
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از 
ابتدای تیرماه اســتفاده از سامانه شاد رایگان نیست 
و همانند تعرفه پیام رســان های داخلی، به صورت 

یک سوم تعرفه اینترنت بین الملل محاسبه می شود.
به گزارش ایسنا، تعطیلی مدارس در شرایط کرونایی 
به این منظور نبود که آموزش تعطیل است، بلکه بعد 
از مدتی و بدون هیچ درنگی کالس های آموزشــی و 
مجازی هم برای دانش آموزان و هم برای دانشجویان 
راه اندازی شد.  با ادامه دار شدن شرایط و روند صعودی 
کرونا در کشور و تصمیم اتخاذشــده مبنی بر ادامه 
تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها و به منظــور تداوم و 
پایداری یادگیری دانش آموزان و جلوگیری از ایجاد 
وقفه در آموزش آن ها، وزارت آموزش و پرورش کل 

کشور اقدام به راه اندازی اپلیکیشن "شاد" کرد.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- سال گذشــته درباره دسترسی به سامانه 
شاد گفته بود که تالش می کنیم مصوبات الزم برای 
رایگان شــدن همیشگی این شــبکه نیز اخذ شود. 
باوجود این، حسین فالح جوشــقانی -معاون وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات-  روز دوشنبه، هفدهم 
خردادماه اعالم کرد: سامانه دانش آموزی شاد در طول 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به منظور ارایه خدمات 
آموزشی به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار 
داشت، این ســامانه از ابتدای تیر سال جاری رایگان 

نیست.
وی افزود: به جای ارایه خدمات سامانه شاد بصورت 
رایگان، ســیم کارت های دانش آموزی با بسته های 
رایــگان در اختیــار دانش آموزان قــرار می گیرد تا 
براســاس آن دانش آموزان بتواننــد به کالس های 
درسی دسترسی پیدا کرده و خدمات آموزشی خود 
را دریافت کنند. ســامانه مورد اســتفاده برای ارائه 
خدمات آموزشی دانش آموزان از سوی وزارت آموزش 
و پرورش تعیین می شود و وزارت ارتباطات نقشی در 
آن ندارد. تاکنون این وزارتخانه تمام توان خود را برای 
ایجاد دسترسی با کیفیت و مناسب به این سامانه ها از 
جمله سامانه شاد به کار گرفته است و از این پس هم با 
هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، این همکاری را در 

قالب سیم کارت های دانش آموزی ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
دربــاره نحوه ارایــه این ســیم کارت ها گفت: طرح 
سیم کارت های دانش آموزی با قابلیت های مختلف 
و بســته های مورد نظر در معاونت فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطــات در حال تدوین اســت و با تکمیل 
فرایندهای مورد نیاز در این سیم کارت ها، اطالع رسانی 
الزم انجام می شود. از اول تیرماه تعرفه استفاده از این 
سامانه همانند تعرفه پیام رسان های داخلی، به صورت 

یک سوم تعرفه اینترنت بین الملل محاسبه می شود.
این در حالی اســت که روز گذشــته نیلوفر شرفی 
-مسئول شبکه آموزشی دانش آموز )شاد(- از استمرار 
شبکه شاد در تابستان خبر داده و گفته بود: دسترسی 
به شبکه شاد در سال گذشته براساس دستور رئیس 
جمهور رایگان بــود و در حال حاضر نیز براســاس 
»مصوبه مجلس شورای اسالمی« تا پایان سال ۱۴۰۰ 
این دسترسی رایگان اعالم شــده است. بنابراین در 
صورتی که خدمت خاصی بــه صورت غیررایگان به 
دانش آموزان عرضه شود، این موضوع را شفاف سازی 

و اطالع رسانی خواهیم کرد.

در اولیــن برنامه متخصصــان خارج از کشــور که از 
ســوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، 
۵ محصول از ســوی محققان ایرانی مقیم خارج برای 
سرمایه گذاران ارائه شد. در اولین رویداد مجازی برنامه 
متخصصان خارج از کشور که امروز به همت پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهران برگزار شد، ۵ فناور و محقق 
ایرانی مقیم خارج از طرح های خود در برابر ســرمایه 
گذاران دفاع کردند که به این شرح است:دکتر علیرضا 
مزینانی، دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه هوافضای 
پکن و مجری طرح "مبدل فوق هوشــمند پریز برق 
مبتنی بر یادگیری ماشین تحت رایانش ابری" گفت: 
نسخه اولیه این محصول با همکاری پژوهشکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف 
تولید شده است و طراحی و ساخت نمونه توسعه یافته 
این محصول را در دستور کار داریم.مزینانی با بیان اینکه 
نسخه اول این محصول مبتنی بر وای فای است، ادامه 
داد: نسخه دوم آن مبتنی بر فناوری GSM و نیازمند 
سیم کارت است.وی با بیان اینکه این مبدل ابزاری میان 
دستگاه های برقی و پریز برق اســت، اظهار کرد: این 

سامانه قادر است کلیه اطالعات و داده های برق مانند 
میزان ولتاژ، جریان و پاور را اندازه گیری و ذخیره سازی 
کند.مجری طرح، کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی 
را از مزیت های این مبدل نام برد و یادآور شد: با استفاده 
از نسخه اول این محصول ۵ تا ۱۰ درصد و با استفاده از 
نسخه دوم ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف برق صرفه جویی 
خواهد شد.این محقق، ایمنی، نظارت و کمک به افراد 
معلول و سالمند در بهینه سازی مصرف برق، امکان ایجاد 
بانک داده برای راه اندازی شهر هوشمند را از مزایای این 
محصول دانست و یادآور شد: برای کاربردی شدن این 
مبدل نیازی به تعویض پریزها نیست، بلکه کافی است با 
استفاده از دوشاخه هوشمند و وارد کردن آن در پریزهای 
قدیمی اقدام به بهینه سازی مصرف انرژی در خانه کرد. 
دکتر سارا پهلوان، مجری طرح با بیان اینکه این پروژه 
با عنوان "دستگاه تصویربرداری فلوئورسنت حین عمل 
جراحی" اجرایی شده اســت، در این باره توضیح داد: 
اکثر سکته های قلبی بر اثر گرفتگی عروق تغذیه کننده 
قلبی رخ می دهد و این دســتگاه امکان آشکارسازی 
عروق را فراهم می کند.وی ادامه داد: تا چندی پیش در 

عمل های جراحی مانند پیوند عضو، بای پس و برداشتن 
تومورها، جراحان امکان مشاهده در لحظه عروق خونی 
و جریان درون آنها را همزمــان با انجام عمل جراحی 
نداشتند و بیشتر بر اساس تجربه اقدام به انجام چنین 
اعمال جراحی می کردند.پهلوان اظهار کرد: در این راستا 
نیاز به دستگاهی است که جراح در حین عمل جراحی 
پیوند عروق، جریان خون را در ایــن عروق به صورت 
کیفی و کمی بررسی کند تا خطای پیوند کاهش یابد 
که تاکنون ۳ فناوری "سی تی اسکن"، "امواج فراصوت 
و ســونوگرافی" و "تصویربرداری فلوئورسنت" وارد 
اتاق های جراحی شدند که استفاده از سی تی اسکن، 
اثرات جانبی به دلیل اســتفاده از پرتوهای یون ســاز 
بر روی بافت ها دارد.مجری طــرح، با بیان اینکه امواج 
فراصوت و سونوگرافی، تصویر با کیفیتی از عروق به جراح 
ارائه نمی دهد، خاطر نشان کرد: روش فلوئورسنت یک 
فناوری جدید و پیشرفته ای است که می تواند تصاویر 
با وضوح باال و داده های کمــی و کیفی در حین عمل 
جراحی به پزشک ارائه دهد و به دلیل کاربرد لنز در آن 

استفاده از این روش کم هزینه است.

وزیر نفت معتقد است ایران به راحتی می تواند تولید نفت خود را 
روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه افزایش دهد، کارشناسان هم معتقدند 

که تحقق این امر نیازمند تغییر زیرساختها و شرایط خاصی است.
به گزارش ایسنا، اعمال تحریم ها نتوانست موجب تعطیلی تولید از 
میادین شود و توسعه میادین در قالب قراردادهای IPC و نگهداشت 
و افزایش تولید نیز ادامه پیدا کرد اما نمی توان این موضوع را نادیده 
گرفت که مانع تراشی ها موجب کاهش سرعت تولید شد اما آنطور 
که مسووالن بارها اعالم کردند آمادگی برای افزایش سریع تولید 
نفت بیشتر وجود دارد. زمانی که برجام اتفاق افتاد حتی بسیاری از 
کارشناسان نیز بر این باور بودند که ایران نمی تواند در زمانی کوتاه 
به تولید سابق بازگردد اما شاهد بودیم که توان فروش نفت از ۹۰۰ 
هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام 
طرح هایی که سال گذشته به افتتاح  رســید، بیش از ۱۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان بود که در سایه برجام به دست آمد. اکنون نیز شرایط 
نفت ایران وضعیت امیدوارکننده ای را دنبال می کند اما سوالی که 
به وجود می آید این است که آیا صحبت های اخیر بیژن زنگنه در 
واقعیت عملی هست یا خیر؟ او به تازگی از توانایی ایران برای افزایش 
تولید روزانه تا ۶.۵ میلیون بشکه نفت صحبت کرد و گفت این موضوع 

مساله ای است که عده ای موافق تحقق آن نیستند.
وی به دولت بعد توصیه کرد که اولویت نخست خود را افزایش تولید 
نفت و رساندن آن به مجموع تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه قرار دهد و 
تاکید داشت نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، می توان برای آن بازار 
پیدا کرد، عراق که هیچ گاه تولیدش از روزانه سه میلیون بشکه فراتر 
نمی رفت اکنون تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است و 

برایش بازار هم دارد!؟ آن وقت ایران نمی تواند برای افزایش تولید نفت 
خود بازار پیدا کند!؟ باید اراده داشت. برای انجام هر کاری اراده و تدبیر 
وجود داشته باشد موفقیت حاصل خواهد شد. طبق گفته وزیر نفت در 
موضوع افزایش تولید نفت اصل مهم مدیریت و فناوری است نه تامین 
تجهیزات، تجهیزات قابل تامین است و هم اکنون ۹۰ درصد تجهیزات 
مورد نیاز صنعت نفت در ایران ساخته می شود که با ۲۰ سال گذشته 
قابل مقایسه نیست. ما در وضعی هســتیم که ناچاریم برای تداوم و 

نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدام هایی انجام دهیم.

کارشناسان چه می گویند؟
مرتضی  بهروزی فر- کارشناس ارشد انرژی در این رابطه به ایسنا 

گفت: با توجه به حجم ذخایر نفتی  ایران، روی کاغذ این مساله امکان 
پذیر است اما برای تحقق عملی آن شرط و شروطی وجود دارد، اولین 
شرط این است که تحریم ها برداشته شــود، سپس امکان جذب 
سرمایه و تکنولوژی در باالترین سطوح به وجود آید، در این صورت 

است که می توانیم به این حجم از تولید برسیم.
وی افزود: در غیر این صورت و بدون دستیابی به تکنولوژی روز دنیا 
عمال تحقق این مساله مشکل است، به عبارت دیگر با توجه به ذخایر 
موجود این امکان وجود دارد اما شــرط رفع تحریم ها و استفاده از 
تکنولوژی روز دنیا برای افزایش تولید و نگهداشت تولید امری الزم 
و غیر قابل انکار است. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی در 
شرایط فعلی که تحریم هستیم این حرف درست نیست اما شاید 

منظور وزیر نفت این بوده که این مساله به شرطی امکان پذیر است 
که زیرساخت الزم برای ارتباط آزاد با شرکت های بزرگ دنیا به وجود 
آید و روابط ایران تنها منحصر به  چین و روسیه نباشد. بهروزی فر با 
اشاره به وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، اظهار کرد: ایران جایگاه 
اصلی خود را طی چند سال گذشته از دست داده است، زمانی دومین 
تولید کننده نفت اوپک بودیم اما االن بعد از عراق، عربستان، عمارات 
و کویت قرار داریم و برای اینکه به جایگاه قبلی بازگردیم الزم است 
تا اتفاقاتی رخ دهد. وی با بیان اینکه ایران باید بتواند اقداماتی انجام 
دهد تا میزان تولید خود را افزایش دهد و جایگاه قبلی خود را بدست 
آورد، گفت: قطعا این مســاله در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد اما 
اینکه بخواهیم حجم تولید را به میزان قبل از حضور ترامپ برگردانیم 
در طول ۶ ماه محقق خواهد شد و به راحتی می توانیم به تولید چهار 

میلیون بشکه در روز برسیم.

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خردادماه در حالی 
فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که این 
روزها اعداد ارقام میلیونی برای پرداخت یارانه از سوی 
کاندیداهای ریاســت جمهوری به مردم وعده داده می 
شود. به گزارش ایسنا، یکصدوبیست وچهارمین پرداخت 
یارانه های نقدی فردا همزمان با بیست ویکم خردادماه به 

حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
 در این بیش از ۱۰ ســال هــر ماه یارانــه نقدی برای 
خانوارهای ایرانی پرداخت شده، همواره با رقم ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان بوده اســت و با وجود نوسان هایی که در 
شاخص های اقتصادی ایجاد و تورم از تک رقمی تا باالی 
۵۰ درصد هم تغییر داشته مبلغ یارانه همواره ثابت باقی 

مانده است.
با این حال اعداد و ارقام متفاوت و چند برابری برای یارانه 

نقدی بارها و بارها پیرامون این جریان مطرح بوده است و 
هرگاه پای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به میان 
آمده یا جریان بررسی الیحه بودجه ساالنه در میان بوده 
مردم شاهد آن بودند که افراد به هر دلیلی دست به اعالم 

ارقام باال برای پرداخت یارانه نقدی می زنند.
این روزها در جریان انتخابات ریاست جمهوری موضوع 
یارانه نقدی از اهم مواضع اقتصادی کاندیداها در بیان 
اعداد و ارقام شان است؛ به طوری که یک کاندیدا می گوید 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش 
می دهد. کاندیدای دیگر یارانه ســه دهک پایین را یک 
 میلیونی می کند و یا دیگری می خواهد یارانه پنج دهک را 

پنج برابر کند.
اما هیچ کدام از این کاندیداها پایه و اساس مشخصی برای 
پرداخت یارانه های کالن که ظاهر جذابی هم دارد اعالم 

نکرده و به صراحت به مردم نگفته اند که چگونه تامین 
مالی می شود.

از ســویی این موضوع مطرح اســت که حتی اگر قرار 
باشد یارانه های میلیونی و چند صد هزار تومانی مدنظر 
کاندیداها منابع مالی مشــخص و تعیین شده ای هم 
داشته باشند ، باید به تصویب  مجلس برسد، آیا کاندیداها 
مطمئن هســتند که مجلس با این پیشنهاد موافقت 

می کند که وعده آن را به مردم می دهند؟
در هر صورت پرداخت یارانه های نقدی به ۷۸ میلیون 
ایرانی و عدم غربالگری نیازمنــدان و غیرنیازمندان و 
مبلغ آن سال هاست که از معضالت اقتصادی به شمار 
می رود و هیچ یک از دولت ها و مجلس ها نتوانســتند با 
وجود نقدهایی که در رابطه با آن وجود دارد اقدام موثری 

انجام دهند.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید همسایه غربی 
ایران ۲۰ میلیون گردشــگر از برنامه ساالنه خود عقب 
افتاده است. جالل ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: اقتصاد ترکیه در سال های گذشته بخش مهمی از 
درآمدزایی خود را حول محور گردشگری بنا کرده اما پس 
از شیوع کرونا و به دنبال کاهش جدی مسافرت ها، اقتصاد 

این کشور با آسیبی جدی مواجه شد.
وی با بیان اینکه ترکیه برای ســال ۲۰۲۱ برنامه ریزی 
کرده بود که پذیرای ۵۰ میلیون توریســت باشد، بیان 
کرد: در حال حاضر ترکیه حتی به ۳۰ میلیون گردشگر 
نیز راضی خواهد بود. در سال ۲۰۲۰ که اوج شیوع کرونا 
بود، تعداد کل گردشگرانی که به ترکیه رفتند تنها حدود 
۱۳ میلیون نفر بودند که این عدد یک سوم سال ۲۰۱۹ 
بود و رکودی جدی را در این زمینه برای ترک ها به ثبت 

رساند. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به کاهش 
جدی توریست های آلمانی و روسی در ترکیه، گفت: تنها 
از این کشورها حدود ۱۵ میلیون توریست در سال های 
قبل به ترکیه رفته بودند اما امروز این تعداد به پایین ترین 
حد خود رسیده است. در کنار آن کشورهای شرق آسیا 
به عنوان رقبای ترکیه در حوزه گردشگری برای به دست 

آوردن این بازار تالش می کنند.
ابراهیمی درباره میزان درآمد دولت ترکیه از محل ورود 
گردشگران خارجی نیز توضیح داد: ترکیه در سال ۲۰۱۹ 
حدود ۴۵ میلیون گردشگر خارجی را پذیرایی کرد. اگر 
درآمد میانگین هر توریست را ۲۰۰۰ دالر تخمین بزنیم، 
این کشور در یک سال ۹۰ میلیارد دالر از این حوزه درآمد 
داشت اما در دو سال گذشته با کاهش تعداد مسافران 
سقوطی عجیب در درآمدهای این بخش به دست آمده 

است. وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۹ هفت میلیون توریست 
از روسیه، پنج میلیون توریست از آلمان و دو و نیم میلیون 
توریست از انگلســتان به ترکیه رفته بودند اما شرایط 
به گونه ای پیش رفته که انگلستان امسال حتی مجوز 
حضور دو تیم فوتبال این کشور برای حضور در ترکیه را 
نیز صادر نکرد. فعاالن اقتصادی و صاحب نظران ترکیه 
معتقدند اگر در کوتاه مدت راه حلی برای کاهش سفرها 
 پیدا نشــود، اقتصاد ایران با بحران های متعدد رو به رو 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، از ماه های پایانی ســال ۲۰۱۹ که 
نخستین نمونه از ویروس کرونا در چین مشاهده شد، 
تمام کشورهای جهان با مشکل شیوع کرونا مواجه شدند 
و به منظور کاهش سرعت شیوع، سفرهای توریستی به 

شکلی قابل توجه کاهش یافت.

عرضه سامانه ای برای شناسایی اخبار جعلیشاد دیگر رایگان نیست

ایران به تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز می رسد؟

ترکیه ۲۰ میلیون گردشگر کم آورد!واریز یارانه در حاشیه وعده های میلیونی 
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جذب سرمایه در بورس
با شفاف سازی

اقدام مثبت 
سازمان بورس

اقدام ســازمان بورس برای 
منتشر کردن صورت های 
مالی تصویب شده سال ۹۹ 
اقدامی خوب و موثر در جهت 
شفاف سازی بیشتر است. از آنجاییکه که سازمان 
بورس به عنوان نماد شفافیت و تاالر شیشه ای به 
عنوان نماد امنیت مطرح است اینکه خود سازمان 
بورس بخواهد این اقدام را انجام دهد بسیار قابل 
توجه اســت. امروز ۵۷ میلیون سهامدار بورسی 
چشم شان به تاالر شیشــه ای برای شفاف سازی 

اقدامات است...

  عباس آرگــون، نایب رییس 
کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران 

  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی
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خریداران خودرو 
در انتظار مذاکرات 

و انتخابات

۷ میلیون ایرانی 
رمزارز خریده اند

سازمان   بورس   صورت های   مالی  تصویب  شده   سال   99  را  منتشر می کند

گام  بلند  بورس در مسیر شفافیت
صفحه3

صفحه3

38 هزار واحد 
مسکن مهر ناتمام ماند

مسکن مهر با پرونده ای باز به دولت سیزدهم تحویل داده می شود

روز گذشــته اگرچه دالر افت قیمت روز گذشــته 
را جبران کرد و با رشــد حدود ۳۰۰ تومانی در بازار 
عرضه شد، اما این تغییر نتوانســت بازار خودرو را 
به حرکــت در آورد و پرطرفدارهای ســایپا بدون 
تغییر قیمت در بازار عرضه شدند. به گفته فعاالن 
رفتار انتظاری حاکم در بــازار خودرو را می توان در 
رفتار خریداران خودرو نیز مشاهده کرد. بطوریکه 
خریداران در انتظــار نتایج مذاکــرات و انتخابات 
ریاســت جمهوری دســت از خرید کشــیده اند، 
 رفتاری که چندی اســت بازار خودرو آن را پیش 
گرفته است.  از جمله محصوالت سایپا که روز گذشته 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند، می توان به »شاهین«، 

»کوییکR«، »کوییک...

اتاق بازرگانی ایران می گوید با وجود آنکه آمار دقیقی 
از فعالیت ایرانیان در حوزه رمــزارز وجود ندارد اما 
به نظر می رســد حدود هفت میلیون ایرانی در این 
حوزه وارد شــده اند. با وجود آنکه دولت در ماه های 
گذشته تالش کرده الاقل در حوزه استخراج رمزارزها 
مجوزهایی صادر کند و این کار را به دو حوزه قانونی و 
غیرقانونی تقسیم بندی کند اما همچنان آمار دقیقی 
از تعداد ماینرهای فعال در ایران وجود ندارد و حتی با 
افزایش قطعی برق در فصل گرم امسال، انگشت اتهام 
به سمت آنها رفت. در کنار آن، با توجه به نبود متولی 
مشخصی برای رمزارزها، مشخص نیست مردمی که 
قصد ورود به این حوزه را دارند، پول خود را باید در 
اختیار چه صرافی قرار دهند و آیا اساسا دولت امکان 

نظارت بر این حوزه را...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس ٩٢٠٠ واحد رشد کرد
شاخص به یک میلیون و ١۶۶هزار واحد رسید

شاخص کل بورس تهران در ابتدای معامالت سه 
شنبه ١۸ خرداد ١۴٠٠ با رشــد ٩٢٠٠ واحدی 
به یک میلیون و ١۶۶ هزار و ۴۶٩ واحد رســید. 
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ١۸٣٢ واحد 

رشد کرد و به ٣۸۵ هزار و ۶۵۸ واحد رسید.
نمادهای وبملت، فارس، خودرو، رمپنا، وپارس و 

فملی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

دالر ٢۳ هزار و ۶٢٠ تومان شد
دالر در صرافی هــای بانکی )چهارشــنبه، ١٩ 
خردادماه( با ١٣٣ تومان افزایش نســبت به روز 
گذشته به رقم ٢٣ هزار و ۶٢١ تومان رسید. ایرنا، 
قیمت فروش یورو نیز در ساعت ١٣ و ١۵ دقیقه 
چهارشــنبه، ١٩ خردادماه  با ۸١ تومان افزایش 
نسبت به روز گذشته به رقم ٢۸ هزار و ۸۴۵ تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر ٢٣ هزار و ١۵٣ تومان 
و نرخ خرید هر یورو نیز ٢۸ هزار و ٢۷۴ تومان بود. 
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 
٢٣ هزار و ١٢۸ تومان و نرخ فروش آن ٢٣ هزار و 
٣٣۸ تومان اعالم شد.  همچنین نرخ خرید یورو 
در این بازار ٢۸ هزار و ١۶۶ تومان و نرخ فروش آن 
نیز ٢۸ هزار و ۴٢٢ تومان اعالم شد. همچنین در 
سامانه نیما در معامالت امروز، حواله یورو به قیمت 
٢۴ هزار و ۸۴۶ تومان فروختــه و حواله دالر به 
قیمت ٢٠ هزار و ۴٠٢ تومان معامله شد. دالر از 
هشتم خردادماه وارد کانال ٢٣ هزار تومانی شد و 

تاکنون در این محدوده نوسان داشته است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفت وگو با ایراسین مطرح کرد:

مــدل ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در حوزه محیط زیست؛ 

الگوی صنعت فوالد ایران
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره 
به فعالیت های شــرکت فوالد مبارکه در راستای 
حفظ و سیانت از محیط زیست اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه جزو اولین شــرکت هایی است که 
موفق به دریافت استاندارد ISO١۴٠٠٠ )شامل 
استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های 
زیست محیطی ( شده و روند سرمایه گذاری این 
شرکت در بحث محیط زیست به یک بنچ مارک 
برای صنعت فوالد تبدیل شده است. سید رسول 
خلیفه سلطانی در گفت وگو با ایراسین با بیان این 
مطلب در ادامه افزود: همچنین شرکت فوالدمبارکه 
روی مباحث زیست محیطی همچون فیلترینگ و 
کاهش آالیندگی های محیطی بشــدت در حال 
فعالیت است. پاالیش گرد وغبارها و فیلترینگ آنها، 
همچنین جلوگیری از نفوذ آالیندگی به آب های 
سطحی و عمیق و پاالیش پساب های کارخانه خود 
اقدام کرده و عمال در استاندارد خوبی از زاویه رعایت 

مسائل زیست محیطی قرار دارد.

بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد؛
صادرات در ســال ٩٩، ۱۵.۴ 

کاهش یافت 
بررسی آمارها نشــان می دهد صادرات گمرکی 
کشور در سال٩٩ با کاهش ١۵.۴درصدی نسبت به 
سال٩۸، به ٣۴میلیارد و ٩٩۸میلیون دالر رسیده 
است. بانک مرکزی در گزارشــی آمار صادرات و 
واردات گمرکی کشــور و همچنین بدهی های 
خارجی )تعهدات بالفعل( کشور را در اسفندماه 
٩٩ اعالم کرد. بر این اساس، ارزش کل صادرات 
در سال ٩٩ با احتســاب میعانات گازی با کاهش 
١۵.۴درصدی نسبت به سال ٩۸ به ٣۴میلیارد و 
٩٩۸میلیون دالر رسیده است. همچنین در اسفند 
٩۸، ٢میلیارد و ۷۷٣میلیون دالر برای ۸میلیون و 
۷٢۸هزار تن صادرات انجام شده است که در سال 
٩٩ با ٣۷درصد رشد به ٣میلیارد و ۸٠٠میلیون 
دالر در اســفندماه ٩٩ رسیده اســت. ارزش کل 
واردات در سال ٩٩، با کاهش ١١درصدی نسبت به 
سال ٩۸ به ٣۸میلیارد و ۸٩٣میلیون دالر رسیده 
است.  ارزش دالری واردات گمرکی کشور معادل 
۴میلیارد و ۵۷٢میلیون دالر در ازای ٢میلیون و 
٩١۸هزار تن بوده است که به بیشترین میزان خود 

طی ١٢ماهه سال ٩٩ رسیده است.
مقایســه این آمار در نسبت به ســال ٩۸ نشان 
می دهد کــه واردات در اســفند ٩٩ نســبت به 
اسفندماه ٩۸ با رشد ٢٠.۴۷درصدی به از ٣میلیارد 
۷٩۵ دالر برای واردات ٢میلیون ٩۶٢هزارتن به 

این میزان رسیده است.

اخبار

روز گذشــته اگرچه دالر 
افت قیمت روز گذشته را 
جبران کرد و با رشد حدود 
٣٠٠ تومانی در بازار عرضه 
شد، اما این تغییر نتوانست 
بازار خودرو را به حرکــت در آورد و پرطرفدارهای 

سایپا بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شدند.
به گــزارش اقتصادنیوز  بــه گفته فعــاالن رفتار 
انتظــاری حاکم در بــازار خودرو را مــی توان در 
رفتار خریداران خودرو نیز مشاهده کرد. بطوریکه 
خریــداران در انتظار نتایج مذاکــرات و انتخابات 
ریاســت جمهوری دســت از خرید کشــیده اند، 
 رفتاری که چندی اســت بازار خودرو آن را پیش 

گرفته است.
  از جمله محصوالت ســایپا که روز گذشته مورد 
ارزیابی قرار گرفتــه اند، می توان به »شــاهین«، 
»کوییــکR«، »کوییــک معمولــی«، »تیبــا 

صندوقدار«، »تیبا٢« و »ساینا« اشاره کرد.
نوسان قیمت دالر از یک سو و انتظار برای مشخص 

شدن نتیجه مذاکرات موجب شــد تا بازار با رکود 
شدید روبرو شود، بطوریکه بازار روزها را با معامالت 
بسیار اندک ســپری می کند. روندی که به اعتقاد 

فعاالن بازار خودرو تا پایان انتظار برای اعالم نتایج 
مذاکرات و ایجاد ثبات در نــرخ دالر تداوم خواهد 

داشت.

 »R براساس ارزیابی بازار روز گذشــته »کوییک
بدون تغییر و با قیمت ١۵۷ میلیون تومان در بازار 
عرضه شــد. مدل معمولی این خــودرو نیز تغییر 
قیمتی نداشت و با قیمت ١۵١ میلیون تومان قیمت 

گذاری شد.
براســاس ارزیابی صورت گرفته »ســاینا« نیز که 
روزگذشته در بازار رشد یک میلیونی قیمت داشت 
و روز گذشته بدون تغییر و با قیمت ١۴۴ میلیون 

تومان معامله شد.
 خانواده تیبا نیز روز گذشته بدون تغییر قیمت در 
بازار عرضه شدند. براســاس ارزیابی های صورت 
گرفته »تیبــا٢« معمولی در بازار بــا قیمت ١٣۶ 
میلیون عرضه شــد، »تیباصندوقــدار« نیز ١٢۸  

میلیون تومان قیمت خورد.
از ســوی دیگر با رصد بازار خودرو می توان گفت 
که براســاس قیمت های جدید اعالمی از ســوی 
شرکت های خودروساز قیمت شاهین نیز به ٢٩١ 
میلیون تومان رســید. به گفته فعاالن بازار خودرو 
هنوز قیمت بازاری این خودرو مشــخص نیست و 
این افزایش تنها به قیمــت کارخانه ای این خودرو 

باز می گردد.

رصد بازار خودروهای داخلی؛

خریداران خودرو در انتظار مذاکرات و انتخابات

اردکانیان:
 صادرات برق را کاهش دادیم

وزیر نیرو گفت: امسال علی رغم پیش بینی هابی 
که داشــتیم با چند وضعیت غیرمتعارف مواجه 
شدیم که یکی گرمای زودرس بود و در فروردین 

و اردیبهشت چندین درجه افزایش دما داشتیم.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با قطعی برق 
در روزهای اخیر اظهار داشت: ما امسال علی رغم 
پیش بینی هایی که داشــتیم بــا چند وضعیت 
غیرمتعارف مواجه شــدیم؛ یکــی از آنها گرمای 
زودرس بود که فروردین و اردیبهشــت چندین 
درجه افزایش دما را تجربه کردیم و این به معنای 

استفاده زودهنگام از وسایل سرمایشی بود.
وی افزود: همچنین خشکســالی و سال آبی کم 
نسبت به سال گذشته، موجب شد کاهش ظرفیت 
برق آبی داشته باشیم؛ از ۷٣ هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده حرارتی با توجه به عمر نیروگاه ها و ارتفاع 
استقرار نیروگاه ها، توان خروجی کاهش داشت. وزیر 
نیرو ادامه داد: بخشی از این موضوع نیز مربوط به 
رمزارزها بود، اعالم شد ١٠ درصد انرژی تولیدی رمز 
ارزها در ایران است و ماینرهای مجاز تا پایان فصل 
گرما همکاری کردند و خاموش شدند؛ مجموع این 
موارد باعث شد در ٣٠ اردیبهشت با اوج باری مواجه 
شدیم که سال قبل در اواخر خرداد و سال قبل تر در 
تیرماه اتفاق افتاده بود. اردکانیان تاکید کرد: در بحث 
جابجایی بار با صنایــع و دارندگان بارهای تجاری 
توافق شد و با مصرف کنندگان برق به امضا رساندیم 

تا به جای آن با برق ارزان تر جبران شود.

گروسی:
 می توانیم اقداماتمان را به صورت 

دوجانبه با ایران ادامه دهیم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت و گو 
با یک شبکه قطری با بیان اینکه تهران باید به یک 
سری سؤاالت پاسخ دهد، گفت که آژانس می تواند 

اقداماتش را به صورت دوجانبه با ایران ادامه دهد.
رافائل گروسی در این خصوص گفت: »آن پیشرفتی 
را که با ایران در خصوص چند موضوع به دنبالش 
بودیم، نتوانستیم محقق کنیم«. گروسی ادامه داد: 
»چیزی که تا این لحظه بسیار مهم است این است 
که ما می توانیم اقداماتمان را به  صورت دوجانبه با 
ایران ادامه دهیم«. مدیرکل آژانس بین الملی انرژی 
اتمی همچنین اظهار داشــت که در مرحله آتی، 
آژانس نیازمند یک سری پاسخ به سؤال هایی است 
که برای تهران مطرح کرده است. این اظهارات در 
حالی بیان شده است که شبکه »بی بی سی« اخیرا 
گزارش داد، در جلسه فصلی مفصل شورای حکام که 
از روز دوشنبه هفته جاری تا روز جمعه )٢١ خرداد 
ماه( ادامه خواهد داشــت، برنامه هسته ای ایران، 
یکی از دستورکارهای آژانس است. مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته )١٠ خردادماه(، 
دو گزارش فصلی خود را برای ارائه به نشست این 
هفته شورای حکام آژانس منتشر کرد که یکی از آن 
گزارش ها مربوط به راستی آزمایی اجرای برجام در 
ایران می شد و گزارش دیگر نیز درباره چند موضوع 
باقیمانده پادمانی که مورد اختالف ایران و آژانس 
بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید 
فصلی خود مدعی شده بود ایران از ارائه توضیحات 
الزم درباره ذرات اورانیوم کشف شده در چند سایت 
این کشور خودداری کرده است. جلسه روز دوشنبه 
شورای حکام پشت درهای بسته برگزار شد و آن طور 
که در برخی گزارش ها آمده، برخــی از ٣۵ عضو 
این شورا به واسطه شــیوع بیماری کرونا از طریق 

ویدئوکنفرانس در نشست حاضر شدند.

عراقچی:
 مذاکرات به نقطه ای رسیده که برخی 

مسائل کلیدی هنوز باقی مانده
ســید عباس عراقچی، با اشــاره به نشــت خود با 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: امروز 
)چهارشنبه ١٩ خرداد ماه( در کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی، توضیحات مفصلی از آخرین وضعیت 
مذاکرات وین ارایه دادم، نمایندگان محترم نیز سواالت 
و دغدغه هایی داشتند که پاسخ ها و توضیحات الزم را 
خدمتشان ارایه کردم. مذاکره کننده  ارشد کشورمان 
در وین افزود: هر بار بعد از پایــان مذاکرات خدمت 
نمایندگان می رسم و این ناشی از تعامل بسیار خوب با 
نمایندگان است، در این جلسات نکاتی مطرح می شود 
که برای ما روشنگر است و به پیشرفت مذاکرات کمک 
می کند. عراقچی در ادامه اظهار کــرد: مذاکرات به 
نقطه ای رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز در آن 
باقی مانده و باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. ما 
هفته آینده دور جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد  
و امیدواریم که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته 
باشیم ولی درباره اینکه دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، 

قضاوت زود است.

اخبار
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دبیر انجمن همگن قطعه سازی ضمن اشاره به مجموع 
٣۵ دوره طرح فروش خودروسازان بزرگ با آمار ثبت نام 
بیش از ۴٢ میلیون متقاضی، حجم تقاضاهای کاذب 
را زمینه ســاز ایجاد رانت ١٢٠ هزار میلیــارد تومانی 
مابه التفاوت قیمت خودرو در بــازار و کارخانه و تزریق 
سود ۷٠ هزار میلیارد تومانی مسقیم به جیب واسطه ها 
و دالالن در ســال ١٣٩٩ دانسته و معتقد است که این 
موضوع علتی جز قیمت گذاری دستوری ندارد. آرش 
محبی نژاد در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در سال 
گذشته در خالل تقریبا ٢٠ دوره برگزاری طرح فروش 
ایران خودرو و ١۵ دوره فروش ســایپا با مجموع عرضه 
۵۷۵ هزار دستگاه خودرو از خرداد ماه تا دی ماه ١٣٩٩ و 
ثبت نام ۴٢ میلیون و ۷٠٠ هزار نفر در این طرح ها  ایجاد 
شده است، اظهار کرد: این حجم از تقاضا کاذب در حالی 
شکل گرفته که نیاز بازار خودرو در ایران بین یک تا یک 

میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه در سال برآورد شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ضمن 
تاکید بر اینکه این حجم از تقاضا، قطعا تقاضای مصرفی 
نیست، تنها دلیل شکل گیری آن را شکاف عمیق قیمت 
بازار و کارخانه و حاشیه سود بازار اعالم کرد و گفت: این 
حاشیه سود در محصوالت ایران خودرو بین ۶٠ تا ١٢٠ 
درصد در ماه های مختلف، متفاوت بوده و در محصوالت 
سایپا نیز قریب به ۴۵ درصد باالترین میزان بوده است. 
در مجموع ســال ١٣٩٩، مابه التفاوت قیمت درب 
کارخانه و بازار قریب به ۷٠ هزار میلیارد تومان بوده و 
در کل دوره فروش خودرو با حاشیه بازار زیاد، از زمانی 
که قیمت گذاری دستوری عامل شــکاف بازار شده 
است، ١٢٠ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت دو قیمت 
ایجاد شده است که جیب تولیدکننده )خودروساز و 
قطعه ساز( وارد نشده است. وی افزود: تعداد محدودی از 
مردم نیاز واقعی به خرید خودرو ارزان  قیمتی که تقریبا 
نصف قیمت بازار بوده است، داشته اند و در این طرح ها 
شذکت کرده اند اما بخش عمده ای از این حجم تقاضا 
بیش از ۴٢ میلیون نفری، افرادی خوش شانس بوده اند 

که ر این التاری ها برنده شده و به نحوی فروخته اند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان 
اینکه بخشی از اعمال زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد 
تومانی به خودروسازان کشور، نتیجه قیمت گذاری 
دستوری و شکاف بازار بوده است، گفت: تمام مشکالت 
زنجیره تامین در بحث ادامــه فعالیت های خود این 
اســت که نمی توانند مطالبات خود را از خودروساز 
دریافت کنند و از سویی سرمایه در گردش خودروساز 
نیز با ادامه روند فعلی، در قالب زیان های انباشته از بین 
خواهد رفت؛ نتیجه هم این می شود که مردم عادی 
و نیازمند خودرو بایستی قیمت بازار آزاد را بپردازند 
)چند بار در این التاری شرکت کند و قرعه به نامش 
نیفتد( و تولیدکننده هم که از این سود بی منفعت مانده 

است؛ لذا شکاف بازار رانتی است که همانطور اشاره 
شد تنها در سال گذشته ۷٠ هزار میلیارد تومان و در 
مجموع ١٢٠ هزار میلیارد تومان به جیب واسطه های 
خوش شانس رفته است که در بخت آزمایی ثبت نام 
خودرو برنده شــوند. محبی نژاد تصریح کرد: چناچه 
قیمت گذاری دستوری نباشد، قطعا قیمت کارخانه 
کمی افزایش می یابد اما از سوی دیگر به سبب افزایش 
تولید و عرضه )با واقعی شدن قیمت ها، میزان نقدینگی 
و سرمایه در گردش خودروســاز و قطعه ساز افزایش 
و تولید و عرضه بیشتر خواهد شــد و تولید و عرضه 
به صرفه تر خواهد بود( و همچنیــن حذف تقاضای 
کاذب،  قیمت بازار ارزان تر خواهد شد و در جایی این 
دو قیمت بهم خواهند رسید. با ریزش تقاضای کاذب، 
خودرو به دست مصرف کننده واقعی که نیاز به خودرو 
دارند خواهد رسید و در اینصورت عالوه براینکه هم 
تولیدکننده و هم مصرف کننده رضایت دارند، کیفیت 
هم ارتقا خواهد یافت و مجموعه حاکمیت نیز منافع 

خود خواهد رسید.

صنعت خودروسازی از دولت سیزدهم چه 
انتظاراتی دارد؟

وی افزود: بنابراین اصالح شیوه قیمت گذاری خودرو 
و قطعات آن و واقعی شــدن قیمت ها، ضروری ترین 
کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد و می تواند 
از جمله انتظارات از دولت آینده رســیدگی به این 
مهم باشــد. در این راســتا انجمن های قطعه سازان 
خودرو سراسر کشور انتظاراتی از رئیس جمهور آینده 
دارند که از جمله آن های می توان به سیاست گذاری 
و حمایت راهبردی به جــای تصدی گری دولتی در 
مدیریت صنعت یا نظارت بر صنعت خودرو براساس 

شاخص های اقتصادی و بنگاه داری اشاره کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در این رابطه، 
اظهار کرد: بر اساس بیانه ای که انجمن های استانی 
قطعه سازان خودرو سراسر کشور ارائه کرده اند، امروزه 
صنعت قطعه سازی کشــور عالوه بر تحمل عوارض 
تحریم و کرونا، با بحران های داخلی و مشکالت خود 
تحریمی و همچنین تعدد مراکز سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری دست وپنجه نرم می کند اما با این وجود 
به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده و 
از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می کنند. از این رو در 
آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از 
رییس جمهور آینده کشور انتظار دارد که تصدی گری 
دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به 
سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و 
در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون 
اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرد و امور 

غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

رییس جمهوری با بیان اینکه در این انتخابات جفاهای 
فراوانی شــد که بدترین آن جفای به خود نظام اســت، 
گفت: نمی توانیم با افکار عمومی و با حضور مردم شوخی 
کنیم باید مردم را به طور واقعی به انتخابات دعوت کنیم. 
»حسن روحانی« صبح چهارشنبه در جلسه هیات دولت با 
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ٢۸ خرداد، بر لزوم 
رعایت اخالق تاکید کرد و گفت: متاسفانه در این روزها 
بحث اخالق صدمه جدی دیده اســت. آغاز اخالق همان 
راستگویی، وفای به عهد و عدم تحریف حقیقت ها است. 
وی ادامه داد: عجیب اینکه واقعیت ها را تحریف می کنیم. 
واقعیت ها و آنچه که روی زمین اســت، اجرا و عمل شده 
است. اگر خدای ناکرده ناصحیح گفته شود، اذهان مردم 
را به گونه ای مشوش می کند که نسبت به اصل نظام دچار 
تردید  شوند. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه انتخابات 
بسیار مهم اســت ولی از انتخابات مهمتر، اخالق است، 
اظهار داشت: هدف غایی اسالم و انقالب اسالمی اخالق 
است. بخشی از مردم ساالری هم اخالق است. نمی توانیم با 
افکارعمومی و با حضور مردم شوخی کنیم. ما باید مردم را 

به طور واقعی به انتخابات دعوت کنیم.

بدترین جفا در این انتخابات به خود نظام شد
روحانی با بیان اینکه واقعیت ها را به مردم گفته و تشریح 
کنیم، تصریح کرد: همه جا باید مردم ساالری حاکم باشد؛ 
از آغاز تا پایان انتخابات، از روز اعالم تا تنفیذ و تحلیف، از 
روز ثبت نام تا روزی که رای خوانده می شود، همه  جا باید 
نقش مردم واقعی و پررنگ باشد. وی افزود: اینکه می گویم 
مردم باید احساس امید بکنند و از نظام و کشورشان دفاع 
کنند، باید ببینند که نظام هم ارزش اسالمی و واقعی آنچه 
که قانون گفته برای آنها قائل است و این مسئله بسیار مهمی 
است. رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در این انتخابات 
جفا و ظلم های بسیار بدی شد، خاطرنشان کرد: یک مورد 
از جفاها را مقام معظم رهبری در زمینه احراز صالحیت ها 
اشاره فرمودند که مسئله مهمی بود. ایشان هم دستور دادند 
جبران شود، حاال جبران شود یا نه، مسئله دیگری است. 
اما در این انتخابات جفاهای فراوانی شد. به نظر من بدترین 

جفا در این انتخابات جفای به خود نظام است.  

اگر بگوییم کاری نشده، یعنی ملت کاری نکرده 
است

به گفته روحانی، اگر در ۴٢ سال گذشته نقض قانون، فساد 
و زیر پا گذاشتن حقوق، رعایت نکردن مصالح بود و اگر همه 
اقدامات برخالف مصلحت جامعه و کشور باشد، برای چه 
انقالب کردیم؟  وی اضافه کرد: بعد از انقالب از یک دوره که 
بگذریم که آن، دوره امام )ره( بود و حکومت شکل خاصی 
داشت، ریاست جمهوری و نخست وزیری هر کدام یکسری 
وظایف داشتند. بعد از اصالح قانون اساسی که اختیارات 
اجرایی در اختیار رییس جمهور قرار داده شد، ما پنج دوره 

داشتیم. رییس جمهور با بیان اینکه از یک طرف به نظام 
ظلم و از یک طرف به مردم ظلم می شود، ابراز داشت: اینکه 
ما می گوییم در هشت سال هیچ کاری نشده، به مردم ظلم 
می کنیم. صنعت، کشاورزی دست مردم است، بسیاری 
از زیرساخت ها و فضای مجازی دست مردم است. اگر ما 
می گوییم کاری نشــده یعنی ملت کاری نکرده است در 

حالی که این ملت کار عظیم و بزرگی انجام داده است.  

چرا به ملت توهین می کنیم 
روحانی با طرح این سوال که چرا به ملت توهین می کنیم، 
بیان کرد: الاقل بگوییم این چهار میلیون کشــاورز یا ١۵ 
میلیون کارگرف کار خوبی انجام دادند. الاقل بگوییم چهار 
میلیون کاسب کار درستی انجام دادند. فقط می گوییم بد 
بوده است بخش بزرگی از کار کشور، در اختیار بخش های 
مهم جامعه و مردم ما است. وی با اشاره به ظلم و جفایی 
که در این انتخابات به کارگزاران نظام شده است، یادآور 
شــد: وقتی ما می گوییم دولت، دولت یک نفر و اینهایی 
که دور این میز هستند، نیست. صدها هزار نفر در سراسر 
کشور مدیر، کارشــناس، کارمند همه با هم، میلیون ها 
نفر هستند که کنار هم قرار می گیرند و دولت را تشکیل 
می دهند. رییس دولت تدبیر و امیــد ادامه داد: وقتی ما 
توهین می کنیم، یعنی به میلیون ها نفر توهین می کنیم. بر 
چه مبنایی توهین می کنیم؟ الاقل آمار باید درست باشد. 
وقتی ما می گوییم چقدر در بانک ها پول گذاشــته شده، 
وقتی این آمار را طوری می گوییم که از کل نقدینگی کشور 
خیلی بیشتر است، این آمار دروغ است. وقتی می گوییم 
رشد اقتصادی در این هشت ســال صفر بوده، آمار دروغ 

است. ما که نمی توانیم دروغ بگوییم.

مشخص شد همه جا خوب است غیر از دولت 
روحانی با بیان اینکه حاال حقیقت را می توانیم قلب یا پشت 
و رو کنیم اما واقعیت را که نمی توان برهم زد، عنوان کرد: 
آیا می توانیم بگوییم کارخانه نیست؟ اگر ١۷ طرح بزرگ 
پتروشیمی در سال ٩٩ افتتاح کردیم، می توان این را منکر 
شد و بگوییم پتروشیمی افتتاح نشده است؟ اگر هزاران 
کیلومتر جاده و راه آهن افتتاح شده، سدهای طرح مهم در 
طول همین یکی، دو سال اخیر افتتاح شده، آیا می توانیم 
بگوییم افتتاح نشده است. بعد بگوییم هیچ کاری انجام 

نشده است. این حرف را بر چه مبنایی می گوییم؟
وی با تاکید بر رعایت انصاف گفت: البته در این انتخابات 
مشخص شد که فقط دولت است که ایراد دارد و بخش های 
دیگر از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشــخیص 
مصلحت خوشبختانه خوب و سالم هستند و مشکل فقط 
دولت است که ایراد دارد که در این انتخابات آن هم حل 
خواهد شد. البته انتخابات هم نباشد دوره ما تمام می شود 
دولت بعدی می آید، این هم درست می شود و کل کشور 

درست می شود.  

معاون گمرک ایــران اظهار داشــت: ترانزیت خارجی 
خودروهای ســواری دارای پالک و شماره گذاری شده 
در مناطــق آزاد البته به غیر از خودروهای ســاخت یا 
برند آمریکایی یا خودروهایی با برندهای المبورگینی، 
فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی پس از انجام ثبت 
آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مابین مناطق 
آزادتجاری- صنعتی بالمانع اســت. مهرداد ارونقی در 
گفت و گو با ایلنا اشــاره به تفاهمات جدید بین گمرک 
ایران و مناطق آزاد   اظهار داشت: براساس تفاهمنامه ای 
که بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  با پلیس راهور 
منعقد شد؛ ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای 
پالک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد البته به غیر 
از خودروهای ســاخت یا برند آمریکایی یا خودروهایی 
با برندهای المبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی 
و بوگاتی پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه 

شورای عالی مابین مناطق آزادتجاری- صنعتی بالمانع 
است و گمرگ ایران هماهنگی الزم را در این خصوص 
انجام می دهــد. وی ادامه داد: باتوجه بــه نظریه تاریخ 
اسفندماه ســال ٩۷ معاونت حقوقی رییس جمهور در 
خصوص لزوم ثبت سفارش و کاال به مناطق آزاد، با امعان 
نظر به مصوبه فروردین ماه سال ٩۷ هیات وزیران اعالم 
شده واردات کاال از خارج کشور به مناطق آزاد و مبادالت 
بازرگانی بین مناطق یاد شــده از تکلیف ثبت سفارش 
موضوع و مصوبه گفته شده خارج است و مصوبه یاد شده 
ناظر بر واردات کاال از مناطق مذبور و سایر موارد ورودی 
به داخل کشور است که الزام به اقدام در این خصوص در 
نامه اردیبهشت ماه سال جاری معاونت امور حقوقی و 
مجلس وزارت اقتصاد ابالغ شده است. طبق آن محقق 
شده ترانزیت خارجی کاال با مناطق آزاد ویژه اقتصاد از 
مبدا سایر مناطق آزاد یا مبادی ورودی کشور بدون نیاز به 

ثبت سفارش و صرفا براساس ثبت آماری کاال انجام شود.
وی ادامه داد: سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
باید کلیــه اطالعات کاالی وارده به صــورت برخط در 
اختیار گمرک قرار دهند. معاون گمرک ایران با اشاره 
به توافقی که امروز بین مناطــق آزاد و گمرک و بانک 
مرکزی صورت گرفته گفت: توافقات انجام شــده بین 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی درباره 
رفع تعهد ارزی کاالهای وارده از خارج کشور به مقاصد 
مناطق ویژه اقتصادی در چارچوب ابالغیه تیرماه سال 
٩۸ و اصالحیه های بعدی بانک مرکزی است. وی افزود: 
برای رفع مشکالت تسویه ارزی کاالهای وارده به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شده گمرکات اجرایی مستقر 
در مناطق آزاد و گمرک ایران همکاری الزم برای تعیین 

ارزش استنباطی کاالهای وارده را انجام دهند.

وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در این توافقنامه 
اظهار داشت: با توجه به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مقرر 
شــده حقوق ورودی مواد اولیه خارجی پرداخت شــده 
واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد ویژه اقتصادی 
پس از صادرات و رعایت مقررات مربوطه استرداد شود. 
همچنین گمرک ایران همکاری های الزم برای افزایش 
تعداد ردیف تعرفه های کاالیی مجاز همراه مسافر را به 
عمل آورد. وی ادامه داد: همچنین مقرر شده ورود اطالعت 
قبوض انبار کاالهای وارده به مناطق آزاد توسط سازمان 
مسوول منطقه در سامانه گمرک ایران و یا در سامانه خاص 
مناطق با ایجاد ارتباط سامانه ای انجام شود. معاون گمرک 
ایران گفت: درباره مهلت توقف کاالها در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی قرار است فعال براساس مصوبات ابالغیه از سوی 
عالی شورای امنیت ملی اقدام و جلسات کارشناسی برای 

جلوگیری از انباشت کاال برگزار شود.

دبیر انجمن همگن قطعه سازی مطرح کرد

حجم تقاضاهای کاذب خودرو زمینه ساز رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی
روحانی:

در این انتخابات به نظام جفا شد/ به ملت توهین نکنید

ترانزیت خارجی خودروهای پالک مناطق آزاد بجز برندهای آمریکایی آزاد شد

 استرداد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مناطق آزاد پس از صادرات  

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد اندک قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهارشنبه، ۱۹ خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۶۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه بهار 

آزادی پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون 
و ۷۹ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۷۷ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۸۹ دالر و ۳۲ سنت فروخته شد.  قیمت سکه در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون 

تومان بود که به تدریج، روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. اما از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت در کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده است.

استان ها

بانک ها
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میری گفت: بنابر آمار گمرک در فروردین بیش از ۱۶ 
تن زعفران صادر شده که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال ماقبل بیش از ۳ برابر رشد داشته است.
غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران از 
ثبات قیمت زعفران در بازار خبــر داد و گفت: هم 
اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان است.

میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران  را ۴۵ هزار 
تومان و حداکثر ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعالم کرد .

وی با اشــاره به اینکه روند عادی صادرات در حال 
انجام است، افزود: گر چه آماری از میزان صادرات 
زعفران در اردیبهشت نداریم، اما تا پایان فروردین 
بیش از ۱۶ تن زعفران صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد ۳ برابری داشته است.
میری درباره آینده صادرات طالی سرخ بیان کرد: 
بارها اعالم کرده ایم که اگر مشــکالت از ســر راه 
صادرات زعفران برداشته شود، صادرات رونق خواهد 
گرفت.این مقام مسئول با بیان اینکه ۴۷ کشور هدف 
صادراتی در نیمه دوم سال به ۶۴ کشور رسیده است، 
گفت: با روی کارآمدن دولت جدید و رفع مشکالت 
پیمان سپاری، مشکل بازگشت ارز، یکسان سازی 
نرخ ارز و اختالف قیمت ارز سامانه نیما با بازار آزاد 
باید ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکننده ارز را به داخل 

کشور آورد.
وی افزود: شــرایط باید به گونه ای باشد که بتواند 
ارز را در بازار آزاد به قیمت روز بفروشــد چرا که در 

شــرایط فعلی صادرکننده ریسک قابل توجهی را 
متحمل می شود . به عنوان مثال در ۴ ماه گذشته 
که زعفران صادر می شد، تفاوت نرخ ارز سامانه نیما 
با بازار آزاد ۳۰۰ تــا ۴۰۰ تومان بود، درحالیکه هم 
اکنون به ۳ هزار تومان رسیده است که با اختالف 
۱۰ برابری قیمت، صادرکننده ۶۰۰ میلیارد تومان 

متضرر شده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: در شرایط 
کنونی که قیمت زعفران پایین است، از این رو باید 
به سمتی رویم که با افزایش صادرات و توسعه صنایع 
تبدیلی، قیمت زعفران به نرخ منطقی خود برسد 
چرا که به رغم افزایش هزینــه های تولید، قیمت 
زعفران نسبت به ۲ سال گذشته تغییری نداشته 
است.میری با اشــاره به تاثیر خشکسالی بر تولید 
زعفران بیان کرد: با توجه به کمبود بارش و شرایط 
خشکسالی، استمرار این روند منجر به کاهش تولید 

می شود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران در پایان قیمت 
کنونی زعفران را تابع عواملی همچون خشکسالی، 
کم آبی، گران بــودن کود، کارگــر و آب بر بودن 
کشاورزی اعالم کرد و گفت: قیمت پایین زعفران 
انگیزه کشاورزان برای کشت جدید یا به کارگیری 
برخی اقدامات برای افزایــش تولید را کاهش داده 
است؛ چرا که با وجود گرانی هزینه های تولید و ثبات 
نرخ از سال ۹۸ به رغم دیگر کاالها، قیمت زعفران 

حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد باید رشد کند.

جذب سرمایه در بورس با شفاف سازی
عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران 

اقدام سازمان بورس برای منتشر کردن صورت های مالی تصویب شده سال ۹۹ اقدامی خوب و موثر در جهت شفاف سازی بیشتر است. از آنجاییکه که سازمان بورس به عنوان نماد شفافیت و تاالر شیشه ای به عنوان نماد امنیت مطرح 
است اینکه خود سازمان بورس بخواهد این اقدام را انجام دهد بسیار قابل توجه است. امروز ۵۷ میلیون سهامدار بورسی چشم شان به تاالر شیشه ای برای شفاف سازی اقدامات است و این قدم نشان می دهد سازمان بورس می خواهد از 
اعتماد مردم برای ارتقاء عملکرد خود به نحو احسن بهره برداری کند. هنگامی که خود سازمانی که متولی امر است به استقبال شفافیت برود مسلم است که سهامداران آن با اعتماد بیشتری در این بازار سرمایه گذاری خواهند کرد. بازار 
سرمایه ماهیتی دارد که نیاز به شفاف سازی دارد. این اقدام می تواند تاثیر بسیار زیادی در هدایت سرمایه از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد داشته باشد. هرچند شفافیت بر فراز و فرود بورس تاثیری نخواهد داشت اما شفاف 
سازی اقدامی است که می تواند از بی اعتمادی اخیر به بازار سرمایه تا حدودی بکاهد. فراز و فرود بورس سازوکار مختص خود را دارد و باید دید برنامه های ارایه شده توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آیا در حد وعده و حرف 
خواهد ماند یا خاصیت اجرایی نیز دارد.بنابراین بازار سرمایه با اقداماتی نظیر شفاف سازی پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری و پس از مشخص شدن رئیس جهور آینده با برنامه های حمایتی می تواند به روزهای خوب خود بازگردد. 
به طور حتم بازار سرمایه از نگاه و رویکرد رئیس جمهور آینده تاثیر خواهد پذیرفت. خوشبختانه تمام کاندیداها نگاه حمایتی به بازار سرمایه دارند و اگر این نگاه ها و وعده ها در حد حرف باقی نماند می توان به آینده بورس امیدوار بود. 

البته بازار سرمایه نیازمند برنامه های بلندمدت بر بستر اعتمادسازی است. تجربه نشان داده در بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه که سرمایه ۵۷ میلیون سهامدار را در خود جای داده است برنامه های مقطعی و کوتاه مدته راه به جایی 
نمی برد. همچنین برخی صحبت ها و وعده ها به التهاب در بازار منجر می شود که در وضعیت فعلی بورس باید با احتیاط بیشتری در این رابطه اظهارنظر کرد.

اقدام مثبت سازمان بورس
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

یکي از الزامات رقابت سالم، دسترسي همه مشارکت کنندگان بازار سرمایه به اطالعات شفاف است اما از آنجاییکه که فعالیت بازار بورس ایران بر اساس شرایط اقتصادی و واقعیت های موجود نیست بنابراین انتشار صورت های مالی هم 
می تواند تنها روی کاغذ موثر واقع شود. البته شاید جو روانی ای که از انتشار این صورت ها ایجاد می شود تا حدودی بر تعیین ارزش شرکت ها موثر باشد اما نمی تواند مرجع قابل اعتمادی برای سهامداران باشد. 

انتشار صورت های مالی در شرایط عادی فعالیت بازار سرمایه موجب می شود تا ارزش واقعی شرکت های فعال در بورس دقیق تر مشخص شود و تغییراتی بر روی افزایش سهم ها خواهد داشت اما در ایران تمام افزایش و کاهش سهام 
بر اساس بازارسازی ها و فعالیت حقوقی ها انجام می شود و در بازار سرمایه قیمت سهم ها از شرایط اقتصادی تبعیت نمی کنند. بنابراین تنها می توان به جو روانی ایجاد شده این اتفاق برای مدت زمان کوتاهی امید داشت.

فضای بورس کشور آیینه تمام نمای اقتصاد است و انتشار صورت های مالی قدمی مثبت در راستای شفاف سازی فعالیت هاست اما این مهم در شرایطی تحقق خواهد یافت که شرایط بازار سرمایه عادی باشد. در دوسال گذشته تاکنون 
برخی قیمت ها پس از افزایش سرمایه به قیمت های کف خود و حتی بیشتر از کف خود کاهش یافتند که این شرایط اصال قابل قبول نیست. شرایطی ایجاد شده است که در یک سال اخیر تمام مدعیان بورسی هیچ اظهارنظری برای 

شاخص بورس نداشته و امروز چشم اندازی برای بازار بورس و شاخص وجود ندارد. 

در حالــی رئیــس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار از انتشــار 
صورت هــای مالــی تصویب 
شده سال ۹۹ ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار در راســتای 
ارتقای شفافیت برای مشاهده عموم خبر داد.  نایب رییس 
کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد 

است که اقدام سازمان بورس برای منتشر کردن صورت های 
مالی تصویب شده سال ۹۹ اقدامی خوب و موثر در جهت 
شفاف سازی بیشتر اســت. عباس آرگون گفت: امروز ۵۷ 
میلیون سهامدار بورسی چشم شان به تاالر شیشه ای برای 
شفاف سازی اقدامات است و این قدم نشان می دهد سازمان 
بورس می خواهد از اعتماد مردم برای ارتقاء عملکرد خود به 
نحو احسن بهره برداری کند. یک کارشناس اقتصادی در این 
رابطه می گوید: یکي از الزامات رقابت سالم، دسترسي همه 
مشارکت کنندگان بازار سرمایه به اطالعات شفاف است اما 
از آنجاییکه که فعالیت بازار بورس ایران بر اســاس شرایط 

اقتصادی و واقعیت های موجود نیست بنابراین انتشار صورت 
های مالی هم می تواند تنها روی کاغذ موثر واقع شود. میثم 
مهرپور افزود: فضای بورس کشور آیینه تمام نمای اقتصاد 
است و انتشــار صورت های مالی قدمی مثبت در راستای 
شفاف سازی فعالیت هاست اما این مهم در شرایطی تحقق 

خواهد یافت که شرایط بازار سرمایه عادی باشد.
در همین راستا محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، انتشار عمومی این گزارش ها را به عنوان 
یک تصمیم مهم از سوی سازمان بورس به منظور شفافیت 
اعالم کرد و گفت: همان طور که  پیش ازاین تصمیم گرفته 

بودم، در راستای ارتقای شفافیت، صورت های مالی سازمان 
برای نخســتین بار برای عموم مردم و فعاالن بازار منتشر 
خواهد شــد. بدین ترتیب در چنــد روز آینده صورت های 
سازمان برای اولین بار منتشر خواهد شــد و از این طریق 
فعاالن بــازار، نهادهای مالی، اشــخاص حقیقی و حقوقی 
می توانند گزارش سازمان عملکرد آن را مشاهده کنند. با این 
اقدام، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند هر نهاد عمومی 
دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت کند، عملکرد مالی اش 
در عملکرد دید و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت و در 
این ساختار بر میزان شفافیت بازار سرمایه افزوده خواهد شد.

سازمان   بورس   صورت های   مالی  تصویب  شده   سال   ۹۹  را    منتشر می كند

گام  بلند  بورس در مسیر شفافیت
شایلی قرائی
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در حالی دو دوره ۴ ساله دولت 
روحانی در حال اتمام است که 
هزاران واحد مسکن مهر یا به 
اتمام نرسیده اند و یا خریدار 
ندارند. در حال حاضر با گذشت 
۱۴ سال از آغاز ساخت پروژه مسکن مهر در حال حاضر 
احداث ۸ هزار واحد هنوز به پایان نرسیده، حدود ۳۰ هزار 
واحد درگیر پرونده های حقوقی و ۲۵ هــزار واحد فاقد 
متقاضی هستند. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
می گوید: دولت فعلی به معنای واقعی با بخش مســکن 
قهر بوده و کاری از پیش نبرده است. قلی خسروی افزود: 
اگر توجه کافی به بازار مسکن و ساخت و ساز و البته تولید 
مســکن وجود داشــت این حجم از افزایش قیمت ها را 
در بازار مسکن شاهد نبودیم. مسکن مهر نیز قربانی بی 
توجهی دولت در سالهای اخیر شــده است.مسکن مهر 
مجتمع های مسکونی هستند که ساخت شان در دولت 
محمود احمدی  نژاد رئیس  جمهور وقت آغاز شد. در واقع 
هدف از این طرح خانه  دار کردن اقشار کم درآمد بود. اما 
گاه ساخت و ساز این دسته از مسکن ها با مشکالتی مواجه 
بوده که زمان ساخت و تحویلشان را طوالنی کرده است. 
اما مسکن مهر که از ســال ۸۸ آغاز و قرار شد ۲ میلیون و 
۲۲۰ هزار واحد مســکونی به متقاضیان تحویل دهد، در 
پایان دوازدهمین سال اجرای آن، همچنان با بیش از ۳۰ 
هزار واحد تکمیل نشده، با پرونده ای باز به دولت سیزدهم 
تحویل داده می شود. حمایت نکردن های آخوندی از این 
طرح سبب شد تا احتماالً ۴ دولت درگیر آن شوند. هر چند 
که دولت دوازدهم مدعی است پرونده مسکن مهر تا پایان 
این دولت بسته می شود، اما شــواهد نشان می دهد این 
ادعا نیز احتماالً مانند سایر وعده های دولت های یازدهم و 
دوازدهم عملی نخواهد شد.در همین رابطه معاونت مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازیدر رابطه با تاخیر در تحویل 

واحدهای مسکن مهر اعالم کرده است که تحویل بخش 
قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر در دولت های نهم 
و دهم بدون تامین خدمــات زیربنایی و روبنایی از جمله 
مدرسه، مرکز بهداشــتی، نبروی انتظامی، فضای سبز و 
… انجام شد، تأکید کرده است: دولت یازدهم و دوازدهم 
عالوه بر تامین خدمات زیربنایــی و روبنایی واحدهای 
تحویل شده در دولت های قبل و قابل سکونت کردن این 
واحدها، تاکنون یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکن مهر 
)معادل ۶۷ درصد از کل واحدهای برنامه مسکن مهر( دیگر 
از واحدهای این طرح را تکمیل و به متقاضیان تحویل داده 
است.مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران در این رابطه به "کسب و کار" گفت: مسکن 
مهر که سنگ بنای آن اوایل سال ۸۶ زده شد توانست در 
ابتدای امر بر جو روانی بازار تاثیر بگذارد. قلی خسروی افزود: 
در آن زمان بانک های خصوصی که تازه تاسیس بودند با 

اقدامات خود در رابطه با خرید خانه ها و زمین ها بر گرانی 
در بازار مسکن دامن زدند که این طرح توانست تا حد بسیار 
زیادی بر جو روانی ایجاد شــده در بازار غلبه کند. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران در رابطه با عدم پیشرفت 
پروژه های مسکن مهر در چند ســال اخیر گفت: دولت 
فعلی به معنای واقعی با بخش مسکن قهر بوده و کاری از 
پیش نبرده است. اگر توجه کافی به بازار مسکن و ساخت و 
ساز و البته تولید مسکن وجود داشت این حجم از افزایش 
قیمت ها را در بازار مسکن شاهد نبودیم. مسکن مهر نیز 
قربانی بی توجهی دولت در سالهای اخیر شده است.به گفته 
قلی خسروی، در دو سال اخیر با آمدن محمد اسالمی، وزیر 
وقت مسکن و شهرسازی کمی به بخش مسکن و تولید آن 
توجه شده است. به دلیل بی توجهی های اخیر بحران در 
بازار ایجاد شده و کاستن از این مشکالت زمان طوالنی نیاز 
دارد. بازار مسکن بازاری نیست که بتواند آنی و فوری خود 

را با تغییرات و حواشی اخبار سیاسی و اقتصادی منطبق 
کند. بنابراین نیاز به برنامه و زیرساخت دارد. مصطفی قلی 
خسروی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که در دو سال اخیر 
با روی کار آمدن محمد اسالمی کلید خورده است باید از 
تجربیات مسکن مهر بهره ببرد. درست است که مسکن مهر 
قربانی بی توجهی ها شد اما طرح خوبی بود که توانست در 
زمان خودش در بازار مسکن اثرات مثبتی داشته باشد. باید 
در ساخت مسکن ملی اهتمام ویژه ای وجود داشته باشد 
تا به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود. طرح های بسیاری 
در بازار مسکن مطرح شده اند که باید دید کدام یک می 
توانند نقطه ای امید را در جهت کاستن از مشکالت در این 
بازار روشن کنند. متاسفانه با وجود اجرای مسکن ملی در دو 
سال اخیر هم شاهد توفیق ویژه ای در این طرح نبوده ایم که 
جا دارد مراحل جرایی آن هر چه زودتر انجام شود تا مردم 

بتوانند نتایج آن را در بازار مسکن لمس کنند. 

مسکن مهر با پرونده ای باز به دولت سیزدهم تحویل داده می شود

38 هزار واحد مسکن مهر ناتمام ماند
هشدارهای حقوقی به خریداران به دلیل مکان یابی نامناسب خانه ها 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر اجرایی سندیکای کنسرو ایران گفت: با کاهش 
عرضه داخلی ماهی تن تا یک ماه آینده، تولیدکنندگان 
تن ماهی به اجبار باید نیاز خــود را از طریق واردات 
تامین کنند که با توجه به نرخ ارز، افزایش قیمت این 

کاال قطعی است.
محمد میررضوی در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه 
ماه هاست قیمت تن ماهی تغییر نداشته است، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادی مردم و کاهش قدرت 
خرید آن ها تولیدکنندگان تن ماهی ماه ها است که 
قیمت تولیدات خود را افزایش نداده اند.وی ادامه داد: 
افزایش قیمت کاال برای تولیدکننده بدون توجه به 
شــرایط اقتصادی مردم به معنی از دست دادن بازار 
فروش اســت.میررضوی آخرین قیمت تعیین شده 
توسط سندیکا برای تن ماهی را از ۱۸ تا ۳۰ هزار تومان 
بر اساس نوع و کیفیت آن عنوان کرد.وی یادآور شد: 
حفظ این قیمت در حالی است که برخی از مواد اولیه 

تولید مانند روغن و کارگری و ... افزایش داشته است.

میررضوی پیش بینی کرد: بــا توجه به قطعی بودن 
افزایش قیمت ماهی تن در ماه آینده که اصلی ترین 
ماده اولیه تولید تن ماهی اســت، دیگر حفظ قیمت 
برای تولیدکنندگان امکان پذیر نباشد. به گفته وی؛ 
تولیدکنندگان ماهی تن را از دو منبع  داخلی و خارجی 
تامین می کنند، اما با توجه به اینکه تا چند هفته آینده 
منابع داخلی کاهش می یابد بیشتر منبع تامین ماهی 

وارداتی خواهد بود.
میررضوی تصریح کرد: به دلیل تحریم ها نرخ تمام 
شــده ارز برای واردات ۲۷ تا ۲۸ هــزار تومان تمام 
می شود. دبیر اجرایی سندیکای کنسرو ایران با توجه 
به دلیل عنوان شده افزایش قیمت تن ماهی را در ماه 
آینده قطعی دانست. میررضوی میزان افزایش قیمت 
را تا ۱۵درصد عنوان کرد.وی گفت: تنها در صورتی 
قیمت در تن ماهی افزایش نمی یابد که بانک مرکزی 
تصمیم به کمک و حمایت الزم برای تامین ارز واردات 

ماهی تن بگیرد.  

در حالی که ســتاد ملی مقابله با کرونــا، هنوز مصوبه ای 
مبنی بر لغو ممنوعیت تور ترکیه صــادر نکرده، اما برخی 
آژانس های خدمات مســافرتی اقدام به انتشــار تبلیغات 
تور ترکیه کرده اند.ستاد ملی مقابله با کرونا سه شنبه ۱۷ 
فروردین امسال مصوبه »ممنوعیت برگزاری تورهای ترکیه« 
و در عین حال »بال اشکال بودن انجام پروازهای عادی« به 
این کشور را به دلیل افزایش ابتالء به کرونا در این کشور به 
دستگاه های ذی ربط شامل وزارت گردشگری و سازمان 
هواپیمایی کشوری ابالغ کرد.با این حال برخی آژانس ها 
از اجرای این ابالغیه ســر باز می زدند که با نظارت بیشتر 
سازمان هواپیمایی کشــوری و وزارت گردشگری، برخی 
آژانس های متخلف از ادامه فروش تورهای ترکیه خودداری 
کردند.مقصود اسعدی ســامانی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی دهم خرداد ماه امسال در گفت وگویی با تاکید 
بر اینکه فروش تور به ترکیه همچنان ممنوع است، اظهار 
داشت: ممنوعیت فروش تور و پکیج سفر به ترکیه برداشته 
نشده؛ اما معموالً مسافرانی که اقدام به خرید بلیت هواپیما 
از یک آژانس مسافرتی می کنند درخواست رزرو هتل هم 
از آنها دارند. بنابراین ممکن است آژانس ها عالوه بر فروش 
بلیت خدماتی مانند ترانسفر فرودگاهی، رزرو هتل و… را 
هم به آنها ارائه دهند.اسعدی سامانی درباره تعداد پروازهای 
ایران و ترکیه گفت: در هفته بیش از ۳۰ پرواز بین دو کشور 
انجام می شود.اگرچه تا کنون در روزهای اخیر ستاد ملی 

مقابله با کرونا مصوبــه ای در خصوص رفع این ممنوعیت 
نداشته اما بار دیگر برخی آژانس های گردشگری اقدام به 
انتشــار چراغ خاموش تبلیغات تورهای ترکیه در فضای 
مجازی یا حتی پیامکی کرده اند.حسن خوشخو مدیرکل 
نظارت بر دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره قانونی یا غیر قانونی بودن تبلیغات تورهای 
ترکیه از سوی برخی آژانس های گردشگری گفت: بر اساس 
آئین نامه مصوب هیئت دولت، وظیفه نظارتی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری بر این دفاتر، صرفاً در حیطه فروش 
بلیت پروازهای داخلی و خارجی است.وی افزود: اینکه آیا 
دفاتر خدمات گردشگری، تور، هتل، ترانسفر فرودگاهی 
یا خدمات دیگر به مشتریان ارائه می دهند یا نه، در حیطه 
وزارت گردشگری است.د ر همین ارتباط، حرمت اهلل رفیعی 
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با اشاره 
به متوقف نشدن پروازها به ترکیه گفت: این ممنوعیت ستاد 
ملی مقابله با کرونا، شامل پروازها نمی شود؛ اما مسافران به 
این کشور، در کجا باید اقامت کنند؟ آیا خودشان می توانند 
هتل یا ترانسفر از فرودگاه به شهر را تهیه کنند؟وی ادامه داد: 
اگر با اسم تور مشکل دارید، اصالً اسم آن را تغییر دهید؛ این 
مصوبه ستاد کرونا کارشناسی نیست؛ وقتی پروازها انجام 
می شود، مگر می شود فکری برای اقامت مسافران نکرد؟ به 
نظر من کرونا با گردشگری هوشمندانه و مراقبت های الزم 

شیوع پیدا نمی کند.

رئیس اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش تهران با تاکید بر 
اینکه زمان همراهي دولت از اصناف فرا رسیده است گفت: 
در بیشتر اوقات مسئولیتي که باید دولت به عهده بگیرد، 
اصناف پیشــقراول بوده و قبول زحمت کرده اند. زمان 
همراهي دولت فرا رسیده است تا اصناف را از پرداخت 
مالیات ۹۹ معاف کند. هیچ درآمدي در سال ۹۹ با وجود 
تعطیلي هاي بســیار به وجود نیامده، دولت مي داند و 

اشراف دارد پس به ناحق مالیات نگیرد.
مهدي ملک زاده، رئیس اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش 
تهران با تاکید بر لزوم حمایت نظــام و دولت از ملت در 
برابر گراني ها و سختي ها بیان داشت: مردم غیور و صبور 

ایران طي سال هاي پر از بحران که پس از انقالب به وجود 
آمد، از جنگ ۸ ساله و دفاع مقدس- حوادث غیر مترقبه، 
سیل، زلزله و حمایت هاي مادي و معنوي، تحریم هاي 
سخت و گران- افزایش ارز و تبعات ناشي از آن و تحمل 
مصائب کرونا و هزینه هاي سنگیني که این بیماري بر 
خانواده ها تحمیل کرد را به دوش کشیدند. اینها همه به 
معني همراهي و حمایت مردم از نظام و دولت شان است. 
مردم ۴۰ سال همکاري کردند و امروز نظام و دولت مردم 
را حمایت کند. ملت مي توانند در گراني ها زنده بمانند و 
تحمل کنند، شرایط سخت امروزي توان نفس کشیدن 

را از مردم گرفته، دولت و نظام صداي مردم را بشنود.

خام فروشي سنگ بايد متوقف شود

افزایش 1۵ درصدی از ماه آینده

گران شدن تن ماهی قطعی است

نایب رئیس شورای ملی زعفران:

صادرات زعفران ۳ برابر شد

رئیس آژانس ها: غیرقانونی نیست

بازگشت بی سروصدای تبلیغات تور ترکیه
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كشــاورزی ديجيتال بــا تالش 100 شــركت 
دانش بنيان توسعه يافت

100 شرکت دانش بنیان به حوزه کشاورزی دیجیتال ورود کرد تا فناوری ها 
به گسترش کشاورزی مدرن در کشور کمک کند. شاید ندانیم که اینترنت 
اشیا نقشی موثر در شکل گیری کشــاورزی دیجیتال دارد. یک فناوری 
نوظهور و نوین که اساس کشاورزی را تغییر داده است. کشاورزی هوشمند 
به معنای اســتفاده از فناوری های اطالعاتی و داده ها برای بهینه ســازی 
سیستم های پیچیده کشاورزی است.در این نوع از کشاورزی، کشاورزان 
می توانند از تلفن های هوشمند و تبلت ها برای دسترسی به داده هایی در 
مورد وضعیت خاک و گیاهان، زمین، آب و هوا، اســتفاده از منابع، نیروی 
انسانی، بودجه و غیره استفاده کنند.این روش می تواند دقت و سرعت کارها 
را افزایش دهد و شیوه های نوین و مبتنی بر فناوری ها را جایگزین شیوه 
های سنتی، زمان بر و خســته کننده کند. البته در ایران هنوز کشاورزی 
سنتی به قوت خود پابرجا اســت؛ اما با تالش 100 شرکت دانش بنیان و 
با حمایت ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مدل از کشاورزی در حال 
گسترش یافتن است.شرکت سامانه های هوشمند کشاورزی والی یکی از 
این مجموعه ها است که دستگاه هوشمند پاکسازی گل زعفران را تولید 
کرده است. مجموعه هوش آب خوان صنعت البرز هم شرکت دیگری است 
که با تولید سامانه پایش رطوبت خاک و گیاه برای آبیاری هوشمند بر پایه 
)IOT( به این حوزه ورود کرده اســت.فناوری آوید نت، فرا سنجش افزار 
پردیس، هوبر آریا تک، دانش تدبیرآسیا، مشاوره مهندسی سیستم های 
اطالعاتی صنعت یار، ارزش آفرینان کوهســتان جنوبی، به روز اندیشان 
پارسی گل، پالیز گستر ویرا، شبکه ایرانیان هوشــمند تمدن سبز، کیانا 
فردوس شهر، آوش ایده بهسان، صدرا تجارت سروش و طبیعت دوستان 
نوین کشت پالیز از دیگر شرکت های فعال این حوزه هستند که محصوالتی 
چون پکیج هوشمند چاه کشاورزی، نود سنسوری بیسیم اینترنت اشیاء 
در کشاورزی، نرم افزار طراحی شبکه های آبیاری، امداد کشاورز )سامانه 
مشاوره و ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان خبره(، سیستم اتوماسیون و 
کنترل واحد های کشاورزی، طراحی، پیاده سازی و هوشمندسازی گلخانه 
های کشاورزی، ساختمان های مسکونی، تجاری و دامپروری، سامانه آنالین 
رویدادهای کشاورزی و سامانه تخصصی عرضه مجازی گل و سایر ملزومات 
گل و گیاه را ارائه کرده اند.شبکه ایرانیان هوشمند تمدن سبز، کیانا فردوس 
شهر، آوش ایده بهســان، صدرا تجارت ســروش، طبیعت دوستان نوین 
کشت پالیز، پرواز یاران سیرنگ، کیمیا گستر بارثاوا، فضا پایه کشتیار، بوم 
نگاران هوشمند امید و پیشگام پویای آوا تک هم برخی دیگر شرکت های 
این حوزه هستند که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

فعالیت های خود را توسعه داده اند.

صدور نامه معافيت بيمه ای دانش بنيان ها آنالين شد
صدور نامه های معافیت حق بیمه قراردادهای دانش بنیان، از سوی مرکز 
شــرکت های دانش بنیان به صورت آنالین درآمد.خدمات بیمه ای مرکز 
شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری از 
تنوع قابل توجهی برخوردار است. یکی از این خدمات، معافیت حق بیمه 
قراردادهای دانش بنیان، است.بر اساس قانون در قراردادهای منعقد شده 
توسط شرکت های تجاری، بخشی از حق بیمه تامین اجتماعی باید توسط 
شرکت پرداخت شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای 
تسهیل این موضوع، یک تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی منعقد کرد.

طی تفاهم صورت گرفته، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تأیید معاونت 
برســند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معــاف خواهند بود. این 
خدمت می تواند بار مالی ناشــی از هزینه های قراردادهای مختلف کاری 
را برای شــرکت های دانش بنیان کاهش دهد. زیرا برخی اوقات سهم حق 
بیمه پرداختی، بسیار باال است و مبالغ قابل توجهی را در بر می گیرد.پس از 
فعال شدن این خدمت، فعاالن دانش بنیان استقبال شایانی از آن به عمل 
آوردند. با توجه به اینکه برخورداری از این معافیت نیازمند اخذ نامه تاییدیه 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، متقاضیان برای دریافت 
تاییدیه باید حضوراً مراجعه می کردند.با توجه به این که مرکز شرکت های 
دانش بنیان تقریباً تمام خدمات خود را به صورت آنالین ارائه می کند. این 
خدمت را نیز به صورت آنالین عرضه کرد.با هدف تســریع فرآیند ارزیابی 
و صدور نامه معافیــت از ضرایب حق بیمه قراردادهــا، از این پس فرآیند 
ارزیابی و صدور این نامه ها به صورت برخط و در سامانه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان انجام می شود.کلیه شرکت های 
دانش بنیان می توانند در سامانه reg.daneshbonyan.ir  و در صفحه 
کاربری خود به تصویر نامه ها دسترســی داشــته باشند.بررسی اصالت 
نامه های معافیت نیز از طریق اسکن بارکد دو بعدی درج شده در پایین هر 
pub.daneshbonyan.ir/verify/ نامه و تطابق با سرنشانی اینترنتی
ssi قابل انجام اســت.عالقه مندان برای اطــالع از جزئیات این خدمت و 
سایر خدمات ویژه شــرکت های خالق و دانش بنیان می توانند به سامانه 
daneshbonyan. اینترنتی مرکز شــرکت های دانش بنیان به آدرس

isti.ir مراجعه کنند.

گوگل رقيبان كوچكترش را به اندرويد راه داد
گوگل تسلیم فشار رقیبان شد و به آنها اجازه خواهد داد برای این که موتور جست و 
جوی پیش فرض در دستگاههای اندرویدی در اروپا باشند، به رایگان رقابت کنند.
این اقدام از سوی گوگل که بزرگترین موتور جست و جوی جهان است در حالی 
انجام می گیرد که اتحادیه اروپا در نظر دارد سال میالدی آینده مقرراتی را معرفی 
کند که گوگل، آمازون، اپل و فیس بوک را وادار می کند شرایط فعالیت برابری را 
برای رقیبانشان تضمین کنند.سیستم عامل اندروید گوگل در حدود چهار پنجم 
تلفنهای هوشــمند جهان وجود دارد. این غول فناوری آمریکایی در سال ۲01۹ 
اعالم کرد رقیبان باید از طریق یک مناقصه پول پرداخت کنند تا بتوانند در صفحه 
انتخابی ظاهر شوند که کاربران از طریق آن می توانند موتور جست و جوی مورد 
عالقه شان را انتخاب کنند.گوگل پس از این که به دلیل استفاده غیرمنصفانه از 
اندروید برای تحکیم برتری موتور جســت و جوی خود با جریمه ۴.۲۴ میلیارد 
یورویی )۵.1۶ میلیارد دالری( کمیســیون اروپا در سال ۲01۸ روبرو شد، تغییر 
رویه داد.اولیویه بثل، یکی از مدیران گوگل در یک پست وبالگ نوشت: ما اکنون 
تغییرات نهایی را در قسمت Choice Screen انجام می دهیم که شامل رایگان بودن 
مشارکت برای انتخاب شدن به عنوان موتور جست و جوی منتخب کاربران است. 
ما همچنان شمار موتورهای جست و جوی پیشنهادی در این قسمت را افزایش 
می دهیم. این تغییرات در سپتامبر اجرایی خواهند شــد.گوگل اعالم کرد پنج 
موتور جست و جوی محبوب در اتحادیه اروپا بنا بر آمار استات کانتر که شامل خود 
گوگل هم می شود، به ترتیب تصادفی در باالی صفحه انتخاب موتورهای جست و 
جو نمایش داده می شوند و هفت موتور جست و جوی دیگر در پایین صفحه قرار 
خواهند گرفت.بر اساس گزارش رویترز، گوگل پیش از این به چهار رقیب که در 
مناقصه های جداگانه برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتخاب شده 

بودند، اجازه می داد در صفحه اندروید نمایش داده شوند.

اخبار

فراخوان حضور دستگاههای دولتی در الکامپ اعالم شد
سازمان نظام صنفی رایانه ای برای حضور دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ فراخوان داد.در این اطالعیه آمده است: نمایشگاه تخصصی الکامپ مانند سنوات قبل پذیرای حضور 

دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی برای ارائه آخرین دستاوردهای آنها در حوزه فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی خواهد بود.در شرایط کنونی و با توجه به تبعات شیوع کرونا، موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، 
اقتصاد دیجیتال، خدمات متنوع آنالین، آموزش و بهداشت مجازی و … در دستگاه های دولتی به طور جدی پیگیری می شود و نمایشگاه تخصصی الکامپ می تواند جایی برای ارائه دستاوردها و نتایج آن باشد. در الکامپ 

۱۴۰۰ نهادها و دستگاه های دولتی در سالنی مستقل تجمیع نخواهند شد و آنها می توانند در کنار بخش خصوصی در سالن های مختلف حضور داشته باشند.

نائب رئیــس کمیســیون 
بالک چین و رمزارز سازمان 
نصر با بیــان اینکه مصرف 
برق صنعت ماینینگ یک 
درصد تولید برق کشــور 
است و خاموشی های کشــور ارتباطی به ماینینگ 
ندارد، گفت: برای تمام تجهیزات ماینینگ هزینه 
شده و اینها می توانستند کاالیی را تولید کنند که در 
اقتصاد تحریمی به کشور ما کمک کند و فشار ارزی 
را کاهش دهد، اما سوء مدیریت دودی را بلند کرده 

که چشمان کشور را می سوزاند.
امید علوی با بیان اینکه مصرف انرژی رمزارزها در 
دنیا را خیلی دقیق نمی توان اندازه گیری کرد، گفت: 
مصرف انرژی رمــزارز را از روی قدرت پردازش یا 
هش ریت شبکه محاسبه می شود. با تخمین زدن 
مقدار هش ریت و تعداد دســتگاه هایی که در دنیا 
وجود دارد، میزان مصرف برق شــبکه بیت کوین 
را محاســبه می کننــد. از آنجایی که بیشــترین 
ماینینگ رمــزارز مربــوط به بیت کوین اســت، 
 معموال مالک مصرف برق هــم مصرف بیت کوین 

است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر هش ریت شــبکه 
بیت کوین حدود 1۸0 اگزاهش اســت و تخمین 
می زنیم که حدود 1۴ هزار مگاوات ســاعت یا 1۴ 
گیگاوات ساعت مصرف شــبکه بیت کوین در دنیا 
باشــد، البتــه  در حداکثر حالت ممکــن اگر این 
دستگاه ها نسل دوم یا چیپست های ۲۴ نانومتری و 
1۶ نانومتری باشند، درصورتی که چیپ ست هایی 
که اکنون تولید و استفاده می شوند ۷ و ۵ نانومتری 
است، بنابراین در بدترین حالت، مصرف کل شبکه 

بیت کوین 1۵ هزار مگاوات  است.
این فعال حوزه رمزارز درباره سهم ایران از صنعت 
ماینینگ توضیح داد: در ایران عدد ماینینگ قانونی 
۳00 مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم 
۳00 مگاوات در نظر بگیریم، مجموع اســتخراج 
حدود ۶00 تــا ۷00 مگاوات می شــود و از لحاظ 
درصدی بین ۴ تا ۵ درصد کل شــبکه بیت کوین 
را می توان برای ایران در نظــر گرفت. این عدد در 
دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست. ما ۶0 هزار 
مگاوات تولید برق داریم و ۶00 مگاوات، یک درصد 
این مصرف اســت، بنابراین مشــکل قطعی برق و 
خاموشی های کشور چه در زمستان و چه تابستان با 
این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی های کشور 

ارتباطی به ماینینگ ندارد.
علوی با بیان اینکه سوءمدیریت را گردن کوتاه ترین 
دیوار یعنی ماینینگ می اندازند، گفت: در پنج سال 
گذشته هیچ سرمایه گذاری جدی در حوزه انرژی 
در کشور انجام نشده و این هم به دلیل سوءمدیریت 

اســت. بدهی بخش خصوصی و بخش نیروگاهی 
کشور پرداخت نشــده، نیروگاه ها مستهلک شدند 
و نتوانستند تعمیرات اساســی انجام دهند. تمام 
اینها دست در دست هم داده و تولید برق در کشور 

کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو از اتفاقاتی که در چند سال 
گذشته افتاده از جمله تحریم ها و گران شدن نرخ 
ارز که بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار داده بود، 
اســتفاده کرد و تولید برق را افزایش نداد. در این 
مدت، ظرفیت اسمی ما که ۷0 هزار مگاوات بوده و 
ظرفیت عملیاتی که ۶0 هزار مگاوات بوده به شدت 
کاهش پیدا کرده است. در دو سال گذشته بارندگی 
خوب بود و صنایع تعطیل بود، اما امســال صنایع 
جان گرفتند و بارندگی کم شــد، به همین دلیل 

کشور با مشکل قطعی برق مواجه شد.
نائب رئیس کمیسیون بالک چین و رمزارز سازمان 
نصر خاطرنشان کرد: هر سال باید طبق برنامه های 
توسعه کشــور، افزایش مصرف برق را بین ۵ تا ۷ 
درصد در نظــر بگیریم اما وزارت نیــرو تولید برق 
را به اندازه افزایش مصرف بــرق افزایش نداده و به 
همین دلیل االن با خامــوش کردن صنایعی مانند 
استخراج و صنایع پرمصرف، سعی می کنند جلوی 
خاموشــی ها را بگیرند. در زمستان هم از خاموش 

کردن معابر و صنعت ماینینگ استفاده کردند.
علوی گفت: صنعت ماینینــگ را خاموش کردند، 
صنعت گران ناامید شدند اما در مقابل کسانی که به 

دلیل خاموشی چراغ ها و ایجاد ناامنی، در جاده ها و 
خیابان ها تصادف کردند و جانشان را از دست دادند، 
در مقابل افرادی که در خیابان مورد دزدی و ضرب و 
شتم قرار گرفتند، چطور می توانید پاسخگو باشید؟ 
متاسفانه در کشور نظارت و بازرسی دقیقی صورت 
نمی گیرد، در آن صوت مسووالن وزارت نیرو باید به 

خیلی از این سواالت پاسخ می دادند.
وی با اشــاره به مصوبه هیات دولت در 1۳ مرداد 
1۳۹۸ برای رســمی کردن صنعــت ماینینگ در 
ایران، بیان کرد: این مصوبه بندهای بدی داشت که 
تبعاتش را امروز می بینیم. نرخ صادراتی قرار دادن 
برای حامل های انرژی صنعت ماینینگ، چه گاز و 
چه برق، برای وزارت نیرو انحصار ایجاد کرد و با باال 
تعریف شــدن قیمت برق، زمینه زیرزمینی شدن 
صنعت ماینینگ فراهم شــد. ما بارها در مقاالت و 
نشست های مختلف اعالم خطر کردیم که صنعت 
استخراج زیرزمینی می شــود اما هیچکس گوش 
نکرد و امروز شاهدیم که سرمایه گذاری های بزرگ 
در کشور انجام نمی شود و به کشورهای همسایه، 
روسیه، قزاقستان و ترکمنستان می رود و کشور از 

این نعمت جدید بی بهره می ماند.
نائب رئیس کمیسیون بالک چین و رمزارز سازمان 
نظام صنفی رایانــه ای ادامه داد: امیــدوارم دولت 
جدید از دید بازتری برخوردار باشــد، ما می بینیم 
که رئیس جمهوری اعالم می کند که دستگاه های 
ماینینگ چهار ماه خاموش باشند. صنعت استخراج 

دو ماه در زمســتان خامــوش بود، چهــار ماه در 
 تابستان. کدام صنعت با شش ماه خاموشی می تواند

 دوام داشته باشد؟
علوی با بیان اینکه در دولــت جدید باید با نگرش 
دقیقی بــه صنعــت رمزارزها و پدیده اســتخراج 
نگاه شــود، افزود: وضعیت اقتصادی کشور، رشد 
بسیار چشــمگیر رمزارزها در 1۲ ســال گذشته، 
ظرفیت هایی که می تواند برای اقتصاد داشته باشد 
و حتی تهدیدهایی که می تواند داشته باشد، تمام 
اینها رگوالتــور را به قانون گذاری و نــگاه دقیق و 
نظارت به این حوزه وادار می کند. رگوالتور موظف 
است هرچه ســریع تر قانون گذاری و نظارت کند و 
فضای کســب وکار و درآمد را برای ایرانیان امن و 

شفاف کند.
وی خاطرنشــان کرد:  همین حــاال نزدیک به ۴0 
مرکز قانونی استخراج رمزارز داریم که در هر کدام 
از این مراکز به صورت مســتقیم بین ۲0 تا ۵0 نفر 
مشغول به کار بودند و حاال بیکار شدند؛ برای تمام 
این تجهیزات و زیرساخت ها سرمایه گذاری و هزینه 
شده و اینها می توانستند کاالیی را تولید کنند که 
در اقتصاد تحریمی به کشــور ما کمک کند و وارد 
چرخه اقتصاد شود و فشار ارزی را کاهش دهد، اما 
سوء مدیریت و نگاه سلبی و انحصاری وزارت نیرو 
دودی را بلند کرده که چشمان کشور را می سوزاند 
و امیــدوارم دولت بعدی اشــتباهات این دولت را 

تکرار نکند.

سوء مديريت و نگاه سلبی و انحصاری وزارت نيرو صنعت ماينينگ را خاموش كرد 

افزایش فعالیت زیرزمینی ماینرها 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

اتاق بازرگانی ایران می گوید با وجــود آنکه آمار 
دقیقی از فعالیت ایرانیــان در حوزه رمزارز وجود 
ندارد اما به نظر می رسد حدود هفت میلیون ایرانی 

در این حوزه وارد شده اند.
به گزارش ایســنا، با وجود آنکه دولت در ماه های 
گذشــته تالش کرده الاقل در حوزه اســتخراج 
رمزارزها مجوزهایی صــادر کند و این کار را به دو 
حوزه قانونی و غیرقانونی تقســیم بندی کند اما 
همچنان آمار دقیقی از تعداد ماینرهای فعال در 
ایران وجود ندارد و حتی با افزایش قطعی برق در 
فصل گرم امسال، انگشت اتهام به سمت آنها رفت.

در کنار آن، با توجه به نبود متولی مشخصی برای 
رمزارزها، مشخص نیست مردمی که قصد ورود به 
این حوزه را دارند، پول خود را باید در اختیار چه 

صرافی قرار دهند و آیا اساسا دولت امکان نظارت 
بر این حوزه را دارد یا خیر.

با وجود تمام این گمانه زنی ها، به نظر می رســد 
تعداد افرادی که در ایران نسبت به خرید و فروش 
رمزارزها اقدام کرده انــد از چند میلیون نفر عبور 

کرده است.
فرزین فردیس – عضو اتاق بازرگانی تهران – در 
این رابطه گفته: من فکر می کنم در شرایط تازه و 
بعد از تجربه ریزش های اخیــر در بازار رمزارزها، 
هیجانات پیوســتن به این بازار در مردم فروکش 
خواهد کرد و افراد با آگاهی بیشــتر وارد این بازار 

می شوند.
این فعال اقتصــادی افزود: در واقــع در آینده ای 
نزدیک، افراد بیشتری به این جمع بندی می رسند 

که باید بازی کردن در زمین رمزارزها را یاد بگیرند 
و نیاز به »آگاهی« دارند.  

این تحلیل گــر حوزه آی تــی در پاســخ به این 
پرســش که نداشــتن آمــار مشــخص چطور 
می تواند بر این بازار در ایــران اثر بگذارد، توضیح 
داد: دولتی های ما، ماینینــگ را تبدیل به امری 
زیرزمینی کردنــد. متاســفانه وزارت نیرو با این 
مساله به صورت قهری برخورد کرد و تعداد زیادی 
از افراد را از فعالیت شناســنامه دار  و قانونی دور 
 و آن ها را به ادامه دادن در بســتری غیرشــفاف، 

تشویق کرد.  
فردیس همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در 
ایران رمزارز خریداری کرده اند گفت:  سناریوهای 
مختلفی درباره کســانی که خریــد و فروش رمز 

کرده اند، با تخمین های متعددی وجود دارد. من 
فکر می کنم بین ۷ تا ۸ میلیــون ایرانی، احتماال 

مقداری دارایی از جنس رمز ارز دارند.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهــران، این تخمین 
ریشــه در تعداد اکانت های فعال بر صرافی های 
دیجیتال، دارد. بر اساس آمارهای اعالم شده، ۲.۵ 
میلیون اکانت در ایــن صرافی ها وجود دارد که به 
نظر می رسد هرکس اکانتی در این صرافی ها دارد 
احتماال برای اطرافیانش هــم خرید و فروش می 
کند چون افراد کمی دانــش آی تی برای ورود به 
بستر صرافی ارز دیجیتال دارند و در نتیجه هر نفر 
احتماال برای حدود ۳ نفر از اطرافیانش هم خرید و 
فروش می کند که این استدالل ما را به حدود هفت 

میلیون نفر می رساند.

متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور 
به همــکاری بــا مراکز علمــی ایرانــی ترغیب 
 شــدند و ایــن همکاری ها طی چند ســال اخیر

 رشد کرده است.
 برنامــه همکاری بــا متخصصــان و کارآفرینان 
Connect.isti.( ایرانــی خــارج از کشــور

ir( یکی از شــاخص ترین و موفق ترین تالش ها 
برای ترغیــب نخبگان و ســرآمدان علمی ایرانی 
 اســت که برای تحصیل و کار در دیگر کشــورها

 حضــور دارنــد. توانمنــدان و متخصصانی که 
می توانند نقشــی موثر در ارتقای سطح علمی و 

فناورانه کشور داشته باشند.

در همیــن راســتا معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری طــی ایــن برنامــه تالش 
کرده اســت تــا رونــد بازگشــت یــا همکاری 
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از 
 کشــور با مراکز علمی و پژوهشــی را تســهیل 

کند.
 بر همین اساس تاکنون 10 هزار و 1۲۳ همکاری 
موفــق در این ســامانه به ثبت رســیده اســت. 

معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری با 
توجه به عوارض عدم بازگشــت و از دست دادن 
توان و تخصص ســرآمدان علمی کشور، اجرای 
برنامه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینان 
)connect.isti.ir( ایرانــی خــارج از کشــور 

 را آغاز کرده است.
این برنامــه به دنبــال حل مشــکالت و موانعی 
اســت که اجازه همــکاری این افراد با کشــور را 

نمی دهد یا دسترســی مراکز علمی و تخصصی 
 داخلــی به تــوان ایــن افــراد را مشــکل کرده

 است. 
اجــرای برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و 
 کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور در طی ۵ سال

  متوالــی منجــر بــه همــکاری متخصصان و 
دانشــمندان ایرانــی خــارج از کشــور بــا 
بیــش از 1۵0 مرکــز علمــی و فنــاوری 
شــامل برتریــن دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
پارک های فنــاوری و شــرکت های دانش بنیان 
 منتخــب داخلــی در کمتریــن زمــان ممکن

 شده است.

گزارشی جدید نشان می دهد جف بزوس و ایالن 
ماســک با وجود ثروت چند صد میلیاردی چند 
سال مالیات بر درآمد نپرداخته اند.طبق گزارش 
جدید رسانه خبری ProPunlica، چند میلیاردر 
آمریکایی از جمله جف بزوس بنیانگذار آمازون و 
تسال بنیانگذار تسال چند سال از پرداخت مالیات 
بر درآمد اجتناب کرده اند.رسانه مذکور با اتکا به 
اطالعات مالیاتی هزاران ثروتمند آمریکایی طی 
1۵ سال اخیر این خبر را منتشر کرده است. هرچند 

این اطالعات در اختیار ســازمان خدمات درآمد 
داخلی )IRS( اســت اما تاکنون مشخص نشده 
ProPunlicaچگونه به آن دسترسی یافته است.

براساس گزارش منتشر شده، ارزش ثروت بزوس 
1۹1.۷ میلیارد دالر ذکر شده، اما وی در ۲00۷ یا 

۲011 میالدی مالیات بر درآمد خود را پرداخت 
نکرده است. ثروت ایالن ماسک مدیر ارشد اجرایی 
دو شرکت تسال و اسپیس ایکس نیز 1۵1 میلیارد 
دالر است. او نیز در سال ۲01۸ میالدی مالیات بر 

درآمد نپرداخته است.

ProPunlica  در گزارش خود اشــاره می کند 
میلیاردرهــا در مقایســه با مردم عــادی آمریکا 
درصد بســیار پایینــی از درآمد خــود را صرف 
پرداخــت مالیات کــرده انــد. البتــه اطالعات 
مالی شــهروندان محرمانه اســت و ممکن است 
کارمنــدان IRS برای اشــتراک گــذاری این 
اطالعات با اقدامات قانونی روبرو شوند.در همین 
 راســتا مقامات فدرال مشــغول بررســی نشت

 این اطالعات هستند.

با وجود ثروت چند صد ميلياردی؛

فرار مالیاتی »ایالن ماسک« و »جف بزوس« فاش شد

۷ میلیون ایرانی رمزارز خریده اند

زيست بوم فناوری و نوآوری بر فراز مرزها؛ 

بیش از 10 هزار همکاری با متخصصان خارج از کشور ثبت شد


