
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند 
این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره 
به شرایط فعلی بازار گفت: شاید جناح رقیب نمی 
خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام 

به نام دولت فعلی زده شود.
مرتضی دلخوش در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است، 
اظهار کرد: پیــش از انتخابات ســرمایه گذاران 
عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا 
خیر. شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد 
بازار کند تا امتیاز رشد ســهام به نام دولت فعلی 
زده شــود. بنابراین ممکن است این کش و قوس 
ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن 
استارت رشد زده شود. وی ادامه داد: بعد از تغییر 
دولت، می توان برای بازار سرمایه تا پایان سال روند 
رو به رشدی را پیش بینی کرد. قیمت های بازار 
سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که طی یک سال 
گذشته قیمت های جهانی رشــد داشتند و باید 

قیمت سهم ها افزایش پیدا میکرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید 
از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار ســرمایه 

جلوگیری شــود، گفــت: اینکه برخی از رشــد 
خوششان نمی آید غیرمنطقی است. همانطور که 
باید جلوی حباب باید گرفته شود، از روند منفی 
غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. اگر نماد برای 
رشد ۲۰ درصدی باید توضیح دهد باید برای رنج 

منفی هم باید توضیح دهد و بسته شود.
دلخوش با اشــاره به رفتار حقوقی هــا در بازار 
ســرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از مدت 
ها صف خرید می شود، حقوقی ها شروع به عرضه 
قابل توجهی می کننــد. برخی می گویند این کار 
برای تامین منفی است اما باید به اندازه بفروشند 
که تعادل سهم بهم بخورد. حقوقی نباید به قدری 
عرضه کند که صف خرید، صف فروش شــود. در 
این شــرایط ناظر باید ورود کند،  زیرا سهام دار 
خرد که اطالعات کافی ندارد ســهم را با قیمت 
باال می خرد و ســهم همان  روز تبدیل به منفی 
می شود و در نهایت اعتماد ســهام دار به بازار از 

دست می رود.

چند پیشنهاد به دولت آینده
وی در ادامه با تاکید بــر اینکه  دولت آینده نباید 

برای تامین کسری بودجه به بازار نگاه کند، توضیح 
داد: زیرا دولت نمی خواهد ســهم خود را قیمت 
پایین بفروشد و بازار را شــارژ کرده و باعث رشد 
غیرمنطقی آن می شود. البته بازار سرمایه در سال 
۱۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد 

اتفاقی که برای ونزوئال افتاد برای کشور ما نیفتد.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: به دولت 
آینده پیشنهاد می کنم قوانین بازار را به مرو تغییر 
دهد،  نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب 
شود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود اما به 
جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. باید آزادسازی 
قیمت ها صورت بگیرد، FATF در کشور تصویب 
و برجام دوباره امضا شــود. ایــن اتفاقات باعث 
می شــود وارد جامعه جهانی شده و شرکت های 
خارجی را کم کم برای سرمایه گذاری بپذیریم. در 
این شرایط به راحتی نمی توانند ما را تحریم کنند.

دلخوش تاکید کرد: سیاســت باید در جهت رفاه 
مردم باشد. از اجرای حرکت نمایشی خودداری 
کنند. ســرمایه گذار مثل آهو اســت با کوچک 
ترین حرکت پا به فرار می گذارد. بنابراین امنیت 

اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.

به دنبال تصمیم دولت برای ثبت نام از جاماندگان 
یارانه فعال با ابالغ آیین نامه مربوطه باید وزارت رفاه 
مقدمات ثبت نام را فراهم و در نهایت لیستی را به 
سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه و پرداخت انجام 
شود. در این شرایط نیازی به مراجعه داوطلبان برای 
ثبت نام وجود نداشته و باید منتظر اعالم وزارت رفاه 

جهت ثبت نام الکترونیکی باشند.
به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از چند بار  تکلیفی 
که در قانون بودجه برعهده دولت جهت ثبت نام از 
جاماندگان یارانه نقدی گذاشــته شده بود، هیات 
وزیران در اوایل خرداد ماه ســال جاری نسبت به 
تصویب آیین نامه مربوط به ثبت نام جاماندگان از 
یارانه نقدی و معیشتی براساس تبصره ۱۴ قانون 

بودجه اقدام کرد.
طبق این مصوبه ثبــت نام کلیه افــراد متقاضی 
دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار 
و ســایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که 
تاکنون ثبت نام نکرده انــد و افرادی که منصرف 
شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد 
واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندی 

یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها )منابع( 
جدول تبصره )۱۴( انجام خواهد شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
شد که امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت 
یارانه نظیر ســامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، 
آزمون وسع و پیامکی را ضمن انجام آموزش های 
الزم در اختیار ســازمان هدفمندی یارانه ها قرار 
دهد. اما طی این مدت برخی داوطلبان برای ثبت 
نام یارانه به صورت حضوری به سازمان هدفمندی 
یارانه ها مراجعه کرده و یا این که ابهاماتی در رابطه با 
نحوه ی ثبت نام داشته اند، اما الزم به یادآوری است 
که تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شــرایط وبت نام را فراهم نکــرده و در این رابطه 
اطالع رســانی نکند هیچ ضرورتی برای مراجعه 

وجود ندارد.
 این در شرایطی است که طبق اعالم اخیر حاجتی 
-رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها - پیش از این 
طی جلسات متعددی که بین سازمان هدفمندی 
یارانه هــا و وزارت رفاه برگزار شــده توافقاتی در 
رابطه با تبادل بانک های اطالعاتی صورت گرفته 
و وزارت رفاه مسئولیت آماده سازی بستر ثبت نام 

از جاماندگان را برعهده دارد و هر زمان که ثبت نام 
نهایی صورت گرفته و لیست متقاضیان به سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارسال شود، آنگاه این سازمان 

پرداخت را در یارانه آن ماه اعمال خواهد کرد.
رئیس ســازمان هدفمندی یارانه ها گفته بود که 
منابع الزم جهت ورود افراد جدید با اســتفاده از 
ظرفیت جابه جایی ۱۰ درصــد منابع که در قانون 
وجود دارد، فراهم شــده و این ســازمان آمادگی 

پرداخت جدید را خواهد داشت.
براین اساس با فراهم شدن بسترهای الزم از سوی 
وزارت رفاه ثبت نام باز هم حضوری نبوده و از طریق 
آدرس الکترونیکی انجام می شــود کــه آن را این 
وزارتخانه اطالع رسانی خواهد کرد. بنابراین هیچ 
یک از متقاضیان نباید هیچ گونه مراجعه حضوری 
به وزارت رفاه یا سازمان هدفمندی یارانه ها داشته 

باشند.
از سویی طبق گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها 
در حال حاضر ۱۹.۷ میلیون خانوار شــامل حدود 
۶۰ میلیون نفر در هر ماه یارانه معیشتی دریافت 
می کنند که از آبان ماه سال ۱۳۹۸ با افزایش قیمت 

بنزین در دستور کار پرداخت قرار گرفته است.

واردات نفت خام چین از عربستان در ماه مه نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش رویترز، داده های اداره گمرک چین در روز 
یکشنبه )۳۰ خردادماه( نشان داد که واردات نفت خام 
چین از عربســتان در ماه گذشته میالدی نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد کاهش یافته است. با 
وجود این عربستان همچنان و برای نهمین ماه پیاپی 

عمده ترین عرضه کننده نفت به چین بوده است.
واردات نفت چین از عربستان در ماه مه ۷ میلیون و 
۲۰۰ هزار تن، معادل یک میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه 

در روز بود.
این رقم در ماه آوریل امســال ۶ میلیون و ۴۷۰ هزار 

تن و در ماه مه ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تن بود. 
واردات نفت چین از روســیه، دومین عرضه کننده 
نفت به این کشــور هم کاهش یافت و به ۵ میلیون و 
۴۴۰ هزار تن معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه 

در روز رسید.
علت کاهش واردات چین از این دو صادرکننده بزرگ 
نفت جهان، کاهش ۱۵ درصدی مجموع واردات نفت 

خام این کشور بوده است.
واردات چین از امارات هم نسبت به پارسال ۲۵ درصد 
کاهش یافت، این در حالی است که واردات نفت چین 
از ایاالت متحده نسبت به پارسال حدود دو برابر شد و 

به یک میلیون و ۷۰ هزار تن رسید.

سخنگوی صنعت برق کشور خروج نیروگاه اتمی بوشهر 
از مدار را به دلیل نقص فنی عنوان کرد. به گزارش ایلنا 
از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به خارج 
شدن برق نیروگاه بوشهر از مدار دلیل این اتفاق را نقص 
فنی دانست و گفت: مشکل نیروگاه بوشهر، نقص فنی 
بود که باعث شد چند روزی از مدار خارج شود و بعد از 
تعمیرات مجدد به مدار بازگردد. سخنگوی صنعت برق 
کشور ادامه داد: پیش بینی می شــود که این نیروگاه تا 

هفته آینده وارد مدار شود.
وی در عین حال با اشاره به روند افزاش دمای کشور افزود: 
با توجه به پیش بینی افزایش دما در اغلب نقاط کشور و 
تداوم آن تا پایان این هفته، همچنین محدودیت های 

ایجاد شده در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه 
بوشهر که تا آخر هفته به طول می انجامد، از هموطنان 
درخواست می کنیم برای کمک به تامین برق و جلوگیری 
از بروز خاموشی به ویژه در این شرایط، نسبت به کاهش 
مصرف برق خود در فاصله ســاعت های ۱۲ تا ۱۸ اقدام 
کنند. خاطرنشان می سازد، براســاس گزارش بخش 
دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی 
ایران،"به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس 
از اطالع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به طور 
موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد. بدیهی 
است پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این 
نیروگاه مجدداً به شبکه سراسری برق خواهد پیوست."

در حالی احتمــال افزایــش ۷۰ درصدی قیمت 
ماکارونی مطرح است که قبل از اعمال این رشد، 
نسبت به سال گذشته تا ۵۶ درصد گران شده بود.

به گــزارش ایســنا، بــه تازگی انجمــن صنفی 
کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعالم کرده که 
احتمال افزایش بیــش از ۷۰ درصدی ماکارونی 
در ســال جاری وجود دارد، چرا که قیمت خرید 
تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی 
اســت از ســوی دولت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا 
کرده و این بر افزایش قیمت تمام شده ماکارونی 

تاثیرگذار است. 
اما در حالی ماکارانی به عنوان یکی از اقالم ســبد 

مصرفی خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار 
مرکز آمار در رابطه با جریان قیمت این محصول 
نشان می دهد که در اردیبهشــت ماه امسال در 
مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش قیمت 
داشته است؛ به طوری که یک بسته ۵۰۰ گرمی 
این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط 
حدود ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته ولی در فروردین 
امسال به بیش از ۶۲۰۰ تومان و در اردیبهشت بالغ 

۶۳۰۰ تومان قیمت خورده است. 
این در حالی اســت کــه هر بســته ۵۰۰ گرمی 
ماکارونی در ماه گذشــته تا بیش از ۷۰۰۰ تومان 

هم فروش رفته است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به وضعیت 
بارش ها و وضعیت ذخایر سدهای این استان گفت: امسال شهر و 
استان تهران در قسمت نارنجی قرار گرفته و تا به این لحظه وارد 

شرایط قرمز نشده ایم.
به گزارش ایسنا، اســتان تهران ۳۷ درصد نســبت به سال آبی 
گذشــته کاهش بارندگی را تجربه کرد البته این شرایط در کل 
کشور همه گیر است حتی برخی استان ها وضعیت بدتری نسبت 
به تهران دارند اما به هر حال نکته ای که وجود دارد این است که نه 
تنها نسبت به سال قبل میزان بارش ها منفی بوده بلکه نوع بارش 
و تراکنش نیز متفاوت بوده است. درواقع ذخیره برف تعیین کننده 
ذخایر سدهای تهران است، امسال متاسفانه تقریبا ذخیره برفی 

بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده به ویژه در شرق 
استان تهران ذخیره برفی بســیار پایین است و سدهای ماملو و 

لتیان آسیب پذیر شده اند.

کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب در سدهای تهران
حجم ذخایر سدهای تهران در سال گذشته حدود یک میلیارد و 
۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده امــا اکنون این عدد به ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب کاهش یافته است یعنی نسبت به سال قبل حدود ۳۰۰ 
میلیون متر مکعب کسری آب شرب سدهای تهران را داریم. ضمن 
اینکه امسال به دلیل گرمای زودرس و افزایش دما میزان مصرف 
مردم نیز افزایش یافته است. دو عامل کرونا و گرما باعث شده که 

میزان مصرف در استان تهران به ویژه شهر تهران افزایش یابد، در 
حال حاضر حدود ســه میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب 
شرب شهر تهران اســت. میزان مصرف نسبت به سال قبل در حد 
دو تا سه درصد افزایش یافته و یکی از نقاط امیدواری این است که 
بیش از این میزان افزایش مصرف نداشته باشیم. طبق اعالم وزارت 
نیرو البته باید گفت که از اسفند سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع بیماری 
کرونا افزایش مصرف شهر تهران سیر صعودی باالیی پیدا کرد، قبل 
از شیوع این ویروس عمدتا در اول خرداد این میزان مصرف وجود 
داشت اما از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون هیچ روزی میزان مصرف 
کمتر از ســه میلیون نبوده و به طور کلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
مصرف آب شرب در تهران به دلیل ویروس کرونا افزایش یافته است.

جیره بندی آب در دستور کار نیست
محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران در 
این باره گفت: اولویت اول ما اخطار و سپس کاهش فشار است و 
با این حال بی توجهی به این هشدارها قطع آب را به دنبال دارد.   
به زودی در مناطق پرمصرف هم کاهش فشار آب را اعمال خواهیم 
کرد، ولی برنامه ای برای جیره بندی و ســهمیه بندی آب تا این 

لحظه در استان تهران نداریم.
وی ادامه داد: امسال ما برنامه ای برای قطع یا نوبت بندی آب تا به 
امروز نداشته ایم و نخواهیم داشت، ولی وضعیت نگران کننده ای 
را در ســدهای استان تهران شــاهد هستیم. امســال به لحاظ 
کاهش بارندگی در کشــور ســال ویژه ای اســت، در مقایسه با 

۵۰ ســال اخیر میزان بارش ها در سراسر کشــور به پایین ترین 
میزان خود رســیده اســت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران اضافه کرد: میزان مصرف اســتاندارد معادل ۱۴ 
مترمکعب برابر با ۱۴ هزار لیتر در ماه اســت کــه اگر این عدد 
 بیش از چهار برابر افزایش پیدا کند، اخطار و قطعی آب را در پی 

خواهد داشت.
به گفته بختیاری سه وضعیت سبز، نارنجی و قرمز را برای تهران 
تعریف کرده ایم که سال گذشته به دلیل وضعیت مناسب بارش ها 
در قسمت سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها خوب بود، اما 
امسال شهر و استان تهران در قسمت نارنجی قرار گرفته و تا به 

این لحظه وارد شرایط قرمز نشده ایم.

جاماندگان از یارانه منتظر بمانند؛ مراجعه نکنندپیش بینی بورس در دولت جدید

ماکارونی چقدر افزایش قیمت داشته است؟نیروگاه بوشهر تا هفته آینده وارد مدار می شودکاهش ۲۱ درصدی واردات نفت چین از عربستان

اعالم وضعیت نارنجی برای آب در تهران
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توصیه به خریداران ارز

 شاخص به یک میلیون 
و ١۶٨ هزار واحد رسید

۳۰۰ هزار میلیارد 
پول پارک شده در 

صندوق های با  درآمد ثابت

بورس 6700  واحد رشد کرد

رئیس سازمان بورس مطرح کرد

 رشد اقتصادی 
کشور در نیم قرن 
اخیر تقریبا 
صفر بوده است

رئیس اتاق  ایران:

به زودی 
سرمایه  ها 

به سوی ایران 
سرازیر می  شود 
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روحانی:

سرمقاله

اولویت 
دولت سیزدهم

با توجه به اینکه در شرایط 
امروزی ۶۰ میلیون نفر زیر 
خط فقر قرار دارند پرداخت 
یارانه ضروری است. پرداخت 
یارانه به دو تا سه دهک اول 
جامعه حیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند. 
البته منابع تامین یارانه در دولت جدید مورد ابهام 
است. شرایط دولت فعلی بسیار وخیم است و تامین 
منابع برای پرداخت یارانه در دولت ســیزدهم از 
ابهامات بوده و محل تامین آن جای ســوال دارد. 
بنابراین در کوتاه مــدت پرداخت یارانه باید ادامه 
پیدا کند و این موضوعی نیســت که بخواهیم به 

صرف اینکه منابع...

 مرتضی افقه، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه۳

۳
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وام اجاره ۷۰ میلیونی 
برای زنان مجرد 

تمدید مهلت پرداخت 
مالیات سکه تا ١۵ تیرماه

معیشت مردم در دولت سیزدهم چگونه رقم خواهد خورد؟

انتظارات معیشتی از دولت جدید
صفحه۳
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شرایط  به  نفع  مردم  تغییر  می کند  
سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست
تشکیل دولت براساس شایسته ساالری است

درمورد منطقه با آمریکا مذاکره نمی کنیم 
از برجام خاطره خوشی نداریم، چون آورده ای نداشت
با رییس جمهور آمریکا دیدار نمی کنم

 رییس   جمهور   منتخب    در اولین   نشست   خبری:

معاون وزیر راه و شهرســازی در تازه ترین اظهارات 
خود اعالم کرد زنان مجرد باالی ۳۵ سال می توانند از 
تسهیالت ۷۰ میلیون تومانی بخش مسکن استفاده 
کنند. محمودزاده گفت: تسهیالت ۷۰ میلیون تومانی 
در تهران با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد 
به واجدان شرایط داده می شــود که رقم اقساط آن 
ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد 
بود. در همین زمینه مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران می گوید: تسهیالت 
مسکن کسی را صاحبخانه نمی کند. برای خانه دار 
شدن مردم باید برنامه های بلندمدت در تولید مسکن 
داشته باشیم.  سالهاســت دولت برای کمتر شدن 
 بار هزینه اجاره وام های زیــادی را برای متقاضیان 

در نظر گرفته است...

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور با اشــاره به تمدید مهلت پرداخت مالیات 
مقطوع دریافت کنندگان سکه تا ۱۵ تیرماه، گفت: 
در خصوص مؤدیانی که امــکان پرداخت مالیات 
به صورت کامل تــا ۱۵ تیرماه را ندارنــد، مالیات 
مقطوع تعیین شــده حداکثر تا چهارماه به صورت 
مساوی تقسیط می شود.»محمد مسیحی« افزود: 
با تصویب ســتاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال ۱۳۹۹ صاحبان 
مشاغل تا ۱۵ تیرماه ســال جاری تمدید شد که بر 
این اساس، دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۹ 
نیز تا تاریخ مذکور فرصت دارند نسبت به پرداخت 
 مالیات مقطوع ســکه و یا حســب مورد نسبت به 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی...



اقتصاد2
ایران وجهان

در ابتدای معامالت روز گذشته؛
بورس ۶۷۰۰ واحد رشد کرد

 شاخص به یک میلیون و ١۶٨ 
هزار واحد رسید

شاخص کل بورس تهران در ابتدای معامالت 
روز گذشته یکشنبه ٣٠ خرداد ١۴٠٠ با رشد 
۶۷٠٠ واحدی به یــک میلیون و ١۶٨ هزار و 

۷۴٣ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، شــاخص کل بورس 
تهران در ابتدای معامالت روز گذشته یکشنبه 
٣٠ خرداد ١۴٠٠ با رشــد ۶۷٠٠ واحدی به 
یک میلیون و ١۶٨ هزار و ۷۴٣ واحد رسید.
همچنین شــاخص کل هــم وزن نیز ٣۶٠ 
 واحد رشــد کرد و به ٣۷١ هزار و ١۶١ و احد

 رسید.
نمادهای شســتا، فارس، نــوری، وتجارت، 
شــتران، شــپنا و فــوالد بیشــترین تأثیر 
 مثبــت را بــر شــاخص روز گذشــته 

داشتند.

تداوم روند سینوســی شاخص تا زمان 
اجرای سیاست های راهبردی

تحلیلگــر بــازار ســرمایه گفــت: رونــد 
سینوســی شــاخص تــا زمــان اجــرای 
سیاســت های راهبــردی دولت ســیزدهم 
 در حــوزه بــازار ســرمایه ادامــه خواهــد 

یافت.
مجید عبدالحمیــدی در گفتگو بــا مهر در 
خصوص شــرایط این روزهای بازار و اثرات 
تصمیمات ســازمان بورس در صدور مجوز 
برای نهادهــای مالــی و کارگزاری ها گفت: 
تعــداد دارندگان کد بورســی در کشــور و 
فعاالن اقتصادی معامله گر در بازار ســرمایه 
به شــکل قابل توجه و چشــمگیری در یک 
ســال اخیر افزایش یافته و بــه همین دلیل 
دولــت آینــده نمی توانــد بــدون برنامــه 
راهبــردی بــرای مدیریت بازار ســرمایه به 
 ســرمایه اجتماعی قابل توجه و محسوسی

 دست یابد.
وی افزود: سبز شدن شــاخص کل بورس در 
برخــی از روزهای معامالتی چنــد روز اخیر 
در بازار ســرمایه، به معنــای بهبود وضعیت 
بازار نیســت و تا زمانی که نحــوه راهبری و 
اجــرای راهبردهــای اقتصادی در بســتر 
بازار ســرمایه به صــورت سیاســتگذاری 
شــده و صحیح به اطالع عمــوم فعاالن بازار 
 نرســد، وضعیت بورس همچنان نابسامان و

 ناامیدکننده خواهد بود.
وی تصریح کرد: در ســه ماه اخیر ١٠ ســبد 
گردان مجــوز فعالیت گرفتنــد و تعداد کل 
ســبد گردان ها بــه ۴٠ مورد رســید؛ چند 
ســبد گردان هم مجــوز تأســیس دریافت 
کرده اند؛ ضمــن اینکه بعد از گذشــت ١۵ 
ســال، شــاهد هســتیم که فراخوان صدور 
 مجوز تأســیس کارگزاری منتشــر شــده

 است.
به گفته عبدالحمیدی، با ایــن اقدام انحصار 
کارگزاری ها عماًل برداشــته خواهد شد و بر 
تعــداد کارگزاری ها در بازار ســرمایه افزوده 
می شــود؛ از بین رفتن انحصــار قطعاً باعث 
باال رفتن رقابت و افزایــش کیفیت خدمات 

خواهد شد.
به گفته ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه، علت 
اعطای مجوز تأســیس کارگزاری جدید این 
بوده اســت که ادعای انحصار در این صنعت 
 وجــود دارد؛ اما به نســبت بقیــه نهادهای
 مالی همانند مشاور ســرمایه گذاری، سبد 
گردان و ١٠٨ کارگزاری وجود دارد که تعداد 
کمی نیست. به هر حال اگر انحصار هم وجود 
داشته باشد با شرط ورود سهامی عام بودن، 
شــائبه های موجود برطرف خواهد شد.وی 
ادامه داد: با این حال ایــن انتظار وجود دارد 
که فراخوان صدور مجوز کارگزاری و انتشار 
صورت هــای مالی تصویب شــده ســازمان 
بورس برای اولین بــار، به عنــوان دو اقدام 
 مهم و اثرگذار بر بازار ســرمایه تلقی شــوند
 و بــا تــداوم پیگیری هــا در خصــوص 
 ایــن دو موضــوع، شــفافیت افزایــش 

یابد.
عبدالحمیدی به خواســته اکثر سهامداران 
از دولت جدید اشــاره کرد و گفت: خواسته 
اغلــب ســهامداران خــرد بازار، بازگشــت 
ســرمایه آنها و رهایــی از ضررهایی اســت 
که در طی یکســال اخیر متحمل شــده اند 
و تداوم وضعیــت فعلی بازار ســرمایه، قطعاً 
 شــرایط را بــرای فعــاالن بازار ســخت تر

 خواهد کرد.

اخبار

رئیس جمهور منتخب اعالم 
کرد کــه با اعتماد بــه نیروی 
انسانی به ویژه جوانان و ذخایر 
ارزشــمند کشــور ان شاء اهلل 
وضعیت و شرایط به نفع مردم 

و برای گشایش در زندگی مردم تغییر می کند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست خود 
به عنوان رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه حماسه ۲٨ 
خرداد امسال به دنبال حماسه هایی است که مردم عزیزمان 
در مقاطع مختلف خلق کردند، گفت: حضور مردم پیامی 
برای همه دشمنان داشت. این حضور با معنا و گسترده با 
وجود شرایط کرونا، دشمنی های بسیار و ایجاد جنگ روانی 

دشمن انجام گرفت.

پیام انتخابات وحدت و انسجام ملی بود
وی ادامه داد: حضور ملت بزرگ ایــران در انتخابات که با 
ساعت ها ایستادن پای صندوق رای انجام گرفت، با وجود 
برخی از گله مندی ها از شــرایط انجام گرفت.رئیســی با 
اشاره به پیام های مختلف حضور مردم در انتخابات افزود: 
یک پیام، پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام دیگر ضرورت 
تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی و زندگی مردم بود. پیام 
ملت ایران مبارزه با فساد، فقر، تبعیض و در یک کلمه اجرای 
عدالت در تمام شــئون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، 
پافشاری بر ارزش های انقالب شکوهمند اسالمی و تداوم 
راه امام )ره( و شهدا به ویژه سردار دل ها شهید سردار قاسم 
ســلیمانی بود. مردم با حضور خودشان وفاداری شان را به 
خون مطهر شهدا اعالم کرده و به پیام رهبر معظم انقالب 
لبیک گفتند.رئیسی ادامه داد: این پیام برای دولت مردم و 
همه مدیران و مسئوالن دولتی که امور را به عهده خواهند 
گرفت باید شنیده شود. ما باید به عهدی که با مردم بستیم 
وفادار بمانیم و وفاداری این است که با همه وجود برای رفع 
مشکالت پیش رو و باز کردن گره ها تالش کنیم. با اعتماد به 
نیروی انسانی به ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند کشور ان شاء 
اهلل وضعیت و شرایط به نفع مردم و برای گشایش در زندگی 

مردم تغییر می کند.

سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست
 رئیسی گفت: سیاســت داخلی و اولویت های ما در دولت 
سیزدهم بهبود وضعیت کسب و کار مردم، بهبود شرایط 
و وضعیت معیشت مردم و بهبود شــرایط در نظام اداری و 
کارآمدی رقم زده خواهد شد. حتما یک نظام اداری کارآمد، 
سالم و قانون مدار و فساد ستیز شکل خواهد گرفت.وی با 
بیان اینکه بی تردید طی ۴٠ سال اخیر شاهد تالش های 
بسیاری در جهت توســعه یافتگی در حوزه های مختلف 
بوده ایم، خاطرنشان کرد:  تالش های بسیاری شده است 
و ما در برخی حوزه ها به قله هایی دســت یافته ایم اما در 

برخی حوزه ها به دلیل عدم توجه به داشته های داخلی و 
سوء مدیریت ها مشــکالت و عقب ماندگی هایی از جمله 
در جهت اجرای عدالــت داریم.رئیس جمهوری منتخب 
افزود: محور تحول، اجرای عدالت در بستر گام دوم انقالب 
اسالمی است؛ حتما به تمام اسناد باالدستی یعنی قانون 
اساسی، سیاســت های مصوب نظام و برنامه های توسعه 
توجه خواهد شد و ما در دولت جدید برنامه توسعه هفتم را 
با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس تدوین 
خواهیم کرد.رئیسی گفت: امیدواریم اقدامات ما گره گشایی 
از مردم کند و امید را به مردم بازگرداند و اعتماد مخدوش 
شده به مردم و جوانان ما برگردد و احساس همه این باشد که 
دولت، امیدافرین و اعتماد آور است و دولت مربوط به جناح 
خاصی نخواهد بود و کسانی هســتند که وطن دوستند و 
دغدغه انقالب و دغدغه رفع مشکالت مردم دارند. هر کسی 
دلش برای مردم و انقالب بتپد همکار ما در دولت خواهد 
بود.وی با اشاره به سیاســت های دولت سیزدهم در حوزه 
سیاست خارجی اظهار کرد: دنیا باید بداند که وضعیت با 
حضور حماسه ساز مردم عزیز تغییر کرده است و شرایطی 
جدید پیش روی دنیا است؛ دنیا باید بداند که تا امروز فشار 
حداکثری بر ملت ما کارساز نشده است و باید تجدید نظر 
کنند و بازگردند؛ ملت ما نشان دادند که در مقابل فشارها 
مقاومت و ایستادگی دارد و باید بدانند که سیاست خارجی 
دولت ما از برجام شروع نمی شــود و به برجام نیز محدود 
نخواهد شد، بلکه ما تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست 
خارجی دنبال خواهیم کرد.رئیس جمهوری منتخب افزود: 
در مذاکرات، هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود 
حتما مورد حمایت ما خواهد بــود اما ما وضعیت اقتصاد و 
شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم 
داد که مذاکره برای مذاکره و مذاکرات فرسایی باشد، بلکه 
هر نشستی باید همراه با نتیجه باشد و برای ملت بزرگ ایران 

آورده ای داشته باشد.

اروپا و آمریکا به تعهدات خود بازگردند
رئیس جمهور منتخب در پاســخ به این ســوال که اصلی 

ترین اولویت دولت شما و نخستین دستور شما در دولت 
جدید چه خواهد بود، بیان کــرد: در روز آغاز کار دولت ما 
اعالم خواهیم کرد که تمام بسترهای فساد زا که ایجاد رانت 
می کنند، باید خاتمه  داده شود و تمام دستگاه های اداری 
موظفند ریشه های فساد و رانت خواری را از بین ببرند و این 
ساز و کارها توسط دولت اصالح شود.رئیسی، گفت: اولین 
اقدام دولت ما توجه به مسئله اشتغال و مسکن مردم خواهد 
بود که دست اندرکاران بخش های مختلف باید در این زمینه 
حضور فعال داشته باشند.رئیسی در پاسخ به سوال یورو نیوز 
مبنی بر اینکه چه پیامی به آمریکا و اروپا درباره برجام دارید، 
گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا باید نگاه کنند که در قبال 
برجام چگونه اقدام کردند، آمریکا برجام را نقض کرد و اروپا 
به تعهدات خود عمل نکرد. من به آمریکا می گویم شما بر 
اساس برجام موظف به رفع تحریم ها بودید، ولی این کار را 
نکردید و اکنون به تعهدات خود بازگردید و آنها را اجرایی 
کنید. به اروپا هم می گویم تحت فشار آمریکا قرار نگیرید و به 
آنچه متعهد شدید عمل کنید. مطالبه مردم ایران این است 
که شما به تعهدات خود عمل کنید. خواسته مردم احقاق 
حق آنهاست و ما حق آنها را دنبال می کنیم ان شاءاهلل.رئیس 
جمهور منتخب همچنین در پاســخ به سوال خبرگزاری 
مهر درباره برنامه دولت برای رفع موانع تولید خاطرنشان 
کرد: شعار امسال و سال های اخیر درباره رونق تولید بوده 
است. محور کار ما هم رونق تولید خواهد بود و برای این کار 
باید نقدینگی در کشور مدیریت شود. ما نقدینگی را باید به 
سمت تولید سرازیر کنیم که ساز و کارهایی هم در دستور 
کار داریم.وی با بیان اینکه تولیــد کننده اعتراض دارد که 
نقدینگی کم است، افزود: از آن سو کارشناسان می گویند 
رشد نقدینگی موجب ایجاد مشکالت شده است. ما برای 
رفع این مشکل تولید را پرجاذبه و فعالیت های اقتصادی غیر 
مولد را بی جاذبه می کنیم تا نقدینگی به طرف تولید برود. 
البته این کار با بخشنامه انجام نمی شود و دولت حتما برنامه 
ای برای رونق تولید دنبال می کند.رئیسی گفت: یکی از راه 
های جذابیت برای تولید کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ١٠ 
درصد است و افزایش مالیات برای فعالیت های غیر مولد 

مثل هدایت نقدینگی به سمت ارز، مسکن و زمین است. ما 
عدالت مالیاتی را دنبال می کنیم.

اقداماتم در مدت مسئولیت، در جهت دفاع از 
حقوق بشر بوده است

به گزارش ایسنا،  رئیسی در ادامه در پاسخ به پرسش شبکه 
تلویزیونی ان بی سی آمریکا مبنی بر اینکه آیا برای موثر واقع 
شدن برجام باید همه تحریم های اعمالی از سوی آمریکا از 
جمله تحریم های دوران دونالد ترامپ برداشته شود؟ و آیا 
قصد دارید که تیم فعلی مذاکره کننده  هسته ای را حفظ 
کنید؟ گفت: تیــم مذاکره کننده هســته ای کار را دنبال 
می کنند و گزارشاتی را به من دادند و تیم سیاست خارجی 

من در حال بررسی این گزارشات است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا موظف است تمام تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران را رفع کند و آنچه در دولت دوازدهم 
و دولت من مورد تاکید است، رفع تحریم ها و راستی آزمایی 
است. آمریکا باید به دنیا پاسخ دهد که چرا نسبت به انجام 
تعهدات خود نسبت به ایران تعلل می کند؟ و اروپا باید پاسخ 

دهد که چرا همکاری با آمریکا را پیگیری می کند؟
رئیس جمهوری منتخب در پاسخ به پرسش روزنامه شرق 
درباره اشراف وی درباره وضعیت کشور و این پرسش که آیا 
برنامه ای صد روزه برای کشور دارید؟ گفت: وضعیت و شرایط 
کشور روشن است و مراکز و نهادهای مختلف آمارهایی می 
دهند و این آمارها از دید مردم و رســانه ها پنهان نیست! 
مردم نیز حتما باید بدانند که دولت جدید در چه شرایطی 
و وضعیتی شروع به کار می کند؛ اعداد و آمار به عنوان یک 
گزارش شناختی از وضعیت موجود حتما پیش روی مردم و 
رسانه ها خواهد بود؛ ما هم وضع مطلوب را ترسیم می کنیم 
و هم وضع موجود را و ســپس تفاوت این دو وضع را بیان 
 و تالش خواهیم کرد که وضع موجــود را به وضع مطلوب

 نزدیک تر کنیم.
رئیسی خاطرنشــان کرد: آنچه که ملت بزرگ ما از دولت 
می خواهند، فراموش نکردن عمل به وعده های خود است 
و ما این وعده ها را پیش روی همه دولتمردان قرار خواهیم 
داد و نه فقط در صد روز نخست بلکه در تمام مدت کار تمام 
سختگیری ها را در جهت تحقق وعده ها بکار گرفته شود. 
من در ابتدا شاید هفته ای یکبار و بعد ماهی یکبار ارتباط 
با مردم را به عنوان یک نعمت و زمینه ای بسیار خوب برای 
رفع مشکالت حفظ خواهم کرد. نشست امروز ما با رسانه ها 
نشست آغاز خواهد بود و حتما این نشست ها می تواند برای 
دولت و رســانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم کمک کند؛ 
رسانه ها باید دغدغه ها مردم را دنبال کنند و دولت دیدگاه ها 
و نظرات خود را تبیین کند تا مردم در جریان پیشرفت کارها 

و اقدام و عمل قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: محور کار ما در دولت اقدام و عمل خواهد بود 
و دستگاه ها به صورت خاص و من به عنوان خادم و کوچک 
مردم، آنها را در جریان امور می گذارم. اگر هم مشکلی باشد 

حتما با مردم را در میان خواهم گذاشت.

 رییس  جمهور  منتخب   در اولین  نشست  خبری:

شرایط به نفع مردم تغییر می کند
سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست  

روحانی در آیین بهره  برداری از طرح  های ملی؛
به زودی ســرمایه  ها به سوی 

ایران سرازیر می  شود 
رییس جمهور گفت: ان شاءاهلل به زودی تحریم ها 
برداشته می شود و سرمایه ها به سوی ایران سرازیر 
می شــود و امیدوارم که در دولت سیزدهم شاهد 
افزایش سرمایه گذاری ها باشــیم و مردم بتوانند 
از نفع و ســود آن بهره مند شوند.حســن روحانی 
در آیین بهره بــرداری از طرح هــای ملی مناطق 
آزاد تجاری با بیان اینکه مردم مســئولیت بسیار 
بزرگ سیاســی و اجتماعی خود را در روز جمعه 
انجام دادند، اظهار کرد: آنان رییس جمهوری خود 
را انتخاب کردنــد. به آنان برای این اقدام بســیار 
خوب در جهت حضور گســترده در پای صندوق 
های رأی تبریک می گویــم.وی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به برگزاری هفتادوچهارمین 
افتتاح طرح های ملی در دولت خود اظهار کرد: در 
مناطق آزاد ما اعالم شد که ۶۲١ طرح در حال اجرا 
اســت و ۲۴٨ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
دارد که ۵٣ درصد آن اجرا شده و همه آنها تا پایان 
سال افتتاح می شود.روحانی یادآور شد: اگر مردم 
به آینده خود و سود ســرمایه گذاری امید نداشته 
باشند که چنین میزان از ســرمایه گذاری را انجام 
نمی دهند. همین ایستادگی مردم برخالف رنج و 
سختی که در این سه ســال و نیم کشیدند که در 
تاریخ بی سابقه بوده، نشان از جایگاه واالی مردم ما 
است.رییس جمهوری گفت: اینکه چند روز پیش 
خود آمریکایی ها اعالم کردند حاضریم تحریم را از 
روی واکسن کرونا علیه ایران برداریم نشان می دهد 
که خود این تروریست ها به چنین اقدامی اعتراف 
می کنند و حاال دولت جدید که معتقد اســت راه 
دولت قبلی درست نبوده، گفته اند که اگر در مسائل 
بانکی موضوع در زمینه ماســک و واکســن باشد 
مشکلی نداریم.روحانی تأکید کرد: تازه آنهم زمانی 
که فهمیدند ما در تولید ماســک خودکفا شدیم و 
صادرات می کنیم و در واکسن هم به سمت تولید 
رفتیم.وی با بیان اینکه مردم بینی ترامپ را به خاک 
مالیدند تصریح کرد: االن بازار ما پر از جنس است، 
هرچند گرانی به دلیل جنگ اقتصادی وجود دارد 
اما اقتصاد ما از پس این جنگ نابود نشد و یک نشان 
آن همین افتتاح طرح های ملی بود که تودهنی به 
آمریکا محسوب می شــد.رییس جمهوری با بیان 
اینکه ما تا روز آخر دولت افتتاح طرح های ملی در 
دوشنبه و پنجشنبه را انجام می دهیم، اظهار کرد: 
ما طرح های زیادی در مناطق مختلف افتتاح کردیم 
که با آنچه سرمایه گذاری و کلنگ زنی شد ۷٠ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفت. من از 
اینکه مناطق آزاد ایران از مناطق واردکننده بدل به 
صادرکننده در این دولت شدند سپاسگزارم.روحانی 
یادآور شد: ان شــاءاهلل به زودی تحریم ها برداشته 
می شود و سرمایه ها به سوی ایران سرازیر می شود 
و امیدوارم که در دولت ســیزدهم شاهد افزایش 
سرمایه گذاری ها باشیم و مردم بتوانند از نفع و سود 

آن بهره مند شوند.

توصیه به خریداران ارز
یک عضو کانــون صرافان ضمــن پیش بینی 
روزهای آتی بازار ارز، گفــت: پس از انتخابات 
ریاست جمهوری، خریداران به بازار برگشته اند و 
قیمت ها نسبت به قبل از انتخابات روند صعودی 
دارند اما در آینده نزدیــک قیمت ارز به تعادل 
بهتری برای کاهش می رســد؛ بنابراین، فعال 
صبر کنند.  کامران سلطانی زاده در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری کشور، خریداران در بازار ارز با احتیاط 
معامله می کردند یا دست به معامله نمی زدند 
و قیمــت دالر نیز در روزهای آخــر نزدیک به 
انتخابات به کانال ۲٣ هزار تومان برگشته بود. 
اما پس از انتخابات علی رغم اینکه پیش بینی ها 
حاکی از آن بود که قیمت ارز کاهش یابد و بازار 
خریداری نداشته باشــد، خریداران شروع به 
معامله کرده اند و دالر نیــز وارد کانال ۲۴ هزار 
تومان شده است.وی افزود: شنیده ها حاکی از 
افزایش تقاضا در سامانه نیما است و نرخ ها نیز 
در این سامانه بیش از روزهای پایانی نزدیک به 
انتخابات دیده می شود که تاثیر خود بر باال رفتن 
قیمت ها در بازار اسکناس ارز را گذاشته است.

عضو کانون صرافان در ادامه درباره پیش بینی 
خود از روند آتی بازار ارز گفت: از آنجا که اخبار 
مثبتی از آرامش و ثبات سیاســی دیپلماسی، 
برجام و رفع تحریم ها منتشر می شود، معتقدم 
ثبات اقتصادی و سیاسی منجر به تعدیل روند 
مثبت و بهینه شدن قیمت ارز می شود. وی در 
پایان سخنانش خطاب به فعاالن بازار ارز اعالم 
کرد که در آینده نزدیک قیمــت ارز به تعادل 
بهتری برای کاهش می رســد؛ بنابراین، فعال 

صبر کنند.
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نرخ ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومانی سکه در بازار آزاد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )دوشنبه، ۳۱ خردادماه( در بازار تهران با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار 

تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشور با اشــاره به تمدید مهلت پرداخت مالیات 
مقطوع دریافت کنندگان ســکه تــا ١۵ تیرماه، 
گفت: در خصوص مؤدیانی کــه امکان پرداخت 
مالیات به صورت کامل تا ١۵ تیرمــاه را ندارند، 
مالیات مقطوع تعیین شــده حداکثر تا چهارماه 
به صورت مســاوی تقسیط می شــود.»محمد 
مسیحی« افزود: با تصویب ســتاد ملی مدیریت 
کرونا، مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 
١٣۹۹ صاحبان مشاغل تا ١۵ تیرماه سال جاری 
تمدید شد که بر این اســاس، دریافت کنندگان 
سکه در ســال ١٣۹۹ نیز تا تاریخ مذکور فرصت 
دارند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع سکه و یا 
 حسب مورد نسبت به تســلیم اظهارنامه مالیاتی

 خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به دســتورالعمل ابالغــی تبصره 
ماده )١٠٠( قانون مالیات های مســتقیم اظهار 
داشــت: تمامی اشــخاص حقیقی خریدار سکه 
از بانــک مرکزی جمهــوری اســالمی ایران که 
در ســال ١٣۹۹ نســبت به دریافــت حداکثر 
 ) ١۵۵( قطعــه ســکه اقــدام کرده انــد، تا ١۵ 
تیرماه مهلت دارند از تســهیالت مالیات مقطوع 
برخــوردار شــوند.معاون درآمدهــای مالیاتی 

ســازمان امور مالیاتی کشــور در ادامــه با بیان 
اینکه این گــروه از خریداران ســکه از نگهداری 
اســناد و مدارک موضوع قانون مزبور و تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی معاف هســتند، تصریح کرد: 
با اســتناد به قســمت اخیر تبصره ماده )١٠٠( 
قانون مالیات هــای مســتقیم اصالحی مصوب 
١٣۹۴، مالیات اشــخاص موضوع ایــن گروه از 
مؤدیــان کــه اظهارنامــه مالیاتی خــود را در 
موعد مقرر تســلیم کنند، بر اســاس رسیدگی 
به اســناد و مدارک ارائه شــده تعییــن خواهد 
شد.مسیحی افزود: براســاس دستورالعمل های 
ابالغی، خریداران ســکه مکلفند بــا مراجعه به 
ســامانه عملیات الکترونیک مؤدیــان مالیاتی 
my.tax. سازمان امور مالیاتی کشــور به نشانی

gov.ir  نســبت به پرداخت مالیــات متعلق به 
شــرح بند )۲( این دســتورالعمل اقدام کنند تا 
مشــمول جریمه دیرکرد موضوع مــاده )١۹٠( 
 قانون مالیات هــای مســتقیم اصالحی مصوب 

١٣۹۴ نشوند.
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور به میزان مالیات مقطــوع قابل پرداخت 
اشــخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس 
تعداد سکه تحویلی طی ســال١٣۹۹ نیز اشاره 

کرد و گفت: تا ۵ قطعه ســکه مشــمول مالیات 
نیســت، نســبت به مازاد ۵ ســکه تا میزان ١۵ 
ســکه به ازای هر قطعه ســکه ۹ میلیون و ۶٠٠ 
هزار ریال مالیات مقطوع، نســبت بــه مازاد ١۵ 
 ســکه تا میزان ۲۵ ســکه به ازای هر قطعه سکه 
١۲ میلیــون و ٨٠٠ هزار ریــال مالیات مقطوع 
و نهایتا نســبت بــه مازاد ۲۵ ســکه تــا میزان 
١۵۵ ســکه به ازای هر قطعه ســکه١۶ میلیون 
ریــال مالیــات مقطوع تعلــق می گیــرد.وی 
افــزود: در خصــوص مؤدیانــی کــه امــکان 
پرداخت مالیــات مقطوع را به صــورت کامل تا 
١۵ تیرماه ســال جاری ندارنــد، مالیات مقطوع 
 تعیین شــده حداکثر تــا چهارماه بــه صورت 
می شود.مســیحی  تقســیط  مســاوی 
در  کــه  اشــخاصی  کــرد:  خاطرنشــان 
 ســال ١٣۹۹ نســبت بــه دریافــت بیــش
 از )١۵۵( قطعه ســکه از بانک مرکــزی اقدام و 
همچنین مشــاغلی که حسب ســوابق پرونده با 
مجوز صادره از ســوی مراجع ذی ربط به شغل 
خرید و فروش ســکه اشــتغال دارند، مشمول 
این دســتورالعمل نبــوده و مکلف به تســلیم 
اظهارنامه مالیاتــی و پرداخت مالیــات متعلق 
در موعــد مقــرر ) ١۵ تیرماه ١۴٠٠( هســتند.

وی تاکیــد کــرد: از آنجــا کــه مطابــق حکم 
 تبصره مــاده )١٠٠( قانــون مذکــور، مالیات

 مقطوع تعیین شده مطابق بند )۲( دستورالعمل 
مذکور، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قطعی و وفق مقررات، قابل وصول 
است، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع 
 بند )١( این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید
 پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابالغ 
خواهد شــد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور افزود: آن دسته از مشمولین 
این دســتورالعمل کــه به مالیات قطعی شــده، 
اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات 
در هیأت حــل اختالف مالیاتــی موضوع تبصره 
)١( مــاده)۲١۶( قانون مالیات های مســتقیم 
اصالحــی مصــوب ١٣۹۴  قابــل رســیدگی 
خواهــد بود.مســیحی در پایــان بــا تاکید بر 
 اینکه آخریــن مهلت پرداخــت مالیات مقطوع 
عملکرد ســال ١٣۹۹ دریافت کنندگان سکه از 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، روز سه 
شنبه ١۵ تیرماه سال جاری است، گفت: در صورت 
عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم 

خواهند شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

تمدید مهلت پرداخت مالیات سکه تا ۱۵ تیرماه

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
کسانی که ســهام خود را می فروشــند، برای مدت 
موقتی پول خود را به صندوق با درآمد ثابت منتقل 
می کنند تا موقعیت بهتری برای خرید ســهام پیدا 
کنند و رقمی که در حال حاضر در این صندوق وجود 
دارد حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است اما اینکه 
چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور مستقیم 

به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایلنا درباره 
میزان پول های پارک شده در بازار سرمایه و احتمال 

تبدیل آن به سهام اظهار داشــت: باید توجه داشته 
باشیم که پول پارک شــده یک واژه بسیار عمومی 
اســت و پول می تواند در محل های مختلفی منتظر 

ورود به بازار سرمایه باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمده پول ها در دو محل 
تمرکز دارد و بخش قابل توجهی از پول های پارک 
شده، مانده حساب سهامداران در نزد کارگزاری ها 
اســت که این پول ها نزدیک ترین پول برای تبدیل 
شدن به ســهام هســتند و همواره یک مانده قابل 
توجهی در این حساب ها وجود دارد که البته به دلیل 

سیال بودن آن قابل تخمین نیست.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افزود: 
همچنین بخش قابل توجه دیگری از این پول ها، در 

صندوق های با درآمد ثابت پارک شده است.
دهقان دهنوی بــا بیان اینکه پول هــای حاضر در 
صندوق با درآمدهای ثابت هم بســته به شــرایط 
می تواند قالب ســهام وارد بازار سرمایه شود، اظهار 
داشت: کسانی که ســهام خود را می فروشند، برای 
مدت موقتی پول خود را بــه صندوق با درآمد ثابت 
منتقل می کنند تا موقعیت بهتری برای خرید سهام 

پیدا کنند و رقمی که در حال حاضر در این صندوق 
وجود دارد حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است اما 
اینکه چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور 
مستقیم به شرایط بازار ســرمایه بستگی دارد.وی 
گفت: البته باید توجه داشته باشیم، پول هایی که نزد 
حساب های مردم در قالب پس انداز وجود دارد، آنها 
هم به نوعی پول پارک شده محسوب می شود و در 
مجموع سپرده گذاری های کشور به چند هزار هزار 
میلیارد تومان می رسد که می تواند به سهام تبدیل و 

در هر زمان به بازار سرمایه منتقل شوند.       

۳۰۰ هزار میلیارد پول پارک شده در صندوق های با درآمد ثابت
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نایــب رئیس کانــون سراســری مرغــداران 
گوشــتی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید 
مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رســیده اســت، 
گفت:نــرخ مصــوب جوجه یــک روزه ۴,۲۰۰ 
 تومان اســت اما جوجــه با این قیمــت یافت 

نمی شود.
حبیب اســداهلل نژاد با بیان اینکــه قیمت تمام 
شــده تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر به 
۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، گفت: نرخ 
مصوب هر کیلوگرم مــرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان و نرخ مصوب مرغ آماده طبخ ۲۴ هزار و 

۹۰۰ تومان است.
وی با اشــاره به اینکه مرغــدار در هر کیلوگرم 
تولیــد حــدود ۲,۴۰۰ تومان ضــرر می کند، 
افزود: بعــد از افزایش نرخ مصــوب نهاده ها از 
جملــه ذرت و ســویا و حمــل و نیــز افزایش 
شــدید قیمت جوجــه و ســایر هزینه ها، الزم 
بود دولــت در قیمت مــرغ تجدیــد نظر کند 
اما چنیــن اتفاقی نیفتــاده و بعیــد می دانم 
 که تا آخر دولــت دوازدهم نیــز چنین اتفاقی

 بیفتد.
اسداهلل نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اینکه نابســامانی بازار جوجه یک روزه 
هنــوز تمام نشــده و قیمت جوجــه همچنان 
باالی ۶,۵۰۰ تومان اســت، گفت: این در حالی 
اســت که نرخ مصوب جوجه یک روزه گوشتی 
۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت 

نمی شود.

وی با بیان اینکه مسئوالن باید در کنترل قیمت 
مؤلفه های تولید، تدابیر بیشــتری اتخاذ و این 
مســاله را مدیریت کنند، گفت: افزایش قیمت 
مؤلفه های تولید، افزایش قیمت تمام شده را به 
دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی 
دولت برای محصول نهایی اتفاق می افتد، گاهاً 
تولیدکنندگان زیان می کنند به طور مثال بعد 
از تصویب و اعالم قیمت ۲۴۹۰۰ تومانی تاکنون 
ما شــاهد افزایش ۱۵ تــا ۲۰ درصدی قیمت 
مؤلفه های تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل 
و ریز مغذی ها بوده ایم اما این اثرات را در قیمت 
فعلی مــرغ نمی بینیم و اصــالح قیمت صورت 

نگرفته است. 
البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفه ها مانند 
جوجه مربوط به عدم نظارت و ســودجویی در 
بازار است که متأســفانه دولت نسبت به آن بی 

تفاوت است.
این فعال بخش خصوصی تصریــح کرد: برای 
اینکه بازار مرغ طی ماه هــای آینده، در آرامش 
باشــد دولت باید از هم اکنون به فکر مدیریت 
آن، کنترل قیمت مؤلفه هــای تولید، تأمین به 
موقع و کافی نهاده ها و نظارت، پایش و کنترل 

بازار باشد.
ســداهلل نژاد تاکید کرد: امیدواریــم که دولت 
ســیزدهم توجه بیشــتری به حــوزه تولید و 
تولیــدات کشــاورزی داشــته باشــد و کمتر 
 شــاهد اتفاقاتــی که طــی ســال های اخیر 

افتاد، باشیم.

اولویت دولت سیزدهم
مرتضی افقه، اقتصاددان

با توجه به اینکه در شرایط امروزی ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند پرداخت یارانه ضروری است. پرداخت یارانه به دو تا سه دهک اول جامعه حیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند. البته منابع تامین یارانه در دولت جدید مورد 
ابهام است. شرایط دولت فعلی بسیار وخیم است و تامین منابع برای پرداخت یارانه در دولت سیزدهم از ابهامات بوده و محل تامین آن جای سوال دارد. بنابراین در کوتاه مدت پرداخت یارانه باید ادامه پیدا کند و این موضوعی نیست که 

بخواهیم به صرف اینکه منابع ناچیز است از ادامه پرداخت آن صرف نظر کنیم. دولت امروز چیزی ندارد و دولت جدید برای تامین منابع هر طرح و برنامه ای با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد. 
اما تنها امکانی که برای دولت جدید برای تامین منابع می تواند قابل تحقق شود نتیجه بخش بودن مذاکرات وین است. با به سرانجام رسیدن مذاکرات وین و لغو تحریم ها در وهله اول منابع ارزی بلوکه شده در دیگر کشورها که به روایت 

آمار ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر است، آزاد خواهد شد و دست دولت در این مورد باز می شود. این اتفاق خوش شانسی دولت جدید خواهد شد تا زیر بار مشکالت نبود منابع گرفتار نشود. 
بنابراین در شرایط فعلی، لغو تحریم ها خیلی مهم است. چون تحریم ها اقتصاد کشور را له کرده اند. اما همانطور که اشاره شد برداشتن تحریم شرط الزم است و نه کافی. با لغو تحریم ها پول های زیادی آزاد می شود و همین پول ها دست 
دولت را برای انجام برخی از کارها بازمی کند. البته تمام این موارد باید در کنار به سرانجام رسیدن موضوع fatf  باشد. اگر ایران به این این لیست وارد نشود نمی توان بر تحقق دیگر موارد ذکر شده امید داشت. قانون مبارزه با پولشویی به 
نوعی کلید ورود به روابط با دنیاست.  اما در بلندمدت دولت جدید باید به دنبال رونق اقتصادی باشد. دستیابی به موارد اشاره شده نیازمند آن است تا در ابتدا کنترل تورم و کاهش فقر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید به امر تولید ملی 

به اضافه تولید درآمد پرداخته شود و البته مدنظر داشت که تنها افزایش تولید ملی برای حل مشکالت اقتصادی کفایت نخواهد کرد و اینکه موارد فوق چگونه درمسیر هدایت قرار گیرد، بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر پرداخت یارانه در بلندمدت مشکالت بسیاری را ایجاد خواهد کرد. پرداخت یارانه در بلندمدت گداپروری را باب می کند و اصل پرداخت یارانه برای افرادی است که به واقع توانایی کار کردن ندارند. دولت جدید می بایست 

در بلند مدت تحوالت ساختاری ایجاد کند و در انتخاب و انتصاب مدیران که ناکارآمدی ایجاد کرده اند نیز باید تغییر ایجاد کند. 

با مشخص شــدن نتیجه 
انتخابات و برگزیده شدن 
ابراهیم رئیســی به سمت 
رئیــس دولت ســیزدهم 
انتظــار این اســت که در 
وهله اول برای بهبود معیشــت مردم راهکارهایی 
ارایه و اجرایی شــود. تمامی نامزدهای ریاســت 
جمهوری قول پرداخت یارانه بیشــتر را در صورت 

انتخاب به عنوان رئیس جمهور دادند اما آیا دولت 
سیزدهم با پرداخت یارانه بیشتر، وام ها و تسهیالت 
می تواند ۶۰ میلیون نفر را که به زیر خط فقر رفته 

اند نجات دهد.
یک اقتصــاددان در این رابطه مــی گوید: با توجه 
به اینکه در شــرایط امروزی ۶۰ میلیــون نفر زیر 
خط فقر قرار دارند پرداخت یارانه ضروری اســت. 
پرداخت یارانه به دو تا سه دهک اول جامعه حیاتی 
اســت و باید این روند ادامه پیدا کند. مرتضی افقه 
افزود: اما در بلندمدت دولــت جدید باید به دنبال 
رونق اقتصادی باشد. دستیابی به موارد اشاره شده 

نیازمند آن است تا در ابتدا کنترل تورم و کاهش فقر 
مورد توجه قرار گیرد. پرداخت یارانه در بلندمدت 
گداپروری را باب می کند و اصــل پرداخت یارانه 
برای افرادی اســت که به واقــع توانایی کار کردن 

ندارند.
این در حالی اســت که اکثر مردم احساس بدی از 
وضعیت معیشت خود در ۵ سال گذشته داشتند، 
۸۷.۲ درصد مردم خواستار نظارت زیاد و خیلی زیاد 
دولت در اقتصاد ایران هستند. حدود دو سال پیش 
وزارت رفاه اعالم کرد که حدود ۶۰ میلیون مشمول 
دریافت سبد حمایتی هســتند. این به معنای آن 

است که متاسفانه حدود ۷ دهک جامعه نیازمند و 
زیرخط فقر هستند. اگر این آمار درست باشد یعنی 

به ۷ دهک اول باید یارانه تعلق بگیرد. 
به عقیده کارشناســان اقتصادی در حال حاضر در 
شرایطی هستیم که اگر تحریم ها لغو نشود، دولت 
نمی تواند همین پرداخت های یارانه ای را هم انجام 
دهد چراکه بودجه ای ندارد. بخش قابل توجهی از 
بودجه  امسال از طریق استقراض ها تامین می شود 
که اگر این اســتقراض ها از بانک مرکزی باشــد، 
احتماال باعث افزایش نرخ تورم و بدتر شدن وضعیِت 

اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. 

معیشت مردم در دولت سیزدهم چگونه رقم خواهد خورد؟

انتظارات معیشتی از دولت جدید
شایلی قرائی
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معاون وزیر راه و شهرســازی 
در تازه ترین اظهــارات خود 
اعالم کرد زنان مجرد باالی 3۵ 
سال می توانند از تسهیالت ۷۰ 
میلیون تومانی بخش مسکن 
اســتفاده کنند. محمودزاده گفت: تسهیالت ۷۰ میلیون 
تومانی در تهران با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱3 درصد 
به واجدان شرایط داده می شود که رقم اقساط آن ماهانه یک 
میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود. در همین زمینه 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
می گوید: تسهیالت مسکن کسی را صاحبخانه نمی کند. 
برای خانه دار شدن مردم باید برنامه های بلندمدت در تولید 
مسکن داشته باشیم.  سالهاست دولت برای کمتر شدن بار 
هزینه اجاره وام های زیادی را برای متقاضیان در نظر گرفته 
است. اینکه تسهیالت باید داده شود شکی نیست اما تمامی 
فعاالن بازار مسکن بر این عقیده اند که اگر این تسهیالت در 
تمام این سالها به سمت سازندگان و انبوه سازان یعنی بخش 
تولید روانه می شد تاثیر بسیار بیشتری در افزایش قدرت 

خرید مردم داشت. 
کارشناسان بازار مســکن همواره در رابطه با مشکالت و 
ایرادات این تسهیالت هشدار داده اند. به باور کارشناسان 
دولت گرانی ها را در زمینه مســکن قبول کرده و به قول 
معروف صدای گرانی را شنیده است. اما این  شیوه به مبارزه 
رفتن با گرانی اجاره ها نیست. دولت در مقاطع مختلف 
نشان داده که به دنبال ساده ترین راه می گردد و باید خود را 
جدی تر در زمینه مسکن نشان بدهد.  دولت نباید به دادن 
مبلغ اندکی وام با شرایط خاص که فقط عده ای اندک می 
توانند وام دریافت کنند اکتفا کند. تعداد کسانی که قادر 
به گرفتن و باز پرداخت آن وام باشند و نیز ظرف یکسال 
بتوانند آن را پرداخت کنند خیلی کم است. اجاره نشین 
ها در مقدار ۵۰ هزار تومان افزایش اجاره مشکل دارند تا 
چه رسد به اینکه سود وام مسکن را ماهانه پرداخت کنند.

به هر ترتیب معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس 
مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا همه خانم هایی که باالی 

3۵ سال ســن دارند، خودسرپرست هستند و با خانواده 
زندگی نمی کنند، می توانند از تسهیالت اجاره استفاده 
کنند.»محمود محمودزاده« افزود: سال گذشته اولویت 
پرداخت وام اجاره را برای زنان خودسرپرست و سرپرست 
خانوار قرار دادیم که تعریف آن با زنان مجرد فرق می کند، 
این مصوبه امســال هم به وقت خود باقی است. وی در 
توضیح این بند از شــرایط اعطای وام اجاره ودیعه که به 
اعطای تسهیالت به زنان باالی 3۵ سال اشاره دارد، گفت: 
خانم هایی که باالی 3۵ سال سن دارند و خودسرپرست 
هســتند به مفهوم اینکه با خانــواده زندگی نمی کنند، 

می توانند از تسهیالت اجاره استفاده کنند.
محمودزاده با بیان اینکه به مردان سرپرست خانوار که به دلیل 
فوت همسر، طالق و متارکه مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق 
می گیرد، گفت: در واقع استثنایی برای زنان مجرد باالی 3۵ 
سال در ثبت نام »مسکن ملی« و »وام ودیعه« وجود دارد؛ 
بر این اساس برای خانم های سرپرست خانوار یا خانم های 
خودسرپرست این اســتثنا وجود دارد که با 3۵ سال سن 
بتوانند از تسهیالت ودیعه اجاره و همچنین از امکانات طرح 

اقدام ملی مسکن استفاده کنند. معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی ادامه داد: نظام بانکی باید با مصوبه 
ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ باشد و طبق مصوبه ستاد به 
همه زنان مجرد باالی 3۵ ســال وام اجاره را پرداخت کند. 
ثبت نام وام ودیعه مسکن از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ 
خرداد آغاز شده است و همه مستاجران واجد شرایط دریافت 
tem.mrud. تسهیالت کمک ودیعه مسکن که در سامانه
ir ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر پاســخ استعالم خود 
باشد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در همین زمینه 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: تسهیالت مسکن کسی 
را صاحبخانه نمی کند و قدرت خرید مسکن را هم افزایش 
نمی دهد. مصطفی قلی خســروی افزود: وام های بسیاری 
به سمت متقاضیان بخش مسکن سرازیر شده اما تاکنون 
این وام ها تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته اند. باید 
برنامه ای داشته باشیم تا قیمت ها را کنترل کنیم. با این وام 
ها کسی خانه دار نشده و نخواهد شد. تاثیری که در افزایش 
ساخت مسکن وجود دارد در وام ها و تسهیالت برای خانه دار 
شدن وجود ندارد. این فعال صنفی ادامه داد: خانه دار شدن 

در سالهای اخیر به رویا تبدیل شده و با توجه به اینکه دولت 
هم در این سالها با بخش مسکن قهر کرده است امیدی برای 
صاحبخانه شدن مردم وجود نداشته است. بنابراین دولت اگر 
هر نوع تسهیالتی به مردم پرداخت کند، جای تقدیر و تشکر 
دارد اما بدون شک تسهیالت رهن نه مستاجر را صاحب خانه 
می کند و نه می تواند منجر به کنترل قیمت ها شود. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران خاطرنشان کرد:  بهتر است 
به جای تدوین چنین طرح هایی که باعث توزیع تسهیالت 
خرد در میان مردم شود، دولت ها منابع کالن را صرف ساخت 
مسکن کنند و واحدهای ساخته شــده را در قالب اجاره به 
شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهند. رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران تاکید می کند: فقط اجرای چنین 
طرح هایی است که می تواند بعد از چند سال مستاجران را 
صاحب خانه کند. قلی خسروی با اشاره به مزیت های ساخت 
مسکن در کنترل قیمت ها خاطرنشان می کند: اگر به دنبال 
کنترل قیمت بازار مسکن به منظور حمایت از مستاجران و 
صاحب خانه شدن اقشار کم درآمد هستیم، الزم است چنین 

طرح هایی بار دیگر با رفع نقاط ضعف اجرایی شود.

جزئیات وام ودیعه مسکن به زنان مجرد باالی ۳۵ سال اعالم شد 

وام اجاره ۷۰ میلیونی برای زنان مجرد 
شایلی قرائی
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مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفت: بیش از یک میلیون 
تن کاالی اساسی در خرداد ماه جاری از بندر امام 

حمل و به دیگر نقاط کشور ارسال شده است.
غالمحســین دغاغله در نشست سرعت بخشی 
به رونــد جابه جایی کاالهای اساســی در پایانه 
بار بندر امام افزود: تدابیر اتخاذ شده و بازنگری 
در فرآیندهای حمل کاالهای اساســی از جمله 
بارگیری در اسکله، رفع مشکل باسکول و خروج 
ناوگان از بندر امام با همکاری گمرک، موجب شد 
طی یک هفته گذشته حمل کاالهای اساسی از 
این بندر نسبت به هفته قبل خود با رشد خوبی 

همراه باشد.
وی اظهارداشت: از اول تا ۲۷ خرداد ۱,۱ میلیون 
تُن کاالی اساســی شــامل غالت و نهاده های 
دامی و طیور از بندر امام توسط ۴۷ هزار دستگاه 
کامیون به سراسر کشور ارسال شده است. دغاغله 

افزود: میانگین حمل کاالهای اساســی از بندر 
امام توسط کامیون ها به روزانه یک هزار و ۹۰۰ 
دستگاه رسیده و با تدابیر اتخاذ شده این فرایند 
روند افزایشی گرفته و طی هفته گذشته به بیش 

از دو هزار کامیون در روز رسید.
مدیر کل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه روند روند 
جابه جایی کاالی اساســی از بندر امام مطلوب 
است بیان کرد: روزانه به صورت میانگین ۴3 هزار 
تُن کاالی اساسی از بندر امام جابه جا می شود و 
با تدابیر اتخاذ شده، روند جابه جایی کاال از بندر 
امام سرعت بیشتری خواهد گرفت. دغاغله پیش 
بینی کرد روند جابه جایی کاالی اساسی از بندر 
امام در این هفته نســبت هفته های قبل با رشد 
بیشتری همراه باشــد. بیش از 3,۵ میلیون تُن 
انواع کاالی اساسی در انبارهای مسقف بندر امام 

نگهداری می شود.

مشــاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی از 
احتمال افزایــش بیش از ۷۰ درصدی قیمــت ماکارونی در 
ســال جاری خبر داد و گفت که تولیدکنندگان برای تعیین 
قیمت دقیق ماکارونی در سال جاری، منتظر اعالم نرخ گندم 
صنف و صنعت هستند و این تاخیر در اعالم قیمت برای آن ها 
مشکل ساز شده است. رسول مژده شفق با بیان اینکه دولت در 
سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم را که ماده اولیه اصلی 
تولید ماکارونی اســت، ۱۰۰ درصد افزایش داده، اظهار کرد: 
سال گذشته دولت هر کیلو گندم را ۲۵۰۰ تومان از کشاورز 
می خرید و ۲۷۰۰ تومان به صنــف و صنعت می فروخت اما 
امســال این قیمت ۵۰۰۰ تومان اعالم شده که با هزینه های 
تبعی حدود ۵۵۰۰ تومان به دست صنف و صنعت می رسد، اما 

هنوز قیمت قطعی اعالم نشده است.  
وی با بیان اینکه در سال جاری هزینه دستمزد، بسته بندی 
مثل سلفون و کارتن نیز افزایش داشته، تصریح کرد: در حال 
حاضر مهمترین مشکل تولید کنندگان مشخص نشدن قیمت 
گندم صنف و صنعت است و با گذشت سه ماه از سال جاری 
مشخص نیست که قیمت تمام شده ماکارونی بر چه اساس 
باید محاسبه شــود.  شــفق با بیان اینکه هنوز درباره تامین 
گندم یارانه ای یا بدون یارانه هم تصمیمی اعالم نشده است، 
اظهار کرد: البته تولیدکنندگان به دنبال یارانه و تفاوت قیمت 

نیستند؛ چراکه رقابت سالم را از بین می برد. به طور کلی رانت 
در صنعت مشکالت و چالش های زیادی برای تولید کننده و 
مصرف کننده ایجاد می کند.   وی با اشاره به ممنوعیت واردات 
گندم در سالهای اخیر، گفت: در خواست ما این است که دولت 
گندم را به قیمت تمام شده به صنف و صنعت عرضه کند. در 
سال های اخیر فقط دولت گاهی برای جبران کمبودها گندم 
وارد کرده است؛ بنابراین فقط یک منبع تأمین گندم وجود دارد 
و تولیدکنندگان یا باید مستقیماً گندم را از کشاورز بخرند یا از 
شرکت بازرگانی دولتی بر اساس قیمت تمام شده تهیه کنند.  به 
گفته مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی، با 
گذشت سه ماه از سال جدید، هنوز قیمت گندم صنف و صنعت 
تعیین شده تا بر اساس آن و بر مبنای افزایش دستمزد و سایر 

مولفه های تولید قیمت جدید ماکارونی تعیین شود.  
وی افزود: در ســال جدید قطعاً قیمــت ماکارونی افزایش 
خواهد یافت، اما هرچقدر تعیین قیمت دیرتر انجام شــود، 
تولیدکنندگان با مشــکل جدی تری در امــر تولید مواجه 
خواهند شــد؛ بنابراین ادامه این روند که کاال به قیمت سال 
گذشــته عرضه شــود، اما هزینه حمل و نقل با افزایش ۷۰ 
درصد، دستمزد با حدود 3۹ درصد، بســته بندی با بیش از 
 ۷۰ درصد در کنار افزایش هزینه های سربار مواجه باشد برای 

تولیدکنندگان ممکن نیست. 

دبیرکانون سراسری مرغ تخم گذار گفت: در حال حاضر 
بسته بندی تخم مرغ اجباری نیســت و برخی از مغازه ها 
به صورت فله اقدام به فــروش تخم مرغ می کنند. فروش 
فله تخم مرغ نیز راه را برای افزایش قیمت باز می کند، در 
حالی که اگر تخم مرغ الزام به بسته بندی شود و قیمت آن 
مشخص شود راه سودجویی و گرانفروشی بسته خواهد شد.

دبیرکانون سراسری مرغ تخم گذار گرانفروشی در مغازه ها و 
حذف گله های مرغ توسط مرغداران را دالیل افزایش قیمت 
تخم مرغ دانست.فرزاد طالکش در پاسخ به این سوال که 
چرا قیمت تخم مرغ در هفته های اخیر افزایش داشته است؟ 
گفت: قیمت تخم مرغ درب مرغداری ها افزایش چندانی 
نداشته و مرغداران همچنان در هرکیلو تخم مرغ ۲۰۰۰ 
تومان ضرر می دهند. اما اگر در سطح مغازه ها با قیمت ها ی 
باال به دست مصرف کنندگان می رسد این امر گرانفروشی 
بوده و ناشی از عدم نظارت و کنترل موثر این واحد ها است.

وی ادامه داد: تا زمانی که تخم مرغ بسته بندی و قیمت دار 
نشود شرایط به این شکل ادامه دار خواهد بود، زیرا بیش 

از 3۶۰ هزارباب مغازه و فروشگاه و... در کشور وجود دارد 
که تخم مرغ عرضه می کنند و نظارت براین تعداد مغازه کار 

بسیار سختی است.
دبیرکانون سراســری مرغ تخم گذار اضافه کرد: در حال 
حاضر بسته بندی تخم مرغ اجباری نیســت و برخی از 
مغازه ها به صورت فله اقدام به فروش تخم مرغ می کنند. 
فروش فله تخم مرغ نیــز راه را بــرای افزایش قیمت باز 
می کند، در حالی که اگر تخم مرغ الزام به بسته بندی شود 
و قیمت آن مشخص شود راه ســودجویی و گرانفروشی 

بسته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش قیمت 
مصوب تخم مرغ نیز اشاره کرد و گفت: قیمت مصوب تخم 
مرغ باید از هرکیلو ۱۴ هزارتومان به کیلویی ۱۸ هزارتومان 
برسد. زیرا فروش هرکیلو تخم مرغ با قیمت ۱۴ هزارتومان 
برای مرغداران ضرر است و این ضرر باعث شده مرغداران 
اقدام به حذف گله هایشان کنند و تولید نیز کاهش یابد که 

البته جای نگرانی نیست. 

چرا تخم مرغ گران شد؟

حمل بیش از یک میلیون کاالی اساسی از بندر امام

احتمال افزایش قیمت ماکارونی

جوجه یکروزه با نرخ مصوب پیدا نمی شود

مرغداران روی هر کیلو مرغ ۲۴۰۰ تومان ضرر می کنند
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رئیس اتاق  ایران:
 رشد اقتصادی كشور در نیم قرن اخیر تقريبا صفر بوده است

 رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آمار رسمی نشان 
می دهد، اقتصاد کشور کوچک شده اســت و جای تأسف دارد که با وجود 
ادعاهایی که وجود داشته، ســهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در ۴ دهه 
گذشته نصف شــده و به تعبیری نیز باید گفت که رشد اقتصادی ما در این 

نیم قرن اخیر تقریبا صفر بوده است. 
 غالمحسین شافعی  اظهار کرد: اگر نگاهی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیم 
قرن اخیر کشور داشته باشیم آمار و ارقام به ما نشان می دهد که کشور با یک 
سیکل معیوب و تکرار شونده ای از مشکالت چون تورم، نرخ بیکاری، عدم 

ثبات اقتصادی، فقر پایداری و نابرابری بسیار باال، مواجه بوده است.
وی ادامه داد: نیم قرن است که ما در خصوص این مسائل صحبت می کنیم، 
اما اتفاق خاصی رخ نداده است، از طرفی نیز می توان اینگونه گفت که اقتصاد 
ما مانند دیوار فرسوده ای است که بسیاری از افراد روی آن را رنگ می زنند و 

پس از مدتی نیز آن را رها می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: آمار رسمی 
نشان می دهد طی سال های ۹۶ تا ۹۹، اقتصاد کشور کوچک شده است و 
جای تأسف دارد که با وجود ادعاهایی که وجود داشته، سهم اقتصاد ایران 
از اقتصاد جهانی در ۴ دهه گذشته نصف شده و به تعبیری نیز باید گفت که 

رشد اقتصادی ما در این نیم قرن اخیر تقریبا صفر بوده است. 
شافعی عنوان کرد: طبق آمار رسمی ســهم اشتغال صنعتی طی ۲۵ سال 
گذشته، رقم متفاوتی داشــته، اما بخش خدمات با افزایش مداومی مواجه 
بوده است. بنابراین ما نمی توانیم با کار اورژانسی و پانسمان کردن دردهای 
اقتصادی، اقتصاد کشــور را نجات دهیم و در حقیقت نیازمند یک جراحی 

عمیق در اقتصاد کشور هستیم.
وی عنوان کرد: همیشه از معیشت مردم، باالرفتن ســن ازدواج جوانان و 
جمعیت پیر کشور سخن به میان می آید اما باید بدانیم که در حقیقت ریشه 
همه این معضالت جامعه اقتصاد است، معیشت مردم با شعارهای صدقه ای 
و یارانه ای قابل حل نیست، بلکه معیشت مردم با توسعه اقتصاد، باال رفتن 

اشتغال و باال رفتن سطح رفاه جامعه قابل حل خواهد بود.
عضو شــورای اقتصاد کشــور تصریح کرد: اگر افرادی که خود را معتقد به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری می دانند،  به فرمایشــات ایشان در حوزه 
اقتصاد، توجه کنند، ما با این مشکالت مواجه نبودیم. به فرموده مقام معظم 
رهبری یکی از راه های حل مســائل اقتصاد کشــور مردمی کردن اقتصاد 

کشور است.
شافعی تأکید کرد: در حقیقت دولت بدون حضور بخش خصوصی قادر به 
توسعه اقتصادی نبوده و نخواهد بود و باید دانست که ثروت آفرینی غیر مولد 

در کشور دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
وی بیان کرد: در واقع امروزه زمانی که داللی، واسطه گری، کارهای غیرمولد، 
رانت خواری و فعالیت های بسیار سهل تر از کارهای مولد وجود داشته باشد، 
سرمایه ها به سمت کار مولد سوق پیدا نخواهد کرد. این در حالی است که 
سیستم پا داشته ای در کشور ما به کارهای غیر مولد مربوط است و  اگر در 

مرحله اول این قاعده درست نشود، مانند گذشته رشد نخواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسئله دیگری 
که به نظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد و ما نیز باید دید و عمل خود 
را در این جهت تغییر دهیم، پرهیز کردن جــدی از رویکرد توزیعی صرف 
است، به گونه ای که اصالحات اقتصادی مبنای اثرگذاری هر اقدامی در این 

جهت است. 
شافعی بیان کرد: در این میان یکی از مسائلی که باید بابت آن خوشحال بود، 
این است که خوشبختانه حجت االسالم رئیسی در زمان حضورشان در اتاق 
بازرگانی به مسئله دیپلماسی اقتصادی کشور تأکید داشتند، اما این در حالی 
است که ما از معدود کشورهایی هستیم که اقتصاد هزینه سیاست را پرداخت 
کرد و به نوعی اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، اما این در حالی است که در 
بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عکس 
این موضوع برقرار است و همواره سیاست، هزینه اقتصاد را پرداخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم ریاســت جمهور منتخب مردم در آینده به 
سه موضوع مهم در زمینه انتخاب کابینه خود توجه کند. نخست در انتخاب 
سفرای ایران در سطح جهان، نگاه اقتصادی و سپس نگاه سیاسی و امنیتی 
داشته باشــد، افرادی که دارای اهلیت حرفه ای هستند را به ویژه در حوزه 
اقتصاد انتخاب کند و سومین موضوع نیز در انتخاب استاندار نیز نگاه سیاسی 
و امنیتی را پس از نگاه اقتصادی داشته باشد؛ چراکه در زمان کنونی چنین 

نگاهی برای کشور نیاز است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین آمادگی خود 
را در جهت تشــکیل کمیته دائم در اتاق بازرگانی ایران و مشهد با دانشگاه 

بین المللی امام رضا)ع(، اعالم کرد.

راهكار غیر فعال كردن اينترنت همراه با نرخ آزاد
یکی از مشــکالت کاربران تلفن های همراه که بار مالی زیادی به آنها تحمیل 
می کند، قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شــدن بسته های اینترنتی و 
مصرف اینترنت به نرخ آزاد اســت، در حالی که کابران می توانند با استفاده از 
کدهای دستوری، اینترنت آزاد را غیرفعال کنند.سقف تعرفه خدمات داده تلفن 
همراه با توجه به تعرفه کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای 
سیم کارت های دائمی به ازای هر کیلوبایت، ۰.۴ ریال و برای سیم کارت های 
اعتباری ۰.۶ ریال است. این یعنی در سیم کارت دایمی، هزینه هر گیگابایت 
اینترنت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در ســیم کارت اعتبــاری هر گیگابایت 
اینترنت آزاد حدود ۶۳ هزار تومان محاســبه می شود.مشترکان اپراتورهای 
مختلف اگر از اینترنت آزاد دیتای خود استفاده کرده باشند، درمی یابند که این 
استفاده اصال مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل اپراتورها در کنار تعرفه های 
عادی اینترنت، اجازه ی ارائه ی طرح های تشویقی هم دارند که قیمت آن کمتر 
از کف تعرفه عادی اپراتور تعریف شــده است.باوجود باال بودن تعرفه اینترنت 
آزاد، در بسته های اینترنتی هزینه هر گیگابایت حدود ۳۰۰۰ تومان است، در 
این صورت اگر مشــترکی بســته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از 
اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه های سیم کارتش اختالف قیمت 
بسیاری به وجود می آید. به همین دلیل در حال حاضر بیشتر استفاده از مصرف 
داده همراه به سمت بسته های تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت می شود.در 
حال حاضر بیشتر افراد از دیتای موبایل و خصوصا بسته های ارائه شده توسط 
اپراتورها استفاده می کنند. با وجوداین، با تمام شدن بسته های اینترنتی، تعرفه 
آزاد اپراتورها فعال می شود که در مقایسه با بسته های تعریف شده در اپراتورها 
برای کاربران مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل، آگاهی از زمان اتمام بسته 
اینترنتی اهمیت زیادی دارد.به دلیل شکایت های متوالی کاربران از اپراتورهای 
تلفن همراه، رگوالتوری امکانی را فراهم کرده اســت تا مشــترکاناپراتورها 
بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعــال کنند. نحوه غیرفعال کردن 
مصرف اینترنت آزاد پس از اتمام بســته اینترنت، برای مشترکان همراه اول 
با شماره گیری کد دســتوری #۱۱۳*۱۰۰* و برای مشــترکان ایرانسل با 

شماره گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* است.

اخبار

سرمایه گذاری 60 میلیارد دالری در استارتاپ های اروپایی 
سرمایه گذاری در استارت اپ های اروپایی تا نیمه اول سال ۲۰۲۱ از مرز ۶۰ میلیارد دالر گذشته است، این رکورد شکنی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ مورد توجه قرار گرفته است.بخش فناوری در قاره اروپا توانسته است در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ 
بیش از کل سال ۲۰۲۰ سرمایه جذب کند.بر همین اساس، استارت اپ ها در قاره سبز بیش از ۴۳.۸ میلیارد یورو که معادل ۶۰.۹ میلیارد دالر است، سرمایه جذب کرده اند. این آمار که توسط شرکت دیل روم منتشر شده نشان می دهد رکورد ۳۸.۵ 
میلیون یورویی سال ۲۰۲۰ در نیمه اول سال ۲۰۲۱ شکسته شده است.این رقم با عقد حدود ۲۷۰۰ قرارداد به دست آمده و این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵۲۰۰ قرارداد منعقد شده بود. شرکت سوئدی کالرنا با عقد دو قرارداد توانسته 
۱.۶ میلیارد دالر منابع مالی جذب کند و شرکت آلمانی ترید ریپابلیک هم در ماه می قراردادی به ارزش ۹۰۰ میلیون دالر منعقد کرده است. شرکت پرداخت دیجیتال چک اون هم با عقد قرارداد ۴۵۰ میلیون دالری موفقیت قابل توجهی داشته است.

»زمانی که امــکان تولید یک 
محصول در کشور وجود دارد، 
هیچ نیازی به هزینه و واردات 
محصوالت مشــابه نیســت. 
کیفیت محصول تولید داخل، 
هر چه باشد، نهتنها به رشد تولید کمک میکند، بلکه منجر 
به توسعه و پیشرفت چندین برابری کشور هم خواهد شد. 
در چنین مواردی واردات و خروج ارز، هزینه قابلتوجهی 
بر دوش اقتصاد تحمیل میکند و دیگر امکان توسعه تولید 
خیلی ساده نخواهد بود.« اینها واژههایی است که سالهای 

سال انحصار را در کشور پشتیبانی کرده است.
انحصار در تولید خــودرو، انحصار در تولید پوشــاک و 
حتی انحصار در تولید تجهیزات و قطعات الکترونیکی؛ 
مشکل از جایی شروع میشــود که این روند به انحصار و 
تولید محصول نهایی مطلوب ختم نمیشــود. تولیدات 
بیکیفیت، مونتاژ قطعات درجه چندم بازار جهانی و از آن 
بدتر اثر منفی بلندمدت بر زیرساختهای تولید و تجارت، 
حاصل این رویکرد اســت. عالوه بر همه این مشــکالت 
افزایش قاچاق و واردات محصول از مبادی غیررســمی 

را هم اضافه کنید.
حاال هم بــرای چندمین بار صنعــت IT قربانی چنین 
تصمیماتی شده اســت. واردات ســوئیچ شبکه ممنوع 
شده و یک شرکت ناشــناس مدعی تولید گسترده انواع 
سوئیچ شبکه شده است. بررســی اصالت این محصول و 
مطالعه روند عملکرد آن از طرف کارشناســان و فعاالن 
حوزه IT و فناوری، نقاط مبهم و سواالت بیشتری را در 
ذهن این متخصصین ایجاد کرد. به نظر میرسد، بعدازاین 
شــرکتهایی که نیاز دارند از سوئیچ شبکه در پروژههای 
خود استفاده کنند، انتخابی ندارند مگر خرید و استفاده از 
یک سوئیچ که ارائهدهنده آن به بازار مدعی تولید داخل 
بودن است. صحتسنجی این ادعا دریچههای دیگری در 
این صنعت بازکردهاند که اتفاقــاً نگرانی را درباره موارد 

مشــابه هم چندین برابر کرده است. از همین رو بررسی 
رویکرد فعاالن صنعت IT و چگونگی مواجه شدن آنها با 
این پدیده را از گفتوگو با مازیار نوربخش، عضو هیئتمدیره 

سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران آغاز کردیم.
نوربخش، ماجرای ممنوعیت واردات سوئیچ را از زمانی 
که این موضوع مطرح شــد تا امروز مورد بررسی قرارداد 
و در این باره گفت: »از ابتدای ســال جاری با اعالم عدم 
تایید ثبت سفارش سوئیچ، ممنوعیت واردات این تجهیز 
الکترونیکی به طور رسمی اعالم شد. از همین رو بعد از 
مدتی در اردیبهشتماه این موضوع از طریق صنف مورد 

پیگیری قرار گرفت.«
به گفته نوربخش، »نتیجه این پیگیریها مواجهه با ادعای 
تولید سوئیچ توسط برخی شــرکتها بود. از همین رو، به 
دلیل این ادعا مبنیبر ســاخت ســوئیچ، واردات هر نوع 
ســوئیچی ممنوع اعالم شــد. در مراحل بعدی به دلیل 
اعتراض گسترده واردکنندگان یک لیست از انواع سوئیچ 
اعالم شــد و مورد ممنوعیت قرار گرفــت. در پی اعالم 
این لیســت از طرف وزارت صمت اعالم شد که به شکل 
مرحلهای در هر دوره به لیست ممنوعیت واردات اضافه 

خواهد شد.«
عضو هیئتمدیره ســازمان نظام صنفی رایانهای استان 
تهران با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی مواجهه فعاالن 
این حوزه با چنین تصمیمی ادامه داد: »شرکتهای مدعی 
تولید ســوئیچ را به صنف دعوت کردیم و درباره شــیوه 
عملکرد و برنامهشان با آنها گفتوگو کردیم. این شرکتها 
مدعی تولید ســوئیچ در ردههای پایین بودند که به نظر 
نمیرسید خیلی هم مشکلســاز باشد. این در حالی است 
که عالوه بر چنین ادعایی، یکی از شرکتها مدعی تولید 
سوئیچهای ردهباال شد.«اگر خبری از دنیای فناوری و 
تولیدات تکنیکال کشــور نداشته باشید، شنیدن ادعای 
تولید سوئیچهای ردهباال، در ابتدا هیجانانگیز است، اما 
نکته مهم در چنین روندی چگونگی مدیریت این نوع از 
تولید است. نوربخش در تشــریح این موضوع ادامه داد: 
»بعد از پیگیریهای مکرر درباره بهدستآوردن مستندات 
تولید این سوئیچها در نهایت هیچ اطالعاتی از طرف این 

شرکت در اختیار ما قرار نگرفت. عالوه بر این حتی اجازه 
بازدید هم داده نشد. با گذر از همه این مسائل با یک نکته 

قابلتوجه دیگر مواجه شدیم.«
او در ادامه گفت:»بررســی سایت اینترنتی این شرکت و 
مطالعه بروشور منتشر شــده درباره سوئیچ نشاندهنده 
آن بود که حتی بروشــور هم عیناً کپی شده و در نهایت 
لوگوی شرکت مدعی تولید، بهجای لوگوی شرکت چینی 
گذاشته شده اســت.« او با بیان این موضوع تأکید کرد 
چنین ادعایی در زمانی که کشور به محصوالت هایتک نیاز 

حیاتی دارد، سو استفاده از اسم تولید و مزایای آن است.
نوربخش با اشاره به اهمیت کیفیت در محصوالت حوزه 
IT ادامه داد: »کیفیت در تجهیزات هایتک بسیار مهم 
اســت. حاال فرض کنیم ســوییچ رده پایین یا متوسط 
چینی وارد شــده و این ســوئیچ امکان تامین نیاز کل 
کشــور را هم دارد؛ اولین موضوع در چنین شــرایطی 
چیزی نیســت مگر اینکه با  محرومیت کشور از سوئیچ 
های به روز و با تکنولوژی های جدید مواجه شــویم. در 
نتیجه مجموعههایی که ناگزیر به اســتفاده از ســوئیچ 
برای استفاده از یکسری ابزارهای قدیمی مجبور به ادامه 

فعالیت میشود.«

او در ادامه افزود: »این موضوع کشور را از قرارگرفتن در 
مسیر بهروز و استفاده از تکنولوژی هایتک محروم میکند. 
در چنین شرایطی محصوالت با کیفیت باال، با برندهای 
متوســط و پایین جایگزین میشــوند. پیشازاین چنین 
تجربهای را در حوزه خودرو هم داشــتهایم، هرچند این 

موضوع در حوزه تکنولوژی بهطورکلی متفاوت است.«
حصارکشــی اطراف ایدهها نتیجهای نــدارد مگر پایان 
توسعه و عالوهبرآن خشــکیدن خالقیت. انتظار توسعه 
صنعت IT در شــرایطی که ابزار اولیه و نیازهایش را از 
آن دریغ کنیم نهتنها ممکن نیست، بلکه انگیزه فعالیت 
و توسعه متخصصین را هم چندین برابر کاهش میدهد. 
عالوهبرآن چه کسی پاسخگوی آسیبهای گسترده بعدی 
است که شرکتهای استفادهکننده از محصول بیکیفیت 
بــا آن مواجه خواهند شــد؟ در چنین شــرایطی حتی 
انحصارگری که با مونتاژ قطعات محصوالت درجه چندم 
خارجی سعی در کسب سود مالی دارد هم، کاری پیش 
نخواهد برد. چنین معادالتــی در تولید و تجارت نتیجه 
برد – برد که هیچ، حتی نتیجــه برد – باخت هم ندارند. 
ضرر و زیان در نهایت برای همه فعاالن این صنعت و در 

نهایت باخت – باخت است.

صنعت IT قربانی تصمیمات خلق الساعه شده است

بازی باخت - باخت تولید داخل و ممنوعیت واردات
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتــال در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 
تغییراتــی را تجربه کرد.بزرگ تریــن ارز مجازی 
دنیا، در بحبوحه محدودیت های نظارتی جهانی 
و نگرانی های محیط زیستی به زیر سطح حساس 

۳۶ هزار دالر رسیده است.
ســقوط اخیر قیمت بیت کوین در شرایطی اتفاق 
افتاده است که بازار های سنتی تحت فشار جدیدی 
قرار گرفته اند. فدرال رزرو آمریکا خبر از احتمال 
افزایش زودتر از حد انتظار نرخ بهره داده اســت.

تشــدید نظارت بر ارز های مجــازی در چین هم 

روی قیمت تأثیر گذاشــته اســت. بــا همه این 
اوصاف، تحلیل گران با بررسی روند کاهش قیمت 
بیت کوین به این نتیجه رسیده اند که الگوی صلیب 

مرگ در حال شکل گیری است.
این الگو زمانی تشــکیل می شــود که در بررسی 
نمودار های قیمتی، میانگین کوتاه مدت ۵۰ روزه، 
میانگین بلندمدت ۲۰۰ روزه را در مســیر نزولی 

قطع کند. این رویداد نشان می دهد احتمال یک 
ســقوط قیمت وجود دارد.اگر ایــن اتفاق بیفتد 
بیت کوین وارد محدوده بدبینانه بازار خواهد شد. 

مانند آن چه در ۲۰۱۸ رخ داد.
بیت کویــن با نمــاد اختصــاری BTC یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۶۴۷.۹۹ میلیارد دالر، در رتبه ۱ 

بازار قرار داشته و سهم ۴۳.۵۶ درصدی از کل بازار 
 ETH را در اختیار دارد.اتریوم با نماد اختصاری
یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود ۲۴۹.۴۱ میلیارد دالر، در 
رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۶.۷۲ درصدی از 

کل بازار را در اختیار دارد.
تتر با نماد اختصــاری USDT یک ارز دیجیتال 
یا شــکلی از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش 
بازار حدود ۶۲.۷۳ میلیــارد دالر، در رتبه ۳ بازار 
قرار داشته و سهم ۴.۲۱ درصدی از کل بازار را در 

اختیار دارد.

یک فعال حــوزه رمزارز و بالک چین با اشــاره به 
خال قانونی در حــوزه فعالیت رمزارزها، بیان کرد: 
در حال حاضر قانونی وجود  ندارد که فعالیت این 
صرافی ها را منع کند و جرم انگاری نشــده که این 

معامالت غیرقانونی حساب شود.
یاشار راشدی با بیان اینکه برخی می گویند فعالیت 
صرافی های رمزارز در ایران غیرقانونی است و آنها 
مجوز ندارنــد، گفت: اوال در حــال حاضر قانونی 
وجود  ندارد که فعالیت این صرافی ها را منع کند 
و جرم انگاری نشــده که این معامالت غیرقانونی 
حساب شود. مورد دوم اینکه مجوزی وجود ندارد 
که صرافی ها بخواهند مجوز بگیرند. چون مجوزی 
وجود ندارد، فعالیت صرافی های رمزارز هم قاعدتا 
بدون مجوز است. اما افراد هم چون با این موضوع 
آشنایی ندارند ممکن است به اشتباه تصور کنند 

فعالیت غیرقانونی انجام می شود.
وی با اشــاره به خــال قانونی در حــوزه رمزارزها 
خاطرنشان کرد: صرافی های رمزارز کار غیرقانونی 
انجــام نمی دهند، بلکــه صرفا قانونی برایشــان 
وجود ندارد اما جرمی انجــام نمی دهند. ما برای 
تنظیم گری این حوزه باید تجربه کشورهای دیگر 
را مطالعه کنیم. تجربه موفقی که کشورهای دیگر 
داشتند و به جای اینکه به صرافی های رمزارز مجوز 

دهند، چارچوبی برای آن تعیین کردند.
این فعال حــوزه رمزارز و بالک چیــن ادامه داد: 
این فرآیند بدین صورت اســت که به جای اینکه 
متقاضیان بخواهنــد صرافی  راه انــدازی کنند، 

چارچوبی تعییــن کردند و گفتند افــراد در این 
چارچــوب می توانند فعالیت کنند تــا زمانی که 
از این چارچــوب تخطی نکنند. مثــال اگر مبلغ 
دارایی صرافی از حدی باالتر بــرود، ناظری برای 
آن وجود داشته باشد و امثال این قانون. یک سری 

زیرساخت  فنی را هم فراهم کردند.
راشدی گفت: نکته دیگر اینکه خود صرافی های 
رمزارز و فعــاالن این حوزه  در کشــورهای دیگر 
رویه ای را پیش گرفتند که به آن سلف رگوالتوری 
یا خودتنظیم گری می گویند. این روش بسیار هم 
چابک و سریع است، چون اگر قانونی بخواهد در 
دولت یا مجلس تصویب شــود، زمان بر است و با 

توجه به حوزه رمزارزهــا و تکنولوژی که مدام در 
حال تغییر است، این قوانین باید به سرعت آپدیت 

شوند.
وی ادامــه داد: با توجــه به اینکــه معموال وقتی 
قانونــی تصویــب می شــود، ویرایــش و تغییر 
آن  خیلی زمان بر اســت و کار زیــادی می برد، ما 
نمی توانیم بــرای حوزه تکنولــوژی و رمزارزها از 
این قوانین اســتفاده کنیم، بنابراین بهتر اســت  
چارچوبی داشــته باشــیم و ایــن چارچوب هم 
توســط افرادی که به این حوزه اشــراف دارند و 
متخصص هستند، بازبینی شود و به صورت مداوم 
به روزرسانی شــود. تجربه موفق کشورهای دیگر 
تعیین چارچوب بوده و قبل از اینکه این چارچوب 
 تعیین شود، بهترین کار، فعالیت در محیط سند

باکس است.

یکی از شــرکت های دانش بنیان با بومی سازی 
فناوری گیت هــای الکترونیکی تردد توانســته 
اســت پاســخگوی ۸۰ درصدی نیاز شرکت ها و 
سازمان ها باشد. ساســان محمودی، مدیر عامل 
یکی از شرکت های دانش بنیان، گیت های عبوری 
را مجموعه ای متشــکل از پیوند چندین فناوری 
پیچیده دانســت  و گفت: وقتی فردی برای تردد 
مقابل این گیت ها قرار می گیرد، بیش از ۷۰هزار 
سطر برنامه آن در کسری از ثانیه اجرا می شود تا 

این تردد بدون هیچ چالش و مشکلی باشد. 
وی از طراحی و ساخت این گیت ها در این شرکت 

خبر داد و افزود: طراحی و تولید سیســتم کامل 
متشکل از تمامی اجزای زنجیره این فناوری شامل 
قطعه های مکانیکی، ســخت افزاری و نرم افزاری 
از توانمندی های این مجموعه دانش بنیان است 
و محصول دانش بنیان ایران ســاخت ما توانسته 
نیازهای حوزه حمل و نقل  شهری، ادارات دولتی، 
بخش های امنیتی، اماکن ورزشــی و سرگرمی را 
تامین کند.محمودی، تولید گیت های اسالیدینگ 
را یکــی از مهم ترین دســتاوردهای فناوران این 
شــرکت دانش بنیان عنــوان کرد و یادآور شــد: 
هنگامی که از کنار این دستگاه ها عبور می کنیم، 

چندین بخش سخت افزاری و نرم افزاری با یکدیگر 
همکاری می کنند تا ضمن تشــخیص دقیق، باز 
شدن گیت و عبور به ساده ترین شکل ممکن اتفاق 
بیفتد.وی تاکید کرد: ظرفیت تولید ساالنه ۱۰هزار 
نمونه از گیت های عبوری اســت که خوشبختانه 
پاســخ گوی ۸۰ درصد از نیاز کشــور است. این 
ظرفیت وجود دارد که این محصول دست کم در 
بازار کشورهای همسایه به فروش برسد.محمودی 
اضافه کرد: این دستگاه، لحظه به لحظه ترددها را 
ثبت و تحلیل می کند و با تشخیص دقیق موقعیت 
فرد در محل عبور، به کمک حســگرهای دقیق از 

بسته شدن نابهنگام شیشــه ، بروز تخلفاتی مانند 
عبور دو یا چند نفر به طور همزمان یا تردد از سمت 
مخالف جلوگیری می کند.در حال حاضر ۲۰ نفر 
به طور مستقیم در این شرکت فعالیت می کنند، 
اما به صورت غیر مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر 
اشتغال ایجاد شده است و این ظرفیت وجود دارد 
که با توسعه خط تولید و تامین نیازهای فناورانه در 
داخل این شرکت، ضمن کاهش خطراتی مانند به 
سرقت رفتن فناوری تولید و اطالعات، هزینه تمام 
شده محصول کاهش یابد و برای تعداد بیشتری 

اشتغال مستقیم ایجاد شود.

وان پالس از کارمندان خود خواسته که به سواالت 
درباره سیستم عامل و شرکت اوپو پاسخ ندهند. به 
گزارش جی اس ام آرنا، هفته گذشته پیت الو مدیر 
عامل وان پالس، به صورت رسمی اعالم کرد که دو 
شرکت وان پالس و اوپو، با هم ادغام خواهند شد. 
همه می دانند که این دو برند ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند، اما همکاری آن ها اکنون بیشتر هم 

خواهد شد. 
با این حال، تاکنون از آینده این تصمیم و ســطح 
مشارکت این دو شرکت ســخنی به میان نیامده 
است و این موضوع تا حد زیادی در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. البته اخیرا، یادداشتی منتشر شده است 
که نشــان می دهد وان پالس، از کارمندان خود 
خواسته تا به ســواالت مربوط به شــرکت اوپو و 

سیستم عامل مورد استفاده آن ها، پاسخ ندهند.
سطح همکاری شرکت های وان پالس و اوپو، حاال 
پیچیده تر از قبل اســت چرا که هیچ کدام از این 
شرکت ها اظهار نظر رســمی در مورد ادغام خود، 
مطرح نکرده اند. با این حال، گفته می شود که وان 
پالس برای کمک به رفع این سردرگمی، نامه ای 

داخلی را برای کارمندان خود ارسال کرده است. 
یک افشــاگر معروف به نام اوان بالس، نسخه ای 
از این نامه را بدســت آورده که دارای برخی نکات 

جالب است.
در ابتــدای ایــن نوشــته، مهمتریــن اطالعات 
موجود هســتند. در این متن واژه "یادداشــت 
مهم" به صورت برجسته نشــان داده شده است 
و دســتورالعمل هایی در مورد نحوه پاسخگویی 
کارکنان به سواالت مربوط به سیستم عامل های 

Oxygen OS، Color OS و تأثیر ادغام این دو 
شرکت به چشم می خورد. در تصویر زیر می توانید 

این متن را به صورت کامل مشاهده کنید:
مهمتریــن مواردی کــه در این نامــه خطاب به 
کارمندان آمده به این شــرح اســت: به هیچ یک 
از سواالت درباره سیستم عامل ها علی الخصوص 
Color OS که مربوط به خبر ادغام دو شــرکت 
می شود، پاســخ ندهید. فقط از جوابیه آماده زیر 
اســتفاده کنید: "ما در حال حاضر هیچ برنامه ای 
برای بروزرسانی سیستم عامل های خود نداریم. 

لطفا منتظر اخبار رسمی ما باشید. "

قیمت بیت كوين به 34 هزار دالر رسید

سقوط ادامه دار ارزش ارز های دیجیتال

حوزه رمزارزها خال قانونی دارد

تامین ۸0 درصدی گیت های الکترونیکی تردد از سوی دانش بنیان ها

ادغام شرکت های وان پالس و اوپو در هاله ای از ابهام!


