگهانی 

تا اقداماتی که کل اقتصاد را به خطر می اندازد، بوده ایم.
او تأکید کرد: رابطه اقتصاد با دولت باید اصالح، تنظیم و 
مدیریت شود. دست دولت را در اجرا و مجوزها قطع کنیم. 
درست است که دولت در اقتصاد درحال توسعه نقش دارد 
اما او تنها می تواند شتاب دهنده خوبی در این مسیر باشد 

نه اینکه به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت کند.
رضایی خاطرنشان کرد: بنگاه داری دولت معنایی ندارد. 
نقش دولت در اقتصاد به عنوان یک شتاب دهنده است. 
دراین بین اقتصاد کشور تنها با بهبود محیط کسب وکار 
اصالح نمی شود بلکه باید ساختارها تغییر کند. در سال 
اول ریاســت جمهوری این ایده را پیــاده کرده و اجازه 
نمی دهم دولتمردی تخلف کند، البته در این مسیر به 
یاری شما نیاز دارم. او اظهار کرد: جایگاه و نقش بخش 

خصوصی در اقتصاد را احیا خواهد کرد.

تکلیفماراباجامعهجهانیمشخصکنید
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان در نشست محسن 
رضایی با فعاالن بخش خصوصی گفت: شــما سال ها 
به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت 
کرده اید با توجه قدرت و مقامی که در اختیار داشته اید 
چطور تا حاال نتوانستید انسجامی در سه قوه ایجاد کنید؟
این فعال بخش خصوصی همچنــان تأکید کرد: آقای 
رضایی! باالخره ما جز جامعه جهانی هستیم یا نیستیم؟ 
تکلیف ما را مشخص کنید اگر هستیم باید قواعد جامعه 
جهانی را رعایت کنیم اگر نیستیم به شجاعت و صراحت 
اعالم کنید و مطابق این شرایط جدا افتادگی برنامه ریزی 

اقتصادی خود را تشریح کنید.

چگونهبافسادمقابلهمیکنید؟
در ادامه نشست محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران 
گفت: در همه جلسه های این شکلی فهرست بلندی از 
گرفتاری ها گفته می شود. درمجموع مسائل متعددی 
اقتصاد کشور را قفل کرده است؛ شما حتماً فکر کرده اید 
که این مشکالت اگر حل نشود قفل اقتصاد بازنخواهد 
شد. به گفته انصاری یکی از مسائل اقتصاد کشور، فساد 
و رانت است که متأسفانه این مسئله در اقتصاد کالن و 
خرد مشکالتی را ایجاد کرده و منافع فردی و گروهی به 

رانت گره خورده است. شما چطور می خواهید با فساد 
مقابله کنید؟ البته

او گفت: در حال حاضر بخش خصوصی ۲۰ میلیارد دالر 
صادرات دارد، اما مالــزی ۲7۰ میلیارد دالر و ترکیه در 
سال گذشــته 18۰ میلیارد دالر صادرات داشته است. 
ما اگر ارتباط ســالم با دنیا نداشته باشــم، صادرات در 
پیچ وخم ها گیر خواهد افتاد. لطفاً صراحتاً بگویید ارتباط 

با دنیا را چگونه مدیریت خواهید کرد؟
 به گفته انصاری نگاه بخش خصوصی این است که دولت 
فربه سنگین و تصدی گر است؛ دولت باید مدیریت کند و 
نه رقابت. شما هم این را تأکید کردید. سال هاست حرف 
زده می شود و عمل نمی شود. چگونه می خواهید دولت را 
سبک کنید. خیلی از دولت ها قبالً وضعیت ما را داشتند 
ولی اآلن تجربه رشــد 7 درصدی را تجربه می کنند. ما 
می توانیم از این تجربه ها درس بگیریم و اقتصاد را رها 

کنیم؛ شما چه برنامه ای در این مسیر دارید؟

جایگاهتعاونیهادربازارچهمرزیچیست؟
علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران 
در ادامه نشست گفت: بیش از 1۰ هزار تعاونی فعال در 
کشــور داریم که حدود ۲۰ میلیون جمعیت در شبکه 
تعاون حضور فعال دارند. در اقتصاد طبق قانون اساسی 
ســه محور دولتی، خصوصی و تعاونی فعال است ولی 
سرریز اقتصادی کمتر از سمت بخش دولتی به سمت 

بخش خصوصی و تعاونی سرازیر می شود.
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان 
در ادامه نشست فعاالن بخش خصوصی با محسن رضایی 
گفت: شما گفتید که دولت قبل چه کار کرده است و این 
اقدامات را به نقد گذاشتید. ای کاش دولت قبل هم می آمد 
و درباره وعده های چهار سال قبل و مشکالت کنونی و روز 
گذشته کشور و عدم همخوانی این دو توضیح می داد. 
سلیمی افزود: روز گذشته به ۴ میلیون و 5۰۰ شغل نیاز 
داریم که ایجاد اشتغال به سرمایه، ماشین آالت، تکنولوژی 
و جذب سرمایه خارجی نیاز دارد. شما در مراجع باالی 
تصمیم گیری کشور حضور دارید. سؤال من از شما این 
است که چرا هنوز FATF در ایران به سرانجام نرسیده 

است؟

موضعخودرادرارتباطباFATFوبرجام
تشریحکنید

علی توســطی، نماینده اتاق اصناف به ضعف عملکرد 
دولت ها در برنامه نویسی اشاره کرد و گفت: در تدوین هر 
برنامه ای بیشتر از پیش بینی، بیش بینی کردیم. ضعف 
در برنامه ریزی مانع از توفیق برنامه ها و اهداف شــده تا 
آنجا که طبق اهداف تعریف شده نتوانستیم به رتبه اول 

منطقه برسیم.
توسطی با توجه به اتفاقاتی که در مسیر نوآوری و خالقیت 
در سطح دنیا روی داده است، گفت: این بخش و تحوالتی 
آن را جدی بگیرید و می خواهیــم که موضع خود را در 

ارتباط با این حوزه، FATF و برجام تشریح کنید.

مجمعشماروبرویتصویبFATFایستادهاست
علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان خطاب به محسن 
رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ گفت: 

آقای رضایی! در مواجهه با شما، با فردی روبرو هستیم که 
با مسائل کشور بیگانه نیست و به خوبی می داند مشکل 
چیست. بزرگ ترین مشکل ما این است که سیاست با 
مسائل اقتصادی گره خورده است. سه سال است که همه 
بدنه دولت تالش می کند که FATF تصویب شود ولی 
مجمع شما جلوی آن را گرفته است! چرا؟ یا شما و مجمع 
شما جلوی آن ایستاده اید یا این تصمیم، تصمیم نهایی 

حاکمیت است.

تولیدثروتومالکیتتاکجامحترماست؟
غالمحســین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران 
گفت: ثبات در رفتار و ادعاها و برنامه های شما نشان 
می دهد متأثر از الزامات توده مردم نیست و بر اساس 
تفکر نظری و منطق اقتصادی تدوین شده است. من 
این موضوع را به فال نیک می گیرم و این قابل تحسین 
است. سؤال من این اســت که نظام درآمدی دولت 
محدود اســت و رفته رفته تنگ تر هم می شود؛ اگر 
عهده دار ریاست جمهوری شدید، برنامه شما برای 
جبران محدودیت ها چیست تا هزینه های دولت بر 

دوش جامعه تحمیل نشود؟

برایآزادسازیتجارت،کنترلتورم،رفع
فسادو...راهکاربدهید

حسین سالح ورزی در جمع بندی پرسش ها و نظرات 
بخش خصوصی گفت: روزی همایشی درباره مخاطرات 
اقلیمی و تغییرات آب و هوایی بود و معضل خشک سالی 
در آن مطرح شده بود. فردی در این جمع گفت: انقالب 
کردیم که تاریخ را عوض کنیم اما حداقل جغرافیا را عوض 
کردیم! حاال نکاتی که دوستان گفتند هم به نوعی اشاره 
به همین موضوع دارد. بر اساس سند چشم انداز 1۴۰۴ 
قرار بود قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم که حتی به این 

هدف نزدیک هم نشدیم!
سالح ورزی از رضایی پرســید: آیا شما قبول دارید که 
تجارت توسط سیاست گروگان گرفته شده؟ اگر قبول 

دارید، برنامه شما برای آزادسازی تجارت چیست؟
این فعال بخــش خصوصی افزود: در همه ســال های 
گذشته، عارضه مزمن کشور تورم بوده و همه مشکالت 
کنونی نیز ناشی از تورم است. ریشه تورم هم به کسری 
بودجه دولت ها برمی گردد. حال شــما باید بگویید که 
در طول چهار ســال چند درصد از هزینه دولت را کم 

می کنید؟ از کدام بخش ها و به چه دلیلی کم می کنید؟
سالح ورزی تأکید کرد: یکی دیگر از مشکالت اقتصاد ما 
آغشته شدن به فساد است. شما بهتر از ما می دانید که 
ریشه فساد به مقررات دســت و پاگیر برمی گردد. لطفاً 

بگویید که مبارزه با فساد را با توسعه نظارت دقیق تر انجام 
خواهید داد یا آزادسازی اقتصاد و توسعه اقتصاد آزاد؟

نقشدولتدراموراجرایــیاقتصادیرا
کاهشدهید

عبدالرضا یعقوب زاده، رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، 
به ارتباط مستقیم شاخص های اقتصادی اشاره کرد و با 
انتقاد از دولتی بودن اقتصاد ایران از رضایی خواست تا 
تعهد بدهد بعد از انتخــاب به عنوان رئیس جمهور طی 
۴ ســال، میزان دولتی بودن اقتصاد را سالی 1۰ درصد 

کاهش دهد.

پارلمانبخشخصوصیبایدهیاتدولتدوم
باشد

محسن رضایی در پایان نشست با فعاالن اقتصادی در 
اتاق ایران، در واکنش به آنچه از سوی بخش خصوصی 
و نمایندگان ســه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مطرح 
شــد، گفت: در ارتباط با دنیا، سیاست همسایگی، اف 
ای تی اف و برجام باید گفت که ایران نمی تواند خود را 
از جامعه جهانی جدا ببیند هرچند به دلیل بسته بودن 
اقتصاد ایران از رابطه بازی که سایر کشورها با هم دارند، 
محروم هستیم. رضایی معتقد است: درباره اف ای تی 
اف کوتاهی از سوی دولت بود. چراکه اگر در موعد مقرر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نظر ندهد، نظر شورا 
باید مدنظر قرار بگیرد، دولت می توانست در همان زمان 
تصمیم گیری کند. ۳۹ توصیه اف ای تی اف را ایران قبول 
کرده و دو مورد مانده اما این موسسه از این ۳۹ مورد تنها 
1۲ مورد ایران را پذیرفته اســت. به نظر می رسد دولت 

کم کاری کرده و تا حدی رفتارهای خوش بینانه داشت.
این کاندیدای ریاست جمهوری با بیان این مطلب که 
مذاکرات درباره برجــام را ادامه می دهد و پای تعهدات 
ایران در این حــوزه خواهد بود، تأکیــد کرد: هرچند 
دیپلماسی در ایران سرگردان اســت و این بیانگر نبود 
برنامه و سیاست مشخصی است؛ اما باید در مواجهه با 
مســائل بین المللی از تعبیر اهرم کردن استفاده کنیم. 
یعنی چون قدرت بین المللی نیستیم باید ایران منطقه ای 
را اهرمی در نظر بگیریم تا اهداف خود را جلو ببریم؛ ایرانی 
که در منطقه خود جایگاه مشخصی داشته باشد و این 
هدف، دست یافتنی اســت. او درباره توافقنامه ای که با 
چین بسته شد نیز گفت: آنچه با چین نوشته شده ناقص 
است و من آن را تکمیل کرده و دوطرفه اش می کنم. روز 
گذشته روابط ایران با روسیه هم کفایت نمی کند. باید این 
روابط را احیا و بیشتر کنیم البته نه اینکه مانند گذشتگان 

خود ژاندارم منطقه شویم.

در دیدار محسن رضایی با فعاالن اقتصادی چه گذشت؟

 چرا هنوز FATF به سرانجام نرسیده است؟

روحانی:
صاحبان کاال نسبت به تعیین  تکلیف 

کاالی خود در گمرکات اقدام کنند
رییس جمهوری ســرعت بخشــیدن به ترخیص 
کاالهای اولویت دار را از ضرورت های حیاتی کشور 
عنوان کرد و گفت: صاحبــان کاال در گمرکات هر 
چه سریعتر نســبت به تعیین تکلیف کاالهای خود 
اقدام کنند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، دویست و سی امین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار و 
گزارشی از آخرین وضعیت واردات کاال در گمرکات 
کشور و همچنین موجودی کاالهای اساسی در انبارها 
و گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع 

این کاالها و توزیع آن به بازار مصرف ارائه شد. 
 رییس دولت تدبیر و امید همچنین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را موظف کرد برای تامین کاالهای 
اساسی و نیازهای بخش تولید کشور در هماهنگی 
با وزارت امور اقتصــادی و دارائــی، وزارت جهاد 
کشــاورزی و بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل 
ابالغی برای تسریع در ترخیص کاالهای اولویت دار 
اقدام و گزارش هفتگی از اقدامات انجام شده در این 
خصوص را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه 
کند. در این جلسه تاکید شــد که با توجه به ابالغ 
مصوبات مربوط به رفع مشــکل رسوب کاالهای 
اساسی در گمرک و بنادر و تسهیالت فراهم شده 
صاحبان کاال باید فورا نســبت بــه تعیین تکلیف 
کاالهای خود اقدام کنند. روحانــی افزود: گرچه 
تحریم های ظالمانه علیه کشور، دسترسی به ارز را 
سخت کرده اســت و بانک مرکزی با تالش فراوان 
ارز مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان 
نهاده های دامی قــرار می دهد، اما بــا تمهیدات 
اندیشیده شده مشکلی در تامین نهاده های دامی 

در سال جاری نخواهیم داشت.

ربیعی:
 هیچ بن بستی در مذاکرات وین 

وجود ندارد
ســخنگوی دولت گفت: امیدواریم احیای برجام تا 
پایان این دولت انجام شود. مذاکرات وین هیچ ربطی 
به انتخابات ندارد و امیدواریم دیوار تحریم ها به زودی 
برچیده شود.  علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که 
به نظر شما مذاکرات وین چه زمانی بع اتمام می رسد، 
اظهار داشت: مانع عمده ای برای احیای برجام نیست. 
طبیعی است که بخاطر پیچیدگی های تحریمی زمان 
ترامپ و پیشرفت های ما اتفاقاتی است که افتاده و با 
اراده در پایتخت ها را این موضوع هم حل می شود. 
سخنگوی دولت تاکید کرد: امیدواریم احیای برجام 
تا پایان این دولت انجام شــود. مذاکرات وین هیچ 
ربطی به انتخابات ندارد و امیدواریم دیوار تحریم ها 
به زودی برچیده شــود. هیچ بن بستی در مذاکرات 
وجود ندارد. نباید بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود و 

عجله ای هم نداریم.

دالر ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان شد
نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشــته )ســه 
شنبه( با ۲۳۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته 
به رقم ۲۳ هزار و 5۳8 تومان رسید. به گزارش ایرنا، 
قیمت فروش یورو نیز در ساعت 1۳ روز گذشته با 
1۳7 تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 
رقم ۲8 هزار و ۲57 تومان رسید. روز گذشته قیمت 
خرید هر دالر ۲۳ هزار و 7۲ تومان و نرخ خرید هر 
یورو نیز ۲7 هزار و ۶۹8 تومان بود. عالوه بر این، نرخ 
خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۲ هزار و 85۹ 
تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هــزار و ۶7 تومان اعالم 
شد.  همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲7 هزار و 
۹57 تومان و نرخ فروش آن نیز ۲8 هزار و ۲1۶ تومان 
اعالم شد. همچنین در سامانه نیما در معامالت روز 
گذشته، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار و ۹18 تومان 
فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰ هزار و ۳75 تومان 

معامله شد.  

مدیــرکلارتباطاتوامــوربینالملل
شهرداریاصفهانخبرداد:

اصفهــان و پورتو در آســتانه 
خواهرخواندگی

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
از امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی دو شهر اصفهان 
و پورتو طی چند هفته آینده خبر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی با 
بیان اینکه پورتو پایتخت فرهنگی و دومین شهر مهم 
پرتغال پس از پایتخت این کشور محسوب می شود، 
اظهار کرد: پیشــنهاد اولیه این خواهرخواندگی از 
سوی سفارت ایران در لیسبون مطرح و پس از ابراز 
عالقمندی شهرداری های دو شهر، این موضوع وارد 

فرآیندهای رسمی جهت امضای پیمان شد.

اخبار
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- شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )سه شنبه، 11 خردادماه( 
پنج هزار و ۴۳۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و 1۴۰ هزار واحد رسید. به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روز 
گذشته بیش از پنج میلیارد و 7۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۴1 هزار و 75۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۶۲7 واحد کاهش به ۳81 
هزار و ۳۶۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 5۰ واحد افت 

به ۲۴۶ هزار و ۴5 واحد رسید.
شاخص بازار اول پنج هزار و 5۳۳ واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و 

۶۴۹ واحد کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 5۰۲ واحد، گروه دارویی برکت )برکــت( با 17۲ واحد، 
فرآوری معدنی اپــال کانی پــارس )اپال( بــا 1۴5 واحد، صنعت 
غذایی کورش )غکورش( با 1۲۹ واحد، نفت پارس )شنفت( با 1۲1 
واحد، تولیدی فوالد سپید فراب کویر )کویر( با 11۳ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری استان گیالن )وســگیال( با 7۴ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با 7۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری البرز )والبر( با 7۳ 
واحد، فوالد امیرکبیر کاشان )فجر( با 5۹ واحد و پرداخت الکترونیک 
سامان کیش )سپ( با 58 واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل بانک ملت )وبملت( با 7۶۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با ۶7۴ واحد، پاالیــش نفت بندرعباس 
)شبندر( با 51۶ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۴۰7 واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارســان( با۴۰5 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با ۳5۰ واحد، ســایپا )خســاپا( با ۲88 واحد، کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲5۳ واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با ۲۴۳ واحد و بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۲۰1  تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد صنعت غذایی کورش )غکورش(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، بهساز کاشانه 
تهران )ثبهساز(، سایپا )خســاپا(، ایران خودرو )خودرو( و فرآوری 

معدنی اپال کانی پارس )اپال( نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۲۳8 میلیون و 57۲ هزار برگه 

سهم به ارزش دو هزار و 87۳ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرینوضعیتشاخصفرابورس
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۴8 واحد کاهش داشت و 
بر روی کانال 17 هزار و ۶77 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار 
8۴۲ میلیون و ۲55 هزار برگه سهم به ارزش ۲7 هزار و 151 میلیارد 
ریال دادوستد شد. روز گذشته نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، تولیدات 
پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند(، 
مجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد(، شــرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه )سرچشمه(، ودی )ودی(، تولید و توسعه سرب روی ایران 
)فتوسا(، هتل پارسیان کوثر اصفهان )گکوثر( و اعتباری ملل )وملل( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، پتروشــیمی تندگویان 
)شــگویا(، بیمه تجارت نو )بنو(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، قاســم ایران )قاسم(، بیمه اتکای 
ایرانیان )اتکای(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، نفت ایرانول 
)شرانل(، شرکت آهن و فوالد ارفع )رافع(، تولید برق ماهتاب کهنوج 
)بکهنوج(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب( و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

آنطور که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کردند، از منابع یک میلیارد 
دالری که برای هزینه های کرونا از صندوق توسعه ملی باید پرداخت می شد، 
تاکنون بانک مرکزی معادل ریالی 8۳۰ میلیون دالر را در اختیار خزانه داری 
قرار داده است.  به گزارش ایسنا، حمید پوراصغری - معاون علمی فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه - امروز )سه شنبه( در نشستی خبری ابعاد 

مختلفی از عملکرد سازمان در بخش های مربوطه را تشریح کرد.

جریانپرداختسهمکروناازصندوقتوسعهملی
در حالی در ابتدای ســال 1۳۹۹ با درخواست رئیس جمهور و مجوز 
مقام معظم رهبری قرار بر پرداخت یک میلیارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی برای پرداخت هزینه های کرونا شد که بانک مرکزی در این 
مدت به صورت تدریجی پرداخت را انجام داد. در این زمینه عوض پور از 
مدیران معاونت مربوطه در پاسخ به سوال ایسنا، اعالم کرد که تاکنون 
8۳۰ میلیون دالر از مبلغ یک میلیارد دالر از سوی بانک مرکزی و به 
صورت تدریجی به ریال تبدیل و به خزانه داری کل کشور واریز شده 
اســت.  به گفته وی، 17۰ میلیون دالر دیگر باقیمانده که آن را نیز با 
مذاکرات صورت گرفته تبدیل به ریال و پرداخت خواهد شد. عوض پور 
گفت که از مبلغ ریالی پرداخت شده 1۶ هزار میلیارد تومان در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته است و برای بخش های دیگر از جمله بیمه 

بیکاری نیز اختصاص یافته است. 

افزایش۱۲۰تا۱۳۸درصدیحقوقبازنشستگان
در ادامه، پوراصغری - معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه 
و بودجه - نیز درباره حمایت هایی که دولت از بخش های مختلف طی 
سال های گذشته انجام داده به موضوع بازنشسته ها اشاره کرد و گفت: با 
توجه به اینکه طی این سال ها حقوق شاغالن بر اساس فصل های قانون 
مدیریت خدمات کشوری در مقاطع مختلف افزایش داشته موجب شده 

بود بازنشسته ها دچار اختالل در دریافت شوند. بر این اساس، با توجه به 
الزام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رفع تبعیض در پرداختی ها از 
سال 1۳۹۶ این موضوع در دستور کار قرار گرفت و ما اصالح پرداخت 
ها و اعمال فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اعمال کردیم.  
وی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری 
و اخیرا تامین اجتماعی، یادآور شد که 1۲۰ هزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و همچنین 5۳ 
هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق تعدیه 
بدهی دولت اختصاص پیدا کرده است.  بر اساس اعالم این مقام مسئول 
در سازمان برنامه و بودجه، از پایان سال 1۳۹8 تاکنون متوسط حقوق 
بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش 1۲۰ درصدی به هفت میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد 

1۳8 درصدی به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

افزایشمستمریبه۱.۴میلیونتومان
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
سایر برنامه های حمایتی دولت در زمان شیوع ویروس کرونا گفت که 
در مورد حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، سالمندان و معلوالن 
حمایت هایی از طریق نهادهای پوششــی و حمایتی از جمله سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفت. بطوریکه توانستیم تعداد ۲.۲ 
میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها را با افزایش اعتبار به ۳.۳ میلیون 
خانوار افزایش دهیم که رشد 5۰ درصدی پوشش را در این بخش دارد.  
وی یادآور شــد که میزان مســتمری که به خانوارهای تحت پوشش 
پرداخت می شود از متوسط 75 هزار تومان در سال 1۳۹۲ به متوسط 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که نمی 
 گوییم این کافی و کامل است اما سعی کردیم با نگاه مثبت در این بخش 

حرکت کنیم. 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تا پایان تیرماه در مورد تعیین 
تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها از 

سوی مقامات قضایی تعلیق شده است، تصمیم گیری می شود.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم در ســی و 
دومین جلســه کمیته اقــدام ارزی، در مورد تعییــن تکلیف ایفای 

تعهــدات ارزی صادرکنندگانــی که تعقیــب قضائی آنها از ســوی 
 مقامات قضائی تعلیق شده اســت، گفت: تا پایان تیرماه در این مورد 

تصمیم گیری می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در مورد نحوه ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنندگانی که قرار منع تعقیب از سوی مقامات قضائی 

برای آنان صادر شده تا پایان تیر ماه سال جاری تصمیم گیری می شود 
تا این گروه از صادرکنندگان بتوانند پس از ایفای تعهدات خود نسبت به 

شروع مجدد فعالیت تجاری اقدام کنند.
وی افزود: این دسته از صادرکنندگان موظف هستند پرونده قضائی خود 
را از طریق مراجع قضائی پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضائی 

در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادراتی اقدام شــود. رئیس کمیته 
اقدام ارزی گفت: پس از احراز وجود ارز حاصل از صادرات، این گروه از 
صادرکنندگان باید تعهد ارزی خود را از طریق سامانه نیما یا واردات در 
مقابل صادرات ایفا کنند، ضمن آنکه امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی 

آنان به وارد کنندگان در حال بررسی است.

واریز ۸۳۰ میلیون دالر از طلب کروناتداوم روند نزولی شاخص بورس با افت ۵ هزار واحدی

تعهد ارزی صادرکنندگانی که منع تعقیب گرفتند تعیین تکلیف می شود

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

نوسان سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )سه شنبه، یازدهم خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۸۳۰ 
هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۳ روز گذشته، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و 
۸۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و 

۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید.
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نبی زاده گفت: قطعی بــرق اخیر به چند مزرعه 
قزل آال آسیب زد، اما هم اکنون آماری از میزان 
خســارت نداریم. آرش نبــی زاده مدیر عامل 
اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه 
مشــکلی در بازار قزل آال نداریم، اظهار کرد: در 
حال حاضر قیمت ماهی در عمده فروشی ها باال 
نیســت و امیدواریم با عرضه صید ماهی قفس، 
استرس فروش افزایش نیابد تا قیمت روند نزولی 

به خود گیرد.
او قیمت کنونی هر کیلو قزل آال در عمده فروشی 
را ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان و ســالمون را ۴۸ تا ۵۰ 
هزار تومان اعالم کــرد. نبــی زاده ادامه داد: با 
توجه به کاهش تقاضا در فصل تابســتان، مغازه 
داران مجبور به عرضه با ســود باال هســتند. به 
عنوان مثال مغــازه دارانی که قبــال ۵۰۰ کیلو 
قزل آال می فروختند، در ۶ ماهه نخســت سال 
بــه علت نبــود تقاضا، فــروش بــه ۲۰۰ کیلو 
 می رسد که با این وجود مجبورند قیمت را ثابت 

نگه دارند.
این مقام مسئول درباره تاثیر قطعی برق بر مزارع 
پرورش ماهی بیان کرد: طی سال های ۹۱ و ۹۲ 
افزایش تولید در واحد سطح کار را آغاز کردیم و 
همواره ابزار کار ما برق اســت که با قطعی برق، 
اســترس به حجم ماهی وارد می شود که با این 
وجود ممکن است، استرس تلفات به ۸۰ تا ۹۰ 

درصد برسد.

به گفته او، قطعی بــرق اخیر بــه چند مزرعه 
 آســیب زده، امــا آمــاری از میزان خســارت 

وجود ندارد. 
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی 
ادامــه داد: طــی تماس هــای مکــرر پرورش 
دهندگان از اســتان های کرمانشاه و کردستان 
گزارش هایی از خســارت قطعی برق اعالم شد، 
اما برآورد دقیق خســارت ۲ مــاه زمان می برد. 
او افزود: خیلــی از پرورش دهنــدگان به علت 
قطعی برق اخیر به دنبال تهیــه دیزی ژنراتور 
دوم هســتند، اما قیمت ها به حــدی باال رفته 
 است که ریســک مزارع ناشــی از قطعی برق را 

پذیرفتند.
نبی زاده با اشــاره به بیمه اجباری استخرهای 
بچه ماهی بیان کرد: در بخش قزل آال تنها یک 
درصد بیمه اجباری بودند که با اجرای این طرح 
در نظر داریم که ۷۵ تــا ۸۰ درصد مزارع ظرف 
مدت سه ســال بیمه شــوند که قطعی برق هم 
جزو موارد بیمه اســتخرهای بچه ماهی است، 
هر چند امیدواریم اتفاقی نیفتــد چرا که بیمه 
کل خسارت را نمی دهد و تنها به میزانی غرامت 
می دهد که امکان شــروع مجدد وجود داشته 
باشد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی 
در پایان تصریح کــرد: برآوردهــا حاکی از آن 
 است که تولید قزل آال به ۱۴۰  تا ۱۴۵ هزار تن 

برسد.

تبعات تورمی افزایش یارانه
علی قنبری، اقتصاددان 

وعده های غیرقابل تحققی که برای افزایش مبلغ یارانه توسط کاندیداها به مردم داده می شود نتیجه ای به غیر از ایجاد تورم و مشکالت کسری بودجه دولت نخواهد داشت. این عوامفریبی برای کسب آرای مردم می تواند به 
مشکالت اقتصادی بسیار بیشتری در کشور منجر شود که دود آن نیز به چشم مردم خواهد رفت. چرا وقتی که این آگاهی وجود دارد که منابع افزایش مبلغ یارانه وجود ندارد به مردم این وعده ها داده می شود. کسری بودجه 

دولت در سالهای اخیر بخصوص در دو سال اخیر سر به فلک کشیده است و با این اقدام که البته درصد تحقق آن بسیار ناچیز است، شاهد رشد تورم و افزایش قیمت ها خواهیم بود. 
اینکه رقابت و مسابقه کاندیداها بر سر افزایش مبلغ یارانه است جای تعجب دارد. هر کدام از آنها می خواهند رقم باالتری برای مردم در نظر بگیرند و هیچ منبعی هم برای تامین آن مشخص نمی کنند. این اقدام تبعاتی دارد و 

انتظارات و توقعات مردم را باال می برد و به دنبال آن اقتصاد هم دچار مشکل خواهد شد.
کاندیداها بجای مسابقه گذاشتن برای افزایش یارانه ها باید برای رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم وعده بدهند. با همین وضعیت موجود نیز در سالهای اخیر با کسری بودجه قابل توجهی روبرو بوده ایم که نتیجه آن چاپ پول زیاد 
بوده و ارزش پولی ملی به شدت کاهش یافته است. در سالهای اخیر هر کاری می توانستیم برای کاهش ارزش پولی ملی کردیم دیگر ارزشی برای پول کشور باقی نمانده که با افزایش یارانه بخواهیم تیشه به ریشه باقیمانده آن بزنیم. 
متاسفانه این وعده طرحی کامال عوامانه است. این در حالی است که اکنون همه می دانند دولت با مشکالت جدی در بخش تامین منابع دست و پنجه نرم می کند و اعالم چنین وعده هایی اصولی نیست. افزایش مبلغ یارانه به 
افزایش شدید نرخ تورم و کسری بودجه خواهد انجامید و نهایتا زیان اصلی آن به مردم و فرودستانی می رسد که بناست از این طرح منتفع شوند. این امر به افزایش پول پرقدرت می انجامد و همانطور که اشاره شد نهایتا فقرا را 

فقیرتر و ثروتمندان را غنی تر خواهد کرد. همچنین ارزش پول ملی که در شرایط فعلی روز به روز از آن کاسته می شود را کمتر خواهد کرد و نرخ دالر را هم باالتر می برد.
شک نکنید یارانه نقدی تا وقتی وجود داشته باشد جز افزایش تورم هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد و مردم با جایی می رسند که مانند برخی از کشورها که شاهد هستیم باید پول ملی کشورشان را روی ترازو بگذارند و فقط کاغذش 

برای خرید مایحتاج زندگی به درد می خورد و ارزش پول ملی را دیگر نخواهد داشت. 

یکــی از وعده هایــی که 
ایــن روزهــا در تبلیغات 
ریاســت  کاندیداهــای 
جمهــوری زیاد شــنیده 

می شــود، افزایش مبلغ یارانه نقدی است. در اینم 
رابطه هیچ کــدام از کاندیداهــا از قافله وعده های 
عجیب و غریب عقب نمانده اند اما پررنگترین آنها 
افزایش مبلغ یارانه نقدی تا ۴۵۰ هزار تومان است. 
در همین رابطه یک اقتصــاددان گفت: کاندیداها 
بجای مسابقه گذاشتن برای افزایش یارانه ها باید 
برای رشــد تولید و اشــتغال و کاهش تورم وعده 

بدهند. با همین وضعیت موجود نیز در ســالهای 
اخیر با کسری بودجه قابل توجهی روبرو بوده ایم 
که نتیجه آن چاپ پول زیاد بوده و ارزش پولی ملی 
به شدت کاهش یافته است. علی قنبری افزود: در 
سالهای اخیر هر کاری می توانستیم برای کاهش 
ارزش پولی ملــی کردیم دیگر ارزشــی برای پول 
کشــور باقی نمانده که با افزایــش یارانه بخواهیم 

تیشه به ریشه باقیمانده آن بزنیم. متاسفانه باوجود 
اینکه مساله پرداخت یارانه های نقدی از ابتدا مورد 
انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده، اکنون به عنوان 
یک برگ برنده در دســتان برخی از کاندیداهای 
ریاست جمهوری قرار گرفته تا با شعارهایی مبنی 
بر افزودن به مبالغ آن به جمع آوری آرا به نفع خود 

اقدام کنند.

آیا وعده های انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه نقدی  و  وام های میلیونی قابل تحقق است؟

بیراهه افزایش یارانه نقدی
شایلی قرائی
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در حالی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا کلیات طرح تعیین 
سقف اجاره بها را تصویب 
کرده که خبــری از میزان 
و مقدار افزایش این سقف 
داده نشده اســت. به عبارتی هنوز مشخص نیست 
مســتاجران در ســال جاری متحمل چه میزان 
افزایش اجاره بها خواهند شــد. این در حالی است 
که که سال گذشته نیز به رغم تعیین سقف افزایش 
۲۵ درصدی اجــاره بها در ۹۰ درصــد موارد این 
سقف از سوی مالکان رعایت نشــده و مستاجران 
 در منجالب تعیین دســتوری ســقف اجــاره بها 

گرفتار شدند. 
از ســوی دیگر در پی افزایش ۸۰ درصدی قیمت 
مسکن در سال گذشته قیمت رهن و اجاره مسکن 
نیز این روزها سر به فلک کشیده است و این اتفاق 
در حالی می افتد که بیش از یک سوم از خانوارها در 
تهران مستاجر هستند. به هر ترتیب با فرا رسیدن 
بهار و تابســتان، فصل نقل و انتقاالت مستاجران 
هم فرا رســیده اما با توجه به تورم باال و همچنین 
وضعیت قرمز کرونا، جابجایــی و پیدا کردن خانه 
جدید به معضل بزرگی برای مســتاجران تبدیل 

شده است.
کاهش قدرت خرید مسکن که ناشی از رشد جهشی 
قیمت مسکن در طی چند سال گذشته است این 
روزها خود را در رکود خرید و فروش مسکن نشان 
می دهد. اما اگر بخواهیم واقع بینانه به این موضوع 
که چرا خرید و فروش مســکن دچار رکود شــده 
بپردازیم باید اعتراف کرد که این روزها متقاضیان 
خرید مســکن به دلیل باال بودن قیمت ها مجبور 
هســتند از متراژ مورد نظر خود صرف نظر کنند. 
یعنی اگر قبال به دنبال یک واحد مسکونی سه خوابه 

بودند این روزها به دنبال خرید یک واحد مسکونی 
دو خوابه هستند.

در همیــن زمینــه مصطفــی قلــی خســروی؛ 
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک در گفت و گو 
با "کســب و کار" گفت: متاســفانه کاهش قدرت 
خرید متقاضیان مســکن، تعداد اجاره نشین ها و 
مستاجران را افزایش داده است و امیدواریم طرح 
 های اجرا شــده امســال بتواند بازار اجاره نشینی 

را سامان ببخشد.
قلی خسروی افزود: متاسفانه در هفته های گذشته 
برای برخی از مستاجران حکم تخلیه صادر شده و 
با توجه به این شرایط این عده در شرایط نامناسبی 
به ســر می بردند و امیدواریم با بازگشایی مجدد 
واحدهــای صنفی مشــاوران امــالک بتوانیم به 
مستاجران خدمات مناســبی ارائه دهیم. البته با 
وجود دستور و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، هیچ 
مالکی حق گرفتن حکم تخلیه واحد مسکونی برای 
مستاجران را ندارند، اما با این وجود باز هم بسیاری 
مستاجران با مشکالتی در این بخش روبه رو هستند 

که باید در این زمینه تصمیمات الزم اتخاذ شود. به 
گفته این فعالی صنفی، متاســفانه در حال حاضر 
باتوجه به نزدیک شــدن فصــل جابه جایی و نقل 
انتقاالت بسیاری از مســتاجران یا زوج های جوان 
قصد جابه جایــی یا پیدا کردن واحد مســکونی را 
دارند با مشکالت زیادی روبرو شدند و از سوی دیگر 
مالکان هم به دلیل شــرایط کرونا اجازه بازدید از 
واحد مســکونی را نمی دهند که این اقدامات خود 
باعث ایجاد مشکالت بسیار زیادی برای این حوزه 

شده است.
وی تاکید کرد: بارها از دادستان درخواست کرده ایم 
که اجازه ندهند در دنیای مجازی قیمت امالک ثبت 
و درج شود به طوری که سال گذشته با اعمال این 
مساله، شاهد آرامش نسبی در بازار بودیم. وی ادامه 
داد: هنوز هم معتقدیم که نباید قیمت ها در سایت 
های مجازی درج شــود درهیچ کشوری این گونه 
نیســت بلکه آخرین قیمت معامله شده مد نظر و 

مالک قرار می گیرد.  
رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: متاسفانه در 

کشور ما سایت ها و اپلیکیشن های مسکن شرایطی 
را فراهم کرده اند تا مالکان بــا تعیین قیمت های 
نامتعارف، بازار را دســتخوش تغییرات افزایشــی 
کنند. وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره گفت: 
دالل با مشاوران امالک یکسان نیستند، مشاوران 
امالک همیشــه آورنده قیمت های پایین بوده اند 
زیرا هرچه قیمت ها پایین  تر باشد، رونق بازار کاری 
ما بیشتر و بهتر است و در مقابل هرچه قیمت ها در 
بازار مسکن باالتر باشد، کار ما با کسادی بیشتری 

همراه خواهد شد.
قلی خسروی همچنین از افزایش تعداد مستاجران 
خبــر داده و افــزود: در بخــش اجــاره از ابتدای 
فروردین ۱۳۹۹ تــا ۳۰ دی مــاه ۹۶۴ هزار و ۵۷ 
اجاره نامه در کل کشــور منعقد شده که رشد ۹۲ 
درصد را نســبت به همین زمان در ســال ۱۳۹۸ 
نشــان می دهد. این بدان معناســت که تقاضای 
بالقــوه ای در بــازار مســکن وجــود دارد که از 
 توانایی خرید برخوردار نیســت و وارد بازار اجاره 

شده است.

مستاجران در آستانه فصل نقل و انتقاالت مستاصل شده اند

نرخ های نجومی در بازار اجاره بها
صدور حکم تخلیه برای هزاران مستاجر!

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نایــب رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس 
گفــت: گوشــت بــرای رســیدن به دســت 
مصرف کنندگان ۴ تا ۵ بار بین واسطه ها دست 
به دســت می شــود. جالل محمــودزاده نایب 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلس شــورای اسالمی، در 
خصوص افزایش قیمت گوشــت قرمز در بازار، 
افزود: علت بخشــی از افزایش قیمت گوشــت 
قرمز در بازار به دلیل بــرآورد قیمت محصوالت 
اســت، در حال حاضر قیمت تمام شــده تولید 
 هر کیلوگرم گوشــت قرمز بســیار باالتر از نرخ 

تعیین شده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه 
در حال حاضر دامــداران کاه را با قیمت ۳ هزار 
۵۰۰ تومان و یونجــه را قیمت ۴ هــزار تومان 
خریداری می کنند، ادامه داد: قیمت تمام شده 
گوشت قرمز بسیار باالتر از نرخ مصوب است به 

همین دلیل دامداران دام های خود را در اختیار 
واسطه ها و قاچاقچیان برای صادرات غیرقانونی 

قرار می دهند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه گوشــت برای رسیدن به دست 
مصرف کنندگان ۴ تا ۵ بار بین واسطه ها دست به 
دست می شود و این موضوع قیمت این محصول 
را افزایش می دهد، عنوان کــرد: رقم ۱۵۰ هزار 
تومانی گوشــت به دلیل توزیع نامناسب آن در 

بازار توسط دولت است.
محمودزاده با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
بایــد از تعاون روســتایی و تشــکل های بخش 
خصوصی برای توزیع گوشت قرمز استفاده کند، 
گفت: حذف واسطه ها باعث جلوگیری افزایش 
هزینه ها باالســری می شود و گوشــت نهایتا با 
قیمت ۹۰ هزار تومان به دســت مصرف کننده 

می رسد.

در پی هشدارهای اعالم شده به صاحبان کاال و حذف 
برخی مجوزهای الزم برای تخلیه آن ها، آمارها نشان 
می دهد که روند تخلیه و خروج کاالهای رسوب شده 
در بنادر کشور تسریع شده است انا همچنان بیش از 
۴.۵ میلیون تن کاالی اساسی در انبارهای بنادر وجود 
دارد. طی سال جاری و سال گذشته مسئوالن دولتی 
بارها بر تسریع خروج کاالهای اساسی از بنادر و رسوب 
نشدن آن در این انبارها تاکید کرده و مسئوالن سازمان 
بنادر و گمرک بارها به صاحبان کاال هشدار دادند که 
اگر کاالی خود را هر چه سریعتر تخلیه نکرده و از بنادر 
خارج نکنند مشمول قانون کاالهای متروکه خواهد شد.
گرچه در ماه ها و سال گذشــته صاحبان کاال نسبت 
به این هشدارها بی توجهی کردند اما باالخره به نظر 
می رسد سیاست ها و هشدارهای داده شده جواب داد و 
در پی  حذف برخی مجوزهای تخلیه کاالهای رسوب 
شــده در بنادر، آمارها نشــان می دهد که خروج این 
کاالها تسریع شده است.جمال ارونقی –معاون گمرک 
جمهوری اسالمی ایران- در این باره گفت: در این رابطه 
به صاحبان کاال هشدار دادیم که هر چه سریع تر نسبت 
به ترخیص کاالهای موجود خود بر اساس ضوابط تعیین 
شده و تسهیالتی که پیش بینی شده است اقدام کنند.

وی افزود: آخرین وضعیت موجــودی و دپوی کاال در 
گمرک نشان می دهد مجموع  بیش از ۵.۸ میلیون تن 
کاالهای دپو شده و موجود در شناورهای پایه اسکله و 
در حال تخلیه در ۲۶ اردیبهشــت ماه به مجموع ۵.۶ 
میلیون تن در نهم خرداد ماه رسیده است که ۲۰۰ هزار 
تن کاهش دارد ولی با توجه به گردش کاال در جریان 
ورود و خروج، ترخیص صورت گرفته رقم باالتری است.
بر اساس این گزارش بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن انواع کاالی اساســی از جمله گندم، برنج، شکر، 
ذرت، سویا، جو، دانه های روغنی و روغن خام در بنادر 
کشور رسوب شده است و بندر امام خمینی با رسوب 
۳.۵ میلیون تن انواع کاال رتبه نخست را در میان دیگر 
بنادر کشور دارد. البته روانبخش بهزادیان -مدیرکل 
امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی- درباره اقدامات 
صورت گرفته برای تسریع خروج و ترخیص کاال از بنادر 
اینگونه توضیح داد: سازمان بنادر و دریانوردی با حضور 
مستمر در جلسات ستاد تنظیم بازار و ارائه گزارش های 
الزم در جلسات به منظور تصویب موارد مورد نیاز جهت 
ترخیص و خروج هرچه ســریع تر کاالهای اساسی از 
بنادر اقدام کرده اســت که در ایــن رابطه می توان به 

مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. 

یک منبع آگاه با بیان اینکه ســقف اعتباری شرکت 
های واردکننده نهاده های دامی از سوی وزارت جهاد 
کاهش یافته است، از تشکیل جلسه کمیته نظارت 
بر ارز خبر داد .یک منبع آگاه اظهار داشــت: کاهش 
سقف اعتباری شــرکت های واردکننده نهاده های 
دامی دردسرساز شده و به همین بر اساس رایزنی های 
صورت گرفته از سوی شــرکت های مذکور با وزارت 
جهاد کشاورزی، قرار است امروز جلسه کمیته نظارت 

بر تخصیص ارز در این وزارتخانه برگزار شود.
وی اضافه کرد: به تازگی ســقف اعتباری شرکت ها 
برای واردات کاهش یافته و بر این اساس دو پیشنهاد 
از سوی فعاالن این حوزه مطرح شده است؛ پیشنهاد 
اول این است که به دلیل ورود کاالها به بنادر و رسوب 

آنها، سقف اعتباری برداشــته شود؛ چراکه این اقالم 
در بنادر کشور موجود هســتند و الزم نیست دولت 
 نگران باشــد که این اقالم پس از تخصیص ارز، وارد

 کشور نشوند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، پیشنهاد دوم هم 
این است که میانگین واردات ســالهای ۹۸ و ۹۹ هر 
واردکننده، به عنوان سقف اعتباری از سوی دولت برای 

آن واردکننده در نظر گرفته شود.
وی افزود: هــم اکنون روند تخصیــص ارز در حوزه 
واردات نهاده های دامی بســیار نگران کننده است، 
زیرا اگرچه مدت زمان واردات اعتبــاری ۳ ماهه در 
نظر گرفته شــده اما زمان آن تقلیل یافته و به دو ماه 

رسیده است.

قطعی برق به مزارع قزل آال آسیب زد

نرخ هر کیلو قزل آال ۴۵ هزار تومان

باالخره هشدارها جواب داد

مشکل رسوب کاالها در بنادر حل شد؟

تشکیل جلسه كمیته نظارت بر تخصیص ارز

دو پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل رسوب نهاده های دامی

حذف دالالن قیمت گوشت را به ۹0 هزار تومان كاهش می دهد

گوشت دست ۵ واسطه می چرخد 
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تعيين تكليف رجيستری موبايل واره ها و تبلت همراه 
مسافر در گمرک

در راستای لزوم اجرای طرح رجستری موبایل واره ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند )دارای 
سیم کارت( همراه مسافرین ورودی به کشور، ضمن اطالع رسانی جامع )شرکت های 
هواپیمایی و ...( عینا مطابق رویه رجیستری گوشی های مسافری اقدام می شود.، علی 
وکیلی مدیرکل دفتر واردات به گمرکات اعالم کرد، پیرو بخشنامه های صادره منتهی 
به شــماره 1252732/99 مورخ 16/10/99 در خصوص لزوم ثبت اطالعات صحیح 
گوشی های وارده در زمان اظهار توسط مسافرین و با توجه به تاکیدات قانونی موضوع 
جزء یک بند )چ( تبصره هشت قانون بودجه سال 1400 در رابطه با احکام و الزامات قانون 
بودجه کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق و همانند مفاد بخشنامه صادره 
در سال گذشته، در خصوص اجرای طرح رجیستری گوشی همراه مسافرین، به لحاظ 
تاکیدات قانونی در قانون بودجه مصوب سال جاری، در راستای لزوم اجرای طرح رجستری 
موبایل واره ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند )دارای سیم کارت( همراه مسافرین ورودی 
به کشور، ضمن اطالع رسانی جامع )شرکت های هواپیمایی، نصب بنر و برد در سالن های 
مسافری و ...( عینا مطابق رویه رجیستری گوشی های مسافری و با اخذ مشخصات موبایل 
واره های مورد نظر و اطالعات مسافر مربوطه از طریق بار کد خوان اقدام نمایند.مسئولیت 
حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران محترم گمرک اجرایی و مسئولیت نظارت بر 

ان برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت می باشد.

طرح »شناسايی آتش سوزی جنگلها با اينترنت اشيا« 
اجرا می شود

معاون وزیر ارتباطات از افتتاح رسمی پروژه »استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی 
آتش سوزی جنگل ها« تا یک ماه آینده خبر داد.امیر ناظمی ظهر در مراسم آنالین 
رونمایی از آزمایشــگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصوالت حوزه امنیت فضای 
مجازی گفت: پروژه کاربردی کردن فناوری اینترنت اشیا در شناسایی آتش سوزی 
جنگل های استان گلستان با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به 
صورت پایلوت در حال انجام اســت و امیدواریم ماه آینده با افتتاح رسمی از این 
پروژه، آن را برای بهره برداری به سازمان محیط زیست واگذار کنیم.وی همکاری 
با نهادهای دانشگاهی و پژوهشــگاهی را از جمله استراتژی های بلند مدت وزارت 
ارتباطات عنوان کرد و گفت: بر اساس این استراتژی، تمامی طرح ها و پروژه هایی 
که قرار بوده در این حوزه با پژوهش همراه باشد، با محوریت پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات پیش رفته است. ناظمی با اشاره به اینکه پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات در بسیاری از پروژه های حوزه ICT به عنوان حامی و تهیه کننده 
بخش مهمی از سرمایه دانشی حضور داشته اســت، گفت: در حوزه امنیت فضای 
مجازی نیز، آزمایشگاه ارزیابی کیفی محصوالت امنیت سایبری در این پژوهشگاه 
راه اندازی شــده اســت.وی با بیان اینکه ایجاد مراکز آپای دانشگاهی در تمامی 
استان ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات در کنار 
پژوهش پیوند خورده است، گفت: محور دوم حوزه امنیت، مربوط به ارزیابی های 
آزمایشگاهی است که با همکاری پژوهشگاه ICT دنبال می شود.رئیس سازمان 
فناوری اطالعات با اشاره به اینکه در زمینه اســتفاده از محصوالت مختلف حوزه 
امنیت در فضای مجازی همیشــه تردید وجود دارد و این تردید می تواند محرکی 
برای ارتقا سطح کیفی این محصوالت باشد، گفت: یکی از مهمترین مسئولیت های 
سازمان های دولتی، تبعیت از استانداردهای در نظر گرفته شده برای این محصوالت 
است که در این زمینه باید با پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های مرتبط، همکاری کنند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه صدور گواهینامه های مربوط به ارزیابی امنیت 
محصوالت فضای تولید و تبادل اطالعات چند ســالی اســت که از سوی سازمان 
فناوری اطالعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل به صورت 
ترکیبی در حال انجام است، گفت: امروز با رونمایی از آزمایشگاه ارزیابی عملکردی 
و کیفی محصوالت حوزه امنیت فضای مجازی، بحث ارزیابی کیفیت محصوالت 
در دستور کار قرار گرفته است و تولیدکنندگان حوزه امنیت می توانند به صورت 
خودخواسته و خود اظهارانه نسبت به دریافت گواهینامه امنیت محصوالتشان اقدام 
کنند.وی یکی از راهبردهای اصلی سازمان فناوری اطالعات را خلق بازار برای حوزه 
امنیت، کمک به شکل گیری شــرکت های دانش بنیان و کمک به ایجاد استارت 
آپهای خدمات امنیت ســایبری عنوان کرد و گفت: مسیری برای ایجاد نهادهای 

مدرن تری مانند تقویت هکرهای کاله سفید نیز در این زمینه فراهم شده است.

شیائومی مدعی شد
شارژ كامل تلفن در 8 دقيقه

در دنیای اشباع شده تلفنهای هوشمند، سرعت شارژ به راه دیگری تبدیل شده تا 
سازندگان خود را از رقیبان شان متمایز کنند.شرکت هایی که در تالش برای جلب 
توجه هستند مدام رکوردها را شکسته و به نقطه عطف جدیدی می رسند. در تازه 
ترین رکوردشکنی، شرکت شیائومی چین سیستم شارژ سریع جدیدی را آزمایش 
کرد که رکورد جهانی شارژ با سیم و بی ســیم را شکست. این شرکت با استفاده از 
فناوری هایپر شارژ در یک مدل گوشی تغییر یافته ام 11 پرو که باطری آن 4000 
mAh بود، شارژ گوشی را با اتصال برق 200 وات در سه دقیقه و 23 ثانیه از صفر 
به 50 درصد رساند و در هشت دقیقه به طور کامل شارژ کرد. در آزمایش بی سیم 
120 واتی، هفت دقیقه طول کشید شارژ گوشی به 50 درصد برسد و در 15 دقیقه 
100 درصد شد.برای اولین بار نیست که شیائومی مدعی رکوردزنی سرعت شارژ 
می شود. دستاورد اخیر ارتقای شارژ سیمی 120 واتی در مدل Ultra 10 Mi را 
نشان داد که می تواند در 23 دقیقه تلفن را به طور کامل شارژ کند. این شرکت پیش 
از این نشان داده بود که می توان یک مدل تغییر یافته Pro 10 Mi را در یک اتصال 
۸0 واتی به صورت بی سیم در 19 دقیقه شارژ کرد.بر اساس گزارش انگجت، رقیبان 
شیائومی هم از این غافله عقب نمانده اند. شرکت Vivo فست شارژ 120 واتی خود 
را نمایش داده که می تواند یک گوشی بازی با باطری mAh 4000 را در 15 دقیقه 
شارژ کند. شرکت اوپو که مجوز فناوری شارژ سریع خود را به وان پالس داده است، 
در یک سیستم 125 واتی یک گوشی با باطری mAh 4000 را در 20 دقیقه و با 

فناوری AirVOOC بی سیم 65 واتی در 30 دقیقه شارژ می کند.

افزايش 8 درصدی ارزش اتريوم
اتریوم با ۸ درصد افزایش با قیمت 25۸7 دالر معامله می شود و بیت کوین 
با یک افزایش ناچیز 3.7 درصدی به 36977 دالر رسیده است.  به گزارش 
رویترز، ارز مجازی اتریوم بیش از ۸ درصد در روز دوشنبه افزایش قیمت 
داشت و به 25۸7 دالر رسید ولی هنوزهم 40 درصد نسبت به اوج قیمت 

خود در اوایل ماه جاری میالدی یعنی بیشتر از 4300 دالر پایین تر است.
 اتریوم در ساعت 11:53 به وقت گرینویچ با 7.4 درصد افزایش 2565.69 
دالر معامله می شد. ارزش بیت کوین هم در تعطیالت آخر هفته بازارهای 
لندن و آمریکا 3.7 درصد افزایش داشت و به 36977 دالر رسید. بی ثباتی 
بیت کوین طی روزهای اخیر کمتر شده ولی بیش از 35 درصد از ابتدای 
ماه جاری میالدی کاهش قیمت داشته که نتیجه افزایش فشارهای نظارتی 
بر بخش ارزهای مجازی اســت. رئیس بانک مرکزی ژاپن در جدیدترین 
حمله به ارزهای مجازی اعالم کرد تجارت این ارزها  پرمخاطره  و مبتنی 
بر گمانه پردازی اســت. این اظهارات به دنبال تالش های اخیر چین برای 
محدود کردن استخراج بیت کوین صورت گرفت. بیت کوین در حال حاضر 
در سطح قیمت ماه فوریه معامله می شود و تقریبا نصف اوج قیمت خود را 

در ماه آوریل که برابر با 65 هزار دالر بود، دارد.

اخبار

ایالن ماسک: هر ۴۸ ساعت یک موتور Raptor می  سازیم
مدیرعامل اسپیس ایکس اعالم کرد که هر دو روز یکبار یک موتور تامین کننده نیرو برای موشک های استارشیپ را می سازد و این موضوع را با طعنه به جف بزوس بیان کرد. ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت  اسپیس ایکس 

اعالم کرد که این شرکت در حال ساخت موتورهای Raptor با سرعت هر ۴۸ ساعت یک عدد است. موشک های Raptor قدرت استارشیپ را فراهم می کنند که انتظار می رود این موشک فرود بعدی خود را در ماه داشته 
باشد.ایالن ماسک برای چندمین بار به شرکت رقیب خود یعنی Blue Origin و جف بزوس مدیرعامل این شرکت طعنه زد و گفت که اسپیس ایکس توانایی ساخت موتور رپتور را در هر ۴۸ ساعت دارد. اعالم شده این 

موتور های بین سیاره ای که در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند، توانایی تولید ۵۰۰ هزار پوند نیروی رانش را دارند و کلید برنامه SpaceX برای کمک به ناسا برای بازگشت به ماه و سپس حرکت به سمت مریخ هستند.

رئیــس کل گمــرک ایران 
گفت: امــکان ورود ماینر از 
مبادی رســمی کشور صفر 
است و احتماال این دستگاه ها 
با استفاده از قطعات رایانه، در 
کشور سر هم می شوند. مهدی میراشرفی، در خصوص 
واردات ماینر گفت: واردات انواع ماینر برای استخراج 
ارز های دیجیتال به کشــور نه تنها ممنوع است بلکه 
HS کدی هم برای آن ها تعریف نشده است. او در ادامه 
افزود: برای هر کاالیی کد تعرفه ای مشخص شده که 
گمرک با کمک این کد ها کاال های وارداتی را ترخیص 

یا کاال های صادراتی را به کشور مقصد می فرستند.
رئیس کل گمــرک ایران بیان کرد: بــه هر حال هیچ 
دستگاهی برای استخراج بیت کوین  از مبادی رسمی 
به کشور وارد نشده اســت، اما این امکان وجود دارد 
که قطعات رایانه ای به کشور وارد شــوند و در کشور 

سر هم شوند.
میر اشــرفی ادامه داد: بســیاری از قطعات و سیستم 
عامل های رایانه ای کد تعرفه وارداتــی دارند و بدون 
ممنوعیت به کشور وارد می شــوند. این مقام مسئول 
در پایان تصریح کرد: بسیاری از مهندسان کامپیوتر در 
کشور هستند که با تجمیع و سر هم کردن این قطعات، 
ماینر های تقلبی تولید می کنند؛ بر این اساس تمامی 

ماینر هایی که در کشور موجود هستند یا قاچاق شده  
یا تجمیع شده اند.

امروزه تمام دنیا به ارز های دیجیتال یا رمز ارز ها روی 
آورده است و کشور ها و شرکت های زیادی نیز در این 
زمینه فعالیت می کنند و سرمایه گذاری بزرگی انجام 
داده اند. برای استخراج یا همان ماین ارز دیجیتال باید 
دستگاه هایی به نام ماینر خریداری کرد که این کار را 
برای ما انجام دهند و این دستگاه ها یکسری مشکالت 
را برای کشور و مردم دارند، و آن چیست. بزرگ ترین 
مشکلی که وجود دارد قاچاق بودن ماینرها می باشد که 

به صورت غیر قانونی وارد کشور می شوند. 
مشــکل بعدی عدم وجــود سیســتم یکپارچه برای 
مدیریت این دستگاه ها و سیســتم می باشد. یکی از 
بزرگ ترین مشکل ها استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال 
و استفاده از ماینر بدون تایید مراکز مربوطه. و مشکل 
بزرگ تر از همه مصرف بسیار زیاد برق کشور می باشد 

که ضرر بزرگی به کشور، دولت، و مردم دارد.
تمامی این موارد دست به دست می دهند و باعث می 
شوند که ماینینگ و خریداری دســتگاه ماینر جدی 
شــود، به خاطر همین موضوع دولت بجز مراکزی که 
تایید شده می باشند تعطیل خواهد کرد و فرد مسئول 
جریمه و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. پس باید 
توجه داشته باشید که هر کاری و فعالیتی در این زمینه 
دارید حتما قانونی و ثبت شده باشد .ماینینگ در ایران 
بازار خوبی دارد و ســود خوبی نیز در بر خواهد داشت 
ولی پایه و اساس قوی ندارد، منظور اینکه ارزشی ندارد 

شما پس انداز چند ســاله خود را در ایران کار سرمایه 
گذاری بکنید، چون این یک کار نو پا می باشد و آینده 
نیز مشخص نیست پس اگر ریسک پذیر هستید دنبال 
این کار بروید در غیر این صورت مطالعه زیادی داشته 

باشید و بعد وارد شوید.
ایران به دلیل داشــتن منابع بســیار فــراوان و ارزان 
قیمت مثــل برق انتخاب می شــود، چــون ماینر ها 
مصرف بــرق زیــادی دارنــد و انرژی بــرق در همه 
دنیا گران می باشــد و هزینه های زیــادی بر مصرف 
کننــده دارد و فقط چند کشــور وجــود دارند که به 
دلیل فراوانی منابع برق را به صــورت ارزان ارائه می 

 دهند که یکی از این کشــور ها ایران و هندوســتان
 می باشند.

بزرگ ترین دلیل همان طور که در متن باال گفته شد 
ارزان بودن انرژی برق در کشور ایران می باشد و چون 
ماینر ها نیز برق زیادی مصرف می کنند، پس کجا بهتر 
از ایران. ولی این سودجویان توسط دولت شناسایی و 
جریمه خواهند شد چون حساس بودن دولت در این 
زمینه بسیار باال می باشد و در چند سال آینده چندین 
مزرعه بزرگ ماینینگ ارز دیجیتال متوقف و بســته 
شده، این نوع مزرعه های ماینینگ هستند که باعث 
می شوند به سیستم برق رسانی کشور فشار وارد شود. 

واردات ممنوع است

سرهم بندی قطعات ماینر های تقلبی در کشور
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیس کل گمرک ایران گفــت: امکان ورود ماینر 
از مبادی رســمی کشــور صفر اســت و احتماال 
این دســتگاه ها با اســتفاده از قطعات رایانه، در 
کشور ســر هم می شــوند. مهدی میراشرفی، در 
خصوص واردات ماینر گفــت: واردات انواع ماینر 
برای استخراج ارز های دیجیتال به کشور نه تنها 
ممنوع است بلکه HS کدی هم برای آن ها تعریف 
نشده است. او در ادامه افزود: برای هر کاالیی کد 
تعرفه ای مشخص شــده که گمرک با کمک این 
کد ها کاال هــای وارداتی را ترخیــص یا کاال های 

صادراتی را به کشور مقصد می فرستند.
رئیس کل گمرک ایران بیان کرد: به هر حال هیچ 
دســتگاهی برای اســتخراج بیت کوین  از مبادی 
رسمی به کشور وارد نشده اســت، اما این امکان 
وجود دارد که قطعات رایانه ای به کشور وارد شوند 

و در کشور سر هم شوند.
میر اشرفی ادامه داد: بسیاری از قطعات و سیستم 
عامل های رایانــه ای کد تعرفه وارداتــی دارند و 
بدون ممنوعیت به کشور وارد می شوند. این مقام 
مسئول در پایان تصریح کرد: بسیاری از مهندسان 

کامپیوتر در کشور هستند که با تجمیع و سر هم 
کردن این قطعات، ماینر های تقلبی تولید می کنند؛ 
بر این اساس تمامی ماینر هایی که در کشور موجود 

هستند یا قاچاق شده  یا تجمیع شده اند.
امروزه تمام دنیا به ارز های دیجیتال یا رمز ارز ها 
روی آورده است و کشور ها و شرکت های زیادی 
نیز در این زمینه فعالیت می کنند و سرمایه گذاری 
بزرگی انجــام داده اند. برای اســتخراج یا همان 
ماین ارز دیجیتال باید دستگاه هایی به نام ماینر 
خریداری کرد که این کار را برای ما انجام دهند و 
این دستگاه ها یکسری مشکالت را برای کشور و 
مردم دارند، و آن چیست. بزرگ ترین مشکلی که 
وجود دارد قاچاق بودن ماینرها می باشــد که به 

صورت غیر قانونی وارد کشور می شوند. 
مشــکل بعدی عدم وجود سیستم یکپارچه برای 
مدیریت این دستگاه ها و سیستم می باشد. یکی 

از بزرگ ترین مشکل ها استخراج غیر قانونی ارز 
دیجیتال و اســتفاده از ماینر بــدون تایید مراکز 
مربوطه. و مشــکل بزرگ تر از همه مصرف بسیار 
زیاد برق کشور می باشد که ضرر بزرگی به کشور، 
دولت، و مردم دارد.تمامی این موارد دست به دست 
می دهند و باعث می شوند که ماینینگ و خریداری 
دستگاه ماینر جدی شود، به خاطر همین موضوع 
دولت بجز مراکزی که تایید شده می باشند تعطیل 
خواهد کرد و فرد مسئول جریمه و به مراجع قضائی 
معرفی خواهد شد. پس باید توجه داشته باشید که 
هر کاری و فعالیتی در این زمینه دارید حتما قانونی 
و ثبت شده باشــد .ماینینگ در ایران بازار خوبی 
دارد و سود خوبی نیز در بر خواهد داشت ولی پایه 
و اساس قوی ندارد، منظور اینکه ارزشی ندارد شما 
پس انداز چند ســاله خود را در ایران کار سرمایه 
گذاری بکنید، چون این یک کار نو پا می باشــد 

و آینده نیز مشخص نیست پس اگر ریسک پذیر 
هســتید دنبال این کار بروید در غیر این صورت 

مطالعه زیادی داشته باشید و بعد وارد شوید.
ایران به دلیل داشــتن منابع بسیار فراوان و ارزان 
قیمت مثل برق انتخاب می شــود، چون ماینر ها 
مصرف برق زیــادی دارند و انرژی بــرق در همه 
دنیا گران می باشد و هزینه های زیادی بر مصرف 
کننده دارد و فقط چند کشــور وجود دارند که به 
دلیل فراوانی منابع برق را به صورت ارزان ارائه می 
دهند که یکی از این کشور ها ایران و هندوستان 
می باشند.بزرگ ترین دلیل همان طور که در متن 
باال گفته شد ارزان بودن انرژی برق در کشور ایران 
می باشد و چون ماینر ها نیز برق زیادی مصرف می 
کنند، پس کجا بهتر از ایران. ولی این سودجویان 
توسط دولت شناسایی و جریمه خواهند شد چون 
حســاس بودن دولت در این زمینه بسیار باال می 
باشد و در چند ســال آینده چندین مزرعه بزرگ 
ماینینگ ارز دیجیتال متوقف و بسته شده، این نوع 
مزرعه های ماینینگ هستند که باعث می شوند به 

سیستم برق رسانی کشور فشار وارد شود. 

معــاون برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، نرخ بازگشــت 
ســرمایه ی باال، عدم وابســتگی به جابه جایی و 
محدودیت های جغرافیایی و هزینه پایین تر ارایه 
کاالها و خدمات نســبت به ســایر کسب وکارها 
را بخشــی از ویژگی های مهم شرکت  های حوزه 
ICT عنوان کرد که در خلق ارزش اقتصادی در 
کشور نقشــی مهم بر عهده دارند.فرهاد معارفی 
درباره گزارش ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان 
مدیریت صنعتی در خصوص شــرکت های برتر 
در بخش های مختلف اقتصاد، گفت: با بررســی 
اطالعات شرکت های حوزه ICT امکان شناخت 
بهتِر وضعیت مالی شرکت های بخش مهیا شده و 

دید بهتری از کسب وکارها حاصل می شود.
وی افزود: پویایی، تداوم و تســریع روند توســعه 
بنگاه های اقتصادی بخش، مشــروط به شناخت 
توانمندی های اقتصادی بنگاه ها اســت و مقایسه  
بنگاه های بخش فاوا با یکدیگر و با ســایر صنایع، 
بستری برای اتخاذ تصمیمات بهینه فراهم می کند.
معارفی با اشاره به اینکه آرایش جهانی صنایع به  
 ICT شدت به نفع شــرکت های فعال در بخش
تغییر کرده اســت، گفت: اطالعات درآمدی 10 
شرکت برتر جهان در سال 2020 میالدی حاکی 
از حضور سه شرکت فعال در حوزه ICT در بین 
برترین  شرکت ها است که گویای پررنگ تر شدن 

نقش و سهم اقتصادی و اجتماعی ICT در سطح 
جهانی طی ســال های اخیر می باشد.وی به روند 
تحوالت مبتنی بر فناوری های نوین که ســاختار 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی جوامع جهانی را 
دستخوش دگرگونی کرده اشاره و افزود: روندهای 
تحول آفرین، کشورها را به سوی تدوین راهبردهای 
جدید توسعه و اســتفاده از راهکارهای متکی بر 
تحول دیجیتال هدایت می کند و منجر به افزایش 
سهم بنگاه های بخش فاوا در کالن اقتصاد می شود.

معارفی با تاکید به اهمیت همسویی با فرآیندهای 
جهانی و برخورداری از مزیت های رقابتی موجود 
در بازارهای ملی و بین المللی این صنعت، تصریح 
کرد: استراتژی های حمایتی و تسهیل گری برای 
توسعه ی کســب وکارهای حوزه ی فاوا که آینده 
اقتصاد کشور را ترسیم می کند، از مهمترین اهداف 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سال های 
اخیر بوده و اقدامات مناسب و مؤثری در این مسیر 
تعریف و اجرایی شده است.وی افزود: سهم فروش 
بخش فاوا  از 500 شــرکت برتر کشــور براساس 
آخرین اطالعات منتشــر شــده از سوی سازمان 
مدیریت صنعتــی فقط 6 درصد بوده اســت که 
نشان دهنده اثرات مستمر اتکای اقتصاد ایران به 
صادرات نفت و فرآورده های آن می باشد که باعث 
شده همواره نفت و اقتصاد وابسته به آن در تحوالت 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی مهم تر 

از ســایر صنایع را ایفا کند. بر همین اساس و در 
ادامه مسیر سال های پیشــین، صنایع وابسته به 
»فرآورده های نفتی« و »پتروشــیمی« در کشور 
برخالف روند جهانی همچنان باالترین جایگاه را 

در جذب درآمد و خلق ارزش افزوده دارند.
معارفی به ویژگی های برجســته ی شرکت های 
بخش ICT، اشــاره کرد و گفت: نرخ بازگشــت 
ســرمایه ی باال، عدم وابســتگی به جابه جایی و 
محدودیت های جغرافیایــی، هزینه پایین تر ارایه 
کاالها و خدمات، امکان ارائه خدمات حوزه ICT و 
صادرات آن ها توسط بنگاه های کوچک و متوسط 
باعث شــده که این گروه از فعالیت هــا عالوه  بر 
پتانسیل ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در بخش 
ICT در ســایر بخش های اقتصادی کشور نیز از 
مجرای اثرات ســرریز و ارتقای بهره وری عوامل 

تولید خلق ارزش و ثروت داشته باشند.
معــاون برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، به شــرایط کنونی 
کشور اشاره کرد و گفت:  با در نظر گرفتن چرخه 
عمر محصوالت و خدمات ارایه شده توسط بخش 
فاوا و ضرورت به کارگیری فناوری های نوین برای 
برخــورداری از فرصت های متنــوع و متعدد در 
بازارهای ملی و بین المللــی، که منجر به افزایش 
کارایی و بهره وری کسب و کارها و رشد اقتصادی 
کشور می شــود، عالوه  بر تعامل شفاف و مستمر 

بخش دولتی با بخش خصوصی، تدوین و اجرای 
الگوهای حمایتی و تســهیل گری از شرکت های 
بزرگ برای تداوم فعالیت و همچنین تسریع رشد 
شرکت های کوچک از جمله استراتژی های مهم 
وزارت ارتباطات است.معارفی به ضرورت تمرکز 
بر شناسایی و چیدمان بنگاه های بزرگ بخش فاوا 
در کنار یکدیگر تاکید کــرد و گفت: از آنجایی که 
 ،ICT رونق و رکود بزرگ ترین شرکت های بخش
به دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین و 
اثرات سرریز آن در کلیه سطوح اقتصاد کشور دارد، 
توجه به این امر می تواند تصویری شفاف و متکی 
به آمارها، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های 
بزرگ بخش فاوا و ســایر صنایــع و فعالیت های 
اقتصادی مختلف در کنــار یکدیگر ارایه  دهد.وی 
در پایان این گفت وگو به وضعیت کسب و کارهای 
این حوزه اشاره کرد و افزود:  البته کسب  وکارهای 
فعال در حوزه فاوا کــه در زمینه های »ارتباطات 
و مخابــرات« و »رایانه و فعالیت  های وابســته«، 
»خدمات بازرگانی« ، »خدمات فنی و مهندسی«، 
»سرمایه گذاری های مالی« و » تولید ماشین آالت 
و تجهیزات« فعال هستند توانسته اند  با رشد 23.7 
درصدی در سال 139۸ نسبت به سال قبل، سهم 
حضور خود را در میان 500 شــرکت برتر کشور 
افزایش دهند و رشــد درآمــد 50.4 درصدی را  

تجربه کنند.

اتحادیه اروپا )EU( قرار اســت روز چهارشــنبه 
به دنبال درخواست کشــورهای عضو برای یافتن 
راهی امن برای دسترســی شهروندان به خدمات 
آنالیــن دولتــی، از برنامه خود بــرای کیف پول 
 دیجیتــال مورد قبول در سراســر ایــن اتحادیه

 رونمایی کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم به نقــل از 
رویترز، روزنامه فایننشــال تایمز در گزارشــی 
 اعالم کرد که اتحادیــه اروپا )EU( قرار اســت 
روز چهارشنبه به دنبال درخواست کشورهای عضو 
برای یافتن راهی امن برای دسترسی شهروندان به 

خدمات آنالین دولتــی، از برنامه خود برای کیف 
پول دیجیتال مورد قبول در سراســر این اتحادیه 

رونمایی کند.
بر اســاس گزارش فایننشــال تایمز، این برنامه 
بــه شــهروندان در سراســر اتحادیــه اروپــا 
 امــکان می دهد تــا بــه راحتی با یک شناســه

 آنالین به طیف وســیعی از خدمــات خصوصی 
و عمومی دسترســی پیدا کنند.ایــن روزنامه به 
نقل از منابــع آگاه، گفت: کیف پــول دیجیتال 
 به طــور ایمــن جزئیــات پرداخــت و رمزهای 
بــه و  کنــد  مــی  ذخیــره  را   عبــور 

 شــهروندان 27 کشــور )عضو اتحادیــه اروپا( 
اجــازه می دهــد تا به وب ســایت هــای دولت 
محلی وارد شــوند یا بــا اســتفاده از یک هویت 
 شناخته شــده، قبض های آب و برق را پرداخت

 کنند.به گفتــه فایننشــال تایمز، مــی توان از 
طریق اثر انگشــت یا اسکن شــبکیه یا از طریق 
 ســایر روشــها به این برنامه در ســطح اتحادیه

 اروپا دسترسی پیدا کرد و همچنین به عنوان یک 
برنامه خرک عمل می کند که در آن کاربران می 
 توانند اســناد رســمی مانند گواهینامه رانندگی

 خود را ذخیره کنند.مقامــات اتحادیه اروپا برای 

جلوگیری از ســوء استفاده شــرکت هایی که به 
داده های کاربر دسترســی دارنــد و از کیف پول 
برای ســایر فعالیت های تجاری مانند بازاریابی 
محصوالت جدیــد، اســتفاده می کننــد، یک 
 ســاختار جدا کننده را برای ایــن برنامه تعریف

 کرده اند.بر اساس گزارش این روزنامه، بروکسل 
در حال مذاکره با کشــورهای عضو بــرای ارائه 
رهنمودهایــی در مــورد اســتانداردهای فنی 
برای راه انــدازی کیف پول دیجیتال اســت که 
 انتظار مــی رود حدود یک ســال دیگــر به طور 

کامل عملیاتی شود.

واردات ممنوع است

سرهم بندی قطعات ماینر های تقلبی در کشور

توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم شرکت های فاوا از اقتصاد ملی

اتحادیه اروپا از کیف پول دیجیتالی خود رونمایی می کند


