
قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفت  و برخورد سازمان هواپیمایی 
کشوری، افزایش یافته و شرکت های هواپیمایی نرخ آن را باالتر از 
سقف تعیین شده و با قیمت دلخواه افزایش داده اند. به گزارش ایسنا، 
قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر افزایش یافته است و با وجود 
اینکه مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر نسبت به 
آن موضع گرفته و آن را غیر قانونی دانسته اند، شرکت های هواپیمایی 
به نظر توجهی به این اظهارات و سقف تعیین شده برای نرخ پروازهای 
داخلی ندارند. البته طی ماه ها و روزهای گذشته اظهارات مختلفی 
از سوی مسئوالن سازمان هواپیمایی کشــوری و حتی وزیر راه و 
شهرسازی مطرح شده که با این افزایش قیمت ها مخالفت کرده اند، 
ابوالقاســم جاللی –معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان 
هواپیمایی کشوری- در این باره به ایسنا گفت: فعال هیچ برنامه ای 

برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی وجود ندارد.
وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در 

این زمینه، نظارت های الزم در زمینه مانند گذشته انجام خواهد شد و 
ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب اعالم شده به درستی اعمال شود.
اما این مخالفت ها به جایی نرسیده و شرکت های هواپیمای نرخنامه 
مصوب آبان ماه سال گذشته را رعایت نمی کنند، چرا که به عنوان 
مثال بر اســاس نرخ مصوب اعالم شده، حداکثر قیمت بلیت برای 
پرواز تهران-مشــهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است اما شرکت های 

هواپیمایی آن را تا یک میلیون ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند!
یا آنکه سقف نرخ مصوب برای پرواز تهران-شیراز ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان اســت اما قیمت بلیت این پرواز تا ۸۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
افزایش یافته است. این افزایش قیمت در مسیرهای دیگر نیز اتفاق 
افتاده اما مشخص نیست چرا سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
دستگاه حاکمیتی به این مسئله ورود پیدا نمی کند و خبری از اصالح 

قیمت ها و برخورد با متخلفان در این زمینه نیست.
البته دو روز پیش محمد حســن ذیبخش -ســخنگوی سازمان 

هواپیمایی کشــوری - در این باره گفته بود که با دستور وزیر راه و 
شهرسازی، تالش سازمان هواپیمایی کشوری و پیگیری رسانه ها 
قیمت بلیت هواپیما به نرخ قبل بازگشت و افزایش قیمت بلیت منتفی 
شد.  ایرالین ها موظف شدند مابه التفاوت قیمت بلیت را به مسافرانی 
که بلیت را گران خریدند، پرداخت کنند. در این رابطه مسافران باید 
ابتدا به شرکت های هواپیمایی مراجعه کرده و در صورت عدم دریافت 
پاسخ، شکایت خود را در سامانه شکایات مردمی سازمان هواپیمایی 

کشوری ثبت کنند تا سازمان این موضوع را پیگیری کند.

کنسرو ماهی گران می شود؟
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان 
شــیالت ایران گفت:گمانه زنی هایی در خصوص افزایش قیمت 
کنسروماهی شده است اما به نظر نمی رسد قیمت این کاال از قیمت 

فعلی آن یعنی حدود ۲۹هزارتومان بیشتر شود.

عیسی گلشاهی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا 
قیمت کنسروماهی افزایش می یابد یا خیر،گفت؟ گمانه زنی هایی 
در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است ولی آن چیزی 
که در فروشگاه ها شاهد آن هستیم فروش کنسرو ماهی ارزان تر 
از قیمت های درج شــده بر روی قوطی است. وی ادامه داد: قیمت 
درج  شده بر روی قوطی کنسروماهی ۱۸۰گرمی با روغن گیاهی 
۲۹هزار و ۵۰۰تومان اســت که در فروشگاه های زنجیره ای کمتر 
از ۲۵هزارتومان به فروش می رسد. مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، 
فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اضافه کرد:اگر 
قرار باشد قیمت کنسرو ماهی افزایش یابد به نظر می رسد در درجه 
اول فاصله تخفیف ها با قیمت درج شده بر روی قوطی ها کم شود و 
اگر این افزایش قیمت کافی نباشد قیمت های جت پرینت شده بر 
روی قوطی افزایش می یابد. که البته به نظر نمی رسد قیمت این کاال 
از  حدود ۲۹هزارتومان بیشتر شود. به گفته وی اگر نرخ ارز کاهش  

یابد هزینه های واردات کم می شــود و قیمت ها افزایشی نخواهد 
شد.گلشاهی در پاســخ به اینکه هر قوطی کنسرو ماهی با قیمت 
۲۹هزارتومان هم در شرایط فعلی برای مصرف کنندگان گران است و 
همین امر منجر به حذف آن از سبد غذایی برخی از خانواده شده است 
و آیا قرار نیست قیمت ها کاهش یابد، گفت:این موضوع فقط در مورد 
کنسرو ماهی نیست و بسیاری از اقالم با افزایش قیمت همراه شده 
اند. از طرفی  اینکه باید کنسرو ماهی به دلیل ارزش غذایی فراوان با 
قیمت های مناسبت تر به دست مردم برسد درست است اما به دلیل 
افزایش هزینه های  مرتبط با تامین ملزومات اولیه تولید، امکان این 

نیست که با قیمت های کمتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
وی در پایان افزود:تولیدکننده ها تمایل دارند قیمت محصوالتشان 
به گونه ای باشد که تعداد بیشــتری از آنها به فروش برود.بنابراین 
تولیدکنندگان طرفدار افزایش قیمت نیستند. اما شرایط اقتصادی 

چاره ای جز افزایش قیمت نمی گذارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران گفت: عدم تامین و تخصیص به موقع ارز، 
وجود ناهماهنگی ها در بستر توزیع نظام توزیع نهاده 
های دامی و اخیرا نیز محدودیت های ناوگان حمل و 
نقل داخلی کشور و بارگیری و حمل کاالهای اساسی 
از گمرکات عواملی هســتند که منجر به ماندگاری 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور در گمرکات می شوند.
به گزارش ایســنا محمد مهدی نهاوندی با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: با  اتخاذ تمهیداتی نظیر ترخیص 
درصدی و تامین ارز به صورت اعتباری از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی و بانک مرکزی  بخشی از مشکالت 
مربوط به روند تامین ارز تا حدودی برطرف شده است 
ولی کماکان در این خصوص با محدودیت ها و نواقص 

مواجه هستیم.
وی افزود: تداوم فرآیند تامین کاالهای اساسی مورد 
نیاز کشور با توجه به بروز خشکسالی کم سابقه و افت 
ظرفیت تولید داخلی علوفه مورد نیاز کشور از یک سو 
و افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی کاالهای اساسی 
از ســوی دیگر  نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه ای  

است. متاسفانه هم زمانی این مشکالت با تغییر دولت 
نگرانی هایی برای مغفول ماندن احتمالی این موارد 
مهم که تاثیر مستقیم بر تولید و سفره مردم خواهد 
گذاشــت را درپی دارد. عضو هیــات مدیره  اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور  ایران ادامه داد: 
بخشــی  از تبعات ناهماهنگی ها و به ویژه کندی  در 
فرآیند تامین کاالهای اساسی به واردکنندگان نهاده 
های دامی تحمیــل و موجب می شــود اقالمی که 
به  بنادر و گمرکات رســیده اند برغم تمامی تالش 
مســئوالن گمرک و واردکنندگان امکان ترخیص 

پیدا نکنند.
براســاس اعالم روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیورایران )اوندا(  وی خاطرنشــان 
کرد: بخشی از کاالهای اساسی نیز که از پروسه تامین 
و تخصیص ارز عبور کرده اند گاهــی اوقات در دایره 
مشــکالت توزیع نهاده های دامی از طریق ســامانه 
بازارگاه به دلیل برخی اشکاالت زیرساختی محصور 
می شوند و همین امر منجر به تاخیر در روند خروج نهاده 
های دامی از انبارهای بنادر و گمرکات و تامین نهاده 

های دامی مورد نیاز دامداری ها و مرغداری ها می شود. 
نهاوندی با بیان اینکه هر روز تاخیر در ترخیص کاال های 
اساسی از بندر به جز زیان بیشتر نتیجه ای برای صاحب 
کاال ندارد، اظهار کرد: صاحبان کاال  متضرر از معضل 

کندی در ترخیص کاال از گمرکات هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکالت 
کشــور عدم تحلیل صحیح و کارشناسی یا نگرش 
های بخشی  از علل مشــکالت تجاری کشور توسط 
دستگاه های اجرایی کشور هست، خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در فرهنگ سیاسی  کشــور نگاه خوبی به 
فعالین اقتصادی که در صف اول جنگ با تحریم ها قرار 
داشته و با مشکالت زیادی نهاده های تولید مواد اولیه و 
کاالی اساسی مورد نیاز کشور را تامین می کنند، وجود 
ندارد  که این نگاه نیاز به اصالح دارد. به عنوان مثال در 
مقاطعی که با انباشت کاالهای اساسی در بنادر مواجه 
هستیم بعضا انگشــت اتهام متوجه صاحبان و وارد 
کنندگان  کاال نشــانه می رود که ناشی از همان نگاه 

منفی هست تا واقعیت ها.

 ۵G دادگاهی در سوئد ممنوعیت فروش تجهیزات شبکه
ساخت شرکت هواوی در این کشور را تایید کرد.

به گزارش ایسنا، رگوالتور مخابرات سوئد )پی تی اس( 
در اکتبر به شکل غیرمنتظره ای فروش تجهیزات شبکه 
۵G ساخت شرکت چینی هواوی به شرکتهای مخابراتی 
سوئدی را به دلیل نگرانیهای امنیتی که از سوی سرویس 

امنیتی سوئد مطرح شده بود، ممنوع کرد.
دادگاه سوئدی در بیانیه ای اعالم کرد امنیت سوئد اهمیت 
زیادی دارد و دادگاه این موضوع را به حساب آورده است 
که تنها پلیس امنیت و نیروهای نظامی تصویر کلی در 
خصوص وضعیت امنیتی و تهدیدات متوجه سوئد دارند.

هواوی اعالم کرد گزینه هایش را بررسی می کند. کنت 
فردریکســون، نایب رییس منطقه ای هواوی به رویترز 
گفت: این حکم بر مبنای این حقیقت که دادگاه بر اساس 
فرضیات مطرح شــده توسط ســرویس امنیتی سوئد 
نتیجه گیری می کند، دور از انتظار نبود. ما به مبارزه برای 

حقمان در بازار سوئد ادامه می دهیم.
دولتهای اروپایی کنترلها علیه شرکتهای چینی که در 
ساخت شبکه های ۵G مشــارکت دارند را در پی فشار 

دیپلماتیک واشنگتن که مدعی است تجهیزات هواوی 
ممکن است از سوی پکن برای جاسوسی مورد استفاده 
قرار بگیرد، تشــدید کرده اند. هواوی مکــررا این اتهام 
که یک ریسک امنیت ملی به شــمار می رود را تکذیب 
کرده است. رومانی جدیدترین کشوری در اروپاست که 
ممنوعیت علیه مشارکت چین و هواوی در ساخت شبکه 
های مخابراتی ۵G در این کشور را به اجرا درآورده است.

مشــکالت هواوی نه تنها به شــرکتهایی نظیر نوکیا و 
اریکسون کمک کرده است سهم بازار بیشتری در اروپا 
کسب کنند بلکه سامسونگ الکترونیکس هم با امضای 
قرارداد با گروه مخابراتی انگلیســی ودافون برای تامین 

تجهیزات ۵G وارد این قاره شده است.
پکن به حکم اخیر دادگاه سوئدی هنوز واکنشی نشان 
نداده اما پیش از این واکنش خشمگینانه ای به توصیف 
هواوی به عنوان تهدید امنیتی داشت و از سوئد خواسته 
بود اشتباه ممنوع کردن هواوی را فورا اصالح کند و ماه 
جاری هشدار داد ممکن است به اقدام تالفی جویانه ای 

علیه اریکسون مبادرت کند.
سخنگوی اریسکون اعالم کرد تصمیم رگوالتور مخابراتی 

سوئد که از ســوی دادگاه تایید شد، ممکن است پیامد 
منفی روی منافع اقتصادی سوئد و صنعت سوئد از جمله 

شرکت اریکسون داشته باشد.
اریکسون که حدود ۱۰ درصد از درآمدش از چین است، 
نسبت به ممنوعیت هواوی ابراز نگرانی کرده و به ریسک از 
دست دادن سهم بازار در چین اشاره کرده است. بر اساس 
گزارش رویترز، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا پنج 
شنبه گذشته به اتفاق آرا به طرحی برای ممنوعیت تایید 
تجهیزات شرکتهای چینی نظیر هواوی و ZTE برای 
شبکه های مخابراتی آمریکا رای داد. دولت آمریکا در اوت 
سال ۲۰۲۰ خرید کاال یا خدمات از پنج شرکت چینی را 
برای سازمانهای فدرال ممنوع کرد. آمریکا در سال ۲۰۱۹ 
هواوی، Hikvision و شــرکتهای چینی دیگر را در 
لیست سیاه اقتصادی قرار داد. کمیسیون ارتباطات فدرال 
آمریکا سال میالدی گذشته هواوی و ZTE را به عنوان 
تهدیدات امنیت ملی برای شبکه های ارتباطی مشخص 
کرد و برای شرکتهای آمریکایی استفاده از اعتبار دولتی 
۸.۳ میلیارد دالری برای خرید تجهیزات از این شرکتها 

را ممنوع اعالم کرد.

استاندار تهران گفت: عامل اصلی قطع برق در تهران 
وجود ماینر ها برای استخراج رمزارز ها است که هفت 
هزار دستگاه مکشوفه در غرب تهران که روز گذشته 
خبر آن داده شد، بیش از چهار درصد برق کشور را 

مصرف می کرد.
به گــزارش اســتانداری، انوشــیروان محســنی 
بندپی روز چهارشــنبه در این باره اظهار داشــت: 
برخی افراد ســودجو دســتگاه های ماینر با برخی 
ترفند ها اقداماتی می کنند کــه کنتور های برق از 
مدار شناسایی شــرکت توزیع برق خارج می شوند 
و به راحتی قابل تشــخیص بــرای افزایش میزان 

بــرق مصرفی نیســت. روز گذشــته، بزرگ ترین 
مزرعه رمز ارز کشــور بالــغ بر هفت هــزار ماینر 
)دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال( در غرب تهران 
 که تاثیر زیــادی بر کمبود برق پایتخت داشــت، 

کشف شد.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ بیان داشت: 
با تدابیری که در اســتان تهران برای انتخابات ۲۸ 
خرداد اتخاذ شــد این انتخابات بدون هیچ حاشیه 
امنیتی برگزار شد. این در حالی بود که از مدت ها 
قبل دشمنان و رسانه های معاند سعی در کمرنگ 

جلوه دادن حضور مردم داشتند.

محسنی بندپی افزود: نیروی انتظامی با بکارگیری 
۲۰هزار از عوامل انتظامی در غرب، شــرق و شهر 
تهران تامین امنیت انتخابات استان را در کنار سایر 

عوامل امنیتی برعهده داشت.
وی تاکید کرد: قانون تجمیع انتخابات شــورا های 
شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری باید مورد 

بازنگری قرار گیرد.
چهار انتخابات ریاســت جمهوری، شورا های شهر 
و روســتا، میاندوره ای مجلس شــورای اسالمی و 
میاندوره ای مجلس خبرگان، ۲۸ خرداد در تهران 

برگزار شد.

روسای بعضی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان اعالم 
کردند قیمت نفت به دلیل عدم سرمایه گذاری و محدود 
شدن عرضه در آینده احتماال به روند صعودی خود ادامه 

می دهد.
به گزارش ایسنا، مدیران عامل شرکتهای رویال داچ شل و 
توتال انرژیز به شرکتهای بازرگانی کاال و بانکهای سرمایه 
گذاری پیوستند که پیش بینی می کنند قیمت هر بشکه 
نفت ممکن است تا مرز ۱۰۰ دالر صعود کند با این حال 
این مدیران بر این باورند که بازارهای پرنوسان قیمتها را 

دوباره پایین خواهد برد.
دارن وودز، مدیرعامل شرکت اکسون موبیل در کنفرانس 

مجمع اقتصادی قطر گفت: عدم سرمایه گذاری همزمان 
با اوج گیری دوباره اقتصادها، کمبود عرضه را تشــدید 
خواهد کرد و ســپس به مرور شــاهد افزایش عرضه و 
متوازن شــدن عرضه و تقاضا خواهیم بود. اما در کوتاه 

مدت قیمتهای باالتر محتمل هستند.
شرکتهای بازرگانی کاال نظیر ترافیگورا پیش بینی کرده 
اند قیمت نفت ممکن است سال میالدی آینده به ۱۰۰ 
دالر در هر بشــکه صعود کند. بانک امریکا هفته جاری 
پیش بینی کرد قیمت نفت ممکن اســت به این سطح 
صعود کند. گروه گلدمن ساکس اعالم کرده که صعود 
نفت به این سطح را منتفی نمی داند. بهای معامالت نفت 

برنت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۴۴ درصد رشد کرده 
که تحت تاثیر اجرای برنامه های واکسیناسیون و افزایش 

رفت و آمد و بهبود تقاضا برای سوخت است.
بازارهای جهانی سال میالدی گذشته که شیوع ویروس 
کرونا باعث ریزش قیمتها شده بود، یکی از آشفته ترین 
سالها را در تاریخ خود تجربه کردند. اما جاده ها در اروپا و 
آمریکا دوباره پر از خودرو شده و آمریکایی های بیشتری 
به سفر می روند. اگرچه این امر باعث باالتر رفتن قیمتها 
در کوتاه مدت می شود اما گذار انرژی به معنای آن است 
که مصرف نفت ممکن است روند یکنواختی پیدا کرده و 

در بلندمدت احتماال کاهش پیدا کند.

افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما

ممنوعیت فروش هواوی در سوئد تایید شدکندی خروج کاالی اساسی از گمرکات و خسارت صاحبان کاال
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سرمقاله

قیمت گذاری دستوری
 به نفع دالالن 

کاهش رفاه اصلــی ترین 
نتیجه دخالــت دولت در 
بازارهــا و قیمــت گذاری 
دستوری است. هیچ نظام، 
دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به حوزه 
تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر 
درون زا در اقتصاد اســت که تحــت تاثیر عوامل 
مختلفی اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین 
می شود. این بدان معناست که تعیین قیمت بیرون 
از سیستم اقتصادی باید مشخص شود و نمی توان 
با دستور قیمت ها را کنترل کرد. زمانی که قیمتی 
را تعیین می کنیم، این قیمت به عنوان متغیر برونزا 
وارد اقتصاد می شود. بارزترین نشانه این امر ایجاد 

انحراف قیمتی در...

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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گرانی  لبنیات 
در  راه  است؟

افزایش هزینه خانوارها

رشد باالی ۵۰ درصد 
۱۶ قلم کاال 

راهکار دولت سیزدهم برای کنترل قیمت ها چیست؟

یکه تازی دالالن  در بازارها
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تابستان   سخت   تولید
سهم  2۶2  هزار  مشترک   صنعتی   در   ایران   از  کل مصرف   برق  کشور  3/ 3۶   درصد   است
خاموشی  مراکز  رمز ارز  تا  پایان  شهریور

قطعی  مکرر   برق  صنایع   منجر   به   خسارت های  گسترده    می شود

قیمت شیرخام به دلیل رشد قیمت نهاده های دامی 
۴۰ درصد افزایش یافتــه و فعاالن صنعت لبنیات 
نیز خبــر از احتمال افزایــش ۷۰ درصدی قیمت 
لبنیات می دهند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
در این رابطه می گوید: با افزایش ۴۰ درصدی قیمت 
شیرخام به طور یقین هزینه های تولید اقالم لبنی 
افزایش چشمگیری خواهد داشت و ناچار به افزایش 
قیمت تمام شده این کاالها خواهیم بود. محمدرضا 
بنی طبا افزود: نهاده های دامــی متهم ردیف اول 
گرانی شیرخام شده اند اما مشکالت دیگری نیز در 
رشد قیمت شیرخام دخیل است. این اتفاق در حالی 
رخ خواهد داد که قیمت لبنیات در یک سال اخیر چه 
با مجوز چه بدون مجوز افزایش داشته است. لبنیات 

از مهم ترین اقالم اساسی سبد...

از آنچه از گزارش های رســمی بر مــی آید هزینه 
خرید کاال و خدمات بــرای خانوارهای ایرانی بین 
۱۱ تــا بیــش از ۱۱۲ درصد افزایش داشــته و در 
 این بین ۱۶ گروه کاال و خدمــات باالی ۵۰ درصد
 گران شــده اســت. تازه تریــن وضعیــت تورم 
در ماه گذشــته نشــان داد که  در هر سه شاخص 
روند افزایشــی داشــته؛ بطوریکه تورم ساالنه به 
 ۴۳ درصد و تــورم ماهانه به ۲.۵ درصد رســیده

اســت.  اما در این بین هزینه خانوارها برای تامین 
کاال و خدمات نسبت به سال گذشته بطور متوسط 
۴۷.۶ درصد  رشد کرده بود. اما بررسی وضعیت گروه 

مختلف کاال و خدمات نیز...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیسی سازمان غذا و دارو:
قیمت واکســن برکت: ۲۰۰ 
هزار تومــان/ قیمت گذاری 

واکسن های ایرانی با ارز نیمایی
شانه ساز با تایید قیمت ٢٠٠ هزار تومانی واکسن کرونا 
برکت، گفت: ما بر اساس ارز نیمایی واکسن های داخلی 
را قیمت گذاری می کنیم.محمدرضا شانه ساز معاون وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان غذاودارو درباره واردات واکسن 
کرونا گفت: طبق برنامه ریزی ها واردات همچنان ادامه 
دارد و محموله های میلیونی در حال دریافت هستند.به 
گزارش انتخاب، وی درباره واکسن های ایرانی بیان کرد: 
واکسن برکت مجوز مصرف اضطراری دریافت کرده است 
و یک تا ٢ واکسن دیگر به زودی مجوز مصرف اضطراری 
دریافت خواهند کرد. هفته آینده محموله تولید انبوه 
دیگری دریافت خواهیم کرد و همانطور که قباًل اعالم 
شــده بود امیدواریم فصل تابستان فصل جهش تولید 
واکسن های داخلی باشد و تا آخر تابستان ماهیانه ١٠ 
میلیون دوز تامین و تزریق شود و گروه هایی که داوطلب 
تزریق باشند یا ضرورت تزریق واکسن آنها احصا شود به 
واکسن دسترسی پیدا کنند.به گفته باشگاه خبرنگاران 
جوان، شانه ساز  با تایید قیمت ٢٠٠ هزار تومانی واکسن 
کوو ایران برکت گفت: مثل همیشه دشمنان در کمین 
نشسته اند و موفقیت ها را نمی بینند و هر نقطه ای پیدا 
کنند آن را تبدیل به تابلوی بزرگ می کنند. ما بر اساس 
ارز نیمایی واکسن های داخلی را قیمت گذاری می کنیم 
چراکه مواد اولیــه، مدیا، محیط کشــت و رزین با ارز 
نیمایی انجام می شــود و بر همین اساس با ارز نیمایی 
قیمت گذاری انجام شده است و به هیچ وجه با ارز نیمایی 

واکسن برکت واکسن گرانی محسوب نمی شود.

بانک مهر ایران ۷۵۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرد

مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت ۷۵٠٠ میلیارد تومان 
تسهیالت در سه ماهه ابتدایی امسال خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل این بانک گفت: این میزان تسهیالت به 
حدود ۴۹٠هزار نفر پرداخت شده و عمدتاً برای مشاغل و 
کسب و کارهای کوچک و خانگی بوده است.اکبری تصریح 
کرد: از دو سال گذشته اولویت تسهیالت دهی بانک مهر 
ایران تمرکز بر مشاغل خرد و کسب وکارهای کوچک بوده و 
امسال نیز این هدف را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.وی 
با بیان اینکه عمده سیاست گذاری ها و پرداخت تسهیالت 
در بخش معیشت بوده، اظهارکرد: انواع دیگر تسهیالت 
را نیــز پرداخت می کنیم، اما بیشــتر معطوف به بخش 

اشتغال زایی خانگی و روستایی در سطح خرد هستیم.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه 
صادرات ایران برای سال 14۰۰ 

اعالم شد
هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله 
به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی 
١۴٠٠ را معادل 3 درصد مصوب کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، بر اساس قوانین 
و مقررات نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار مشتریان بانک توســعه صادرات ایران اعم از 
کوتاه مدت و بلند مدت برای سال جاری 3 درصد اعالم 
شد.حق الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب 
بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع 
سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که 
درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد 
بانک از سود علی الحســاب پرداختی به سپرده گذاران 

بیشتر شود مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

نسخه دسکتاپ سامانیوم عرضه شد
  باشگاه مشــتریان بانک ســامان، باهدف توسعه خدمات 
الکترونیک خود نسخه سازگار با مرورگر رایانه ای سامانیوم 
را برای کاربران عرضه کرد. به گــزارش روابط عمومی بانک 
سامان، تیم توسعه باشگاه مشتریان بانک سامان )سامانیوم( 
نسخه سازگار با مرورگر رایانه ای ســامانیوم )دسکتاپ( را 
باهدف بهبود خدمات رسانی به کاربران عرضه کرد.بر اساس 
این گزارش، تمامی کاربران این باشگاه برای استفاده از نسخه 
یادشده نیاز به دانلود و نصب برنامه ندارند و می توانند با استفاده 
از مرورگر رایانه/تبلت خود از خدمات سامانیوم استفاده کنند.
گفتنی اســت، با این اقدام، ارائه خدمات بــه کاربرانی که از 
تلفن های همراه هوشمند استفاده نمی کنند، تسهیل شده 
است.این دسته از کاربران برای اســتفاده از این نسخه باید 
https://sb24.ir/  از طریق مرورگر سیســتم خود به آدرس

samanium مراجعه کنند. در همین ارتباط، الزم به ذکر است 
که شرایط ورود به برنامه سامانیوم تغییری نکرده و کاربران با 
شماره موبایل و رمز خود می توانند از این نسخه استفاده کنند.

کاربران در صــورت نیاز به راهنمایــی می توانند با 
مرکز سامان ارتباط به شــماره ٠٢١6۴٢٢ تماس 
samanium@sb24.ir گرفته و یا با آدرس پســتی 

  مکاتبه کنند.

خبر

بانک ها

تابستان سخت صنعت برق 
دامن صنایع دیگر کشــور را 
هم گرفته اســت و بسیاری 
از کارخانــه هــا و واحدهای 
صنعتی از قطع مکــرر برق 
شــکایت دارند و می گویند در یکی دو ماه گذشته زیان 
بســیاری دیده اند. البته بروز مشکالت و بحران کمبود 
برق در کشور از مدت ها قبل توسط کارشناسان و فعاالن 
این صنعت پیش بینی می شد و دالیل اصلی آن به عدم 
توسعه و سرمایه گذاری های جدید در این صنعت باز می 
گردد که بخش از آن مربوط به فروش برق به قیمت غیر 
واقعی و ارزان اســت. در هفته های گذشته که به دالیل 
خشکسالی امسال بخش مهمی از تولید برقآبی کشور 
کاهش یافته و به خاطر گرما مصــرف برق افزایش پیدا 
کرده، صنعت برق با چالش جدی قطع مکرر برق رو به 
رو شــده و در این بین مدیران وزارت نیرو برای جبران 
کمبودها که گفته می شود حدود 6 هزار مگاوات است 
به قطع گسترده برق صنایع )البته برق مناطق شهری 
هم به صورت گسترده قطع می شــود( روی آورده اند، 

اتفاقی که زیان های گسترده ای را به همراه داشته است.
به گزارش اتاق تهران مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق کشور با اشــاره به گسترش خاموشی ها در 
شهرک های صنعتی گفته است برق شهرک های صنعتی 
بر اساس یک تفاهم  نامه و با اطالع قبلی قطع می شود. 
قطع برق صنایع و شهرک های صنعتی از طریق اطالع 
رسانی یا جلســاتی که در این خصوص برگزار می شود، 
اطالع رسانی می شود. او گفته است:» اگر در صنایعی بدون 
هماهنگی قطع برق گزارش شده و موجب آسیب دیدگی 

به دستگاه ها شده، صنایع باید حتما اطالع رسانی کنند تا 
به موقع موضوع را پیگیری کنیم. طبق جدول زمان بندی 
شده ما به قطع برق اقدام می کنیم، ولی این شهرک های 
صنعتی برای جلوگیری از آســیب باید با شرکت توانیر 
هماهنگی های الزم را داشته باشند.« سخنگوی صنعت 
برق کشورهمچنین گفته اســت: صنایعی هم که مواد 
فاسد شدنی و نیاز مستمر به برق دارند باید به استفاده از 
ژنراتور اقدام کنند، و اگر صنایعی هم مصرف برق خود را 
کاهش دهند، از سوی توانیر پاداش به آن ها داده می شود.

اما صنایع که در ماه گذشته چاره ای به تن دادن به قطعی 
های برق نداشته اند به این شــرایط معترض هستند. 
همچنین به گفته صاحبان صنایع و بخش کشاورزری 
خاموشی های اعمال شده برخالف زمان بندی ارائه شده 
توسط شرکت توزیع نیروی برق اتفاق می افتد و باعث 
ســردرگمی های زیادی در برنامه کاری کارخانه ها هم 
شده است.آمارها نشان می دهد مصرف برق کل کشور  
3۷۸/ ٢۸۷ میلیون کیلووات ساعت است. از این میزان 
مصرف برق صنعتی کشور ١٠۴٢۹6 میلیون کیلووات 
ساعت برآورد می شــود. به این ترتیب سهم ٢6٢ هزار 
مشترک صنعتی در ایران از کل مصرف برق کشور 3/ 36 
درصد است. البته برخی از صنایع همانند سیمان از این 
میزان مصرف سهم زیادی را به خود اختصاص داده اند 
برای مثال در سال ١3۹۹، حدود ۷۹٢٠ میلیون کیلووات 
ساعت برق در صنعت سیمان مصرف شده است که این 
مقدار برابر با ۷6/ ٢ درصد از کل برق مصرفی کشور و 6/ 
۷ درصد از کل برق مصرفی بخش صنعت بوده است. به 
اعتقاد کارشناســان کاهش حجم تولید سیمان و دیگر 
محصوالت صنعتی به دلیل قطعــی برق باعث افزایش 
 قیمت آن محصــوالت و زیان های اقتصادی ســنگین

 برای کشور می شود.

قطعی  مکرر  برق صنایع  منجر  به  خسارت های گسترده   می شود

تابستان   سخت   تولید
سهم ۲۶۲ هزار مشترک صنعتی در ایران از کل مصرف برق کشور ۳/ ۳۶ درصد است

روحانی:
 اگر به عراقچی اختیار بدهیم، همین 

امروز  توافق را نهایی می کند
حســن روحانی رئیس جمهور گفت:: دولت در ســایه 
رهنورد رهبری و مردم آمریکا را پای میز مذاکره نشاند 
و اگر بخواهند همین امروز می توانیــم تحریم را تمام 
کنیم.به گزارش »انتخاب«، روحانی در بخشی از سخنان 
امروز خود در هیات دولت گفت: ما در شــرایط بسیار 
سخت و مشکلی کشــور را اداره کردیم و معتقد هستم 
دولت سیزدهم شرایطش آســانتر خواهد بود، نه اینکه 
دولت ســیزدهم مشــکل ندارد. می گویم که چرا کار 
دولت سیزدهم آسانتر خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: 
در یک دورانی که جنگ اقتصادی به ما تحمیل شــد 
که در تاریخ ایران و جهان کم ســابقه بود. کشوری را از 
همه طرف محاصره کردند، همه بانک ها، روابط پولی  و 
ارتباطات خارجی اش، صادرات و واردات بستند. حتی 
برای وارد کردن دارو و مواد غذایی زجرهایی کشیده شد 
و مشکالتی بوجود آمد.رییس جمهوری بیان کرد: با چه 
سختی توانستیم دارویی را وارد و با چه سختی توانستیم 
پول واکسن را تامین کنیم. مردم می دانند و آگاه و آشنا 
هستند.روحانی یادآور شد: وزارت نفت در همین هفته 
گزارشی را در ســتاد اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای 
افتخار بود که در طول این ســه ســال وزارت نفت چه 
کارهایی انجام داده است و با چه پیچ و خم هایی توانسته 
بخشی از نفت را بفروشد، برای این که ارز الزم را تامین و 
کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ بگوییم تو شکست 
خوردی و به آمریکا بگویم حریف ملت ایران نیستی.وی 
اظهار کرد: اگر دولت دســت روی دست می گذاشت و 
کار عظیم و بزرگی که وزارت نفت انجــام داده را انجام 
نمی داد، اگر صادرات نفت خــام و صادرات گاز البته در 
کنار آن کار بزرگی که برای صادرات برق، پتروشیمی و 
فوالد انجام شد نبود، چطور می توانستیم کشور را اداره 
کنیم؟رییس جمهوری یادآور شد: همین طور می نشینند 
و حرف می زنند که دولت نگاهش به آسمان بود، بله نگاه 
ما به آسمان است، باز هم نگاه ما به آسمان است، نگاه ما 
به رحمت خداوند است، نگاه ما به آسمان است و به زمین 
هم نگاه می کنیم، نگاه ما به تالش خود و کوشش ملت  
و به آسمان و رحمت خداوند است.روحانی گفت: شما 

می گویید به آسمان نگاه نکنید. 

کشور را بدون نفت اداره کردیم
روحانی خاطرنشان کرد: کشور را بدون نفت اداره کردیم. 
یک نفر نیامد به دولت این را بگوید که خسته نباشید. 
برای اولین بار در طول این صد و خرده ای سال که نفت 
کشف شده، کشور ایران را بدون نفت اداره کردید.رییس 
جمهوری تصریــح کرد: یک نفر بــه آنهایی که تالش، 
کوشش و فعالیت کردند که بتوان کشــور را اداره کرد، 
نگفت دســتت درد نکند.روحانی گفت: حقوق سر روز 
پرداخت شده است و نگذاشــتیم حقوق یک تا دو روز 
تاخیر بیفتد، همه اوراق ما ســر ساعت پرداخت شده و 
این کار بی نظیر در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده 
است. اوراق، حقوق و کمک معیشتی ها سر موقع و به روز 

پرداخت شده است. 

اگر بخواهند همیــن امروز می توانیم 
تحریم را تمام کنیم

رییس جمهوری عنوان کــرد: اگر بخواهند همین امروز 
می توانیم تحریم را تمام کنیم. همیــن امروز -دوم تیر- 
می توانیم تحریم را تمام کنیم. برویم و همین االن اختیارات 
را به دکتر عراقچی بدهیم، او هم به وین برود در عرض چند 
روز توافق را نهایی کند، اعالم شود، تحریم هم برداشته 

شود.روحانی بیان کرد: ما کارمان را انجام دادیم. 

واعظی:
 توافق شده هزار و چهل تحریم 
دوره ترامپ لغو شــود؛ برخی 
تحریم های مربوط به افراد و بیت 

رهبری هم برداشته می شود
اساس مذاکره ما از سال ۹۴ در رابطه با موضوعات هسته 
ای بود. تمام تحریم های هسته ای در آن سال برداشته 
شد. چون تیم مذاکره کننده ما اجازه نداشت در رابطه با 
مسئله منطقه، حقوق بشر و تسلیحاتی و موشکی صحبت 
کند. لذا تحریم هایی که در این ارتباط بوده است از سال 
۹۴ هم بوده است. االن صحبت می کنیم که تحریم های 
باقی مانده کدام به برجام و کدام به قبل ۹۴ ربط دارد. االن 
هم ممکن است برخی از تحریم های مربوط به اشخاص 
و موضوعات پیش از مذاکرات سال ۹۴ باقی بماند؛ که 
آن ها را هم دارند مذاکره می کنند.رییس دفتر رییس 
جمهوری در رابطه با نهایی شــدن متــن توافق گفت: 
مذاکرات خیلی پیشرفت کرده اســت. بر تمام مسائل 
اقتصادی توافق شــده که تحریم ها برداشته شود. االن 
بحثی در رابطه با بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی نداریم. 
همه این ها توافق شده است. حدود یک هزار و ۴٠ تحریم 
دوران ترامپ طبق این توافق برداشته می شود. در رابطه 
با تحریم افراد و دستگاه های مربوط به بیت مقام معظم 

رهبری هم  توافق شده برداشته شود.

اخبار
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از آنچــه از گزارش های رســمی بر مــی آید هزینه 
خرید کاال و خدمــات برای خانوارهــای ایرانی بین 
١١ تــا بیــش از ١١٢ درصــد افزایش داشــته و در 
 این بین ١6 گــروه کاال و خدمات بــاالی ۵٠ درصد

 گران شده است.
 به گــزارش ایســنا، تازه تریــن وضعیت تــورم در 
ماه گذشــته نشــان داد که  در هر ســه شــاخص 
روند افزایشــی داشــته؛ بطوریکه تورم ســاالنه به 
 ۴3 درصد و تــورم ماهانه بــه ٢.۵ درصد رســیده

است. 
اما در این بین هزینه خانوارها برای تامین کاال و خدمات 
 نسبت به ســال گذشته بطور متوســط ۴۷.6 درصد

 رشد کرده بود. 

کمترین گرانی برای ارتباطات
اما بررسی وضعیت گروه مختلف کاال و خدمات نیز نشان 
می دهد که به غیر از گروه ارتباطات که زیر ٢٠ درصد 
و حدود ١١.۸ درصد نسبت به ســال گذشته افزایش 
هزینه داشــته مابقی کاالها باالی ٢٠ درصد هستند و 
این در حالی است که ١6 گروه کاالیی و خدماتی بیش 
از ۵٠ درصد افزایش هزینه داشتند. در بین اقالم، گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نســبت به پارسال به طور 
متوسط 6٢.۷ درصد گران شده و گروه خوراکی ها ۹.6١ 
 درصد افزایش هزینه به خانوارهای ایرانی تحمیل کرده

 است. 

روغن در صدر افزایش قیمت 
در ســایر اقالم می توان بــه گروه »روغــن و چربی 
ها«اشــاره کرد که همچنان طبق ماه های گذشــته 
 در صدر گرانی و افزایش هزینــه بین تمامی گروه ها 

قرار دارد.
 تــورم ١١٢.۷ درصــدی بــرای این گروه نســبت 
به خرداد ماه ســال گذشته ثبت شــده و در مقایسه 
 بــا اردیبهشــت مــاه امســال رشــد ٢.۷ درصدی

 دارد. 
همچنین گروه »چــای، قهوه و ...« بــا ۷۹.6 درصد، 
»شــیر، پنیر و تخم مرغ« ۷۸.٢،  »ماهی ها و صدف 

 داران« ۷۴ درصــد و »ســبزیجات« ۷١.٢ درصددر 
رده های بعدی گرانی قرار دارند.

 در ســایر اقــالم »هتــل و رســتوران «۵.6١ ، 
 »شکر، مربا، عســل، شــکالت و..« 6۹.۷، »مبلمان 
و لــوازم خانگــی« 66،  »گوشــت قرمز و گوشــت 
ماکیــان« 6۸.3، »گوشــت قرمــز و ســفید« 
 6۹ و »نان و غــالت« 6١.۹ درصــد افزایش قیمت

 دارد. 
»تفریــح و فرهنــگ« بــا ۵۵.٢، »حمــل و نقل« 
۵٠.۴، »پوشــاک و کفــش« ۵۷.۵، از دیگــر 
اقالمــی هســتند کــه در بیــن کاال و خوراکــی 
 هــا بــا افزایــش بیــش از ۵٠ درصــدی مواجــه

 بوده اند.

روز گذشته دوم تیر ١۴٠٠ شاخص کل بورس برای 
پنجمین روز متوالی رشد کرد تا هفته را صعودی به 
پایان ببرد.در معامالت روز چهارشنبه شاخص کل 
بورس ٢6 هزار و ۹۴ واحد رشد کرد و به سطح یک 

میلیون و ٢١3 هزار واحد رسید.

پایان صعودی هفته
روز گذشته از ابتدای معامالت روند شاخص کل بورس 
صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی حدود ۷ هزار واحد 
رشد کرد. در پایان معامالت شاخص کل نسبت به روز 
سه شنبه ٢6 هزار و ۹۴ واحد صعود کرد و به سطح یک 
میلیون و ٢١3 هزار و ١۵ واحد رسید.شاخص هم وزن 
نیز در پایان معامالت 3 هزار و 6۸6 واحد نسبت به روز 
گذشته باال آمد و در رقم 3۷6 هزار و ۸۷3 واحد ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ١۸۷ واحد رشد کرد و 

به رقم ١۷ هزار و 6١6 واحد رسید.

بورس
دو سمت سبز و قرمز بازار

در پایان معامالت  روز چهارشنبه، ٢۹۹ نماد رشد 
قیمت داشــتند که ٢١۸ نماد بورسی و ۸١ نماد 
فرابورسی بودند. همچنین ١۵۹ نماد کاهش قیمت 
داشتند که ١٠6 نماد بورسی و ۵3 نماد فرابورسی 
بودند. به عبارت دیگر، 63 درصد بازار رشد قیمت 

داشتند و 33 درصد بازار افت قیمت داشتند. 

دومین روز ورود پول حقیقی 
روز چهارشنبه بورس سنت شــکنی کرد و برای 

دومین روز متوالــی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 3۷۸ میلیارد 
تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. برای اولین 
بار در ۴ ماه گذشته از ٢۵ بهمن سال ۹۹ تا به روز 
گذشته شاهد ورود پول حقیقی در دو روز متوالی 
هستیم. پس از ۸6 روز کاری این سنت بازار شکسته 
شد که نشان از بهبود وضعیت بازار سهام دارد.  در 
معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول حقیقی 
به سهام فوالد )شرکت فوالد مبارکه( تعلق داشت 
که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن ۸3 
میلیارد تومان بود. پس از فوالد، فملی )شــرکت 
ملی صنایع مس ایران( و وصندوق )سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی( بیشترین ورود پول حقیقی 

را داشتند. 

لیدرهای بازار
روز گذشته »فوالد«، »فملی« و »کگل« بیشترین 
تاثیر را در رشد شاخص کل داشــتند و سه نماد 
»رانفور«، »وسکرمان« و »وســاخت« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر 
شــاخص داشــتند. در جــدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و ومدیر 
و خودرو در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز چخزر، رافزا و کزغال پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.

گروه  های سبز بازار
روز گذشــته قیمت ســهام تمام نمادهای گروه  
»شرکت های چند رشته ای صنعتی« )مثل وبانک، 
وصندوق، وامید، وغدیر و شستا( افزایش یافت و 
این گروه  یکپارچه سبزپوش شد. همچنین اغلب 
نمادهای گروه های »فلزات اساسی« )مثل فوالد، 
فملی، ذوب، کاوه، فخــوز، فزرین، فرآور و کیمیا( 
و »استخراج کانه های فلزی« )مثل کگل، کگهر، 
کچاد، ومعــادن، تاصیکو و کامــا( افزایش قیمت 

داشتند. 

کاهش ارزش مازاد عرضه بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز سه شــنبه ۸ درصد 
کاهش یافت و در رقم ۷۵٠ میلیارد تومان ایستاد. 
ارزش صف های فروش نیز ۹ درصد کاهش یافت و 
هزار و 3۵۷ میلیارد تومان شد که کمترین رقم در 
۸6 روز کاری گذشته از ٢۵ بهمن سال ۹۹ تاکنون 
است. بدین ترتیب ارزش مازاد عرضه بازار نیز به 
رقم 6٠۷ میلیارد تومان رسید که پائین ترین رقم 
در ۸۸ روز کاری گذشــته از ٢٠ بهمن سال ۹۹ 
به این سو است. شرکت مدیریت ارزش سرمایه 
صندوق بازنشستگی کشوری )با نماد معامالتی 
ومدیر( با صف  خریــد ١۴١ میلیارد تومانی برای 
پنجمین روز پیاپــی در صدر جــدول تقاضای 

بازار قرار گرفت. پس از ومدیر ، اخابر )شــرکت 
مخابرات ایــران( و برکت )داروســازی برکت( 
بیشترین صف خرید را داشــت.  بیشترین صف 
فروش نیز به خزر )فنرسازی زر( تعلق داشت که 
در پایان معامالت صف فروش 63 میلیارد تومانی 
داشــت. پس از خزر، غدام )خوراک دام پارس( 
 و بکاب )صنایع جوشــکاب یزد( بیشترین صف 

فروش را داشتند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۹ هزار و 3١۴ میلیارد تومان رســید که نســبت 
به روز   دوشــنبه ٢ درصــد کاهش یافته اســت. 
ارزش معامالت خــرد نیز با رشــد 3٢ درصدی 
نســبت به روز قبل به رقم 6 هزار و ۹۸۴ میلیارد 
تومان رسید که بیشــترین رقم در 63 روز کاری 
 گذشــته از ٢6 اسفند ســال ۹۹ تا به روز گذشته

 است. 

سایپا صدرنشین جدول معامالت
در معامالت روز گذشــته خســاپا )خودروسازی 
سایپا( بیشــترین ارزش معامالت بازار سهام را به 
خود اختصاص داد کــه ارزش معامالت آن ٢۷۴ 
میلیارد تومان بود.پس از خساپا، فوالد بیشترین 
ارزش معامالت را داشت و فملی رتبه سوم بیشترین 
ارزش معامالت را به خود اختصاص داد و پس از آن 
شپنا و خودرو در رتبه های بعدی بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفتند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید تصمیم گیران 
کالن اقتصادی کشــور باید به ایــن جمع بندی 
برسند که به جای راهکارهای کوتاه مدت، اصالح 

ساختاری در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران در هفته های 
گذشــته و در چارچوب برنامه هــای انتخاباتی 
بارها از لزوم برنامه ریــزی کالن برای برون رفت 
اقتصاد کشور از شرایط فعلی ســخن گفته و در 
این مجموعه حتی طرح پیشنهادی خود به دولت 

سیزدهم را نیز رسما منتشر کرده است.
غالمحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران 
– در ادامه اظهارنظرهای فعاالن بخش خصوصی 
درباره مسیر پیش روی اقتصاد ایران در سال های 
آینده گفت: بررسی شــرایط اقتصادی کشور در 
قریب به نیم قــرن اخیر، یک ســیکل معیوب و 
تکرار شونده از اشــتباهاتی را نشان می دهد که 
ماحصل آن ها، مشــکالتی همچون تورم، رشــد 
نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصــادی، فقر پایدار و 
نابرابری های باال در اجتماع بوده است و از منظر 
کالن نیز، رشد اقتصادی ایران در ١٠  سال گذشته 
تقریباً صفر بوده است. بارها در باب این چالش ها 
ســخن گفته ایم اما اصالحی حاصل نشده است. 
اقتصاد ما به مثابه دیواری فرســوده است که هر 

از چند گاهی بر آن رنگــی می زنند و ظاهرش را 
سامانی می دهند اما به واسطه بنیان های تضعیف 
 شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر 

می شود.
او تصریح کرد: آمارهای اعالمی از ســوی منابع 
رسمی نشان می دهد که در بازه سال های  ١3۹6 
تا ١3۹۹ اقتصاد کشــورمان حــدود ١١ درصد 
کوچک شده و به رغم همه ادعاهای موجود، سهم 
اقتصاد ایران از اقتصــاد جهانی در این چهار دهه 

گذشته به نصف تقلیل یافته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصــی، عامل بروز این 
شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان کرد 
و افزود: بازهم در رجوع به آمارها مشاهده می کنیم 
که ســهم اشــتغال بخش صنعتی طی ٢۵ سال 
گذشته حدود 3٠ درصد بوده اما بخش خدمات با 
افزایش های مکرر، ۵٠ درصد از اشتغال را در خود 
جای داده اســت. این تنها یک برش از وضعیتی 

است که عنوان شد.
شافعی اظهار کرد: در این سال ها، مسئله اقتصاد 

بارها مورد تأکیــد قرار گرفته اما به راســتی چرا 
اقدامــات و تالش هــای اصالحــی راه به جایی 
نمی برد؟ پاسخ شفاف است، با یک درمان سرپایی 
و اورژانسی، نمی توان این زخم را بهبود بخشید و 

اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد.
او با اشــاره به چالش های اجتماعی و معیشــتی 
جامعه، گفت: امروز از مشکل معیشت، عدم ازدواج 
جوانان، کاهش نرخ رشــد جمعیت و... سخن به 
میان می آوریــم و ابراز نگرانــی می کنیم اما اگر 
ریشــه همه این مسائل بررسی شــود، اقتصاد را 
به عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی حل این 
مسائل مشاهده خواهید کرد. جامعه نگران آینده 

نامطمئن و ناپایدار خود است.
رئیس اتاق مشــهد، تأکید کرد: معیشــت مردم 
با شــعارهایی که یارانه و صدقه وعده می دهند، 
قابل حل نیست. اقتصاد زمانی سامان می گیرد که 
بخش مولد توسعه یافته و از پی آن اشتغال پایدار و 

رفاه جامعه رقم بخورد.
شــافعی افزود: اگر آن هایی که خــود را معتقد و 

مدعی عمل به فرمایشــات رهبــر معظم انقالب 
می دانند، به تأکیدات معظم لــه در باب اقتصاد 
توجه می کردند، با مشکالت امروز مواجه نبودیم. 
رهبری راهکار و مســیر نجات اقتصاد کشــور را 

مردمی کردن اقتصاد آن می دانند.
او با بیان اینکه دولت نمی تواند اقتصاد را منهای 
نقش آفرینی بخش خصوصــی اداره کند، عنوان 
کرد: ثروت آفرینی واقعی برای کشــور از مسیر 
فعالیت های مولد ممکن می شــود و بخش های 
غیرمولد، بهره ای بــرای اقتصــاد و آینده ایجاد 

نخواهند کرد.
شافعی با انتقاد از رویکردهایی که باعث می شوند 
تا فعالیت های داللی، واسطه گری و رانت جویی 
در کشور سهل تر و پرسودتر از تالش های تولیدی 
و صنعتی باشد، خاطرنشــان کرد: امروز سیستم 
پاداش دهی کشــور برای فعالیت های غیرمولد، 
زمینه بیشتری فراهم کرده و آنکه در عرصه تولید 
قدم می گذارد، دچار خســران می شــود و مکرر 
با موانع و مشکالت درگیر اســت. اگر قرار است 
اقتصاد سامانی بگیرد و اصالحی در این حوزه رقم 
بخورد، در گام نخست باید این رویه اصالح شود 
وگرنه هر تالش دیگری، به مثابه مشت بر سندان 

کوبیدن است.

افزایش هزینه خانوارها/ رشد باالی ۵۰ درصد ۱۶ قلم کاال 

کمترین رقم مازاد عرضه بورس در 4 ماه گذشته

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افت ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )چهارشنبه، ۲ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۹ هزار تومان رسید.قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۰۳ هزار تومان شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

اقتصاد ایران با یک اورژانس رفتن درست نمی شود!
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۲۶ طرح و ۳ الیحه از جمله طرح ممنوعیت مذاکره 
مســووالن ایرانی با آمریکایی ها در جلسه علنی روز 

گذشته چهارشنبه مجلس اعالم وصول شد.
به گزارش »انتخاب«، در جلســه علنی روز گذشته 
مجلس شــورای اســالمی ۲۶ طــرح و ۳ الیحه به 
شرح ذیل اعالم وصول شــد: طرح قلمرو استقالل 
شرکت های تجاری در حدود مســئولیت مدیران 
آنها،طرح سامانه ثبت زراعت،طرح ممنوعیت مذاکره 
مسووالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران با مقامات 
آمریکایی،طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران به 
حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری ضداستکباری از 
جمله طرح های اعالم وصول شده در جلسه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی است.
در این جلسه همچنین طرح اصالح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی،طرح اصالح 
تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون احــکام دائمی برنامه های 
توسعه ای کشور،طرح اصالح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی،طرح اصالح ماده 
یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی حمایت 
از تولید و عرضه مسکن وطرح اصالح موادی از آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.

طرح های تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی، 
اصالح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصالح 
ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت،الحاق یــک تبصره به قانون 

تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی،ایجاد 
وزرای منطقه ای، اصالح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری،اصالح ماده ۴ قانون مدیریت 
خدمات کشوری،الحاق یک تبصره به ماده ۳۱ قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی،اصالح بند ب ماده 
۱۴۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی اعالم 

وصول شد.
در این جلسه همچنین طرح جذب مشارکت های 
مردمی در اجرای طرح هــای بخش آب، فاضالب و 
برق وزارت نیرو،طرح انتقــال آب از دریای عمان به 
استان سیستان و بلوچستان،طرح ساماندهی و تامین 
و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش،طرح 
تشکیل سازمان طب اسالمی و ایرانی،طرح اصالح 
برخی از قوانین درباره وکالت،طرح اصالح ماده ۱۲ 
قانون نظام صنفی کشور،طرح ساماندهی ماموریت 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعالم وصول شد.
طرح های حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار 
مبادالت داخلی آن، الحاق یک ماده به قانون متعهدین 
خدمت به وزارت آموزش و پرورش، احتساب فاصله 
خدمتی کارآموزان دانشســراها، استفساریه تعیین 
تکلیف ۴ سال وقفه اســتخدامی فارغ التحصیالن 
دانشسراها،اصالح مواد ۱۹، ۴۳ و ۴۴ آیین نامه داخلی 
مجلس شــورای اسالمی،شــفافیت دریافتی های 
کارگزاران نظام جمهوری اســالمی ایران در صحن 

علنی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.

قیمت گذاری دستوری به نفع دالالن 
کمیل طیبی، اقتصاددان

کاهش رفاه اصلی ترین نتیجه دخالت دولت در بازارها و قیمت گذاری دستوری است. هیچ نظام، دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به حوزه تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر درون زا در اقتصاد است که تحت تاثیر عوامل 
مختلفی اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود. این بدان معناست که تعیین قیمت بیرون از سیستم اقتصادی باید مشخص شود و نمی توان با دستور قیمت ها را کنترل کرد. زمانی که قیمتی را تعیین می کنیم، این قیمت به 

عنوان متغیر برونزا وارد اقتصاد می شود. بارزترین نشانه این امر ایجاد انحراف قیمتی در نتیجه عدم انطباق قیمت تعیین شده با شرایط بازار خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا و در هیچ سیستم اقتصادی جواب نداده و تجربیات کشور خودمان نیز نشان می دهد با قیمتگذاری دستوری بازارهای سایه و ثانویه تشکیل شده اند که سوددهی بیشتری برای دالالن و سوداگران 
داشته اند.  وقتی تعیین قیمت به صورت دستوری باشد بالفاصله یا در کوتاه مدت بازارهای حاشیه ای و سایه ایجاد می شود که سازنده قیمت های سایه ای خواهد شد. با ایجاد بازارهای سایه یا همان بازارهای غیررسمی قیمت های باالتر 
خلق می شوند که این شکاف قیمت ها رفاه مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و به کاهش آن منجر خواهد شد. همین اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما و برای قشر وسیعی از مردم رخ داده و نتیجه قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت 
در تمامی بازارها بوده است.  امروز شاهد راه اندازی بازار سیاه کاالهای ضروری هستیم که تورم زاست و فاصله زیادی با با قیمت های تمام شده در بازارهای رسمی دارد. دولت اگر به دنبال هدف گذاری برای دستیابی به قیمت های تعادلی 
است باید نقش ارشادی داشه باشد و قوانینی را داشته اعمال کند که بتواند بازار را تقویت کند. همچنین دولت باید از انحراف در بازار جلوگیری کند، نه اینکه مستقیم بخواهد قیمت گذاری کند. باید نظارت بر بازارها را تقویت و افزایش دهد 
و نقش کنترل گر را در بازار کمرنگ تر کند.  به دلیل قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر مشکالت عدیده ای داشته ایم. عوامل بازار باید تعیین کننده قیمت باشند و دولت باید تنها نظارت بر بازارها داشته باشد. نظارت غیرمستقیم که 
بتواند قیمت ها را ارزیابی کند. باید دولت به بازار اجازه دهد تا با توجه به عامل رقابت، تولید و مصرف، شفافیت و...  قیمتها تعیین شود. به طور حتم دیگر با روش دستوری نمی توان کاری از پیش برد. بلکه روش دستوری  باید از میان برداشته 

شود و بخش های اقتصادی باید با استقالل به فعالیت خود بپردازند. 

وضعیت نابسامان قیمت ها 
در تمامی بازارها نشان از عدم 
توانایی دولــت در مدیریت 
بازار و ناکارآمدی راهکارهای 
کنترلی اعــم از قیمتگذاری 
دستوری اســت. یک کارشــناس اقتصادی در رابطه با 
راهکارهای دولت جدید برای کنترل قیمت ها می گوید: 
هیچ نظام، دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به 
حوزه تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر 

درون زا در اقتصاد است که تحت تاثیر عوامل مختلفی 
اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود. کمیل 
طیبی افزود: به دلیل قیمت گذاری دستوری در چند سال 
اخیر مشکالت عدیده ای داشته ایم. عوامل بازار باید تعیین 
کننده قیمت باشــند و دولت باید تنها نظارت بر بازارها 
داشته باشد. نظارت غیرمستقیم که بتواند قیمت ها را 
ارزیابی کند. باید دولت به بازار اجازه دهد تا با توجه به عامل 
رقابت، تولید و مصرف، شفافیت و... قیمت ها تعیین شود.

سرکوب قیمتی در بازارهای مختلف اقتصادی از جمله 
سیاست های شایع در اقتصاد ایران است. با وجود مشاهده 
آثار نامطلوب این اقدام در بخش های مختلف اقتصادی 
طی سالهای گذشته این سیاســت ها با استدالل های 

مختلفی نظیر حمایت از مصرف کننده و نظارت اقتصادی 
همواره ادامه یافته است.

دایره دخالت دولت در امور اقتصادی به خصوص بخش 
تولید و قیمت گذاری طی چند سال اخیر گسترش یافته و 
بسیاری از کاال ها مشمول این لطف مخرب دولتی شده اند. 
بر اساس همین تفکر هر چند وقت یکبار شاهد خلق نهاد 
نظارتی جدید با عنوان متفاوت از ســایر سازمان ها اما 
هدفی مشابه که همان نظارت بر تولید، کنترل بازار یا 
به عبارت دقیق تر سرکوب قیمت هاست هستیم. البته 
این ارگان  های متعدد نظارتی برخالف نام ظاهری شان 
بیشتر موجب اخالل روند تولید  و التهاب بازار ها شده اند و 
با این وضعیت به نظر می رسد سیاستگذاران هیچ اطالعی 

از ســازو کار بازار و نحوه تعیین قیمت ها ندارند. به هر 
ترتیب مدتهاست مقامات مسوول اقتصادی هشدارهای 
مکرری در مورد ناکارآیی و فسادزا بودن تعیین دستوری 
قیمت ها می دهند. تحقیقات نشان می دهد چه در شرایط 
باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت گذاری 
دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین 
دستوری قیمت ها نمی تواند به عنوان یک مکانیزم موثر 
اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش 
برای مدیریت قیمت ها خواهد بود. در واقع با اســتفاده 
از قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از 
تقاضای هیجانی در بازار می توان به تنظیم بازار به صورت 

کارآ و موثر دست یافت.

راهکار دولت سیزدهم برای كنترل قیمت ها چیست؟

یکه تازی دالالن  در بازارها
شایلی قرائی
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قیمت شــیرخام به دلیل 
رشــد قیمت نهــاده های 
دامی ۴0 درصــد افزایش 
یافتــه و فعــاالن صنعت 
لبنیات نیز خبر از احتمال 
افزایش 70 درصــدی قیمت لبنیــات می دهند. 
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی در این رابطه می 
گوید: بــا افزایش ۴0 درصدی قیمت شــیرخام به 
طور یقیــن هزینه های تولید اقــالم لبنی افزایش 
چشمگیری خواهد داشت و ناچار به افزایش قیمت 
تمام شــده این کاالها خواهیم بود. محمدرضا بنی 
طبا افزود: نهاده های دامی متهم ردیف اول گرانی 
شیرخام شده اند اما مشــکالت دیگری نیز در رشد 

قیمت شیرخام دخیل است.
این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که قیمت لبنیات 
در یک سال اخیر چه با مجوز چه بدون مجوز افزایش 
داشته است. لبنیات از مهم ترین اقالم اساسی سبد 
خانوار است که به دلیل رشد چندین باره قیمت ها در 
یک سال اخیر از سفره بسیاری از مردم حذف شده 
است. افزایش قیمت شیرخام نیز در حالی رقم می 
خورد که بنا به اظهارات مقامات بهداشت و درمان 
کشور سرانه مصرف شیر در ایران بسیار بسیار کمتر 

از سرانه جهانی مصرف این خوراکی است.
خشکسالی های اخیر شرایط را بر دامداران سخت 
کرده چراکه بــرای تغذیه دام های خــود با کمبود 
علوفه مواجه هســتند. همین اتفاق باعث شده که 
آنها درخواست افزایش قیمت شــیر خام را داشته 
باشند. این درخواست حاال در آستانه اجرایی شدن 
قرارگرفته است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران گفــت: به دلیل افزایش نرخ تمام شــده 
شیرخام، ســتاد تنظیم بازار قیمت شــیرخام را از 
کیلویی ۴ هزار و ۵00 تومان به ۶ هزار و ۴00 تومان 
افزایش داد. به همین دلیل انتظار می رود به تناسب 
افزایش قیمت شــیر، لبنیات نیز به زودی افزایش 

قیمت خواهند یافت. ســیداحمد مقدسی، رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران با تایید این 
خبر از تعیین قیمت ۶۴00 تومان برای هر کیلوگرم 
شیرخام با چربی ۲/ ۳ درصد درب گاوداری خبر داد 

و گفت: این نرخ به زودی ابالغ می شود.
به گفته فعاالن بازار لبنیــات دامداران نرخ مصوب 
۴۵00 تومانی فعلی شیرخام در بازار را رعایت نمی 
کنند. در صورتی که بــازار به صورت عرضه و تقاضا 
اداره شــود به دلیل افزایش کمتر نرخ شیرخام، به 
قیمت لبنیــات نیز ۲0 درصد اضافه می شــود. در 
حال حاضر هرکیلوگرم شــیر خام به جای ۴ هزار و 
۵00 تومان نرخ مصوب خــود حدود  ۵ هزار تومان 
خرید و  فروش می شــود. ســناریوی دیگری که 
درباره قیمت محصوالت لبنی وجود دارد آن است 
که از تعداد محصوالت دارای قیمت مصوب کاسته 
شــود و از ۱0 قلم به ۳  قلم کاهش یابد تا کارخانه 
های تولیدی متحمل ضرر کمتری شــوند؛ بر آن 
اساس منبعد تنها  شیر، پنیر و ماست ساده با قیمت 

مصوب عرضه می شود. در همین زمینه سخنگوی 
انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: لبنیات باید به سفره مردم بازگردد اما با این 
اوضاع نیم توان به تحقق ایــن اتفاق ضروری امید 
داشت. هنوز به صورت رســمی اعالم نکرده اند که 
قیمت شرخام قرار اســت ۴0 درصد افزایش پیدا 
 کند اما خبر آن منتشر شــده و اثر بدی بر جو بازار 

خواهد گذاشت.
محمدرضا بنی طبا افزود: شیرخام ماده اولیه و اصلی 
تولید لبنیات است. با افزایش قیمت این کاال آن هم 
به میزان ۴0 درصد نمی توان از افزایش هزینه های 
شرکت های لبنی چشــم پوشید. قیمت تمام شده 
لبنیات با افزایش قیمت شیرخام ممکن است تا 70 
درصد افزایش پیدا کنــد و این موضوع لبنیات را از 
سفره معدود افرادی که قادر به تهیه آن بودند حذف 

خواهد کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: با افزایش 
۴0 درصدی قیمت شیرخام به طور یقین هزینه های 

تولید اقالم لبنی افزایش چشمگیری خواهد داشت و 
ناچار به افزایش قیمت تمام شده این کاالها خواهیم 
بود. محمدرضا بنی طبا افزود: نهاده های دامی متهم 
ردیف اول گرانی شــیرخام شــده اند اما مشکالت 

دیگری نیز در رشد قیمت شیرخام دخیل است.
این فعال صنفی خاطرنشــان کرد: افزایش ۶۴00 
تومانی قیمت شیرخام هنوز مصوبه تنظیم بازار را 
ندارد و اعالم پیش از موعد آن به تحریک بازار منجر 
شــده که به ضرر مردم و مصرف کنندگان اســت. 
توصیه انجمن صنایع لبنی به تنظیم بازار آن است که 
کاالهای لبنی از گروه یک به گروه دو برود که نظام 

عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود.
 بنی طبــا در پایان تاکیــد کرد: با وجــود افزایش 
۴0 درصدی دســتمزد در ســال ۱۴00  و افزایش 
قیمت ۲۵ درصدی محصوالت پتروشــیمی برای 
بسته بندی مواد لبنی، ۱0 قلم مواد لبنی مشمول 
قیمت گذاری در کشور از آذر ماه ۹۹ افزایش قیمتی 

نداشته است.

با افزایش 40 درصدی قیمت شیرخام؛ 

گرانی  لبنیات  در  راه  است؟
شایلی قرائی
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عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران گفت: عــدم تامین و تخصیص به 
موقــع ارز، وجود ناهماهنگی  در بســتر توزیع نظام 
توزیع نهاده های دامــی و محدودیت  ناوگان حمل و 
نقل داخلی منجر به ماندگاری کاالهای اساسی مورد 
نیاز کشور در گمرکات شد.محمد مهدی نهاوندی با 
اعالم این مطلب اظهار کرد: با  اتخاذ تمهیداتی نظیر 
ترخیص درصدی و تامین ارز بــه صورت اعتباری از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی  بخشی از 
مشکالت مربوط به روند تامین ارز تا حدودی برطرف 
شده است، ولی کماکان در این زمینه با محدودیت ها 

و نواقص مواجه هستیم.
وی افزود: تداوم فرآیند تامین کاالهای اساسی مورد 
نیاز کشور با توجه به بروز خشکسالی کم سابقه و افت 
ظرفیت تولید داخلی علوفه مورد نیاز کشــور از یک 
ســو و افزایش ۳0 درصدی قیمت جهانی کاالهای 
اساسی از ســوی دیگر  نیازمند توجه و برنامه ریزی 
ویژه ای  است. متاســفانه هم زمانی این مشکالت با 
تغییر دولت نگرانی هایی برای مغفول ماندن احتمالی 
این موارد مهم که تاثیر مستقیم بر تولید و سفره مردم 

خواهد گذاشــت را درپی دارد.  عضــو هیات مدیره  
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه 
داد: بخشی  از تبعات ناهماهنگی ها و به ویژه کندی  
در فرآیند تامین کاالهای اساســی به واردکنندگان 
نهاده های دامی تحمیل و موجب می شــود اقالمی 
که به  بنادر و گمرکات رسیده اند برغم تمامی تالش 
مسئوالن گمرک و واردکنندگان امکان ترخیص پیدا 
نکنند. وی خاطرنشان کرد: بخشی از کاالهای اساسی 
نیز که از پروســه تامین و تخصیــص ارز عبور کرده 
اند گاهی اوقات در دایره مشکالت توزیع نهاده های 
دامی از طریق سامانه بازارگاه به دلیل برخی اشکاالت 
زیرساختی محصور می شــوند و همین امر منجر به 
تاخیر در روند خروج نهاده های دامی از انبارهای بنادر و 
گمرکات و تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداری ها 

و مرغداری ها می شود.
نهاوندی با بیــان اینکه هر روز تاخیــر در ترخیص 
کاال های اساسی از بندر به جز زیان بیشتر نتیجه ای 
برای صاحب کاال ندارد، اظهار کــرد: صاحبان کاال  
متضرر از معضل کندی در ترخیص کاال از گمرکات 

هستند.

تشریح جزئیات بسته حمایتي دولت براي کسب وکارهاي 
آسیب دیده ناشي از شیوع بیماري کرونا توسط محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادي رئیس جمهوري با واکنش 
تشکل هاي صنفي مواجه شده اســت. در این بسته که 
۸خردادماه جاري به تصویب ستاد ملي مدیریت مقابله با 
بیماري کرونا رسیده است، بخشودگي هایي مانند مهلت 
۲ماهه در رابطه با اوراق مالیاتي و اجراي احکام براي کسب 
وکارها و اشخاص حقیقي، مهلت پرداخت بدهي مالیاتي 
اشخاص آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریورماه بدون 
محاســبه جریمه دیر کرد، تعویق اقساط بانکي تا ۴ماه 
براي کسب وکارهایي که درآمدي ندارند، مهلت یک ماهه 
براي چک هاي برگشتي تا پایان تیر ماه، تمدید ثبت نام 
تسهیالت کرونایي تا پایان شهریورماه براي رسته هاي 
۱۴گانه و مهلت ۲ماهه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 

براي اردیبهشت و خردادماه درنظر گرفته شده است.
در این خصوص ابراهیم درستي، نماینده وزیر صمت در 
اتاق اصناف ایران و نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: 
واقعیت آن است که میزان ضرر و زیان اصناف در دوره 
طوالني مدت شــیوع بیماري کرونا و تعطیلي کسب و 
کارشان به مراتب بیش از حمایت هایي است که دولت 
در بسته اخیر خود براي اینگونه مشاغل درنظر گرفته 
است. اما پیش شــرط این حداقل حمایت نیز اجرایي 
شدن درست آن است چرا که تجربه نشان داده اینگونه 
بسته هاي حمایتي در مرحله اجرا گرفتار دیوان ساالري 
اداري میشود. همچنین درصورتي که بسته حمایتي اخیر 
دولت به درستي اجرا شود نیز تنها گوشه اي از مشکالت 
اصناف را حل خواهد کرد و آنگونه نیست که این بسته 

همه مشکالت اصناف را حل کند.
در این بســته مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق مالیاتي و 
اجراي احکام براي کســب وکارها و اشخاص حقیقي و 
مهلت پرداخت بدهي مالیاتي اشــخاص آسیب دیده 
از کرونا تا پایان شــهریورماه بدون محاسبه جریمه دیر 
کرد درنظر گرفته شده است؛ این در حالي است که در 
سال گذشته که مشــکالت واحدهاي صنفي کمتر بود 
مهلت ارائه اظهارنامه هاي مالیاتي ۱۴ماهه تعیین شد 
اما امسال با وجود تشــدید مشکالت اصناف این مهلت 
تا پایان خردادماه تعیین شده است. از سوي دیگر تبصره 
ماده ۱00 در مورد توافق مالیاتي را نیمه دوم خردادماه 
امســال به اتاق اصناف ایران اعالم کردند. این در حالي 

است که تعطیلي هاي طوالني مدت ناشي از شیوع کرونا، 
تداوم تحریم ها، انتخابات ریاســت جمهوري و تشدید 
رکود بازار فشــار مضاعفي را بر مشاغل و کسب وکارها 
وارد کرده است. با این شــرایط تحمیل فشار به اصناف 
براي دریافت مالیات جایز نیست و نمیدانم سیاستگذاران 
به چه قیمتي میخواهند صندوق خزانه را با این شــیوه 
دریافت مالیات و به چه قیمتي با اصنافي پرکنند که عمال 
کار نکرده اند. باید بپذیریم که اصناف در سال۹۹ به دلیل 
تعطیلي کسب و کارشان عمال کاري نکردند که بخواهند 
در ازاي آن مالیاتي به دولت بدهند. با وجود این وزارت 
اقتصاد نیز با این شیوه پرداخت مالیات مخالفت کرده 
و به نظر میرســد درصورتیکه دولت بخواهد بازنگري 
در بحث مالیات اصناف صورت گیرد به روزهاي پایاني 
 خردادماه موکول میشود تا بخشــي از اصناف مالیات 

خود را بدهند.
درستی افزود: وزارت اقتصاد باید براي مخالفت با استمهال 
یا بخشودگي مالیاتي اصناف دلیل بیاورد، اصنافي که در 
گذشته با همه مصوبات ســازمان امور مالیاتي و وزارت 
اقتصاد براي دریافت مالیات کنار آمــده و آن را اجرایي 
کردهاند اکنون به دلیل نداشتن درآمد قادر به پرداخت 
این مالیات نیســتند چراکه اکنــون واحدهاي صنفي 
مشکالت زیادي دارند که موضوع پرداخت مالیات جزء 
کوچکي از آن اســت. عالوه بر آن انتظــار میرود که در 
روزهاي پایانــي دولت دوازدهم ســازمان امور مالیاتي 
و وزارت اقتصاد و دارایي نخواهند فشــار مضاعفي را به 

اصناف تحمیل کنند و این کار عادالنه نیست.
این مشکل در زمینه عملکرد مالیاتي مشاغل و کسبوکارها 
در سال۹۹ است اینکه اتاق اصناف ایران خواستار تمدید 
مهلت اظهارنامه هاي مالیاتي سال گذشته مشاغل تا پایان 
شهریورماه امسال شده است به دلیل آن است که هنوز 
بسیاري از برگه هاي اظهارنامه مالیاتي این مشاغل مانده 
است چراکه فعاالن صنفي بهدلیل نداشتن درآمد قادر 
به پرداخت مالیات سال گذشته خود نبوده و نیستند و با 
این شرایط اتفاقي که نباید در مورد تأخیر طوالني مدت 
در پرداخت مالیات مشاغل بیفتد را شاهد خواهیم بود. 
با وجود این اصناف باید یا تبصره ماده۱00 )توافق براي 
پرداخت مالیات( را قبول کرده و یا اینکه اظهارنامه مالیاتي 
بدهند اما به نظر میرسد، اســتفاده از تبصره ماده۱00 

بیشتر در مورد مشاغل گروه یک مصداق داشته باشد.

کندی خروج کاالی اساسی از گمرکات و خسارت صاحبان کاال

طرح های جدید در مجلس:

 ممنوعیت مذاکره مقامات ایرانی با آمریکایی ها 

بسته حمایتي دولت از اصناف كامل نیست

دولت آینده نگاه ویژ ه اي به اصناف داشته باشد
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بیتكوين با چنگ و دندان به دنبال حفظ كانال 30 
هزار دالری

خرس ها در حفظ بیتکوین زیر کانال ۳۰ هزار دالری ناکام ماندند.جدال بین 
خریداران و فروشندگان بیتکوین در سطح ۳۰ هزار دالری به شدت باال گرفته 
است چرا که کانال ۳۰ هزار دالری مرز روانی بسیار مهمی محسوب می شود 
و شکسته شدن آن بیتکوین را به ســمت ۲۰ هزار دالر سوق خواهد داد. یک 
ماه اخیر به عنوان بدترین دوره ارزهای دیجیتالی در پنج سال اخیر عمل کرد 
اما برخی از معامله گران امیدوارند در روزهای باقی مانده از ماه ژوئن این روند 
تغییر پیدا کند.در ادامه اتخاذ رویکرد سخت مقابل ارزهای دیجیتالی این بار 
بانک مرکزی روسیه نسبت به آن ها جبهه گرفته است. الویرا نابیولینا- رییس 
بانک مرکزی روسیه- با اشاره به نوسانات شدید قیمتی ارزهای دیجیتالی در 
ماه های اخیر گفته است که این ارزها خطرناک ترین جا برای سرمایه گذاری 
هستند و توصیه بانک مرکزی به مردم این است که اصال در این بازار سرمایه 
گذاری نکنند.به دنبال اعمال محدودیت های جدید استخراج ارزهای دیجیتالی 
در چین، صرافی هیوبی اعالم کرده که حداکثر میزان مجاز اهرم معامالتی برای 
کاربران چینی خود را کاهش داده اســت. در انگلیس هم برخی از بانک های 
این کشور به مشــتریان خود اعالم کرده اند به دلیل کاله برداری های صورت 
گرفته و سواستفاده از امکانات معامالت ارزهای دیجیتالی، دارندگان حساب 
در این بانک ها حق خرید و فروش با استفاده از پلتفرم های صرافی های ارزهای 
دیجیتالی باینانــس و کراکن را نخواهند داشــت.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۲۹۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم 
است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 

بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

همكاری ايران و تركیه برای توســعه شــهرهای 
هوشمند

ایران و ترکیه در راستای توسعه شهرهای هوشمند قرارداد همکاری دو جانبه 
امضا کردند.غالمرضا رضائیان با اشاره به برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند در 
استانبول اظهار کرد:  این نمایشــگاه ۲۷ و ۲8 خردادماه برگزار شد که در آن 
۲۰ شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مختلف فناورانه و نوآورانه شهری 
حضور فعال داشتند.وی افزود: این رویداد مهم آســیایی - اروپایی با حضور 
وزیر حمل و نقل و زیرســاخت، رئیس انجمن شهر هوشمند و رئیس اتحادیه 
شهرداران ترکیه، همچنین شهردار اســتانبول و نمایندگان اتحادیه اروپا در 
استانبول برگزار شد.دبیر اجرایی هشــتمین نمایشگاه شهر هوشمند با اشاره 
به اینکه هدف از برگزاری این پاویون افزایش توسعه و صادرات خدمات فنی و 
مهندسی همچنین صادرات محصوالت دانش بنیان بوده که در راستای توسعه 
اقتصاد بین المللی شــرکت های دانش بنیان مدنظر قرار گرفته است؛ افزود:  
پاویون فناورانه ایران از سوی بازدیدکنندگان و مهمانان ویژه کنگره، شرکت 
های خصوصی، شهرداران و مقامات ترکیه بســیار مورد توجه و استقبال قرار 
گرفت. به طور نمونه رئیس اتحادیه شهرداران ترکیه، شهردار استانبول، معاون 
وزیر حمل و نقل و زیرساخت و یازده شــهردار این کشور از پاویون مورد نظر 
بازدید به عمل آوردند.وی از امضای قرارداد همکاری بین شرکت ایرانی و یک 
شرکت ترک برای توسعه شهرهای هوشمند  افزود: در قالب تفاهمنامه های 
رســمی بین ایران و دبیرخانه های اجرایی نمایشگاه فناورانه و شهر هوشمند 

ترکیه و اسپانیا، این پاویون ها در سال ۱4۰۰ ادامه خواهد داشت.

تاکید سخنگوی صنعت برق بر تعطیلی مراکز استخراج رمزارز تا پایان شهریور
بازگشت ماينینگ در گرو عادی شدن مصرف برق

سخنگوی صنعت برق، بازگشت مزارع اســتخراج رمزارز به چرخه فعالیت را 
وابسته به عادی شدن شرایط مصرف برق در کشور اعالم کرد و گفت: »مراکز 
مجاز استخراج رمزارز در صورت عادی شدن شرایط می توانند بدون محدودیت 
از شبکه برق سراسری خدمات دریافت کنند.«افزایش دمای هوا و در پی آن 
افزایش فشار بر نیروگاه های برق، شرایطی را ایجاد کرده تا صنعت ماینینگ به 
دلیل پیک مصرف برق دوباره مشمول تعطیالت تابستانی شود. در شرایطی که 
دولت فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز را ممنوع اعالم کرده بود، سخنگوی 
صنعت برق هم صبح روز چهارشنبه دوم تیرماه بر این تعطیلی تابستانی تأکید 
کرد. از همین رو مراکز مجاز استخراج رمزارز که از ۱۵ خرداد تا تعطیل شده 
بودند تا پایان شــهریور ۱4۰۰ همچنان تعطیل خواهند بود.مصطفی رجبی 
مشهدی، با اشاره به اینکه مراکز مجاز اســتخراج رمزارز معادل ۳۲۰ مگاوات 
برق مصرف می کنند، به خارج شدن این مراکز تا پایان شهریور برای پایداری 
شبکه برق کشور اشاره کرد و گفت: »با خروج این مراکز از مدار مصرف برق، تا 
۲۰۰ مگاوات برق که به صورت فعال در مراکز استخراج رمزارز مصرف می شد؛ به 
شبکه سراسری برق تزریق می شود.«سخنگوی صنعت برق همچنین بازگشت 
مزارع استخراج رمزارز به چرخه فعالیت را وابسته به عادی شدن شرایط مصرف 
برق در کشور اعالم کرد و گفت: »مراکز مجاز استخراج رمزارز در صورت عادی 
شدن شرایط می توانند بدون محدودیت از شبکه برق سراسری خدمات دریافت 
کنند.«خبر تعطیلی مراکز مجاز استخراج رمزارز در شرایطی برای چندمین 
بار منتشر می شود که همچنان نگرانی اصلی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز 
هستند. مشکل اساسی درباره مراکز غیر مجاز نداشتن اطالعات از تعداد آنها و 
همچنین میزان مصرف برق توسط این مزارع غیرقانونی است. حال باید منتظر 
بود تا پایان شــهریور اثر تعطیلی مزارع مجاز رمزارز را بر مدیریت صنعت برق 

کشور دید.

در وزارت ارتباطات؛
سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات رونمايی شد

سند ارتقای بهره وری در بخش ارتباطات با حضور رئیس سازمان بهره وری و معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و رئیس شــورای راهبری بهره وری 
بخش ارتباطات رونمایی شد.به گزارش وزارت ارتباطات، فرهاد معارفی معاون برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهره وری 
در بخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری در برنامه 
ششم توسعه، گفت: در ماده ۳ این قانون رشد اقتصادی کل کشور 8 درصد تعیین 
شده در حالیکه برای بخش ارتباطات رشد ساالنه ۱۹.4 درصدی ارزش افزوده در نظر 
گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است. وی 
رشد ساالنه بهره وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان 
کرد و گفت: پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشــان می دهد که کشور و 
مسؤولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع ویژه ای دارند.معارفی به تکالیف 
برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات 
با کمک سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای 
بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری 
تهیه و تنظیم شد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به 
همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، 
گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه های 

برای استقرار چرخه مدیریت بهره وری در بخش ارتباطات هستیم.

اخبار

پرتاب ناموفق ماهواره »پارس یک« و »ناهید« صحت ندارد
وزیر ارتباطات گفت: ماهواره »پارس یک« و »ناهید« تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست. وی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرتاب ناموفق ماهواره اظهار داشت: ماهواره »پارس یک« و »ناهید« تمام فرایندهایشان طی شده و در سازمان فضایی موجود 

هستند، بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست. آذری جهرمی عنوان کرد: ما ماهواره های خود را تحویل ندادیم و پیگیر پرتاب آن هستیم اما پس از تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه برنامه فضایی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس جمهور حول سه محور پیگیری شد.

وزارت ارتباطات در چندین 
نوبت هزینه دار شدن برنامه 
شــاد و ارائــه ســیم کارت 
دانش آمــوزی از اول تیرماه 
را اعالم کرد امــا اکنون که 
خرداد به پایان رسیده، پیگیری ها از وضعیت این طرح 
بی نتیجه مانده و خبری از سیم کارت دانش آموزی با 
اینترنت رایگان هم نیســت. اول تیرماه است و موعد 
طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای هزینه دار 
شدن شبکه شاد و توزیع سیم کارت های دانش آموزی 
به همراه اینترنت رایگان فرا رســیده است. اما آخرین 
پیگیری ها نشان می دهد همچنان خبری از سرانجام 

و وضعیت این طرح نیست.
اپلیکیشن شاد از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان و 
ایران، کالس درس و مدرسه دانش آموزان شده است و 
تاکنون استفاده از این اپلیکیشن رایگان بود؛ اما اکنون 
بر سر رایگان بودن یا نبودن آن اختالف نظر پیش آمده 
اســت. زیرا وزارت ارتباطات اعالم کرده که شاد از اول 
تیرماه دیگر رایگان نیست؛ اما وزارت آموزش و پرورش 
می گوید تصمیم گیری در ایــن باره در اختیار رئیس 
جمهور است و فعال قضیه منتفی شده است. آن طور که 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات اعالم کرده، قرار 
بود اپلیکیشن شاد از اول تابستان ۱4۰۰ پولی شود و 
هزینه آن مثل دیگر پیام رسان های داخلی محاسبه 

خواهد شد.
در آخرین اظهار نظر رســمی در این باره، سید جمال 

هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی این 
وزارتخانه حدود ۱۵ روز پیش، بر تغییر هزینه استفاده 
از اپلیکیشن شاد از اول ماه آینده تاکید کرد و گفت: شاد 
از اول تیرماه به شکل فعلی رایگان نخواهد بود. آموزش 
رایگان از طریق واگذاری سیم کارت مخصوص و فعال 
سازی بسته های ویژه آموزش مجازی پیگیری خواهد 
شد. بنابراین نه تنها شاد بلکه سایر پلتفرم های آموزشی 
بر بستر شبکه ملی اطالعات با فعال سازی این بسته ها 

رایگان خواهد بود.
همچنین حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات هم در نیمه خرداد، رایگان نبودن 
سامانه دانش آموزی شــاد از ابتدای تیر سال جاری را 
اعالم کرد و درباره تعرفه استفاده از سامانه شاد گفت: 
از اول تیرماه تعرفه استفاده از این سامانه همانند تعرفه 
پیام رســان های داخلی، به صورت یک ســوم تعرفه 

اینترنت بین الملل محاسبه می شود.
این اعالم وزارت ارتباطات در حالی اســت که وزارت 
آموزش و پرورش تاکید می کند که استفاده از »شاد« 
تا پایان سال ۱4۰۰ همچنان رایگان خواهد بود.نیلوفر 
شرفی مشاور وزیر و مسؤول شبکه آموزشی دانش آموز، 
گفته: »دسترسی به شــبکه شاد، در ســال گذشته 
براساس دســتور رئیس جمهور رایگان بود و در حال 
حاضر هم براســاس مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
تا پایان سال ۱4۰۰ این دسترسی، رایگان اعالم شده 
است، بنابراین در صورتی که خدمت خاصی به صورت 
غیر رایگان به دانش  آموزان عرضه شود، این موضوع را 

شفاف سازی و اطالع رسانی خواهیم کرد.«
آن طور که حســین فالح جوشــقانی، معــاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات، توضیح داده بود: طرح 

سیم کارت های دانش آموزی با قابلیت های مختلف و 
بسته های مورد نظر در معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات در حال تدوین است  و طرح جدید جایگزین 
طرح قبلی می شود که با تکمیل فرایندهای مورد نیاز 
در این سیم کارت  ها، اطالع  رسانی خواهد شد. با نزدیک 
شدن به سر رسید وعده وزارت ارتباطات، وضعیت سیم 
کارت های دانش آمــوزی را از این وزارتخانه پیگیری 
کردیم. طبق نشــانی که فالح جوشــقانی داده بود، 
پیگیری خبرنگار فــارس از معاونت فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات انجام شد. اما پاسخی دریافت نکردیم.

در آخریــن روز از خرداد مــاه و پیش از انتشــار این 
گزارش، بار دیگر وضعیت ســیم کارت دانش آموزی 
را از معاونت مربوط در وزارت ارتباطات پیگیری شد و 
فعال پاسخی برای ارائه به مخاطبان خود دریافت نکرده 

است. اما حدود یک هفته پیش، سید جواد حسینی، 
معاون وزیر آموزش و پرورش گفته: وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات تعهد کرده است که برای جلوگیری 
از آسیب های فضای مجازی از اول مهر ماه ۱۰ میلیون 

سیم کارت ویژه دانش آموزی توزیع کند.
به ایــن ترتیــب اگرچــه وزارت ارتباطــات چند بار 
هزینه دار شدن برنامه شــاد از اول تیرماه و جایگزین 
شــدن اینترنت رایگان آن با ارائه ســیم کارت دانش 
آموزی را اطالع رســانی و خبری کرده اســت؛ اما با 
سررســید وعده، اطالعــی درباره ســرانجام طرح یا 
تغییرات احتمالی در برنامه خود نداده اســت. به این 
ترتیب اکنون هــم وضعیت هزینه شــاد و هم برنامه 
 وزارت ارتباطــات برای ســیم کارت دانــش آموزی

 نامشخص است.

موعد وعده وزارت ارتباطات رسید

خبری از سیم کارت دانش آموزی با اینترنت رایگان نیست
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر ضرورت 
مشــارکت تمامی بازیگــران بخــش فضایی در 
توســعه فناوری های فضایی گفت: مسیر توسعه 
فناوری های فضایی ســخت، زمان بــر و پرهزینه 
است و غلبه بر دشــواری های این مسیر مستلزم 
همکاری مؤثر بین تمامی بازیگران بخش فضایی 
کشور است و بدون شک، یکی از همکاران اصلی 
پژوهشگاه در این مسیر، دانشگاه ها هستند.دکتر 
حسین صمیمی در نشســت ارائه دستاوردهای 
فناورانه پژوهشگاه فضایی که با حضور اساتید فعال 
دانشگاهی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره، در 
پژوهشــگاه فضایی ایران برگزار شد، ضمن تاکید 
بر توســعه فناوری به عنوان اصلی ترین ماموریت 
پژوهشــگاه اظهار کرد: به لطف خــدا و با تکیه بر 
همت متخصصان جــوان و متعهد پژوهشــگاه، 
تاکنون قدم های بزرگی در این حوزه برداشته شده 
و نتایج حاصل از این فعالیت ها نه تنها توانســته 
بخش زیادی از نیازمندی های پروژه های عملیاتی 
پژوهشــگاه را مرتفع کند، بلکه توانسته به سایر 

صنایع نیز راه پیدا کند و نقش ارزنده سرریز دانش 
فضایی به ســایر صنایع را نشــان دهد.وی افزود: 
الحمدهلل صنعت فضایی در مقایسه با سایر صنایع از 
توانمندی های دانشگاهیان به خوبی بهره مند شده 
و یکی از دالیل پیشرفت کشور در حوزه فضایی، 
ریشــه های عمیق آن در دانشگاه هاســت. وجود 
اســاتید اهل فن که هم در تربیت نیروی انسانی 
متخصص در حوزه فضایی خوش درخشیده اند و 
هم در عرصه اجرای پروژه های ملی افتخارآفرینی 
کرده اند، مؤید این موضوع است که همکاری بین 
پژوهشــگاه فضایی ایران و دانشــگاه ها می تواند 
به توســعه فناوری های فضایی سرعت بیشتری 
بخشد.صمیمی با تاکید بر ضرورت برقراری و حفظ 
این تعامالت خاطر نشــان کرد: در همین راستا، 
مجموعه نشست هایی با عنوان "ارائه دستاوردهای 

فناورانه" توسط پژوهشگاه برنامه ریزی شد تا در 
قالب آن، توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشگاه 
فضایی ایران در حوزه هــای مختلف فناوری های 
فضایی معرفی شــود و با در نظر گرفتن نیازهای 
آتی مطابق با برنامه های راهبردی بخش فضایی، 
زمینه های همــکاری با بازیگــران بخش فضایی 
شناسایی شــود.وی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
ماحصل این همکاری ها می تواند منجر به هم افزایی 
و دستیابی سریع تر کشور به اهداف خود در بخش 
فضایی شــود.معاون فرمانده نیروی هوایی ارتش 
نیز در دومین روز این نشســت گفت: دستاوردها 
و محصوالتی که پژوهشــگاه فضایی ایران به آن 
دست یافته اســت، تبلور و مصداق افتخار، اقتدار 
و عزت ملی اســت.  امیرســرتیپ خلبان مهدی 
هادیان با تأکید بر اینکه حوزه فضا به عنوان یکی 

از تعیین کننده تریــن عرصه های علــم و فناوری 
و یکی از مصادیق حرکت در لبــه فناوری اظهار 
کرد: دستاوردها و محصوالتی که این پژوهشگاه 
به آن دست یافته اســت، تبلور و مصداق افتخار، 
اقتدار و عزت ملی اســت.وی افزود: توانمندی ها، 
ظرفیت ها و بسترهای آزمایشگاهی راه اندازی شده 
در این پژوهشگاه برای ما بسیار کاربردی است و 
ماحصل این هم افزایی می تواند برکات بســیاری 
را برای نظام جمهوری اســالمی ایران به ارمغان 
آورد.به نقل از روابط عمومی پژوهشــگاه فضایی 
ایران، امیــر فخری، رئیس ســازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح نیز ضمن ابراز خرسندی و شایان 
تقدیر دانســتن توانمندی های پژوهشگاه گفت: 
ما نیز در ســازمان در دو حوزه ســنجش  از دور و 
ســامانه های موقعیت یابی و ناوبری به طورجدی 
نیازمند داده های ماهواره ای هستیم و با توجه به 
این نیاز جدی، این آمادگی را داریم تا در راستای 
تأمین نیازهای وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر، 

با پژوهشگاه فضایی ایران همکاری داشته باشیم.

اولین جراحی رباتیک از راه دور در ایران با سامانه 
»جراحــی از راه دور« بومی در بیمارســتان های 

امام خمینی )ره( و سینا انجام شد.
فرآیند ایــن جراحی رباتیــک از راه دور در مرکز 
آموزش های مهارت های پیشــرفته بالینی ایران 
مستقر در )بیمارستان امام خمینی و بیمارستان 
فوق تخصصی ســینا( با حضور ســورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری و دکتر 
سعید سرکار رئیس مرکز رشد پزشکی تجهیزات 
پیشرفته انجام شد.همچنین این جراحی بر روی 

یک سگ )عمل وازکتومی( توسط دکتر طالب پور 
مستقر در بیمارستان ســینا انجام شد.فاصله این 
دو بیمارســتان از هم ۷ کیلومتر اســت که عمل 
جراحی با استفاده از شــبکه ماهواره ای ۵G از راه 

دور انجام شد.
عملکرد این ربات به گونه ای است که از طریق یک 
مانیتور و دو بازوی رباتیک، عمل جراحی روی سگ 
انجام می شود. این ربات دارای یک کنسول جراحی 

است که جراح با قرار گرفتن در پشت آن و استفاده 
از دو بازوی رباتیک، امکان کنترل و هدایت جراحی 
از راه دور را دارد. همچنین در کنار این کنســول، 
یک مانیتور قرار گرفته که تصویر عمل جراحی را 
برای جراح مشــخص می کند. جراح با استفاده از 
این سامانه از طریق یک پدال و دو بازوی رباتیک، 

جراحی را کنترل می کند.
در این عمــل جراحی که با اســتفاده از بازوهای 

رباتیک انجام می شود، میزان آسیب به بافت های 
ســالم و دوره نقاهت فرد و خون ریزی آن کاهش 
یافته اســت.تنها یک نمونــه آمریکایــی از این 
ربات وجود دارد و آمریکا تنها کشــوری است که 
توانسته تاکنون این ســامانه رباتیکی را به مرحله 
تجاری سازی برســاند.به گفته محققان شرکت 
دانش بنیان تولیدکننده سامانه جراحی از راه دور 
ایرانی، اگر این ربات به مرحله تجاری سازی برسد، 
پس از آمریکا دومین کشور ســازنده این ربات ها 

خواهد بود.

بنابر اعالم انجمن واردکننــدگان موبایل، در بازه 
زمانــی اردیبهشــت ۹۹ تا فروردیــن ۱4۰۰ در 
مجمــوع ۱۶ میلیون و 4۱۰ هزار دســتگاه تلفن 
همراه وارد کشور شد. براســاس آمارهای منتشر 
شده، در ســال ۹8 مجموع واردات تلفن همراه به 
کشــور ۱۵ میلیون و ۳8 هزار دستگاه بوده است. 
اما سال ۹۹ در بازار تلفن شــاهد رشد قابل توجه 
واردات بودیم که بنابر اعالم انجمن واردکنندگان 
موبایل، در بازه زمانی اردیبهشت ۹۹ تا فروردین 
۱4۰۰ در مجموع ۱۶ میلیون و 4۱۰ هزار دستگاه 
وارد کشور شده و ۹4 درصد این آمار یعنی حدود 

۱۵ میلیون و ۳4۰ هزار گوشــی فعال در اختیار 
مصرف کننده قرار گرفته است.

شاید مهم ترین دلیل افزایش اســتقبال از خرید 
تلفن های هوشمند طی ســال گذشته، گسترش 
دورکاری و مجازی شــدن آموزش بخاطر شیوع 

کرونا بوده است.
برای آگاهی از سهم برندهای موبایل از بازار ایران 
می توان به توئیت انجمــن واردکنندگان موبایل 
در خصوص ســهم برندهای موبایل از بازار ایران 

براساس گوشی های فعال شــده در شبکه اشاره 
کرد که براســاس آن شرکت سامســونگ با ۵4 
درصد توانسته بیشترین سهم را به خود اختصاص 
دهد و در کنار آن آمار رشــد خیره کننده شرکت 
شیائومی قرار دارد که در ســال ۹8 تنها ۷ درصد 
از ســهم بازار ایران را داشــته و اکنــون آمار ۲۹ 
درصدی را به خود تعلق داده و اینگونه توانســته 
 مقام دوم در بــازار تلفن همراه ایــران را به خود

 اختصاص دهد.

اپل و هــواوی نیز بــا ۶ درصد در جایــگاه بعدی 
قرار گرفته اند. نوکیا نیز که در سال ۹8 سهم ۱۷ 
درصدی از بازار ایران داشته اکنون با ۵ درصد در 
رتبه پنجم قرار گرفته است. اما درنهایت اگر نگاهی 
به واردات گوشی براساس برندهای موبایل داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شــد که سامسونگ با 4۵ 
درصد، شیائومی با ۲4 درصد و نوکیا با ۱4 درصد 
در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. هواوی، اپل 
و آنر نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته و به ترتیب 
سهم ۷، 4 و یک درصدی از کل واردات گوشی به 

کشور دارند.

تقریباً ده سالی اســت که پدیده رمزارزها به وجود 
آمده و در چندسال اخیر نیز بازار آنها به خصوص 
بیت کوین در کشور بسیار داغ شــده که به دنبال 
این استقبال، مراکز اســتخراج نیز گسترش پیدا 
کرده است. برای استخراج رمزارزها نیاز است که 
محاسبات پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر 
انجام شود که مســتلزم مصرف برق زیادی است. 
به طوری که برای استخراج یک عدد بیت کوین به 
بیش از ۳۳۰ مگاوات ساعت برق نیاز است که این 
میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۰ هزار واحد 

مسکونی در طول یک شبانه روز است.
در کشور مدت هاست که موضوع استخراج رمزارزها 
بســیار مورد بحث قرار گرفته و قوانین و مقررات 
زیادی برای آن وضع شده اســت به این خاطر که 
مراکز ماینینگ به صورت قانونی یا حتی غیرقانونی 
وجود دارد و حتی سرمایه گذاران خارجی، مراکز 
استخراج رمزارز خود را در مناطق مختلف کشور 

راه اندازی کرده اند. این استقبال به این خاطر است 
که کشور در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان 
استخراج رمزارز )چین، آمریکا، روسیه، قزاقستان، 
ایســلند و کانادا( قرار دارد که عامل اصلی شیوع 
استخراج رمزارزها در ایران وجود تعرفه حامل های 
انرژی با تخفیف ارائه می شود و بســیار ناچیز در 
مقایسه با قیمت های جهانی اســت.در این میان 
وزارت نیرو برای ســاماندهی به مراکز اســتخراج 
رمزارز با هدف تســهیل و حمایت از فعالیت آنها 
اقداماتی را انجام داده اســت. حمایت از تشکیل 
مزارع بزرگ از طریق اعمــال تخفیف ولتاژ اتصال 
یکی از اقداماتی بوده اســت تا مراکز مجاز فعالیت 
داشته باشند. به منظور مدیریت بار، تخفیف بهای 

برق در 8 ماه )ایام عادی( و دو برابر کردن قیمت در 
ایام محدودیت دار صورت گرفته است. یکی دیگر 
از اقدامات مهم بــرای صرفه جویی در مصرف برق 
با توجه به میزان مصرف برق در مراکز برق، امکان 
استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم شده است.یکی 
دیگر از موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد، 
امکان استفاده مراکز استخراج رمزارزها از معادل 
انرژی صرفه جویی شده حاصل از سرمایه گذاری 
در طرح های بهینه ســازی انرژی است. همچنین 
در صورت اتصال به اســتخرهای داخلی استخراج 
رمزارز، تخفیف بهای برق نیز اعمال شــده است.
در یک ماه اخیر با خاموشی های متعددی مواجه 
بوده ایم که به عقیده برخی فعالیت مراکز استخراج 

رمزارز هم می توانند در این خصوص تاثیراتی داشته 
باشند. در همین راستا وزارت نیرو با هدف شناسایی 
و برخورد بــا مراکز غیرمجاز اســتخراج رمزارزها 
اقداماتی را انجــام داده اســت. مانورهای متعدد 
سراســری جهت شناســایی و جمع آوری مراکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز و همچنین بازرسی های 

محلی و موردی انجام شده است.
 ســامانه ای جهــت گزارش دهــی بــه آدرس 
www.tavanir.org.ir/samaat راه انــدازی شــده 
اســت تا از طریــق آن از ظرفیــت گزارش های 
مردمی اســتفاده شــود. همچنین الگوی مصرف 
مشــترکان در شــرکت های توزیع مورد بررسی 
و تحلیل قــرار گرفته اســت و هماهنگی و تعامل 
سازنده با سایر دســتگاه های مســئول از جمله 
پلیس امنیت اقتصادی ناجا، دادستانی کل کشور، 
 وزارت نفــت و …. از جمله اقدامــات وزارت نیرو 

بوده است.

مسیر توسعه فناوری های فضايی سخت، زمان بر و پرهزينه است

ضرورت مشارکت تمام بازیگران بخش فضایی

اولین جراحی رباتیک از راه دور با دستگاه ایرانی انجام شد

واردات ۱۶ میلیون و ۴۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور طی ۱۲ ماه

وزارت نیرو برای ساماندهی مراكز استخراج رمزارز چه اقداماتی انجام داده است؟

شیوع استخراج رمزارزها در ایران 


