
نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به ۱.۵ درصد رسید.به گزارش ایسنا به 
نقل از مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به ژوین با ۰.۱ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۵ درصد رسید که این نرخ تورم، کمترین 
تورم ثبت شده این کشور در ۱۴ ماه اخیر بوده است.مهمترین عامل افزایشی نرخ 
تورم طی این مدت مربوط بــه بخش انرژی بوده که در آن تــورم  به ۱۱.۴ درصد 
افزایش یافته است. در بین سایر بخش های نیز نرخ تورم بخش تنباکو با ۰.۲ درصد 
کاهش نسبت به ماه قبل به ۵.۱ درصد رسیده و تورم بخش ارتباطات به ۲.۹ درصد 
افزایش پیدا کرده است.  متوســط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۱ 

برابر با ۴.۴۱ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با 
۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه 
سال ۲۰۰۹ بوده است.بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانســه در ماه ژوین ۰.۴ درصد 
اندازه گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است. 
هســته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل 

نوسانات آن ها در نظر نمی گیرد در این ماه به ۱.۸ درصد رسیده است.از سوی دیگر 
نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک افزایشی بوده است و متوسط 
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ژوین با افزایش ۰.۱۷ درصدی نســبت به مدت 
مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۶۳ درصد رسیده است. این نرخ تورم که باالترین تورم 
ثبت شده در این کشور در ۱۶ ماه اخیر بوده است بیش از همه تحت تاثیر افزایش 

قیمت بخش حمل و نقل با ۴.۹۸ درصد و آب و برق با ۳.۶۶ درصد قرار گرفته است. 
از سوی دیگر بیشترین اثر کاهنده تورم در بخش خدمات درمانی با ۰.۲۳ درصد و 
مواد غذایی با ۱.۸۲ درصد مشاهده شده است. متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی 
۱۹۲۱ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۶۷ درصد بوده اســت که باالترین رقم ثبت شده مربوط 
به تورم ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه۱۹۴۷ و پایین ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به 
تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی ماه اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است. بر مبنای ماهانه تورم 
این کشور در این ماه ۰.۲۳ درصد بوده که ۰.۰۸ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه 

قبل بوده است.  

قیمت جهانی طال در معامالت امروز پنج شنبه، در حالی باال رفت که دالر در 
آستانه انتشار گزارش کلیدی اشــتغال آمریکا از باالترین سطح ۳ ماهه خود 

پایین آمد.
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت جهانی طال در معامالت امروز، پنج شنبه، 
در حالی باال رفت که دالر در آستانه انتشــار گزارش کلیدی اشتغال آمریکا 

از باالترین ســطح ۳ ماهه خود پایین آمد.ســرمایه گذاران منتظر انتشــار 
گزارش اشــتغال ماهانه آمریکا هســتند کــه می تواند تأثیــرات مهمی بر 

سیاســت گذاری های پولی فدرال رزرو داشته باشــد.قیمت خرید نقدی هر 
اونس طال در بورس لندن، اسپات گلد، تا ســاعت ۹:۲۲ به وقت تهران، ۰.۲۶ 

درصد رشــد کرد و به ۱,۷۷۴.۲۸ دالر رســید.قیمت پیش خرید هر اونس 
 طالی آمریکا هم تا این لحظــه ۰.۲۲ درصد باال رفت و بــه ۱,۷۷۵.۵۰ دالر

 رسید.
افت ارزش دالر باعث شد تا قیمت طال برای خریداران غیر دالری ارزان تر تمام 

شده و تقاضای خرید آن باال برود.

اوج گیری تورم فرانسه

قیمت جهانی طال افزایش یافت 

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2237| شنبه 12 تیر ماه  1400 |  22 ذوالقعده  1442 |   3 جوالی  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

صفحه2

با حکم رهبر انقالب اسالمی

بانک مرکزی:

 محسنی اژه ای 
به ریاست قوه قضاییه 

منصوب شد

 رشد تجارت
 به ۴۹ درصد رسید

باید تضمین
 داده شود خروج
  آمریکا از برجام
 تکرار نمی شود

تخت روانچی:

 دولت را با
 رشد اقتصادی
 مثبت تحویل 

می دهیم
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی: 

سرمقاله

 ناکارآمدی
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نکته مهمی کــه درمصوبه 
تعیین اجــاره بهــا مورد 
نظر بوده دعــوت مردم به 
خویشــتن داری در برابــر 
یکدیگر اســت. این فرآیند بیشــتر یک توصیه 
شرعی و اقتصادی است که مردم در شرایط سخت 
اقتصــادی و پاندمی کرونا در کنــار یکدیگر قرار 
بگیرند. از سوی دیگر تعیین سقف اجاره بها برای 
دوران کرونا به این معنا بوده اســت که دولت یک 
حداقلی را برای این بخــش در نظر گرفته و نظام 
دولتی را پیاده سازی می کند که بیش از این مقدار 

افزایش قیمت در...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن
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نیمی از هتل ها مشتری ندارند

 افزایش نرخ هتل ها 
از مهرماه

 افت 10 درصدی
 ترخیص از گمرکات 

طبق اعالم خبرگزاری ها، مذاکرات وین با حضور نمایندگان بانک، بیمه و نفت ایران از سر گرفته می شود

سیگنال کاهشی به  بازار  ارز
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مستاجـران   در  پیچ و خم 
دریافت  وام  ودیـعه

موج جدید افزایش اجاره بها، 25 میلیون اجاره نشین را نقره داغ کرده است

کرونا و شیوع آن در کشور خســارات بسیاری به 
تمامی صنوف وارد کرد که بیشــترین آسیب در 
این بین متوجه هتل ها و هتلداران شــده است. 
خسارت ۱۸ هزار و دویست میلیارد تومانی کرونا 
به هتل های کشــور گویای این واقعیت اســت. 
شــاید کمتر صنفی را پیدا کنیم که این میزان از 
خسارات را متحمل شده باشــند. در حال حاضر 
بیش از نیمی از هتل های کشــور مشتری ندارند 
و بســیاری از آنها تغییر کاربری داده اند. رییس 
جامعه هتل داران منطقــه آزاد چابهار در رابطه با 
 وضعیت هتل ها و خسارات وارد شده به این صنف 

می گوید: خسارت کرونا به...

با وجود بیش از ۶میلیون تن کاالی اساسی در بنادر 
و گمرکات کشور، واردات نهاده های دامی و... حدود 
۱۰درصد نسبت به خرداد ســال گذشته کاهش 
داشته است. به گزارش تسنیم، از ابتدای سال جاری 
تا پایان هفته اول تیر ماه بیش از ۶,۱ میلیون تن انواع 
کاالی اساسی به ارزش ۳,۱ میلیارد دالر ترخیص شد، 
این درحالی است که واردات کاالی اساسی در مدت 
مشابه سال قبل بیش از ۶,۸ میلیون تن و به ارزش 
۲,۹ میلیارد دالر بوده است. این آمارهای مقایسه ای 
نشان می دهد از نظر وزنی واردات کاالهای اساسی 
حدود ۱۰ درصد افت کرده اســت اما ارزش واردات 
تقریباً ۲۷ تــا ۳۰ درصد افزایش یافته اســت، این 

موضوع نشان می دهد با افزایش...



اقتصاد2
ایران وجهان

با حکم رهبر انقالب اسالمی
محسنی اژه ای به ریاست قوه 

قضاییه منصوب شد
رهبر انقالب اســالمی در حکمی حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه 
منصوب کردند. به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این حکم بــا تأکید بر اهتمام جدی 
به مأموریتهای دســتگاه قضا در قانون اساسی و 
همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول 
موجود، »گســترش فناوریهای نوین در دستگاه 
قضایی«، »گماردن نیروهــای کارآمد و جهادی 
در مســئولیتها«، »ارج نهادن به خدمات قضات 
پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات« و 
»ارتباط با متن مردم« را از جمله انتظارات خود از 

رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

افت 10 درصدی ترخیص از گمرکات 
با وجود بیش از ۶میلیون تن کاالی اساســی در 
بنادر و گمرکات کشــور، واردات نهاده های دامی 
و... حدود ۱۰درصد نسبت به خرداد سال گذشته 
کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، از ابتدای 
سال جاری تا پایان هفته اول تیر ماه بیش از ۶.۱ 
میلیون تن انواع کاالی اساسی به ارزش 3.۱ میلیارد 
دالر ترخیص شــد، این درحالی است که واردات 
کاالی اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از ۶.8 
میلیون تن و به ارزش 2.9 میلیارد دالر بوده است. 
این آمارهای مقایسه ای نشان می دهد از نظر وزنی 
واردات کاالهای اساســی حدود ۱۰ درصد افت 
کرده است اما ارزش واردات تقریباً 27 تا 3۰ درصد 
افزایش یافته اســت، این موضوع نشان می دهد 
با افزایش شدید قیمت جهانی کاالهای اساسی 
مانند ذرت، ارزبری این کاالها افزایش یافته است 
اما به لحاظ وزنی که شاخص مهمتری محسوب 
می شود واردات افت داشته است و آثار این موضوع 

در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است.
حدود 4.5۶4 میلیون تن کاالی اساسی از قبیل 
گندم، ذرت، جو، روغن خــام و دانه های روغنی 
در بنادر و گمرکات مختلف وجــود دارد، بر این 
اســاس تنها 3.3 میلیون تــن کاال در بندر امام 
خمینی)ره( موجود است، همچنین ۱7 کشتی 
حامل 4۰3 هزار تن کاالی اساســی شامل ذرت، 
گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی به عالوه 
شــکر در حال تخلیه می باشند. جدول زیر نشان 
می دهد، 25 فروند کشتی شامل ۱.۱58 میلیون 
تن در لنگرگاه ها در حال انتظار هستند که غالباً از 
لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند. حدود 3.3 
میلیون تن کاالی اساسی در بندر امام خمینی)ره( 
متعلق به 38 شرکت اصلی است که مشکل خود 
را در خصوص عدم ترخیــص کاال، عدم تأمین ارز 
ترجیحی عنوان می کنند، هرچند با مصوبه اخیر 
ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص 9۰ درصد کاالی 
اساسی فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان 
ترخیص کاالهای رسوبی وجود دارد، همچنین در 
خصوص این کاالها ثبت سفارشها احصا شده است 
و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی 
قرار گرفته اســت تا بررسی شــود و اگر شرکتی 
علی رغم تأمین ارز کاالی خود را ترخیص نمی کند 
مشخص شود. در همین خصوص معاون گمرک 
ایران اعالم کرده است، با احتساب کاالهای موجود 
در گمرکات مرکزی کشور از جمله گمرک تهران 
و... همچنین انبارهای تحت کلید گمرک ایران، 
مجموعاً بیش از 7 میلیون تن کاالی اساســی در 

بنادر و گمرکات کشور ذخیره شده است.

رشد تجارت به ۴۹ درصد رسید
بانک مرکزی اعالم کرد که اقتصاد به چرخه مثبت 
تجاری بازگشته و تجارت در بهار امسال 49 درصد 
بوده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد 
که آخرین آمار حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه 
مثبت تجــاری دارد که این رونــق حاصل جذب 
بخشی از آثار کرونا و تحریم اســت. بر این اساس، 
رشد اقتصادی زمستان ۱399 معادل 7.7 درصد 
بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص زمستان 
پارسال 8.2 درصد اســت. همچنین رشد تجارت 
در بهار امسال 49 درصد بوده است. برای نخستین 
بار از هشتم تیرماه، نسبت P/S برای شرکت های 
تولیدی در صفحه مربوط به هر شــرکت در سایت 
TSETMC قرار داده شده است. به گزارش ایسنا، 
سازمان بورس در راستای افزایش کیفیت اطالعات 
به سرمایه گذاران و معامله گران بازار، از هشتم تیرماه 
نسبت P/S برای شرکت های تولیدی را در صفحه 
مربوط به هر شرکت در سایت TSETMC قرار 
داده است. بر این اساس، با تقسیم آخرین ارزش بازار 
سهام شرکت بر مبلغ فروش ۱2 ماهه اخیر شرکت 
که در آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت های 
تولیدی درج شده اســت این نسبت محاسبه شده 

و در سایت TSETMC نمایش داده می شود.

اخبار

درحالی کــه قیمت دالر 
صرافی ملی در آستانه 25 
هزار تومان اســت اما خبر 
جدید از مذاکرات نشــان 
می دهد کــه احتماال روند 

صعودی دالر متوقف یا حداقل کندتر شود.
هفته گذشــته قیمت دالر روندی صعودی به خود 
گرفت. در بازار قیمت دالر از مــرز 25 هزار تومان 
عبور کرده اما در صرافی ملی هنــوز به این کانال 

نرسیده است.
پنجشنبه ۱۰ تیر، نرخ ارز در صرافی ملی اعالم شده 
که  بر این اساس قیمت دالر نسبت به روز گذشته 
افزایش یافته و رقــم 24979 تومان برای آن ثبت 

شده است.
درحالی که قیمت دالر صرافی ملی در آستانه 25 
هزار تومان اســت اما خبر جدید از مذاکرات نشان 
می دهد که احتماال روند صعــودی دالر متوقف یا 

حداقل کندتر شود.
طبق اعالم خبرگزاری ها، قرار است مذاکرات وین از 
سر گرفته شود و اتفاق مهم و جدید این است که این 
بار این مذاکرات با حضور نمایندگان بانک، بیمه و 

نفت ایران انجام می شود.
این بار نمایندگان نفتی، بانکــی و بیمه ای هم به 
مذاکرات می پیوندند تا برای نحوۀ آزادسازی اموال 
بلوکه شده و امکان فروش نفت و تبادل بانکی گفت 

و گو کنند.
  اطالعات دریافتی عصر ایران از منابع موثق حاکی 
از آن اســت که مذاکرات احیای برجــام در وین 
یکشنبۀ هفتۀ آینده از سر گرفته می شود و این بار 
نمایندگان نفتی، بانکی و بیمه ای هم به مذاکرات 
می پیوندند تا برای نحوۀ آزادسازی اموال بلوکه شده 

و امکان فروش نفت و تبادل بانکی گفت و گو کنند.
  بدین ترتیب بــه جای گمانه زنــی دربارۀ تبعات 
توقف یا شکست مذاکرات باید در انتظار دور تازه و با 

حضور نمایندگان نفت و بانک و بیمه بود.
  از زمان روی کار آمدن جوبایدن در آمریکا انتظار 
لغو دستور دونالد ترامپ برای خروج از برجام آغاز 
شــد اما تیم بایدن ترجیح داد با چــراغ خاموش 
حرکت کند و در بســتر مذاکرات تازه چالش های 

دیگر با ایران را نیز حل و فصل کند.
   برخی هم معتقدند آمریکایی ها دســت دســت 
می کردند تا تکلیف رییس جمهوری و دولت جدید 

در ایران روشن شود.
  به هر رو پــس از توقف در مذاکرات کــه از آن به 
شکســت و حتی مرگ برجام هم در داخل و خارج 
تعبیر می شــد اکنون خبر می رســد مذاکرات از 

ســر گرفته می شــود و رویکرد آن هم کاربردی و 
مصداقی تر خواهد بــود و از این رو نمایندگان نفت 
و بانک و بیمــه به مذاکرات می پیوندنــد تا دربارۀ 
کیفیــت و جزییات برچیــدن تحریم های نفتی و 
بانکی و بیمه ای وضع شــده در دوران ترامپ گفت 

و گو کنند.

بازگشت خریداران به بازار ارز؟
در همین زمینه پیش از این خبر بلومبرگ درباره 
نامعلوم بودن جلســه هفتم مذاکرات وین و ماندن 
قیمت دالر باالی مرز 25 هزار و 2۰۰ تومان دو اتفاق 

اثر گذار بر بازار ارز هستند.
به گزارش اقتصادنیوز، اگر قیمت دالر، امروز باالی 
مرز 25 هزار و 2۰۰ تومانی تثبیت شود، خریداران 
جدیدی به بازار ارز وارد خواهد شد. عده ای از معامله 

گران باور دارند، ماندن دالر بــاالی مرز 25هزار و 
2۰۰ تومانی، زمینه ساز رشــد این ارز تا محدوده 
25 هزار و ۶۰۰ تومان خواهد شــد. به باور فعاالن، 
انتظارات درباره احیای توافق هسته ای روز به روز 
کاهش پیدا کرده و همین موضوع، زمینه ساز ورود 

خریدهای احتیاطی تازه به بازار شده است.
دیروز بعدازظهر بلومبرگ گــزارش کرد که چهار 
منبع ناشناس به این رسانه گفتند، مشخص نیست 
دور هفتم مذاکــرات وین چه زمانی برگزار شــود 
و به طورکلــی مذاکراتی که ماه هــا در جریان بود 
با چشم انداز افزایش خطر شکســت مواجه است. 
معامله گران ارزی در معامالت پشت خطی پیرامون 
این خبر جوسازی زیادی کردند.  دالر تحت تاثیر 
این جوســازی تا نزدیکی محدوده 25 هزار و 3۰۰ 

تومانی رشد کرد.
 به گفته فعاالن، خبر بلومبرگ می تواند زمینه ساز 
ادامه روند صعودی قیمت دالر شود، مگر اینکه دو 
اتفاق کاهشــی رخ دهد. برخی از معامله گران باور 
دارند،  در صورتی که بازارســاز در روز پنج شــنبه 
عرضه خود را به شــکل معنادار باال ببرد، احتمال 
افت قیمت دالر و عقب نشینی معامله گران وجود 

خواهد داشت.
از نگاه این گروه، طبیعی است که رییس کل جدید 
بانک مرکزی تمایل داشته باشــد که در دوران او، 
قیمت دالر افزایش زیادی را تجربه نکند و به همین 
دلیل در فرصت یک ماهه تا  پایان کار دولت، میزان 
عرضه دالر به بازار توســط بانک مرکزی در سطح 
باالتری قرار بگیرد. با این حال، عده ای نیز اعتقاد 
دارند، در صورتی که انتظارات تغییری نکند، عرضه 
ارز برای مدیریت قیمت ها کافی نخواهد بود.عامل 
دومی که از نگاه فعاالن می تواند منجر به افت قیمت 
شود،  انتشار اخباری است که جهت انتظارات نسبت 

به مذاکرات هسته ای را بار دیگر مثبت کند.

خبرگزاری ها، گزارش دادند مذاکرات وین با حضور نمایندگان بانک، بیمه و نفت ایران از سر گرفته می شود

سیگنال کاهشی به  بازار  ارز

روحانی:
دولت را با رشد اقتصادی مثبت 

تحویل می دهیم
رییس جمهور گفت: جنگ اقتصادی ترامپ علیه 
ایران از نظر قیمت کاالها فشــار زیــادی به مردم 
وارد کــرد. به گزارش »انتخاب«، حجت االســالم 
والمسلمین »حســن روحانی« با بیان اینکه  می 
فهمم که زندگی مردم در این چند ســال خیلی 
سخت شــد گفت: اصل، داخل است اما بدون نگاه 
به خارج هم نمی شــود.  روحانی روز پنج شــنبه 
همزمان به روز صنعت ومعدن و در هفتاد و هفتمین 
پویش تدبیر و امید برای جهش تولید بعد از افتتاح 
طرح های ملی بخش صنعــت، معدن و تجارت در 
استان های مختلف کشور، اظهار داشت: در بخش 
فوالد و برخی از دیگر زمینه های معدنی در گذشته 
وارد کننده بودیم، اما امروز نیازمندی ها در داخل را 

تامین می کنیم و صادر کننده هم هستیم.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در این دولت 
در راستای تکمیل زنجیره فوالد در کشور، گفت: با 
انجام این کار ارزشمند درحوزه فوالد، از خام فروشی 

این محصول ارزشمند جلوگیری شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت معادن در اشتغال 
جوانان، گفت: معادن کشــور ســال ها معطل و در 
اختیار کسانی بود که استفاده درستی از آن نمی شد، 
اما در این دولت معادن آزاد شد و در اختیار کسانی 
قرار گرفته که می توانند به سرعت و به نحو مطلوب از 
آن برای توسعه کشور، افزایش تولید و اشتغال جوانان 
استفاده کنند. روحانی همچنین به موفقیت ها در 
بخش پتروشیمی و افزایش تولید محصوالت در این 
حوزه اشاره کرد و گفت: در پتروشیمی شاهد یک 
جهش عظیم و بی سابقه در تاریخ کشور هستیم به 
طوری که در یکسال )99( ۱7 طرح ملی پتروشیمی 
افتتاح شده است و با صادرات محصوالت پتروشیمی 
ارز مورد نیاز کشور در دوران جنگ اقتصادی تامین 
شد. رئیس جمهور با اشاره به توطئه دشمنان برای 
ایجاد قحطی و جنگ خیابانی در کشور با تحریم و 
جنگ اقتصادی، اظهار داشت: دشمنان پیش بینی 
کرده بودند که با قطــع درآمد های نفت می توانند 
درآمد های ارزی کشور را از بین ببرند و به این وسیله 
کشــورمان نتواند مواد اولیه، تجهیزات و کاال های 
اساسی مورد نیاز و ضروری کشــور را وارد کند و با 
ایجاد کمبود و قحطی در بازار، جنگ خیابانی به راه 
افتاده و بتوانند نظام را ساقط کنند، اما در مقابل این 
توطئه، مردم، دولت و بخش خصوصی در کنار هم به 
میدان آمدند و محصوالت دیگری را جایگزین فروش 
نفت کرده و تامین ارز مورد نیاز کشور توطئه دشمنان 

را با شکست مواجه کردند.
روحانی خاطرنشان کرد: البته جنگ اقتصادی که 
ترامپ تحمیل کرده بود، فشــار زیادی را از لحاظ 
قیمت و تورم به مردم تحمیل کــرد، اما در ایجاد 

قحطی و کمبود کاال در بازار ناموفق بودند.
رئیس جمهور گفت: در مقابل توطئه دشمن برای 
تحریم نفت، توانســتیم محصوالتی مانند، گاز و 
فرآورده های نفتی مانند بنزین، برق، پتروشیمی، 
صنعت و معــدن را جایگزین کنیــم. همچنین 
شــرکت های دانش بنیان هم به صحنه آمدند و با 
تأمین نیازمندی های داخل در شکســت توطئه 
دشمنان نقش بسزایی داشتند. روحانی ادامه داد: با 
تالش و اقدامات شرکت های دانش بنیان توانستیم 
کیت های تشخیص کرونا را در طول 2 ماه در داخل 
کشور تولید کنیم و تعداد آزمایشگاه های تشخیصی 
را از 2 آزمایشگاه به 4۰۰ آزمایشگاه افزایش دهیم 
و به واسطه تالش این دانشمندان به ترامپ که پیام 
داده بود حاضر است 4 ونتیالتور در اختیار کشورمان 
قرار دهد پاســخ دادیم که اگر نیاز داشــته باشید 

حاضریم 4۰ دستگاه ونتیالتور برایت بفرستیم.
رئیس جمهور افزود: در بخش صنعت و معدن نیز 
توانستیم اقدامات بســیار بزرگی انجام دهیم و در 
3 ماهه چهارم سال گذشته بیش از 9 درصد رشد 
صنعتی را شاهد هستیم و در سال گذشته نیز در 

مجموع 7.۱ درصد رشد صنعتی داشتیم.
روحانی خاطر نشان کرد: در سال 99 که با شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از کشور ها دارای رشد منفی 
بودند و به طور متوسط 3 درصد رشد منفی داشتند 
ما در کشــور مثبت 3.۶ دهم رشد داشتیم و امروز 
دولت را با رشد مثبت و درحالی تحویل می دهیم 
که تخت های آی سی یو 2 برابر شده و در یک سال 
گذشــته حدود ۱4 هزار تخت بیمارستانی افتتاح 
کرده ایم. رئیس جمهور افزود: در 8 ســال گذشته 
حقوق کارمندان بیش از 5 برابر و بازنشسته ها را 7 
برابر افزایش دادیم، اما معتقدم باز هم کافی نیست، 
زیرا زندگی مردم در 3.5 سال گذشته بخاطر تحریم 

و کرونا در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه تحریم کنندگان 
امروز در وین پای میز مذاکره آمده اند بخاطر این 
است که فهمیده اند ایران شکست نمی خورد و در 

مقابل سختی ها ایستادگی و تالش می کند.
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بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشــان می دهد طی ۱۰ ســال اخیر نــه تنوع 
محصوالت صنعتی تغییر چندانی داشــته و نه 
جهش تولید کاالها به حــدی بوده که بتوانیم به 
طور گسترده در بازارهای جهانی حاضر شویم، اما 
تعداد شاغالن در شهرک های صنعتی کمتر از دو 
برابر شده و تمایل سرمایه گذاران به بخش صنعت 

نیز بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا، دهم تیر ماه روز صنعت و معدن 
است. به مناسبت این روز نگاهی کردیم به روند 
تغییرات وضعیت صنعت و تولید در کشــور طی 
۱۰ سال گذشــته و در گزارش پیش رو وضعیت 
شهرک های صنعتی و تولید کاالهای مهم صنعتی 
در پایان سال ۱399 نسبت به پایان سال ۱389 

مقایسه شده است.
مقایســه آمارهای منتشر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در سال ۱389 و 
۱399 نشان می دهد که لیست کاالهای منتخب 
صنعتی تغییــر خاصی نکــرده و در هر دو 25 تا 
29 کاالی مشابه بررسی شده است که دقت در 
روند تغییر ۱۱ کاالی مصرفی از بین آن ها نشان 
می دهد همه آن ها به جــز تلویزیون پنج تا ۱۱8 
درصد رشد داشــته و بیشــترین افزایش تولید 
مربوط به ســیگار، کاغذ و یخچال و فریزر است 
که با ۱82.2، ۱۱8.8 و ۱۰۶.3 درصد رشد، تولید 
آن ها دو تا نزدیک به ســه برابر شده است. تولید 
این محصول در سال ۱399 معادل 58 میلیارد 
و 7۰۰ میلیون نخ، بیش از یک میلیون تن کاغذ 
 و بیش از دو میلیون دســتگاه یخچــال و فریزر 

بوده است.
تولید شــش کاالی داروی انســانی، محصوالت 
پتروشیمی و الســتیک در ۱۰ سال بیش از 2۰ 
درصد افزایش تولید داشتند، و تولید آن ها با59.7، 
47.3 و 3۱.9 درصد افزایش به ترتیب به بیش از 
49 میلیارد و 4۰۰ میلیون عدد دارو، ۶۰ میلیون و 
7۰۰ هزار تن محصوالت پتروشیمی و 278 هزار 

و 2۰۰ تن الستیک رسیده است.
تولید چهار کاال یعنی ماشین لباسشویی با ۱7.8 
درصد، پودر شوینده با ۱۰.4 درصد، روغن نباتی 
با 8.5 درصد و روغن موتور با 5.8 درصد رشد، طی 
یک دهه اخیر کمتــر از 2۰ درصد افزایش تولید 
داشتند و تولید آن ها به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار دستگاه، ۶34 هزار و 4۰۰ تن پودر شوینده، 
۱.5 میلیون تن روغن و حدود ۶۶8 هزار تن روغن 

مواور رسیده است.
در این میان طی ۱۰ سال تولید تلویزیون کاهش 
25.5 درصدی داشــته و اولید آن از بیش از یک 
میلیون و ۶9۰ هزار دســتگاه در سال ۱389 به 
یک میلیون 2۶۰ هزار دســتگاه در سال ۱399 
رسیده است. گفتنی است؛ گروه انواع خودروهای 
ســواری و بزرگ در این گزارش بررسی نشده و 
 خود می تواند در گزارشی جداگانه مورد بررسی 

قرار گیرد.
بنابراین از این آمار اینطور برداشــت می شود که 

طی ۱۰ سال گذشته، نه تنوع محصوالت صنعتی 
تغییر چندانی داشته و نه جهش تولید کاالها به 
حدی بوده که بتوانیم به طور گسترده در بازارهای 
جهانی حاضر شــویم. حتی سه برابر شدن تولید 
ســیگار نیز برای مصرف داخل و توقف واردات 

محقق شده است.

افزایش ۸۵ درصدی بنگاه های تولیدی 
مستقر در شهرک های صنعتی

بررسی گزارش عملکرد وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( در زمینه شــهرک های صنعتی 
نیز نشــان می دهد که تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب تا پایان ســال ۱399 به ۱۰۱۱ 
شهرک و ناحیه رســید که نسبت به تعداد 895 
شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سال ۱389، 
افزایش ۱3.5 درصدی داشــته است. همچنین 
تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی بهره برداری 
شده نیز در مدت یاد شــده با 28 درصد افزایش 
نسبت به  ســال ۱389 به 828 شهرک و ناحیه 
رسیده است. تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در 
حال بهره برداری تا پایان سال ۱389 معادل ۶47 

مورد بوده است.
طبق این آمار در مجموع تا پایان ســال ۱399 
معادل 47 هزار و 5۰9 واحد در شهرک ها و نواحی 
صنعتی به بهره برداری رسیده که نسبت به تعداد 
25 هزار و ۶۱۰ واحد که تا پایان سال ۱389 به 
بهره برداری رســیده بودند، حدود 85.5 درصد 

افزایش داشته است.
همچنین آمارها نشان می دهد در مجموع تا پایان 
سال گذشته  955 هزار ۱2 نفر در واحدهایی که 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی بــه بهره برداری 
رسیدند مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال 
537 هزار و ۶۱۶ نفر تا پایان سال ۱389 در این 
واحدها، حدود 77.۶ درصد افزایش داشته است.

تمایل به ســرمایه گذاری در صنعت 
بیشتر شد

همچنین بر اســاس آمارها در سال ۱399 برای 
4۱ هزار و 343 بنگاه جواز تاســیس صادر شده 
که  نســبت به صدور ۱5 هزار و 9۱4 فقره جواز 
در سال ۱389 حدود ۱59 درصد افزایش داشته 
است. اما در سال گذشته برای 7473 بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شده که نسبت به صدور ۶8۶2 
فقره در سال ۱389حدود 9 درصد افزایش داشته 

است. 
با توجه به اینکه تعداد صدور جــواز صنعتی به 
نوعی نشــان دهنده تمایل ســرمایه گذاران به 
ســرمایه گذاری در بخش تولیــد و پروانه های 
بهره برداری به معنی واحدهای است که فعالیت 
خــود را آغاز کردنــد، می توان گفــت طی دهه 
اخیر تمایل ســرمایه گذاران بــه بخش صنعت 
بیشــتر شــده، اما تعداد واحدهایی که طی یک 
 ســال به بهره برداری می رســند تغییر چندانی 

نداشته است.

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل با تاکید بر اینکه اقدام آمریکا برای 
خروج از برجام غیرقانونی و خالف مقررات بین 
المللی بوده است، ارائه تضمین از سوی آمریکا را 

اصلی بدیهی و ضروری دانست.
مجید تخت روانچی پس از نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل درباره بررسی یازدهمین گزارش 
دبیر کل این سازمان در خصوص اجرای قطعنامه 
223۱ در گفــت و گویی با ایرنا و صداوســیما 
افزود: لزوم ارائه تضمین از ســوی آمریکا را یک 
اصل بدیهی بوده که در این ســالها مورد تاکید 

ما بوده است.
دیپلمــات ارشــد جمهــوری اســالمی ایران 
در ســازمان ملل با یــادآوری خــروج آمریکا 
از برجــام اظهار داشــت این تجربه ای اســت 
که ما و بقیه اعضای شــورای امنیــت از خروج 
 غیرقانونــی و غیرمتعــارف آمریــکا از برجام 

دیده ایم.
سفیر ایران در ســازمان ملل گفت: برجام مثل 
یک در نیست که هر کسی هر وقت خواست وارد 
شود و هر وقت خواست بیرون برود. آمریکا بدون 
دلیل، غیرقانونی و غیــر منطقی از برجام خارج 

شده است .
تخت روانچی تاکید کرد: تمام اعضای شــورای 
امنیت واقف هستند که این کار غیرقانونی بوده 
، سال گذشته شما مشــاهده کردید که تالش 
دولت ترامپ برای اینکه تحریــم ها را برگرداند 
و می خواســت از دســت برجام خالص شود، 
 با شکســت مفتضحانه ای در شــورای امنیت

 مواجه شد.
وی افزود: این نشاندهنده این است که کشورهای 
مختلف عضو شورای امنیت نیز بر این امر واقفند 
که تالش آمریکا، غلط، زشــت و خالف مقررات 

بین المللی بوده است.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید 
کرد اکنون که ما صحبت از بازگشت به برجام می 
کنیم این حق طبیعی ماســت که باید اطمینان 
و تضمن به ما داده شــود که چنین چیزی دیگر 
تکرار نمی شــود. چون تکرار این موضوع ، یک 
بعدش از نظر صدمات اقتصادی و حوزه انسانی 
و بعد دیگرش، این است که روابط بین الملل را 

دچار مشکل می کند.
دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی ایران در 
ســازمان ملل تصریح کرد: یعنی این نوع رفتار 
آمریکا روابط و هنجارهــای بین المللی را دچار 
مشــکل می کند؛ لــذا حرفی که مــا می زنیم 
حرف مسموعی است که کشــورها می فهمند 
وقتی می گوییــم آمریکا بایــد تضمین دهد با 
 چه هدف و منظوری اســت کــه روی آن تاکید 

خواهیم کرد.

تحریم ها و نبود دارو موجب گرفتاری های 
زیادی برای مردم ما شده است

تخت روانچی درباره نشســت روز چهارشــنبه 

شــورای امنیت ســازمان ملل درباره قطعنامه 
223۱ نیز گفت: در شــورای امنیت در جلســه 
ای که هر شش ماه یکبار برای بررسی قطعنامه 
223۱ برگزار می شود، فرصت خوبی بود که ما 
در مورد آخرین وضعیت برجام و مذاکرات و اینکه 
در طول چند سال گذشــته چه اتفاقی افتاده، 

صحبت کنیم .
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: 
در صحبت هایی که داشتیم تاکید کردیم برجام 
را نمی شود صرفا از این دید نگاه کرد که االن در 

چه وضعیتی است.
 ما نمــی توانیم بــدون اینکه این چند ســال 
گذشــته ، چه اتفاقی افتاده بگوییم همه طرفها 
 به برجــام آنهم بصــورت نصفه و نیمــه به آن

 بازگردند.
دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی ایران در 
ســازمان ملل اظهار داشــت: من در ســخنانم 
تاریخچــه ای از زمــان تصویــب برجــام تــا 
االن که چه اتفاقــی افتاده، بویــژه از زمانی که 
ترامپ وارد کاخ سفید شد و شــروع به تخریب 
 برجام کرد تا ســال 2۰۱8 که از آن خارج شد،

 ارائه کردم.
وی تصریح کرد رویکرد کشــورهای اروپایی را 
در طول این چند سال گذشــته توضیح دادیم 
 که در مقابل نقض فاحش برجــام چه اقداماتی

 کردند.
تخت روانچی گفت: در طول این چند سال، مردم 
ما به دلیل تحریم های ظالمانه ای که اعمال شده 
بود و در زمان ترامپ تشدید شد، صدمات زیادی 
دیدند و مشکالت زیادی برای آنها به وجود آمد 
از جمله در حوزه دارو و تاکیــد کردیم که ادعا 
می کردند دارو و مواد غذایــی از حیطه تحریم 
ها خارج اســت ولی در عمل ادعای نادرســتی 
 است که به صراحت در جلسه شــورای امنیت 

بیان کردیم.
نماینده ایران در سازمان ملل اظهار داشت: در طول 
این چند سال مردم ما صدمات مادی و جانی دیدند. 
تحریم ها و نبود برخی داروها موجب گرفتاری های 
زیادی برای مردم ما شده است. همچنین صدمات 
اقتصادی که مــا در طول این چند ســال دیدیدم. 
اینها ضربه هایی بوده که نمــی توانیم به هیچ وجه 

فراموش کنیم.
تخت روانچی افزود: جان هــای عزیزی که به دلیل 
تحریم ها از بین رفتند قابل جایگزین نیستند حتی 
یک نفر هم برای ما بسیار عزیز است و نیز کسانی که 
تحت رنج کمبود دارو و لوازم پزشکی قرار گرفتند. اینها 
مواردی نیست که فراموش شود و موارد انسانی است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد 
همچنین مساله فشارهای اقتصادی که به مردم ما در 
سالهای مختلف وارد شد، به هیچ وجه قابل اغماض 
نیست و در جلسه شــورای امنیت بر همه این موارد 
تاکید کردم که هم از بعد انسان نمی توانیم فراموش 
کنیم و هم از بعد اقتصادی و صدماتی که مردم و کشور 

ما دیده اند و اینها جزو مطالبات ما خواهد بود.

به مناسبت روز صنعت و معدن

صنعت ایران در دهه ۹۰ چه تغییراتی کرده است؟
تخت روانچی:

باید تضمین داده شود خروج آمریکا از برجام تکرار نمی شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری
منصور غیبی، کارشناس مسکن

نکته مهمی که درمصوبه تعیین اجاره بها مورد نظر بوده دعوت مردم به خویشتن داری در برابر یکدیگر است. این فرآیند بیشتر یک توصیه شرعی و اقتصادی است که مردم در شرایط سخت اقتصادی و پاندمی کرونا در کنار یکدیگر قرار 
بگیرند. از سوی دیگر تعیین سقف اجاره بها برای دوران کرونا به این معنا بوده است که دولت یک حداقلی را برای این بخش در نظر گرفته و نظام دولتی را پیاده سازی می کند که بیش از این مقدار افزایش قیمت در این حوزه نداشته باشیم اما 

هیچگاه نمی توان به صورت دستوری قوانین را در بازار مسکن حاکم کرد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد جواب نداده است.
این موضوع نیز مطرح است که فردی که واحدی را برای اجاره در نظر گرفته است نیز هزینه های بیشماری دارد که قصد دارد از پول اجاره واحد مورد نظر هزینه های خود را پوشش دهد. اینطور نیست که تمام موجران چندین و چند واحد 
برای اجاره داشته باشند و از مصوبات تخطی کنند. با این شرایط شاهد هستیم که خشک و تر باهم می سوزند. این شرایط همچنین موجب شده تا فضایی پر از تنش میان مالکان و مستاجران ایجاد شود. دراین بین مصوبه و سفارش مورد نظر 
نیز رعایت نمی شود.  بنابراین باید تعادلی در نظر گرفت که مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند مورد حمایت واقعی دولت قرار بگیرند و برخی دیگر که به دالیل دیگری اجاره نشینی را انتخاب کرده اند از سبد حمایتی کنار بروند. 
تحقق این امر در گرو شناسایی دقیق گروه هدف خواهد بود که اگر واقعا قصد انجام این کار وجود داشته باشد کار سختی نیست. دولت می تواند با فرستادن بازرسان و ناظران به مناطق مختلف شهرها از روند اجاره نشینی از طریق بنگاههای 
امالک باخبر شود. در حقیقت باید ذی نفعان واقعی شناسایی شوند.  در حال حاضر در بیشتر مواقع شاهد هستیم که میزان اجاره بها از میزان حقوق دریافتی خانوار بیشتر است و این واقعا ظلم آشکار در حق مردم است. در حالت دیگر برخی 
دیگر از افراد هم از یک واحد مسکونی خود درآمدزایی می کنند و هزینه های خود را پوشش می دهند. بسیاری از افرادی که تنها یک واحد برای اجاره دارند بسیار تحت فشار هستند و نمی توانند میزان اجاره را افزایش ندهند. باید شرایطی 
ایجاد کنیم که مردم به راحتی درآمدزایی داشته باشند و به راحتی بتوانند مخارج خود را پوشش دند. اجاره بها امروز تمامی درآمد خانوار را شامل شده است که وضعیتی بسیار ناراحت کننده شده است. با مشکالتی که وجود دارد و مردم در 

تنگنا قرار گرفته اند نمی توان با توصیه کردن آنها را مجاب کرد. عالوه بر اجاره بهای باال اقساط وام های دریافتی هم وجود دارد که کار را برای مستاجران سخت و سخت تر کرده است. 

سال گذشته ستاد ملی کرونا 
برای حمایت از خانوارها طرح 
»تسهیالت کمک ودیعه اجاره 
مســکن« را تصویب کرد. در 
این طرح تسهیالت ۵۰ تا ۱۵ 
میلیون تومانی به افراد واجد شــرایط پرداخت شد که 
بنابه گفته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته 
از ۸۰۵ هزار نفر مشــمول این طرح تنها ۲۱۴ هزار نفر 
تسهیالت را دریافت کردند.  این در حالی است که ستاد 
ملی کرونا مصوب کرد تا پرداخت ودیعه مسکن برای سال 
جاری ادامه پیدا کند و ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
آن پیش بینی شده است. مصوبه این تسهیالت با افزایش 
مبلغ به بانک ها ابالغ شد و طبق این مصوبه، مهلت ثبت نام 
اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می شود که 
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر 

سال جاری تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.
همچنین، سقف مبلغ این تســهیالت برای کالن شهر 
تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کالن شهرها ۴۰ میلیون 
تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می شود و 
بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت 
در ســال ۱۳۹۹، در ســال جاری نیز به قوت خود باقی 
است. یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که 
متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست 
خانوار باشند. از سوی دیگر، نرخ سود این وام ۱۳ درصد و 
مدت بازپرداخت آن برای تهرانی ها پنج ساله و برای سایر 

شهرها سه ساله است.
نحوه پرداخت این تسهیالت در دو مدل خواهد بود و اگر 
کسی وام را یکساله بگیرد فقط سود ۱۳ درصد را به طور 

ماهیانه پرداخت می کند و اصل پول را سر سال به بانک 
برمی گرداند. روش دوم این است که افراد وام را به صورت 
پنج ســاله دریافت کنند که اصل و فرع آن را در اقساط 

ماهیانه با نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت خواهند کرد.
 بنابراین، مستاجران باید در تهران ماهانه یک میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان، کالن شهرها یک میلیون و ۳۴۰ هزار 
تومان و سایر شــهرها ۸۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

البته، طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۲۳۰ هزار 
نفر برای دریافت وام اجاره ثبت نام کرده اند و تا دو هفته 
دیگر اولین گروه به بانک برای دریافت این تســهیالت 
معرفی خواهند شد که از دو هفته دیگر متقاضیان این وام 

را دریافت می کنند. 
افزایش قیمت اجاره بها باالتر از میزان مصوب ستاد ملی 
کرونا ۲۵ میلیون اجاره نشــین را نقره داغ کرده است. در 
حالی که کارشناسان مسکن پرداخت قیمت مصوب ۲۵ 

درصدی برای اجاره بها در تهران، ۲۰ درصد در کالنشهرها 
و ۱۵ در صد در شهرهای کوچک را نیز خارج از عهده اجاره 
نشینان عنوان کرده اند، شاهد هستیم که نرخ ها بسیار باالتر 
از این قیمت افزایش پیدا کرده اند. یک کارشناس مسکن در 
این رابطه می گوید: فردی که واحدی را برای اجاره در نظر 
گرفته است نیز هزینه های بیشماری دارد که قصد دارد از 
پول اجاره واحد مورد نظر هزینه های خود را پوشش دهد. 
اینطور نیست که تمام موجران چندین و چند واحد برای 
اجاره داشته باشند و از مصوبات تخطی کنند. منصورغیبی 
افزود: با این شرایط شاهد هستیم که خشک و تر باهم می 
سوزند. این شرایط همچنین موجب شده تا فضایی پر از 
تنش میان مالکان و مســتاجران ایجاد شود. دراین بین 
مصوبه و سفارش مورد نظر نیز رعایت نمی شود.  لطفی، 
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک هم با بیان اینکه 
تعیین سقف اجاره بها راهگشای کنترل قیمت تیست، گفت: 

نقل و انتقال در بازار اجاره پایین است به همین دلیل نمی 
توان آماری از تغییر ارائه کرد. لطفی در پاسخ به این پرسش 
که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و با این اوصاف باید 
منتظر کاهش قیمت ها در بــازار اجاره بها در فصل نقل و 
انتقاالت باشیم اظهار داشت: اینکه بازار اجاره بها تابعی از 
قیمت مسکن است تحلیل درستی است اما اینکه با قاطعیت 
بگوییم چون مسکن ارزان شده است پس باید اجاره بها نیز 
اُفت کند چندان نمی تواند صحیح باشد.  این در حالی است 
که یک نماینده مجلس می گوید: زخم ۲۵ میلیون نفر اجاره 
نشین در کشور هنوز از افزایش قیمت های سال گذشته 
درمان نشده است و مشخص نیست که سیاست حمایتی 
دولت در شرایط کرونایی کشور چیست. نماینده خمین در 
مجلس گفت: وزارت راه میزان افزایش اجاره بهای قانونی 
در تهران را ۲۵ درصد و در کالنشــهرها را ۲۰ درصد و در 
شهرهای کوچک را ۱۵ درصد اعالم کرده است در حالی که 
هنوز مردم از داغ افزایش قیمت اجاره بها در سال گذشته 
بیرون نیامده اند. علیرضا نظری نماینده مجلس با اشاره به 
تعیین میزان افزایش اجاره بها از سوی دولت اظهار داشت: 
وزارت راه و شهرســازی اخیرا میزان افزایش اجاره بهای 
قانونی در تهران را ۲۵ درصد و در کالنشهرها را ۲۰ درصد 
و در شهرهای کوچک را ۱۵ درصد اعالم کرده است این در 
حالی است که هنوز مردم از داغ افزایش قیمت اجاره بها در 
سال گذشته بیرون نیامده اند.  وی افزود: زخم ۲۵ میلیون 
نفر اجاره نشین در کشور هنوز از افزایش قیمت های سال 
گذشته درمان نشده است و مشخص نیست که سیاست 
حمایتی دولت در شرایط کرونایی کشور چیست.  نماینده 
مردم خمین در مجلس تصریح کرد: به نظر می رســد که 
موضوع حمایت از مســتاجران در شرایط کرونایی کشور 
در جلسه سران قوا تعیین تکلیف شود. نظری خاطرنشان 
کرد: این وضعیت مردم را در تنگنا قرار داده و باید جلسه ای 
ویژه برای کنترل وضعیت افزایش اجاره بها در فصل جابه 

جایی ها برگزار شود.

موج جدید افزایش اجاره بها، 25 میلیون اجاره نشین را نقره داغ كرده است

مستاجران  در پیچ و خم دریافت وام ودیعه
شایلی قرائی
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کرونا و شــیوع آن در کشور 
خسارات بسیاری به تمامی 
صنوف وارد کرد که بیشترین 
آســیب در این بین متوجه 
هتل ها و هتلداران شــده 
است. خسارت ۱۸ هزار و دویست میلیارد تومانی کرونا 
به هتل های کشور گویای این واقعیت است. شاید کمتر 
صنفی را پیدا کنیم که این میزان از خسارات را متحمل 
شده باشند. در حال حاضر بیش از نیمی از هتل های 
کشور مشتری ندارند و بسیاری از آنها تغییر کاربری 

داده اند. 
رییس جامعه هتل داران منطقه آزاد چابهار در رابطه 
 با وضعیت هتل ها و خسارات وارد شده به این صنف 
می گوید: خسارت کرونا به هتل های منطقه آزاد چابهار 
بسیار زیاد است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون که سه 
ماه از آغاز سال می گذرد میلیاردها تومان خسارت به 
هتل های این منطقه وارد شــده است. وضعیت هتل 
های کل کشور البته همین اســت. بهروز شهنوازی 
افزود: برای جبران خسارات وارد شده به این صنف باید 
تسهیالت در اختیار صاحبان مشاغل قرار بگیرد. البته 
این تسهیالت باید بدون سود باشد تا بتواند دردی از 

دردهای جامعه هتل داران را دوا کند. 
در همین رابطه اما رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره 
به آنکه این روزها وضعیت ضریب اشغال هتل ها در حال 
افزایش اســت، از افزایش نرخ هتل ها از مهرماه سال 
جاری خبر داد. رئیس جامعــه هتلداران درخصوص 
خسارتی که شیوع ویروس کرونا به هتل داران کشور 
وارد کــرده، گفت: می توان گفت کرونــا تا خردادماه 
ســال جاری حدود ۱۸ هزار و دویست میلیارد تومان 
به هتل های کشور خسارت رســانده است. به گفته 
حمزه زاده، مهرماه امسال همچون سال های گذشته 
شاهد افزایش نرخ هتل ها خواهیم بود. این افزایش نرخ 
نسبت به تورم جامعه از ۱۰ تا ۲۵ درصد اعمال می شود 

و هر هتل با توجه به شرایط موجود و پذیرش مسافر، نرخ 
خود را اعالم می کند. در این میان ممکن است برخی از 
هتل ها هیچ افزایش نرخی نداشته باشند و برخی دیگر 

تا سقف موجود، نرخ خود را افزایش دهند.
او در ادامه ازعدم حمایت دولت از هتلدارن در شــرایط 
شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: سازمان امور مالیات 
درخصوص دریافت جریمه امهال ها ســلیقه ای عمل 
می کند، چنانکه در برخی از اســتان ها مانند تهران از 
هتل داران جریمه خواسته و در برخی از استان ها از چنین 
جریمه ای خبری نیست. گرفتن جریمه از امهال ها غیر 
قانونی اســت و اینگونه به نظر می رسد که حتا سازمان 
مالیاتی نیز تکلیف خود را در ایــن خصوص نمی داند. 
بسته هایی که دولت برای بخش خصوصی گردشگری در 
شرایط کرونا در نظر گرفته بود هیچ دردی از ما دوا نکرد. 
اینگونه به نظر می رسد که بخش خصوصی به حال خود 

رها و فراموش شده است. رییس جامعه هتل داران منطقه 
آزاد چابهار در رابطه با وضعیت هتل ها و خسارات وارد 
شده به این صنف در گفت و گو با "کسب و کار"  گفت: 
خسارت کرونا به هتل های منطقه آزاد چابهار بسیار زیاد 
است. از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون که سه ماه از آغاز 
سال می گذرد میلیاردها تومان خسارت به هتل های 
این منطقه وارد شده است. وضعیت هتل های کل کشور 

البته همین است. 
بهروز شــهنوازی افزود: برای جبران خســارات وارد 
شده به این صنف باید تسهیالت در اختیار صاحبان 
مشــاغل قرار بگیرد. البته این تســهیالت باید بدون 
ســود باشــد تا بتواند دردی از دردهای جامعه هتل 
داران را دوا کند. وی ادامــه داد: از زمان آغاز پاندمی 
تاکنون بســیاری از کارگــران هتل ها شــغل خود 
 را از دســت داده اند. ناخواسته بســیاری از کارکنان 

هتل ها از کار بیکار شده اند و افزایش هزینه ها در کنار 
 نبود درآمدزایی هتل ها را در آســتانه ورشکستگی 

قرار داده است.
رییس جامعه هتل داران منطقه آزاد چابهار خاطرنشان 
کرد: دولت وعده حمایت از صنعــت هتلداری را داده 
بود و باید حمایت ها از این صنف افزایش یابد. کمتر 
صنفی مانند هتل ها درگیر خســارات کرونا تا به این 
اندازه شده اند. اینکه بسیاری از کارگران شغل خود را 
از دست داده اند واقعا نگران کننده است. هتاداران در 
وضعیتی غیرقابل قبول ناچار به تعدیل نیرو شده اند و 
با کمترین نیرو شغل خود را حفظ کرده اند. تسهیالت 
بدون ســود یکی از راه های نجات صنعت هتلداری 
اســت. در تمام جهان هتل ها بر روی گردشگران باز 
 شده اند اما در ایران هنوز در رابطه با ادامه تعطیلی ها 

صحبت می شود.  

نیمی از هتل ها مشتری ندارند

افزایش نرخ هتل ها از مهرماه
خسارت 1۸ هزار و دویست میلیارد تومانی كرونا به هتل های كشور

شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزي، صنعتي و 
ساختماني تهران گفت: گاهي محموله  هاي انبار 
شده از ســوخت، احتکار تلقي شده یا خودروي 
حامل ســوخت براي ژنراتور هاي شــهرک هاي 
صنعتي متوقف مي شوند. علي توسطي، رئیس 
اتحادیــه ماشــین آالت کشــاورزي، صنعتي و 
ســاختماني تهران درباره تامین ســوخت مورد 
نیاز شهرک هاي صنعتي و ژنراتورهاي واحدهاي 
تولیدي اظهار کرد: در مجموع دو نوع ژنراتور برق 
داریم؛ یا با گاز کار میکنند یا از گازوئیل به عنوان 
ســوخت بهره مي برند. ژنراتور براي ایجاد برق 
باید موتور محرکه داشته باشد و این نیرو محرکه 
براي ادامه فعالیت خود به سوخت احتیاج دارد. 
او ادامه داد: با توجه به اُفت تــوان و راندماني که 
در موتورهاي گاز ســوز ایجاد میشود، واحدهاي 
صنعتي فعال در ایران گاز را نمیپسندند و دلیل 
آن را اُفت راندمان این نوع از ژنراتورها میدانند. از 
طرفي استفاده از ژنراتورهاي دیزلي هم در تامین 
گازوئیل و آالیندگي براي واحدها مشــکالتي را 
به همراه دارد. توسطي درباره مشکالت استفاده 
از ژنراتورهــاي دیزلي گفــت: موتورهاي دیزلي 
براي فعالیت به ســوخت احتیاج دارند و بســتر 
تامین ســوخت این ژنراتورها بــراي واحدهاي 
صنعتي تامین نشــده اســت. در هیــچ یک از 
شهرک هاي صنعتي به تامین گازوئیل مورد نیاز 
ژنراتورهاي واحدهاي صنعتي فکر نشده و همین 
 موضوع باعث ایجاد اختالل در تامین ســوخت 

مي شود.
رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزي، صنعتي 
و ســاختماني تهران ادامه داد: حتــي اگر خود 

واحدهاي تولیدي قصد تامین سوخت مورد نیاز 
خود را داشته باشند براي حمل و نقل و انباشت 
سوخت با مشکل مواجه خواهند شد. در بسیاري 
از موارد خودروهاي انتقــال گازوئیل یا محموله 
هاي انبار شده از این سوخت واحدهاي تولیدي 
احتکار تلقي شده یا خودروي حامل سوخت براي 

جلوگیري از قاچاق متوقف مي شود.
او با تاکیــد بر آالیندگي ایجاد شــده توســط 
ژنراتورهاي دیزلي گفــت: کنترل آلودگي ایجاد 
شده توسط این ژنراتورها از جمله وظایف مهمي 
است که در دایره مسئولیت واحدهاي تولیدي قرار 
مي گیرد. توسطي بیان کرد: در حوزه ژنراتورهاي 
گازي اوضاع کمي بهتر است، بستر مناسب تري 
براي تامین سوخت مورد نیاز این نوع از ژنراتورها 
وجــود دارد، امــا صنتعگران اقبــال کمتري به 
ژنراتورهــاي گازي دارند. به نظر میرســد اُفت 
راندماني که در ژنراتورهاي گازسوز ایجاد مي شود 
دلیل این مشکالت باشد. تصور و نظر صنعتگران 
نسبت به ژنراتورهاي گازي شبیه به خودروهاي 
گازسوز است که در هنگام اســتفاده با اُفت توان 

مواجه مي شود.
رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزي، صنعتي و 
ساختماني تهران با تاکید بر اهمیت فعالیت این 
اتحادیه و گستره فعالیت آن تصریح کرد: قطعي 
هاي اخیر برق به میزان بســیار کمي در افزایش 
تقاضا براي ژنراتورها موثر بوده است، اما در مجموع 
تفاوت چشمگیري در این حوزه احساس نمیشود. 
بررسي هاي انجام شده نشان میدهد ژنراتورهاي 
صنعتي کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه 

کردند.

معاون فنی گمرک گفت: ۳۸ شرکت بزرگ واردکننده 
کاالی اساسی به دلیل اطمینان نداشتن از دریافت 
ارز ترجیحــی از ترخیص کاالهای اساســی خود از 
گمرک خودداری می کنند. مهــرداد جمال ارونقی 
افزود: از ابتدای سال جاری ۶ و یک دهم میلیون تن 
کاالی اساسی به ارزش ۳ و هفت دهم میلیارد دالر از 
گمرکات کشور ترخیص شده و در اختیار صاحبان کاال 
قرار گرفته است.وی گفت: این ۶ و یک دهم میلیون 
تن کاال در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۰ تا سی و یکم 
خرداد ۱۴۰۰ ترخیص شده که نشان از افزایش قیمت 

کاالهای اساسی در بازار جهانی دارد.
این مقام مســئول ادامه داد: کاالهای اساسی در ۲۵ 
گروه کاال اســت و۶ قلم از این کاالها در حال حاضر 
مشمول ارز ترجیحی می باشند و دالر ۴۲۰۰ تومانی 

دریافت می کنند که این کاالها عبارتند از گندم، جو، 
ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و دانه های روغنی در 
کنار دارو که در حال حاضــر چهار و نیم میلیون تن 
کاالی اساسی تخلیه شده در بنادر و گمرکات کشور را 
شامل می شوند و تمامی آن ها هم قبض انبار دریافت 

کرده اند و آماده انجام تشریفات گمرکی هستند.
معاون فنی گمرک ادامه داد: در حال حاضر ۳ و سه 
دهم میلیون تن از این کاالهای اساســی را در بندر 
امام خمینی نگهداری می کنیم و همچنین ۱۴ فرزند 
کشتی به وزن ۳۲۳ هزار تن در حال تخلیه در بنادر 
می باشند و متأسفانه در حال حاضر حدود ۱ و سه دهم 
میلیون تن کاالی اساسی هم در ۲۶ فروند کشتی داریم 
که به دلیل مشــکل انتقال و تأمین ارز مالکیت شان 

هنوز به خریدار ایرانی منتقل نشده است.

طی ســه ماهه نخســت ســال ۱۴۰۰ نسبت 
به مدت مشــابه ســال ۱۳۹۹ صورت گرفت. 
معاون بازرســی و نظــارت اتاق اصنــاف ایران 
گفت: اتاق های اصناف سراســر کشــور در سه 
ماهه ســال ۱۴۰۰، ۹۳۳ هزار و ۳۷۷ بازرسی 
انجام داده اند کــه این مقدار نســبت به مدت 
 مشــابه ســال ۱۳۹۹، ۲۷ درصــد افزایــش 

داشته است.
بهنــام نیک منش در گفــت و گو بــا خبرنگار 
پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایــران بیان 
کرد: بازرسی های انجام شده طی سه ماهه اول 
سال ۱۳۹۹، ۷۳۲هزار و ۵۱۶ مورد و این مقدار 
در ســه ماهه نخست ســال ۱۳۹۸، ۶۲۰ هزار 
و ۱۲۳ مورد بوده اســت. بنابراین شــاهد رشد 
 آمار بازرسی در فصل نخســت سه سال متوالی 

بوده ایم.
وی در ادامه با مقایســه آمار بازرســی های سه 

ماهه نخست امســال با ســال ۹۸ اظهار کرد: 
تعداد پرونده های متشکله در سه ماهه نخست 
۱۴۰۰، ۳۸ هزار و ۴۴۱ مورد و تعداد شــکایات 
دریافتــی ۴۵ هــزار و ۲۱۳ مورد بوده اســت 
که به ترتیــب ۲۹ درصد و ۳۶ درصد نســبت 
 به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش را نشان 

می دهد.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصنــاف ایران، 
ارزش ریالــی پرونده هــای متشــکله در این 
مدت را بیش از ۵۰۵ میلیــارد و ۷۸۰ میلیون 
ریال دانســت و افزود: این رقم نیز نســبت به 
 سه ماهه نخست ســال ۹۹، ۳۶ درصد افزایش 

یافته است.
بر اســاس این گزارش، تخلفــات »عدم صدور 
صورت حساب« نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
کاهش ۳ درصدی و تقلــب کاهش ۷ درصدی 

داشته است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با توجه 
به ازدیاد عرضه دام در میادین، قیمت دام در بازار کاهش 
یافته است. منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان 
دام کشور با اشاره به اینکه بازار دام  تعریفی ندارد، اظهار 
کرد: با توجه به ازدیاد عرضه دام در میادین، قیمت دام 
در میادین تحت تاثیر فشارهای مالی دامدار رو به کاهش 
است. او افزود: در زمستان سال گذشته بارها اعالم کردیم 
که با وجود ازدیاد جمعیت دام ســبک، مسئوالن برای 
کاهش فشار دامدار باید تمهیداتی بیندیشند که متاسفانه 
این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و امســال شرایط 
خشکسالی هم  مزید بر علت شده تا دامدار دچار بحران 
شــود.پوریان ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی، 
کمبود نهاده و گرانی علوفه، نگه داری دام برای دامدار 
غیرممکن است، از این رو انتظار می رود که مقداری دام یا 

گوشت فرآوری صادر شود.
رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به مشکالت 
طرح حمایتی خرید دام از عشایر بیان کرد: مسئوالن 
برای حمایت دام از عشایر قرار است که یک میلیون راس 
دام مازاد را خرید تضمینی کنند، در حالی که صادرات 
این میزان دام می توانست از لحاظ نقدینگی دامدار را در 
شرایط خوبی قرار دهد. او تزریق نقدینگی را یکی دیگر از 

راهکارهای حل بحران کنونی دامدار برشمرد و گفت: علی 
رغم تاثیر شرایط کرونا بر بازار، خبری از تزریق نقدینگی 
به واحدهای دامداری نیست که همین امر موجب شده تا 
دامدار برای احیای صنعت با مشکل روبه رو باشد.  پوریان 
قیمت کنونی هر کیلو بره نر شیری را ۴۷ تا ۵۰ هزار و 
گوساله را ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه 
به آنکه قیمت تمام شده برای دامدار باالی ۵۵ هزار تومان 
است، دامدار با بحران جدی مواجه است. رئیس شورای 
تامین کنندگان دام اعطای وام های کم بازده را راهی برای 
حمایت از دامداران برشمرد و گفت: تزریق نقدینگی به 
واحدهای پرواربندی و حمایت از صادرات در بخش دام و 
گوشت می تواند موانع پیش روی دامدار را مرتفع کند تا 
بتواند به تولید ادامه دهد. این مقام  مسئول از قاچاق دام 
خبر داد و گفت: هم اکنون دامداران به دلیل فشارهای 
موجود و نبود نقدینگی چاره ای جز فروش دام به دالالن 
ندارند چرا که بازار داخل کشــش ندارد. رئیس شورای 
تامین کنندگان دام در پایان تصریــح کرد: با صادرات 
بخشی از جمعیت دام ســبک تا حدودی بحران فعلی 
مرتفع می شود، در غیر این صورت دامدار ناچار به فروش 
دام به دالل یا خروج از چرخه تولید است  که در صورت 

تحقق، آینده روشنی پیش روی صنعت نیست.

نبود نقدینگی قاچاق دام را گسترش داد

نرخ هر کیلو دام ۵۰ هزار تومان

چرا ۳۸ شرکت واردکننده کاالهایشان را از گمرک ترخیص نمی کنند؟

رشد ۲۷ درصدی تعداد بازرسی از اصناف

مشکالت واحدهاي صنعتي در تامین سوخت ژنراتورها
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استوری پولی به اينستاگرام می آيد
اینســتاگرام تایید کرد ســرگرم کار روی قابلیت جدیدی به نام اســتوری های 
انحصاری است که مشــابه سرویس اشتراکی توییتر اســت. قابلیت استوری های 
انحصاری به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد محتوایی را منتشر کنند که تنها 
برای کاربرانی قابل دسترس خواهد بود که مشــترک سرویس پولی آنها هستند.

پس از این که الســاندرو پالوزی، طراح نرم افزار تصاویری از این قابلیت در دست 
توسعه را در توییتر به اشــتراک گذاشــت، این تصاویر در فضای آنالین دست به 
دست می شوند و ظاهرا مربوط به قابلیتی در کد بیس اینستاگرام هستند. اکنون 
اینستاگرام به وب سایت تک کرانچ اعالم کرد که اسکرین شات های مذکور نمونه 
اولیه از قابلیتی را نشــان می دهند که این شرکت ســرگرم کار روی نمونه اولیه 
آن اســت و هنوز به صورت عمومی آزمایش نکرده اســت. اما اینستاگرام حاضر 
نشــد جزییات بیشــتری را درباره این پروژه اعالم کند.آنچه که از این اســکرین 
شات ها معلوم می شود این است که اینستاگرام ســرگرم کار روی قابلیتی مشابه 
سرویس اشتراکی سوپر فالوی توییتر است. هنگامی که کاربران به دنبال مشاهده 
قابلیت استوری انحصاری هســتند اینســتاگرام به آنها اعالم می کند تنها اعضا 
می توانند محتوا را مشاهده کنند. همزمان اینســتاگرام تولیدکنندگان محتوا را 
تشــویق می کند اســتوری های انحصاری را در هایالیت ذخیره کنند تا کاربرانی 
 که می خواهند مشــترک آنها شــوند بدانند قرار اســت چه محتوای انحصاری

 را مشاهده کنند.بر اســاس گزارش انگجت، این اسکرین شات ها نشان می دهند 
اینستاگرام چگونه در تالش برای جلب تولیدکنندگان محتوا برای ماندن در این 
پلتفرم است و برای این منظور اهمیتی ندارد که از قابلیت های مشابه رقیبانش کپی 
برداری کند. فیس بوک و اینستاگرام در گذشته بارها از قابلیت های عرضه شده در 

پلتفرم های رقیب کپی برداری کرده اند.

توكن كد منبع وب جهانی ۵.4 میلیون دالر فروش رفت
 )WWW( یک توکن مبتنی بر بالکچین که حاوی اطالعات کد منبع وب جهانی
نوشته شــده توســط تیم برنز لی، خالق وب بود، در حراجی آنالین ساتبیز ۵.۴ 
میلیون دالر فروخته شــد. این کد منبع به شــکل یک توکــن غیرقابل معاوضه 
)NFT( - نوعی دارایی دیجیتالی که ســوابق مالکیت اقالم دیجیتالی را نشــان 
می دهد، فروخته شــد.این توکن غیرقابل معاوضه برای نخســتین بار در ســال 
۲۰۲۱ توســط برنز لی، دانشمند انگلیسی ایجاد شــد و مالکیت اقالم دیجیتالی 
مختلف را از زمانی که وی وب جهانی را در سال ۱۹۸۹ ابداع کرد، نشان می دهد.

خود وب جهانی فروخته نشده بلکه آنچه فروخته شده است سوابق مالکیت فایل 
های حاوی کد منبع اصلی وب جهانی بوده اســت. قیمت نهایــی پنج میلیون و 
۴۳۴ هزار و ۵۰۰ دالر بود و نیمی از پیشــنهاد دهندگان در ساتبیز افراد جدیدی 
بودند.وب جهانی سیســتمی برای مرور و دسترسی به اطالعات در اینترنت است.

این توکن غیرقابل معاوضه از سوی برخی ارزشــمند به شمار می رود، زیرا بالک 
چین تایید می کند که در نوع خود منحصر است و رسما توسط خود برنز لی ایجاد 
یا استخراج شده است.کاساندرا هاتون، مدیر جهانی علم و فرهنگ عامه در ساتبیز 
گفت: این حقیقت که توکن غیرقابل معاوضه از ســوی خالق عرضه می شود، آنها 
را ارزشمند می کند و افراد زیادی هســتند که این اقالم را به دالیل مذکور جمع 
آوری می کنند. ایــن توکن در یک محفل عمومی با قیمــت پایه هزار دالر عرضه 
شــد و اجازه داده شــد بازار درباره ارزش آن تصمیم بگیرد. پیشــنهاد دهندگان 
متعددی وجود داشتند که همگی قبول داشتند این توکن ارزشمند است.فروش 
این توکن جدیدتریــن نمونه از فروش داراییهای دیجیتالی از ســوی حراجیهای 
 سنتی است که از رشــد انفجاری محبوبیت آنها در اوایل ســال ۲۰۲۱ استقبال

 کرده اند.بر اساس گزارش رویترز، در ماه مارس توکن غیرقابل معاوضه یک کالژ 
دیجیتالی متعلق به هنرمنــد آمریکایی "بیپل" ۶۹.۳ میلیــون دالر در حراجی 
کریستیز به فروش رفت که نخســتین فروش یک اثر هنری دیجیتالی توسط یک 
حراجی مشهور بود.جک دورسی، مدیرعامل توییتر هم نخستین توییت خود را در 

قالب یک توکن غیرقابل معاوضه به مبلغ ۲.۹ میلیون دالر فروخت.

نحوه برخورد با شركتهای دانش بنیان بدهكار
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری با بیــان اینکه تاکنون تعداد معدودی از دانش 
بیان ها معوقه داشته اند، گفت: اگر شرکتی تصمیم به عدم بازپرداخت داشته باشد از 
راه قانونی وارد می شویم. دکتر علی وحدت با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری 
یک نهاد مالی حوزه علم و فناوری به شمار می رود، بیان کرد: فعالیت های اصلی 
صندوق ها مشمول انواع تسهیالت )وام(، ضمانت نامه، سرمایه گذاری خطرپذیر و 
عاملیت )کارگزاری( برای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری، شرکت دانش بنیان 
و خالق و تجاری سازی نتایج پژوهش ها می شود.رئیس هیات عامل صندوق نوآوری 
و شکوفایی عنوان کرد: تاکنون صندوق اقدام به ارائه تسهیالت، اعطای خط اعتباری 

و عاملیت مجاز سرمایه گذاری به صندوق های پژوهش و فناوری کرده است.
وی در خصوص شرکتهای دانش بنیانی که از صندوق نوآوری و شکوفایی هرگونه 
تسهیالتی را دریافت می کنند اما در بازپرداخت آن دچار مشکل می شوند، گفت: 
تعداد شرکتهایی که در بازپرداختی تسهیالت اخذ شده از صندوق نوآوری معوقه 
داشته اند بسیار کم هستند.رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه 
خاطر نشان کرد: تاکنون کمتر از یک درصد شرکتهای دانش بنیان معوقه داشته 
اند و در اصل شرکتهای دانش بنیان خوش حساب هستند.وحدت با بیان اینکه اگر 
شرکتی معوقه داشته باشد، ابتدا با بررسی دالیل عدم بازپرداخت به آنها مهلت می 
دهیم، گفت: اما اگر شرکتی تصمیم به عدم بازپرداخت وام صندوق داشته باشد و 
بدهی خود را پرداخت نکند از راه قانونی وارد می شویم.وی با بیان اینکه صندوق 
نوآوری و شکوفایی قبل از ارائه تسهیالت، شرکتها را ارزیابی می کند و سپس وام 
به آنها اختصاص می دهد، گفت: اما بعد از پرداخت وام نیز یک ارزیابی پســینی از 
شرکت حتما داریم؛ طبق ارزیابی پسینی که از شرکت بعد از دریافت تسهیالت در 

دست داریم وکیلی برای بازپرداخت معوقه ها در نظر می گیریم.

1۹0 میلیارد تومان تسهیالت برای دانش بنیان های 
استان قم

معــاون صنــدوق نــوآوری از اختصــاص  ۱۹۰ میلیــارد تومــان 
 تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان استان قم توســط این صندوق 

خبر داد.
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر رضا قربانی در مراسم بازدید 
و رونمایی از اولین نمونه میز شــینه تمام اتوماتیک CNC گفت: صندوق 
از ابتدای تاســیس تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان اختصاص داده که از این رقــم، حدود ۱۰ هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به دو سال اخیر است.وی افزود: همچنین صندوق 
نوآوری تاکنون حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیــز خدمات مبتنی بر ارائه 

ضمانت نامه اعطا کرده است.
معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با بیان 
اینکه صندوق نوآوری کمک کننده و تسهیالت دهنده منفرد باشد، اظهار 
کرد: ما سعی کردیم برای تامین مالی اکوسیستم نوآوری کشور از شبکه 
بانکی کشور نیز استفاده کنیم و طی دو سال اخیر این همکاری گسترش 
پیدا کرده است. وی افزود: تاکنون مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیالت از 
سوی صندوق نوآوری در اختیار شــرکت های دانش بنیان این استان قرار 

گرفته است.

اخبار

مخترع وب کد منبع وب را ۵.۴ میلیون دالر فروخت
تیم برنرز لی مبدع وب کدهای برنامه نویسی منبع شکل دهنده این پدیده را که مربوط به اوایل دهه ۹۰ میالدی است به قیمت ۵.۴ میلیون دالر فروخت.کدهای منبع وب که در قالب توکن های رمزی 

غیرقابل معاوضه یا ان اف تی طراحی شده اند، در جریان برگزاری حراج سوتبیز با دریافت ارزرمزهایی به ارزش ۵.۴ میلیون دالر توسط تیم برنرز لی فروخته شدند.ان اف تی یا رمزکلید یکتا نوعی خاص از 
ارزرمز است که نماد محصوالت منحصر به فرد است و نمی توان آن را با چیز دیگری معاوضه کرد. این در حالی است که ارزرمزهایی مانند بیت کوین ماهیت قابل معاوضه دارند.کدهایی که برای خلق وب به کار 

گرفته شدند از ۳ اکتبر سال ۱۹۹۰ تا ۲۴ آگوست سال ۱۹۹۱ تولید شدند و حاوی ۹۵۵۵ خط کدنویسی به سه زبان و نیز پروتکل هایی همچون اچ تی تی پی، اچ تی ام ال و یو آر ال های متعدد هستند. 

به گفته کارشناســان تبادل 
حــوزه رمزارزهــا در برخی 
روزها، حدود چهار برابر بازار 
بورس است و بازار این عرصه 
طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر 
رشد کرده و حاکمیت باید به صورت موردی و با هدف 
مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شود.

نشســت تخصصی بررســی چالش های تنظیم گری 
و نظارت بر حــوزه رمزارزها به میزبانــی مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور 
صاحب نظران این عرصه برگزار شــد. محمدمسعود 
یوسفی -مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز با اشاره 
به تــالش و پیگیری های مرکز برای بررســی جوانب 
تخصصی و ارائه راه حــل و پیشــنهاد در موضوعات 
مورد نیاز کشــور بخصوص مــوارد نوپدید همچون 
رمزارزها، اعالم کرد که گزارشی از بررسی ها و مباحث 
صورت گرفته در اختیار مســئوالن ارشد قوه قضائیه و 

سایر نهادهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی 
را به مجموعه خصوصی یا تشــکلی بــرای نظارت و 
بیان هشــدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه 
فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن 
یا تشــکلی عالقمند به فعالیت در این حوزه است در 
بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد 
و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزهــا، بر عهده صنف یا 
فرد خاصی نیســت. در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین 
مصداق های اخالل اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی 

جوانب و شرایط بسیاری است.
همچنین ساسان شاه ویسی -رییس موسسه پژوهشی 
اندیشه و تدبیر- با تاکید بر ضرورت اطالع و تمرکز بر 
مفهوم "تنظیم گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، 
تهیه ســازوکارهای الزم و تغییرات مــورد نیاز برای 
تنظیم گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در 
کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح 
قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم. عناصر اصلی در 
تصمیم گیری و تنظیم گری امور، عمدتا در اختیار یک 
نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم گری امور، 
دچار شکست در دولت شده ایم چون نه دولت می تواند 
این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری 

این امور دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اعتقاد به اینکه هنوز 
موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف 
نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد 
گفت: با توجه به اینکه مســئوالن و نهادهای مربوطه 
نسبت به تهیه نقشــه راه حوزه رمزارزها و رگوالتوری 

در این حوزه اقدامــات الزم را انجــام نداده اند، هنوز 
مشخص نیست مســئول نظارت بر این بخش چه فرد 
یا مجموعه ای است در عین حال باید توجه داشت که 
نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت های گذشــته کامال 

تفاوت دارد.
محمدمهدی شریعتمدار -رییس هیات مدیره انجمن 
"فین تک" نیز با بیان اینکــه دولت در عین بر عهده 
داشــتن مســئولیت تنظیم گری در اقتصاد کشــور، 
ذی نفع این حوزه نیز محســوب می شود، اضافه کرد: 
این موضوع که میان قانونگذار، مســئول تنظیم گری، 
مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت 
نگرفته، از جمله ضعف های موجود در برخی حوزه های 

اقتصادی است.
وی بــا تشــریح ویژگی هــای رگوالتــوری در حوزه 
فناوری های نوین و دارایی های دیجیتال یادآور شــد: 
طبق برآوردها و بررسی های برخی موسسات تخصصی، 
حدود ۸۹ درصد مردم با مفاهیــم و موضوع رمزارزها 
آشنا هستند و حدود ۱۲ میلیون نفر نیز در کشورمان 
دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 
۶ میلیون نفر در پلتفرم ها و صرافی های داخلی و حدودا 
به همین میزان روی شــبکه خارجی یا از صرافی های 
غیرایرانی استفاده می کنند. در عین حال عدم مدیریت 
باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی های 
ایرانی و غیرایرانی می شود. اکثر جامعه ایرانی فعال در 
این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند 
و ارزهای دیجیتال می تواند پشتوانه اقتصادی در آینده 

به همراه داشته باشد.
شریعتمدار همچنین اعالم کرد: در برخی روزها، حدود 
چهار برابر بازار بورس کشــورمان، در بخش رمزارزها 
تبادل انجام شده اســت و بازار این عرصه طی یکسال 
گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده، بنابراین با توجه به اینکه 
حاکمیت تالش می کند ریسک فعالیت در این حوزه را 
پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف مشخص 
وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شویم و گام به 
گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود. بخش عمده ای از 
حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی داند و بنابراین 
بهترین کار، حمایــت از پلتفرم های ایرانی اســت تا 
ریســک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده ها 

روی شبکه ها و صرافی های خارجی مستقر نشود.
پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- نیز 
با بیان اینکه طبق بررسی های تخصصی و جمع بندی ها، 
رمزارزهایی همچون بیت کوین، یک نوع پول محسوب 
می شوند، گفت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از 
خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید اقدام 
به تدوین مقررات و تنظیم گری کرد که شرط مهم آن، 
داشتن نگاه پویا و به روز در این حوزه است. تقسیم بندی 
تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل کوین 
می شود و مواردی چون استیبل کوین برای کشور الزم 

و خوب است.
به گفته آسترکی، مســائل حقوقی در حوزه رمزارزها 
تنوع زیادی داشته و از موضوعات مربوط به انواع سرمایه 
گذاری تا مباحث معامالتی، تخلفات و حتی ارث را نیز 
شامل می شود. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای 
کشور بخصوص برای استارت آپ ها ایجاد می کند که با 
استفاده از یک روش اصولی و بهره گیری از ابزارهایی 
مثل توکن، ســرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند و 

شکوفا شوند.
این پژوهشــگر حوزه رمزارز در ادامه با اشاره به برخی 
رخدادها و موضوعات اخیــر در فضای رمزارزها، تهیه 
و انتشار لیست هشدار توســط برخی مجموعه های 
خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مکانیسم تهیه 
و انتشار این نوع لیست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای 
در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی 

محسوب نمی شود.
وی در پاسخ به ســوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار 
لیست های هشــدار فاقد پشــتوانه در فضای عمومی 
نیز گفت: عــالوه بر اینکه باید توجه داشــت مواردی 
چون اســتیبل کوین و ارائه جایزه، تخلف نیســت و 
این مــوارد بایــد در فضــای علمی و فنی بررســی 
شــود، باید به این موضوع نیز توجه داشــت که نباید 
 فرهنگ برخــورد اینچنینی در فضــای نوپای رمزارز 

کشور باب شود.
امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی 
در حوزه رمزارزها- نیز با بیان اینکه به علت مشخص 
نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در 
این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها 
و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار 
کرد: تنظیم گــری، در اصل یک اصطــالح و مفهوم 
اقتصادی اســت نه حقوقی. در حوزه تنظیم گری نیز 
ابتدا بایــد پروتکل ها و تعریف دقیق حــوزه رمزارزها 
را احصــا کنیــم و اگر بانــک مرکزی معتقد اســت 

 رمزارزهــا کاالها هســتند، از نظارت ایــن مجموعه 
خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده 
برای حل مشــکالت این بخش ندانست و اضافه کرد: 
عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک 
مرکزی باعث می شــود میلیون ها کاربر ایرانی دچار 
بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی 
پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و 

پیشگیری از بسیاری مشکالت امکانپذیر است.
این وکیل دادگســتری، تنظیم گری را امری متفاوت 
با صرف قانون گذاری و ابالغ مصوبات دانست و تاکید 
کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به 
افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه 
پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این 
حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع 
انجام نشود، چند ســال دیگر باید از کشورهای دیگر 
دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا 
باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود و استفاده از 
قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری از 

جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها است.
وی درباره اعتبار قانونی تهیه لیســت های هشدار در 
حوزه فعاالن رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی نیز گفت: طبــق قانون، نهاد و مجموعه های 
صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی 
تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطالعات غلط، به فکر 
سود بیشــتر و تامین منافع خود هستند. تهیه چنین 
فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع 
در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است 
لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها 
و خروج کاربران که موجب زیــان دیدن آن مجموعه 
موجود در لیست می شــود، می تواند از طریق مجاری 
قانونی با پیگــرد مواجه و موجب مســئولیت مدنی 

منتشرکننده شود.

حاكمیت از پلتفرم های ايرانی رمزارز حمايت كند

رشد ۴۵ درصدی بازار رمزارزها 
بانك مركزی به پلتفرم های داخلی مجوز دهد

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطالعات 
مبنی بر لزوم الحاق شــبکه دولت به مرکز ملی تبادل 
اطالعــات کشــور )NIX( را به کلیه دســتگاههای 
اجرایی ابالغ کرد.ســومین مصوبه جلســه ۲۱ شورای 
اجرایی فنــاوری اطالعــات با اســتناد به مــاده )۴( 
قانون وظایف و اختیــارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، ماده )۵( اساسنامه شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات و بند ۶ ماده )۳( آئین نامه داخلی این شــورا، 
در راســتای اجرای بنــد »ث« ماده ۶۷ قانــون برنامه 
ششم توســعه در خصوص ایجاد زیرســاخت و اعمال 
مدیریــت یکپارچه بــرای ارائه کلیه خدمــات دولت 
الکترونیــک همراه با ارتقای ســطوح کمــی و کیفی 
 خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابالغ

 شد.
این مصوبه با عنوان »یکپارچه سازی زیرساخت شبکه 
دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه« 
پس از تائید رئیس جمهور از ســوی محمدجواد آذری 
جهرمــی به تمامی دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده 
است.الزامات یکپارچه ســازی زیرساخت شبکه دولت 
الکترونیکی و الحاق شــبکه دولت به مرکز ملی تبادل 

اطالعات شامل موارد زیر است.
ماده ۱- در اجرای احکام منــدرج در بخش ارتباطات 
قانون برنامه ششم توسعه )مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. 
ب. ششم و تبصره های ذیل آن( و به منظور تحقق ایجاد 
زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک 

همراه با ارتقای ســطوح کمی و کیفی خدمات دولت 
الکترونیکی و نیــز اعمال مدیریــت یکپارچه، باهدف 
استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این 
حوزه و تجمیع این منابع بــرای ارائه کلیه خدمات بین 
دســتگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب وکارها به 
دستگاه های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 
و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه های 
اجرایی، بخــش مربوط به تبــادل داده و اطالعات بین 
دستگاه های اجرایی و دستگاه های اجرایی با واحدهای 
تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری 
به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتقل شده و به 
شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه های 
اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطالعات )NIX( ملحق 

می شود.
تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس جمهور 
و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری 
ابالغ و ظرف یک مــاه انتقال باید انجــام گیرد. حین 
انتقال با همکاری دو طرف و پس ازآن وزارت ارتباطات 
نسبت به پایداری و برقراری سرویس های شبکه دولت 

الکترونیکی متعهد خواهد بود.
ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، 

وزرا، استانداران، ســایر اعضای هیئت دولت، رؤسای 
دستگاه های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر 
رئیس جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه 
امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت 
الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

منتقل نمی شود.
این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ گونه اشتراکی 
با دیگر شبکه ها نداشــته و تحت مدیریت نهاد ریاست 
جمهــوری اداره و مخصوص تبادل پیــام بین مقامات 
مذکور اســت.در همین زمینه امیر ناظمی معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران در 
اینستاگرام نوشت: باالخره مصوبه انتقال   شبکه دولت به 
سازمان فناوری اطالعات ایران تصویب شد.به این فکر 
می کنم اگر این انتقال زودتر روی داده بود، چقدر امکان 
ارائه خدمات دولت الکترونیک به شهروندان بهتر بود. 
هم افسوس می خورم از بروکراسی زمان بر و هم از این 
اصالح ساختاری به نتیجه رسیده، خوشحالم.وی با بیان 
اینکه در چند ماه اخیر، بخش عمده ای از فعالیت هایمان 
 برای آیندگان اســت، افزود: زیرساخت هایی که آغاز یا 
تکمیل می شــوند همراه با عدم قطعیت است؛ این که 
مدیران بعدی چگونه از آن بهره خواهند گرفت. به این 
فکر می کنم اگر چند ســال پیش آن هــا بودند، چقدر 

می توانست در پیشرفت فناوری اطالعات تأثیر بگذارد.
 معــاون  وزیــر ارتباطــات اظهــار امیــدواری کــرد 
کــه ایــن اصــالح ســاختاری بتوانــد زمینه ســاز 
 خدمــات بهتر دولــت الکترونیکی برای شــهروندان، 
در دوره بعدی باشــد و گفت: تمامی تــالش تیم ما آن 
است که برای مدیران بعدی تا حد ممکن بتوانیم میراث 
درســت تر و بهینه ای به جای بگذاریم و باور داریم این 

میراثی برای ایران و ایرانیان است.
به گفته وی،  شــبکه دولت تــا کنون بــرای مکاتبات 
اداری اســتفاده می شــد و در ۳۳ هزار نقطه تا سطح 
بخشــداری از آن اســتفاده می کردند، که با الحاق به 
مرکز ملی تبــادل اطالعــات کشــور )NIX( امکان 
اســتعالم و تبادل بانک های اطالعاتی نیز روی همین 
شــبکه امکان پذیر خواهد شــد.   به ایــن ترتیب دیگر 
ســازمان های دولتی برای دریافت اطالعات، استعالم 
یا صدور مجوز نیازی به مکاتبــات اداری و نامه نگاری 
و اتالف زمان و سردرگمی شــهروند نخواهند داشت.

رئیس ســازمان فناوری اطالعات تاکید کرد: امیدوارم 
با این یکپارچگــی بهره برداری از بســیاری از خدمات 
به ســرعت عملیاتی شــود و در زمان کوتاهی شــاهد 
آن باشــیم  و حاال در این روزهــای انتهایی، همان قدر 
که باید تــالش کرد برای تصویــب برخی تصمیم های 
ضروری برای توسعه، هم زمان همان قدر هم باید  تالش 
 کرد برای جلوگیری از تصویب برخــی از تصمیم های

 ضدتوسعه.

رهبری گفت: زمانی که بــا عرضه کاالی قاچاقی 
به صورت فیزیکی برخوردی نمی شــود نمی توان 
توقع داشــت در فضای مجازی مورد برخورد قرار 
بگیرد.علی رهبری رئیس مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی دربــاره فروش کاالهــای قاچاق در 
فروشــگاه های اینترنتی گفت: وضعیت مبارزه با 
قاچــاق کاالهای مختلف در کشــورمان متفاوت 
است؛ برخی از کاال های قاچاق در فضای فیزیکی 
و مغازه های کشور وجود دارد پس فروش آن ها در 
فضای مجازی هم موضوع عجیبی نیست. ما سعی 
کردیم با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در کاال هایی که تصمیم به برخــورد جدی با آن 

گرفته شده مقابله کنیم.
رهبری گفت: در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 

در چند مرحله و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز وبسایت های رســمی که کاالی قاچاق 
عرضه می کردند معرفی کردیم و این فروشگاه ها 
شناسایی شدند. به این کسب و کار ها فرصت داده 
شد تا این مشکل را رفع کنند و سایت آن ها متضرر 
نشود. لیست هایی از مراکز متخلف و از طرف مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک ارسال شد که تعدادی 
از آن ها  بعــد از ثبت تخلف، علــی رغم تذکرات 
متعدد کاال های قاچاق خــود را حذف نکردند. در 
نهایت با هماهنگی ســتاد مبارزه با قاچاق نسبت 
به فیلترینگ، تعلیق نماد و مســدود کردن درگاه 

آن ها اقدام شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان کرد: 
امروز در کاال هایی که قصد مبارزه با قاچاق آن ها 
وجود دارد و در فضای فیزیکی هــم با آن مبارزه 
می شود، در مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و 
در فروشــگاه های مجازی هم مورد برخورد قرار 
می گیرند. طبیعی است زمانی که با عرضه کاالی 
قاچاقی به صورت فیزیکی برخوردی نمی شــود 
نمی توان توقع داشــت در فضای مجــازی مورد 
برخورد قرار بگیرند. در مجموع ما ســعی داریم با 

انواع کاال های قاچاق مقابله کنیم.
او دربــاره جزئیات مبــارزه با ایــن کاالها گفت: 
در ایــن زمینه با تعــدادی از قاچاقچیــان لوازم 

خانگی، کاال های بهداشــتی و ســایر محصوالت 
برخورد شده است؛ به این کســب و کار ها اخطار 
دادیم و بســیاری از آن ها مشکالتشــان را حل 
 کردنــد. در ســازوکار مبــارزه با قاچــاق برخی 
دستگاه ها کاشف، برخی ضابط و برخی رسیدگی 
کننده به پرونده های قاچاق هستند. وزارت صمت 
به عنوان یک دستگاه کاشــف فعالیت می کند و 
در کنار سایر دســتگاه های کاشف قرار می گیرد. 
رهبری درباره شیوه برخورد با این کسب و کارها 
تشــریح کرد: یکی از اقدامات که از طرف وزارت 
صمت انجام می شــود تعلیق نماد آن هاســت اما 
در مجمــوع در تالش هســتیم تا اصــالح رفتار 
 انجام شــده و منجر به ساماندهی عرضه محصول

 قاجاق شود.

شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطالعات کشور متصل می شود

شناساییفروشگاههایاینترنتیکهکاالیقاچاقمیفروشند


