
در حالیکه انتقاداتی بر طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه 
مبنی محاسبه نشدن تورم در آن و تحت مضیقه قرار گرفتن مردم با 
این مالیات مطرح می شود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
می گوید که ۹۸.۵ درصد از خانوارهای موجود در کشور از مالیات بر 
عایدی سرمایه معاف هستند. به گزارش ایسنا، چندی پیش مجلس 
کلیات طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما 
طرحی که چشم ها مدتی در انتظار آن بودند تا سفته بازی و داللی 
در بازارهای مالی را کاهش دهد، حــاال ایراداتی به آن مبنی بر دور 
شدن از عدالت محوری و تحت فشار قرار دادن مردم مطرح می شود. 
طبق طرح مجلس، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری 
و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق 
مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. 
جزئیات مالیات بر عایدی ســرمایه بیانگر این است که امالک در 
صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی 
سرمایه می شوند که با نگهداری بیش از یکسال، ساالنه سه واحد 

درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم 
به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می شوند. 

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد 
مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، ساالنه 
۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با 

نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود. 
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی )طال، ارز، جواهرآالت و...( 
که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات 

متعلقه را بپردازند: 
۱( با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد 

۲( با نگهداری بیش از یک تا دو سال ساالنه ۲۰ درصد
۳( بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد 

در این زمینه، وحید شقاقی یک کارشناس اقتصادی معتقد است که 

مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت 
نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی مالک قرار دادن 
کسر تورم از خالص عایدی ســرمایه برای مالیات ستانی و دیگری 
تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری 
آن است. بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می دهد که 
تورم از خالص عایدی سرمایه برای اخذ مالیات کم نشده است که 
این موضوع انتقادات زیادی مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن مردم با 

این روش به میان آورد.

چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟ 
در این راستا، نمایندگان مجلس به این انتقادات پاسخ دادند که نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره چگونگی 
شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر 

عایدی سرمایه کســب درآمد از محل سفته بازی و سوداگری است 
بنابراین اگر خانواده ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طال و حتی ارز 
دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل 
این پایه مالیاتی نمی شود. خاندوزی معتقد است که برای آنکه اکثریت 
مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، معافیت های 

وسیعتری به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است.

بیش از ۹۰ درصد خانوارها از مالیات بر عایدی سرمایه معافند
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور  ۷۰۰ هزار خانوار بیش 
از ســه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای 
خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی شوند.  بنابراین، 
براساس اعالم وی اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور 

مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد 
خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می شوند. به عبارت 
دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شــامل مالیات بر عایدی 

سرمایه نمی شوند.

چگونگی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 
از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه اینگونه از مشموالن اخذ 
می شود که نیازی به خود اظهاری در این مالیات نیست و این اقدام 
با منضبط کردن تراکنش های بانکی حساب ها صورت می گیرد. 
طبق گفته نایب رئیس کمیســیون اقتصادی  مجلس برای اخذ 
مالیات بر عایدی سرمایه از افراد باید تمام حساب هایی که به نام فرد 
است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای 
دریافتی های فرد یک صورت حســاب مالیاتی را به سازمان امور 
مالیاتی ارائه می کند که اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو 

وجود داشته باشد.

سهم مردم از مالیات بر عایدی سرمایه چقدر است؟
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بورس ۱۰ هزار واحد 
افت کرد

 بالتکلیفی
    ۲۲۴۹   خودرو 

  در   گمرک

صادرات غیرنفتی در 
خرداد ماه افزایش یافت

 ایران پس از تحریم 
 در کوتاه ترین
 زمان به بازار
 باز می گردد
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سرمقاله

سایه تورم 
بر بازار ارز

شــرایطی که در یک سال 
اخیر بر کشــور حاکم بوده 
این است که در تحریم به سر 
برده ایم و حداقل ارتباطات 
بین المللی را داشــته ایم. این بدان معناست که 
تغییر خاصی در یک سال اخیردر جریان اقتصادی 
و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته باشیم قیمت 
ارز روند کاهشــی را دنبال کند. وضعیت کشور و 
اقتصاد تثبیت شده و بر اســاس همین موضوع 

دالری که وارد شد تنها ...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

۲متن کامل  د ر صفحه 3
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قیمت گذاری برای 
اقتصاد   سم است

ممنوعیت رمز ارزها 
 به  غیر از رمز ارز  ملی

رشد نقدینگی و تورم در صورت احیای برجام  نیز افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد

زنگ خطر  جهش دوباره نرخ ارز
صفحه3

صفحه۲

گران فروشی در صدر تخلفات
در 3ماهه نخست امسال بیش از 19هزار پرونده تخلف  تشکیل شده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت گذاری 
در اقتصاد ایران را یک موضوع سمی دانست و گفت: 
تمام معامالت سیمان باید به مرور وارد بورس کاال 
شود.به گزارش  مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در 
مراسم راه اندازی معامالت آتی واحدهای صندوق 
ســرمایه گذاری طال گفت: مدیــران هلدینگ ها، 
شــرکت های ســرمایه گذاری و تأمین سرمایه ها 
ژنرال های نبرد توسعه بازار سرمایه هستند، نقش 
آنها فقط مدیریت هلدینگ یا شرکت خود نیست؛ 
بلکه انتظار ما این است تا گام هایی برای توسعه بازار 
سرمایه برداشته شــود و تالش های زیادی صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای 
اقتصاد کشور سم است و برای جامعه مضر خواهد 

بود، گفت: قیمت گذاری...

نمایندگان مجلس در طرحی اعالم کرده اند که بانک 
مرکزی به عنوان مرجع تنظیــم مقررات مبادالت 
رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از 
رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در 
داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت 
داخلی ممنوع خواهد بود. سپهر محمدی، رئیس 
انجمن بالک چین ایران در ایــن رابطه می گوید: 
تمامی رمزارزهــا به عنوان ابزاری بــرای پرداخت 
ممنوعیت دارند. اطالعیه بانک مرکزی از گذشته 
تا به امروز نیز همین بوده است. مبادالت سر جای 
خودشان است اما برای پرداخت رمزارز ملی اجازه 
فعالیت خواهد داشت. محمدی افزود: بانک مرکزی 
برای راه اندازی رمزارز ملــی باید ورود کند و مجوز 

رمزارز ملی یا همان پول...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان بورس اعالم کرد؛
قیمت گذاری برای اقتصاد ایران 

سم است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت گذاری 
در اقتصاد ایران را یک موضوع سمی دانست و گفت: 
تمام معامالت سیمان باید به مرور وارد بورس کاال 
شود.به گزارش  مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در 
مراسم راه اندازی معامالت آتی واحدهای صندوق 
ســرمایه گذاری طال گفت: مدیــران هلدینگ ها، 
شــرکت های ســرمایه گذاری و تأمین سرمایه ها 
ژنرال های نبرد توسعه بازار سرمایه هستند، نقش 
آنها فقط مدیریت هلدینگ یا شرکت خود نیست؛ 
بلکه انتظار ما این است تا گام هایی برای توسعه بازار 
سرمایه برداشته شــود و تالش های زیادی صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای 
اقتصاد کشور سم است و برای جامعه مضر خواهد 
بود، گفت: قیمت گذاری دستوری چیزی جز توسعه 
رانت و تولید فساد در کشــور ندارد.دهقان دهنوی 
خاطرنشان کرد: برخی گمان می کنند که می توان با 
قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد رفاه را در کشور و 
برای مردم فراهم کرد در حالی که این موضوع اشتباه 
است و تجربه نشــان داده که تاکنون این اتفاق رخ 
نداده است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید 
کرد: با توجه به مسیری که اکنون برای معامالت طی 
می شود، تالش ما این است تا کل معامالت سیمان 
وارد بورس کاال شود اما این اقدام جزو هدف اصلی ما 
در بورس نیست.وی با بیان اینکه هدف ما راه اندازی 
کنسرسیوم صادراتی ســیمان است، اظهار داشت: 
یکی از مسائلی که در بازار سیمان وجود دارد رقابت 
نامطلوب صنعت سیمان برای صادرات در بازارهای 
صادراتی اســت، اگر بتوان فعالیت صادرات صنعت 
سیمان در قالب کنسرســیوم سیمان با هماهنگی 
صنعت ســیمان راه اندازی کنیم ارزش افزوده ای 
که از محل صادرات سیمان به دست می آید، منابع 
ارزشــمندی را برای صنعت سیمان ایجاد می کند.

دهقان دهنوی اظهار داشت: تجربه های موفقی در 
این زمینه در دنیا وجود دارد که امیدواریم با استفاده 
از آنها بتوانیم به موفقیت های خوبی دســت پیدا 
کنیم.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رفع 
قیمت گذاری دستوری یکی از اهداف ما است، با ورود 
سیمان به بورس کاال و خارج شدن از قیمت گذاری 
دستوری منافع ســهامداران که در پیشگاه رانت و 
فساد قربانی می شــد به پایان خواهد رسید.دهقان 
دهنوی به راه اندازی معامالت آتی واحدهای صندوق 
طال اشاره کرد و گفت: ابزار مشتقه قرارداد آتی روی 
صندوق های طال نیز امروز راه اندازی می شود و گامی 
رو به جلو در بازار سرمایه محسوب می شود.او افزود: 
صندوق های ســرمایه گذاری طال زمینه سرمایه 
گذاری امن، راحت و شفاف در زمینه طال را برای مردم 
فراهم می کنند که در حوزه بازار ارز، مسکن و طال 
حداقل دو بازار الزم است معامالتشان به صورت نظام 
مند در بورس کاال انجام شود و در طال این اتفاق افتاده 
و مسکن نیز در راه این بورس است.دهقان دهنوی 
در ادامه اظهار داشــت: از مدیرعامل بورس کاالی 
ایران می خواهم که در حوزه بازار مشتقه بار دیگر در 
قرارداد آتی سکه طال ورود کند تا ابزارهای کاملی را 
در اختیار فعاالن حوزه طال قرار دهیم تا ریسک های 

خود را مدیریت کنند.

زنگنه: 
 ایــران پــس از تحریـــــــم 
در کوتاه ترین زمان به بازار باز 

می گردد
وزیر نفت با تاکید بر این کــه تصمیم اوپک پالس 
تاثیری بر اراده ایران بــرای افزایش صادرات نفت 
ندارد، گفت: هر زمان که تحریم ها برداشــته شود 
در حداقل زمان ممکــن به بازار باز مــی گردیم.

هجدهمین نشســت اوپک پــالس در حالی بی 
نتیجه به پایان رســید که قرار اســت روز دوشنبه 
۱۴ تیرماه این کشــورها دوباره بــه صورت ویدئو 
کنفرانس تشــکیل جلســه دهند. در این نشست 
دربــاره نحــوه افزایــش تدریجی نولیــد نفت بر 
اساس نوافق سال گذشــته ۲۳ عضو اوپک پالس 
نصمیم گیــری خواهد شــد.بیژن نامــدار زنگنه 
 پس از پایــان هجدهمین نشســت اوپک پالس 
در جمع خبرنگاران با بیان این که در این نشســت 
درباره بازگشت ایران به بازار نفت نیز صحبت شد، 
افزود: اعالم کــردم هر تصمیمی گرفته شــود بر 
اراده ما تاثیری ندارد و هر وقت تحریم ها برداشته 
شــود در حداقل زمان ممکن به بازار برمی گردیم 
و تولیــد را حداقــل به پیــش از تحریــم ها می 
 رسانیم.وی علت طوالنی شــدن جلسه را به دلیل 
اختالف بعضی از اعضا بر سر سهمیه شان دانست.

زنگنه گفــت: بعضی  از کشــورها فکــر می کنند 
بی انصافــی رخ داده و برخی ســهمیه بیشــتری 

گرفته اند.

خبر

نرخ دالر در صرافی های بانکی 
روز گذشته )شنبه، ۱۲ تیرماه( 
با ۷۵ تومان کاهش نسبت به 
روز کاری گذشته )پنجشنبه، 
۹ تیرماه( به رقم ۲۴ هزار و ۹۰۲ 
تومان رسید.قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
روز گذشته با ۲۵ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته 
به ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان رســید.روز گذشته قیمت خرید 
هر دالر ۲۴ هــزار و ۴۰۹ تومان و نرخ خریــد هر یورو نیز 
۲۹ هزار و ۱۴ تومان بود.عالوه بر ایــن، نرخ خرید دالر در 
بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۵۴۴ تومان و نرخ فروش آن 
۲۴ هزار و ۷۶۷ تومان اعالم شــد.    نرخ خرید یورو در این 
بازار ۲۹ هزار و ۸۳ تومان و نرخ فــروش آن نیز ۲۹ هزار و 
۳۴۸ تومان اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت 
دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۴۷ تومان فروخته و 
حواله دالر به قیمت ۲۱ هزار و ۹۸۲ تومان معامله شد.دالر 
از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این 
فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره 
کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوســان بود تا 
اینکه شنبه گذشــته وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد 
آرام قیمتی را تا روز گذشته ادامه داده است و هم اکنون در 
آستانه ورود به کانال ۲۵ هزار تومان است.وجود انتظارات 

متناقض نسبت به توافق باعث بالتکلیفی معامله گران شده 
و درحالی که طی هفته گذشته با قرار گرفتن در موقعیت 
خریدار دالر را تا ۲۵۴۰۰تومان باال بردند، اما روز پنجشنبه 
با عقب نشینی آن ها از بازار دالر به ۲۵۱۰۰تومان رسید و 
حاال با شروع هفته جدید و تداوم شرایط قبلی نرخ این ارز 
تحت تاثیر بالتکلیفی معامله  گران در تعیین موقعیت جدید 
بین ۲۵۱۵۰ تا ۲۵۲۵۰تومان در نوســان است.به گزارش 
اقتصاد آنالین برخالف هفته های پیش که خبر های مبنی 
بر توافق در آینده نزدیک از نشست وین مخابره می شد، حاال 

به نظر می رسد توافق با توجه به گفته های طرفین مذاکره 
پیچیده شده که علت هم درخواست تضمین کتبی ایران از 
آمریکا برای خارج نشدن از برجام و  درخواست آمریکا برای 
گنجاندن برنامه موشکی ایران در برجام است؛ بنابراین وجود 
این شرایط طی هفته اخیر باعث باال رفتن انتظارات تورمی 
و نگرانی نسبت به آینده برجام بعد از شش دوره مذاکره شد 

که در پی آن دالر به باالتر از مرز ۲۵هزار تومان صعود کرد.
اما درحالی که قیمــت دالر تا روز چهارشــنبه در نتیجه 
افزایش حجم خرید ها به ۲۵۴۰۰تومان هم رسیده بود، از 

روز پنجشنبه در پی عقب نشینی برخی خریداران، بازار با 
شــیب مالیمی در وارد مدار نزولی قرار گرفت و تداوم این 
روند باعث کاهش قیمت دالر به ۲۵۱۰۰تومان در معامالت 
پشت خطی روز جمعه شد.حاال اگرچه انتظار می رفت بازار 
در اولین روز معامالتی هفته این روند را ادامه دهد، اما به نظر 
می رسد نبود ســیگنال های کاهشی مجددا باعث کاهش 
ریسک خرید و ورود خریداران به بازار شده و به همین دلیل 
روز گذشته قیمت دالر مجددا در باالی سطح مقاومتی یعنی 

۲۵۲۵۰تومان قرار گرفته است.
البته نرخ این ارز از شروع معامالت تاکنون بین ۲۵۱۵۰ تا 
۲۵۲۵۰تومان نوسان داشته و این رفت وبرگشت نشان دهنده 
وجود انتظارات متناقض نســبت به برجــام و بالتکلیفی 
معامله گران در تعیین موقعیت جدید است، چراکه برخالف 
تصور منفی عده ای از فعاالن بازار ارز نسبت به توافق، برخی 
همچنان نسبت به برجام امیدوارند و معتقدند که پس از 
شش دوره مذاکره، این مسئله ناتمام باقی نخواهد ماند.از 
طرفی خبرهایی مبنی بر احتمال برگزاری مذاکرات طی این 
هفته هم شنیده شده که این موضوع باعث افزایش احتیاط 
معامله گران نسبت به هفته قبل و کاهش نوسان قیمت دالر 
شده است؛ حاال به گفته معامله گران فنی بازار ارز درصورتی 
که خبری از برجام و زمان برگزاری دور هفتم نباشد، جسارت 
خریداران تشدید و دالر مجددا وارد فاز صعودی خواهد شد 
و در مقابل چنانچه بازار با سیگنال های کاهشی مواجه شود، 

دالر در مرحله اول تا ۲۴۸۰۰تومان نزول خواهد

انتظارات متفاوت از آینده برجام باعث بالتکلیفی بازار ارز شده است

معامله گران ارز در فاز احتیاط

روحانی: 
در مسیر افزایش شیوع کرونا 

هستیم 
روحانی با بیان اینکه در شرایط خاص کرونایی قرار 
داریم، اظهار کرد: با توجه به گزارش های دریافتی 
و مشاهده شــرایط هفته گذشــته، متاسفانه در 
مسیر افزایش شیوع بیماری کرونا هستیم.روحانی 
ادامه داد: در مساله واکســن در کشور شرایط روز 
به روز بهتر می شــود. البته باید واکسن بیشتری 
در اختیار داشته باشیم. اگر کشورهایی که با آنها 
قرارداد بســته ایم و حتی پول آن را هم پرداخت 
کرده ایم واکسن را در اختیار ما می گذاشتند االن 
شرایط بهتری داشــتیم. پول کواکس را پرداخت 
کردیم و قرار بود ۱۶ میلیــون و ۸۰۰ هزار دز را به 
ما تحویل دهد ولی از آن قولی که به ما داده عقب 
اســت و مقدار کمی را به ما داده انــد. اگر مابقی 
برســد می تواند به ما کمک کند.رییس جمهوری 
یادآور شــد: همه عالمت ها نشان می دهد که هم 
واکسن خارجی برای خرید و وارد شدن به کشور 
و و هم دو واکســن داخلی که مجــوز اضطراری 
را برای تزریق گرفته اند به مــا کمک می کند که 
شــرایط در هفته های آینده حتما از نظر واکسن 
بهتر خواهد شد و واکسیناســیون وسیعتر انجام 
می گیرد.روحانی اضافه کرد: مشکالتی در تزریق 
واکسن در بعضی جاها در نوبت دوم به وجود آمده 
بود. ازدحامــی در برخی مراکز البته بیشــتر در 
تهران صورت گرفته که رفع شده است و امروز آن 
اجتماعی که مشاهده کردیم دیگر نیست تا به مردم 
به راحتی بتوانند واکسن بزنند.وی گفت: اولویت ها 
قبال در ســتاد ملی مقابله با کرونا مشخص شده 
است، مواردی است که می توانیم جزو اولویت ها 
قرار دهیم که باید وزارت بهداشــت و درمان آن را 
مورد توجه قرار دهــد. از یک طرف بحث اول مهر 
و بازگشــایی مدارس و دانشگاهها و از طرف دیگر 
کسب و کارها، مشاغل و خدمات را داریم که با این 
بیماری مواجه است که ســریعا واکسن آنها انجام 
بگیرد. امیدواریم بتوانیم واکسیناسیون را توسعه 
دهیم و شرایط مناســب تری را در هفته های بعد 

داشته باشیم.

در پایان معامالت روز گذشته؛
بورس ۱۰ هزار واحد افت کرد

شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
روز گذشته شــنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ با افت ۱۰ 
هزار و ۹۲۳ واحدی به یک میلیون و ۲۴۰ هزار 
و ۵۵ واحد رســید.همچنین شاخص کل هم 
وزن نیز ۱۳۳۰ واحد افت کرد و به ۳۸۲ هزار و 
۸۴۸ واحد رسید.نمادهای شستا، فملی، شپنا، 
نوری، فوالد و خودرو بیشترین تأثیر منفی و 
نماد وبملت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

روز گذشته داشتند.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
صادرات غیرنفتی در خرداد ماه 

افزایش یافت
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از 
افزایش صادرات غیرنفتی در خردادماه ۱۴۰۰ 
نسبت به سال های ۹۸ و ۹۹ خبر داد.به گزارش 
سازمان توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم 
در پنجاه و یکمین نشســت کارگروه توسعه 
صادرات با تشــریح گزارش عملکرد سه ماهه 
تجارت خارجی کشور، از افزایش صادرات در 
خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به سال های ۹۸ و ۹۹ 
خبر داد و اظهار داشت: شریک اول صادراتی 
ایران طی سه ماهه نخست سال جاری کشور 
چین بوده است و کشــورهای عراق و امارات 
در رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند.رئیس 
کل سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به 
اهمیت تحول نگرش به ترانزیت در کشــور 
به منظــور بهره گیری از تمــام ظرفیت های 
این حوزه مهم که فرصت های توســعه روابط 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی متنوعی در سطح 
منطقه ای و بین المللــی دارد، افزود: دیدگاه 
واحد به موضوع ترانزیت الزام اصلی برای ایجاد 
کریدور توســعه ای جمهوری اسالمی ایران و 
نقش آن در معامالت منطقه ای و بین المللی 
است. بنابراین، ترانزیت و توسعه آن بایستی 
به یک گفتمان ملی تبدیل شود.دبیر شورای 
عالی توســعه صادرات غیرنفتی کشور ادامه 
داد: هدف گذاری برای توســعه ترانزیت کاال 
در تمامی شقوق آن از مســیر ایران بایستی 
به یک دیپلماسی در حوزه کالن حمل و نقل 
تبدیل شده و سند ملی و نقشه راه میان مدت و 
بلندمدت آن تهیه شود و تمامی دستگاه های 
اجرایی مرتبط، نقش و همــکاری جدی در 
تحقق اهداف کالن این موضوع داشته باشند.
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مدیرعامل بورس کاالی ایــران گفت: مجموع ارزش 
معامالت ۴ صندوق طالی موجــود در بورس کاال تا 
پایان سال ۹۹ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مهر، حامد سلطانی نژاد در آئین راه اندازی 
قراردادهای آتی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
طال و معامالت ســیمان در بورس کاالی ایران گفت: 
اگرچه معامالت آتی سکه طال در بورس کاال در سال 
۹۷ متوقف شد؛ اما بورس کاال در مسیر توسعه بازار آتی 
قدم برداشت و با ورود کاالهای کشاورزی و نقره، امروز 
یک دارایی از جنس طال به بازار اضافه شد.وی افزود: 
مجموع ارزش معامالت ۴ صندوق طالی موجود شامل 
زر، کیان، عیار و لوتوس تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۵۰ 
هزار میلیارد ریال رسیده که این روند نیز در مسیر رشد 
قرار دارد؛ این در حالی است که از جمله بورس هایی که 
قرارداد مشتقه صندوق های کاالیی در آن ها راه اندازی 
شده می توان به بورس یورکس با سه صندوق، بورس 
توکیو ژاپن با دو صندوق و بورس اختیار معامله شیکاگو 

با ۶۷۹ صندوق سرمایه گذاری قرارداد اختیار معامله 
که مهم ترین آن ها به صندوق طال، گاز طبیعی، نفت 
و نقره اختصاص دارد، اشاره کرد.به گفته مدیرعامل 
بورس کاالی ایران، در بحث مشخصات قراردادهای 
آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طال، 
دارایی پایه این قراردادها واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس )طال( 
بوده و اندازه قرارداد هزار واحد سرمایه گذاری پشتوانه 
طالی لوتوس )طال( اســت.وی افزود: همچنین حد 
نوســان قیمت روزانه مثبت و منفی ۵ درصد قیمت 
تســویه روزانه روز قبل و وجه تضمین نیز حدود ۲۵ 
درصد میانگین ارزش یک قرارداد است؛ سقف مجاز 
موقعیت های باز تعهدی نیز برای اشــخاص حقیقی 

و حقوقی ۲۰۰ موقعیت در هر نماد است.ســلطانی 
نژاد گفت: تاریخ سرررســید این قــرارداد ۲۰ مرداد 
ماه سال جاری بوده و ســاعات معامالتی نیز با هدف 
تسهیل متقاضیان از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۵ تعیین 
شده و دوره پیش گشایش ۱۰ تا ۱۰:۳۰ صبح است.

وی اظهار داشت: آمار معامالت قراردادهای آتی در ۱۰ 
سال گذشته نشان می دهد در سال ۹۷ با ثبت ارزش 
۸۰۰ هزار میلیارد ریالی رکورد معامالت آتی در بورس 
کاال شکسته شد که بیانگر عمق باالی این معامالت 
و استقبال باالی سرمایه گذاران از این ابزار معامالتی 
است.به گفته سلطانی نژاد، به شروع مجدد معامالت 
سیمان در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: از ماه ها 
قبل مذاکره و تفاهم با شرکت ها و هلدینگ های سیمانی 

با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور آغاز 
مجدد معامالت ســیمان در بورس کاال انجام شد که 
مذاکرات با شرکت های سیمانی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: بخش بزرگی از ورود موفق سیمان 
به بورس کاال مرهون اقدامات شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی بوده است که باالی ۹۰ درصد معامالت 
فعلی از سوی زیرمجموعه های شستا انجام شده است.

سلطانی نژاد عامل مهم دیگر توسعه معامالت کاالها 
در بورس کاال از جمله ورود سیمان را مرهون حمایت 
های ارکان بازار سرمایه در مخالفت با قیمت گذاری 
دستوری اعالم کرد و گفت:  خوشبختانه ماحصل تمام 
تالش ها و اقدامات صورت گرفته، پذیرش شرکت های 
بورسی و آغاز عرضه ســیمان در بورس کاالی ایران 
بود که در یک ماه گذشته نزدیک به یک میلیون تن 
سیمان مورد معامله قرار گرفته اســت و با احتساب 
 معامالت امروز، حجم معامالت سیمان از یک میلیون

 تن گذشت.

از بیش از ۱۲ هزار دســتگاه خودرویی که در سال های 
اخیر در گمرک دپو و به صورت مرحله ای تعیین تکلیف 
شده بود همچنان  ۲۲۴۹ دستگاه بالتکلیف مانده است.

به گزارش ایسنا، ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی چند 
ســال اخیر وارد گمرک و بنادر شد ولی با توجه به تغییر 
سیاست های ارزی و همچنین برخی تصمیم گیری ها 
در حوزه خودرو که به ممنوعیت ثبت ســفارش واردات 
این کاال منتهی شد، خودروهای وارد شده  بالتکلیف باقی 
ماند.به هر صورت عمده این خودروها قبل از ممنوعیت و با 
انجام ثبت سفارش که مجوز وزارت صمت بود به گمرک و 
بنادر رسیده و حقوقی را برای وارد کننده ایجاد می کرد که 
با خود حواشی بسیاری به همراه داشت و به دنبال رایزنی 
های صورت گرفته بین دستگاه های ذیربط و درخواست 
صاحبان کاال، هیات دولت طی چند مرحله با ترخیص این 
خودروها موافقت کرد که آخرین مرحله  در سال گذشته 
بود و در ۲۶ شهریورماه به پایان رسید ولی همچنان بخشی 
از آنها بالتکلیف باقی ماند.این در حالی است که دریافت 

تازه ترین گزارش در رابطه با آخرین وضعیت خودروهای 
دپو شده در گمرک از ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- از 
این حکایت دارد که همچنــان خودروهای ورود ممنوع 
مانند امریکایی و باالی ۲۵۰۰ سی سی ، فاقد ثبت سفارش 
و یا برخی که دارای پرونده قضایی هستند در گمرک مانده 

و خاک می خورند. 

حدود ۱۰ هزار خودرو ترخیص شد
طبق گزارش معاون فنی گمرک ایران از ۱۲هزار و ۲۶۱ 
خودرو وارداتی، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه در چند مرحله 
ترخیص شده و ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است.این در 
حالی است که در مرحله اول و با مجوز هیات دولت از 
نیمه دی ماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مهلتی 

تعیین شد تا صاحبان کاال طبق شرایط تعیین شده 
نســبت به تعیین تکلیف خودروها اقدام کنند که باز 
دیگر تا تیرماه تمدید شد و  در پایان مهلت تعیین شده 
۶۶۵۳ دستگاه خودرو به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبوالنس 
در این فاصله ترخیص شد.بعد از آن دیگر زمانی تمدید 
نشد تا اینکه در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸بار دیگر این مجوز 
از سوی هیات دولت صادر و در فرصت سه ماهه تا پایان 
اردیبهشت ماه۱۳۹۹ امکان ترخیص وجود داشت که 
اعالم معاون فنی گمرک حاکی آن اســت که  ۲۸۵۹ 
دستگاه خودرو نیز در این مدت ترخیص شد که ۱۰۰۰ 
دســتگاه مربوط به کرمان موتور، ۳۴۰ دستگاه برای 
سایر اشخاص که قبال آنها را اظهار کرده بودند، ۱۷۰ 
دستگاه اظهار و ترخیص ، ۱۴۵ دســتگاه مربوط به 

خودروهای منطقه آزاد اروند، چهار دستگاه سهمیه 
جانبازان و ۱۲۰۰ دستگاه هم با حکم مرجع قضایی 
ترخیص شدند. اما مابقی خودروها باقی مانند تا اینکه بار 
دیگر مصوبه در خرداد ماه ۱۳۹۹ به مدت سه ماه تمدید 
و در پایان شــهریور این زمان به اتمام رسید ولی در 
نهایت باز هم بخشی از خودروها که تعداد آن به ۲۲۴۹ 
دستگاه می رسد از گمرک و بنادر ترخیص نشده است. 
طبق اعــالم ارونقــی ، از خودروهای دپــو مانده در 
گمرک،  ۵۱ دستگاه قبال اظهار ولی پروانه نشده بود 
، ۷۳ دستگاه خودروی ســفارش آمریکا و ۹ دستگاه 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ ســی ســی که در گمرک 
خرمشــهر و منطقه آزاد اروند است،همچنین ۱۰۰ 
دستگاه باالی ۲۵۰۰ سی سی که در سال ۱۳۹۳ وارد 
و بخشی از آن مربوط به تســهیالت جانبازان بوده و  
۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی که برای بخشی 
از متهمان پرونده دادنامه مبنــی بر ترخیص خودرو 

صادر شده است.

خریداران سکه از بانک مرکزی، صاحبان مشاغل و 
مشــموالن مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ فقط 
سه روز دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. به 
گزارش ایســنا،فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل 
برای برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های 
مالیاتی، باید به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در 
موعد مقرر قانونی که ۱۵ تیر ماه سالجاری است، اقدام 
کنند که بدین منظور این افراد باید اظهارنامه مالیاتی 
خود را به صورت الکترونیکــی از طریق درگاه ملی 
WWW.INTAMEDIA.  مالیات بــه آدرس

IR  یا سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی 
TAX.GOV.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت 
کنند.همچنین، مؤدیان مالیاتــی در صورت عدم 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال فرم تبصره 
ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مهلت مقرر، 
عالوه بــر محرومیت از تســهیالت و معافیت های 
قانونی، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.از سوی 
دیگر، مطابق قانون مؤدیان نظــام مالیات بر ارزش 
افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت 
دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، بنابراین 
روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول 
)بهار( ۱۴۰۰ است که اگر این در مهلت مقرر مالیات 
مربوطه پرداخت نشود، مشموالن عالوه بر محرومیت 
از تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی 
خواهند شد.مالیات دیگری که مشموالن آن تا پایان 

۱۵ تیر ماه ســالجاری فرصت پرداخت آن را دارند، 
مالیات سکه است که خریداران سکه از بانک مرکزی 
از سال ۱۳۹۷ مشــمول پرداخت مالیات هستند و 
خریداران سکه در ســال گذشته تا پایان ۱۵ تیرماه 
سال جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات 
خود را در این مدت نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به 
ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه 
می شــود. همچنین، مؤدیانی که امــکان پرداخت 
مالیات مقطوع را به صورت کامل تا ۱۵ تیر سال جاری 
ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهــار ماه به صورت 
مساوی قسط بندی می شــود.طبق دستورالعمل، 
کسی که بیش از پنج تا ۱۵ ســکه از بانک مرکزی 
بخرد، باید به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ هزار تومان 

مالیات پرداخت کند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه 
به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار 
تومان مالیات بپردازد.عالوه براین، نسبت به مازاد ۲۵ 
تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که نکته قابل 
توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و 

کاهش سطح معافیت مالیاتی است.
بنابراین، مشموالن هر یک از این سه مالیات ذکر شده 
تا سه روز دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند که 
بدین منظور باید از طریق مراجعه به tax.gov.ir  یا 
www.intamedia.ir اظهارنامه های مربوط به 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مشاغل و مالیات خرید 

سکه از بانک مرکزی را پر کنند.

معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران بیشــترین عناوین تخلف 
صنفی در ســه ماهه نخســت امســال را گرانفروشی، 
عــدم درج قیمــت و عدم صــدور فاکتور عنــوان کرد.

سعید محمدی پور در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
بازرســی از اصناف و واحدهای توزیعی اســتان تهران 
در ســه ماهه نخســت ســال جاری ۴۰ درصد نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبــل افزایش یافتــه، گفت: در 
 این مدت ۲۳۳ هزار بازرســی از اصنــاف تهرانی انجام 
شــده اســت.به گفته وی تعداد پرونده های متشــکله 
در ســه ماهه نخســت امســال ۱۹ هزار و ۷۱۷ پرونده 
بــه ارزش بیــش از ۹۰۰ میلیــارد تومــان بــوده که 

 جهــت تعییــن تکلیف بــه مراجــع قضایی ارســال
 شده اســت.این مقام مســئول همچنین با بیان اینکه 
طی سه ماهه امســال واحدهای عرضه کننده کاالهای 
اساســی مثل شــکر، روغن، لبنیات، مرغ، نــان و میوه 
بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف 
 را گرانفروشــی، عدم درج قیمت و عدم صــدور فاکتور 
عنــوان کرد.معاون بازرســی و نظارت ســازمان صمت 
اســتان تهران با اشــاره به مشارکت دســتگاه های هم 

خانــواده مثــل اتــاق اصنــاف، تعزیــرات حکومتی و 
پلیس امنیــت اقتصادی در بازرســی ها گفت: در ســه 
ماهه ابتدای ســال ۱۵ هزار گشــت مشــترک برگزار 
شده که به نســبت مدت مشابه ســال قبل افزایش ۵۹ 
درصدی داشته اســت.  از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ 
 گزارش بازرســی به ارزش ۱۰۰ میلیــارد تومان صادر

 شده اســت.گفتنی اســت که طبق قانون نظام صنفی 
گران فروشی، کم فروشی،  تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از 

شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع،  فروش 
اجباری،   عــدم درج قیمت و عدم صدور صورتحســاب 
ازجمله مهم تریــن تخلفات صنفی اســت.همچنین بر 
اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های 
دریافتی به حســاب خزانه واریز  شــود و معادل آن در 
بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پس از تأمیــن بار مالی مــاده )۴۴( این قانون 
به طور مســاوی دراختیار ســازمان تعزیرات حکومتی، 
اتاق اصنــاف ایــران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینــه کنند، اما اتاق 
 اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گالیه 

کرده است.

مدیرعامل بورس کاال:

ارزش معامالت صندوق های طال به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

در 3ماهه نخست امسال بیش از ۱9هزار پرونده تخلف  تشکیل شده است

گران فروشی در صدر تخلفات

 ۱82 دستگاه آمریکایی و باالی 2۵۰۰ سی سی

بالتکلیفی ۲۲۴۹ خودرو در گمرک

روزهای پایانی مهلت پرداخت ۳ مالیات

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )شنبه، ۱۲ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۹ تیرماه( به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ 

هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۳۲ هزار تومان شد. 
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سایه تورم بر بازار ارز
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته 
باشیم قیمت ارز روند کاهشی را دنبال کند. وضعیت کشور و اقتصاد تثبیت شده و بر اساس همین موضوع دالری که وارد شد تنها توسط بخش خصوصی بوده و از طریق سامانه نیما وارد شده است.  دولت هم دالری برای توزیع نداشته است و همان 
بخش ناچیزی هم در اختیار داشته به صورت دالر 4200 تومانی برای واردات نهاده ها و مواد اولیه اختصاص داده شده است. بنابراین امسال هم تغییر شرایطی نداشته ایم. درست است که مذاکرات وجود دارد و در جریان است اما خبرهای خوبی 
از آن منتشر نمی شود و طوالنی شدن فرآیند انتظارات را تغییر داده است. ابتدای سال پیش بینی این بود که هرچقدر که تورم در سال 1400 داشته باشیم تورم در قیمت دالر هم داشته باشیم. با این دید انتظار بر این بود که دالرهم رشد نسبی 
همراستا با تورم داشته باشد که افزایش قیمت دالر همراستا با قیمت تورم سیستمی جدا از اقتصاد نیست. اما اگر ما احیای برجام را به همراه تصویب FATF داشتیم هر کدام توانایی کاهش 3 هزار تومانی قیمت دالر را به صورت جداگانه داشتند. 
یعنی 6 هزار تومان در مجموع با تصویب FATF و به نتیجه رسیدن برجام از قیمت دالر کم می شد. اما این اتفاق نیز نخواهد افتاد چراکه تحقق این دو مقوله در هاله ای از ابهام و ناامیدی قرار گرفت.  هرچند عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید 
هم موجب می شود که نااطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نااطمینانی درصدی به تورم می افزاید. تسهیالت و وام های بانکی به مردم، شرکت ها و حتی دولت، فروش اوراق مشارکت، خلق پول بدون پشتوانه و جایگزین شدن بانک مرکزی 
 در مقابل بدهی دولت به بانک های تجاری که هرسه به قانون های غلط تامین مالی بودجه، قانون بانک داری تجاری غلط و قانون بانکداری مرکزی ناکارآمد دست به دست هم می دهند و خلق نقدینگی وحشتناک می کنند. هرسال که جلو 

می رویم بدتر و بدتر می شود و سلطه نا کارآمدی در نظام پولی ایجاد می کند. این باعث می شود شمابا یک نرخ تورم باالیی بیش از ۵0 درصد رو به رو شوید و رشد نرخ ارز نیز با توجه به این اتفاقات غیرقابل پیشگیری است. 

در حالــی دالر در محدوده 
قیمتــی 2۵ هــزار و 200 
تومان حرکت کرده اســت 
که به گفته فعاالن اقتصادی 
نقشه دولت جدید برای دالر 
محدوده قیمتی 30 هزار تومان اســت و این تنها راه 
حل پیش پای دولت برای جبــران هزینه ها خواهد 
بود. تحلیلگران بر این باورند که دولت ســیزدهم به 
ناچار برای جبران کســری بودجه باید دالر 30 هزار 
تومانی را به بازار عرضه کند تا شهر سوخته ای را که 
از دولت دوازدهم تحویل گرفته به میزان بسیار کمی 
سر وسامان دهد. این اتفاق در حالی خواهد افتاد که 

تقصیر گرانی ارز همچنان بر گــردن دولت روحانی 
خواهد بود و کسی در یک ماه اول سکانداری دولت 
سیزدهم دالر 30 هزار تومانی را از چشم دولت جدید 
نخواهد دید.  یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: 
شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این 
است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات 
بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر 
خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی و سیاسی 
نداشته ایم که انتظار داشته باشــیم قیمت ارز روند 
کاهشی را دنبال کند. سهراب دل انگیزان افزود: اگر 
ما احیای برجام را به همراه تصویب FATF داشتیم 
هر کدام توانایی کاهش 3 هزار تومانی قیمت دالر را به 

صورت جداگانه داشتند.
به هر ترتیب انتظارات در خصوص آینده برجام و نرخ 
حواله درهم عالمت هایی هستند که بر قیمت دالر در 

بازار ارز امروز اثر گذار هستند. در اولین روز هفته، جهت 
قیمت دالر می تواند مشخص شود. به باور تحلیل گران 
فنی، برگشت اسکناس آمریکایی به باالی سطح 2۵ 
هزار و 200 تومانی، راه را برای ورود خریداران جدید و 
افزایش قیمت هموار خواهد کرد. حال آنکه، نزول دالر 
به زیر مرز 2۵ هزار تومانی و خصوصا شکست محدوده 
24 هزار و 800 تومانی زمینه ساز باال رفتن فعالیت 

فروشندگان خواهد شد.
برخی از فعاالن با توجه به توقف روند صعودی دالر و 
نزول قیمت حواله درهم در روز پنج شنبه، باور دارند 
که باید با احتیاط اقدام به خریــد و فروش کرد. هم 
چنین احتمال آغاز دور تازه ای از مذاکرات هسته ای 
ممکن است خریداران را از بازار عقب ببرد. با توجه به 
این نکات، به نظر می رسد، بخشی از معامله گران روز 
شنبه را با احتیاط آغاز کنند و به مرور تصمیم بگیرند 

که در موقعیت خرید یا فروش قــرار بگیرند.  به باور 
شــماری از فعاالن، در صورتی که نرخ حواله درهم 
به باالی محــدوده 6 هــزار و 900 تومانی برگردد، 
خریداران بازار ارز داخلی نیز فعال خواهند شد. اگر 
حواله درهم به زیر محدوده 6 هزار و 800 تومان برود، 
راه برای نزول به زیر مرز 2۵ هزار تومانی در بازار دالر 
فراهم خواهم شد. در حالی که شمار بیشتری از فعاالن، 
معامله گران را دعوت به آرامش و احتیاط  در ابتدای 
هفته می کنند، دسته ای از معامله گران امیدوار به 
ادامه روند صعودی هستند.. این دسته از معامله گران 
اعتقاد دارند، بازار به دلیل احتمال احیای برجام در 
مسیر نزولی قرار گرفته بود و در شرایط فعلی که نشانه 
ای از توافق هســته ای در آینده نزدیک وجود ندارد، 
روش کم ریسک تر آن اســت که در موقعیت خرید 

قرار بگیرند.

رشد نقدینگی و تورم در صورت احیای برجام  نیز افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد

زنگ خطر  جهش دوباره نرخ ارز
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نماینــدگان مجلــس در 
طرحی اعالم کــرده اند که 
بانک مرکزی به عنوان مرجع 
تنظیــم مقــررات مبادالت 
رمزارزهــا در داخل کشــور 
شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به 
عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و 

اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
ســپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چیــن ایران در 
این رابطه می گوید: تمامی رمزارزهــا به عنوان ابزاری 
برای پرداخت ممنوعیت دارند. اطالعیه بانک مرکزی 
از گذشته تا به امروز نیز همین بوده است. مبادالت سر 
جای خودشان است اما برای پرداخت رمزارز ملی اجازه 
فعالیت خواهد داشت. محمدی افزود: بانک مرکزی برای 
راه اندازی رمزارز ملی باید ورود کند و مجوز رمزارز ملی یا 
همان پول دیجیتال را صادر کند. این مقوله برای استارت 
آپهای حوزه بالک چین بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. 
همچنین رمزارز ملی برای مبادالت بین المللی نیز کارایی 
بســیاری دارد.  این در حالی است که عالقه چشمگیر 
ایرانی ها به مبــادالت رمزارها منجر به طراحی طرحی 
با عنوان »حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار 
مبادالت داخلی آن« در مجلس، با نظارت کمیســیون 
اقتصادی تهیه اعالم شده است. در 4 ماده تنظیم شده در 
این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده 
است. طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع 
تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشور بوده و 
مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی 
رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، 
به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و 

اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای 
اسالمی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و 
مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده اند. در ادامه این 

وزارت خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، 
نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطالعات پردازش مزارع 
استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص 
ساالنه پانصد میلیون دالر در سال 1401 ببرد و سپس 

رشد 10 درصدی ساالنه را به همراه داشته باشد.
موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعالم و گزارش 
میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 
ماده اول این طرح، شــاید یکی از بحــث برانگیزترین 
بخش های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه 
باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به 
تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی 
و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری 

سازمان نظام صنفی رایانه ای می رسد.
در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که 
پروژه های احداث و توســعه رمز ارزها و صنایع وابسته 
مشمول اعطای تسهیالت صندوق توسعه ملی هستند. 
همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر 
و موم )پلمپ( واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و 
معرفی ذی نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا 
با همکاری اعالم وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام الزم 

را در این خصوص به عمل آورد.
ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس 
انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. 

همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد 
نیاز یا مازاد مصرف هر دو ســقف نیاز مزرعه، از طریق 
شبکه سراسری برق هستند. در تبصره-1 ماده آخر این 
طرح، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی برای تامین 
برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت خانه های نفت و نیرو 
را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی 
مزارع استخراج کردند. و از آن سو مزارع هم وظیفه دارند 
تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند 
که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس باالترین نرخ تعیین 
شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص 
می شــود. موضوعی که احتماال مورد تبرای فعاالن این 

حوزه دیجیتال دوست داشتنی نباشد.
در تبصره-2 ماده آخر این طــرح نیز، فعالین در زمینه 
استخراج رمزارزها می توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو 
نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند 
و برق تولیدی مــازاد بر مصرف خود را بــه وزارت نیرو 
یا متقاضیان به فروش رســانند. مزارع رمزارز به میزان 
مشارکت خود در احداث نیروگاه های احداثی در مناطق 
محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد 
تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی 
بخش کشاورزی هستند. همچنین با توجه به  تبصره-3 
ماده آخر این طرح، اجرای ماده ۵0 قانون برنامه ششم 
توسعه، نیروگاه های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع 
استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف 

سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
است. سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران 
در این رابطه به "کســب و کار" گفت: تمامی رمزارزها 
به عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوعیت دارند. اطالعیه 
بانک مرکزی از گذشته تا به امروز نیز همین بوده است. 
مبادالت سر جای خودشان است اما برای پرداخت رمزارز 

ملی اجازه فعالیت خواهد داشت. 
محمودی افزود: بانک مرکزی برای راه اندازی رمزارز ملی 
باید ورود کند و مجوز رمزارز ملی یا همان پول دیجیتال 
را صادر کند. این مقوله برای استارت آپهای حوزه بالک 
چین بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. همچنین رمزارز 
ملی برای مبادالت بین المللی نیز کارایی بسیاری دارد. 

به گفته رئیس انجمن بالک چین ایــران، اینکه بانک 
مرکزی به طور رسمی و جدی تصمیم دارد قانونی برای 
رمز ارز ملی تدوین کند، بسیار ارزشمند و موثر خواهد 
بود.طبیعتا رمز ارز بانک مرکزی بر بستر بانکی نخواهد 
بود، بلکه بر بستر بالکچین خواهد بود. با توجه به اینکه 
محدودیت های بسیاری را بر بستر بانکی بر کشورمان 
ایجاد کردند، وجود ارز یا پولی ملی بر بستر بالک چین 
این فرصت را برای کشور فراهم می آورد که محدودیت 
های بانکی که برای تبادالت بین المللی ایران وجود دارد، 
را در چارچوب آنها باقی نماند و مبادالت بین المللی را 
داشته باشد که آن محدودیت های بانکی را ندارند. این 
موضوع یکی از مهم ترین فرصت هایی است که رمز ارز 
بانک مرکزی ایجاد می کند.   رئیس انجمن بالکچین 
ایران ادامه داد: تحریم ها اثری روی رمز پول بانک مرکزی 
ندارند. زیرا تحریم های موجود شــامل بانک هاست و 
شــبکه های بالکچین تحریم پذیر نیســت. محمدی 
همچنین در رابطه با توقف فعالیت انجمن بالک چین 
ایران اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته مستندات 
خود را در 220 صفحه به وزارت کشور فرستادیم. البته 
باید توجه داشت که فعالیت انجمن متوقف شده اما تعلیق 
نشده اســت به زودی از توقف خارج خواهد شد. تعلیق 
فعالیت، قوانین خاص خود را دارد و این مقوله در رابطه با 

انجمن بالک چین صدق نمی کند. 

به عنوان ابراز پرداخت، تنها رمزارز ملی اجازه فعالیت خواهد داشت

ممنوعیت رمز ارزها  به  غیر از رمز ارز  ملی
انجمن بالک چین در آستانه شروع فعالیت 

شایلی قرائی
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رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس در نامه ای به 
رئیس جمهور خواستار اصالح نرخ شیرخام و افزایش 
آن به 6,400 تومان در هر کیلوگرم شد. یک منبع آگاه 
با بیان اینکه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهور خواستار اصالح نرخ شیرخام 
شده است، گفت: سه شنبه گذشته، جلسه ای با حضور 
معاونین وزرای جهاد و صمت در کمیسیون کشاورزی 
مجلس برگزار و مقرر شد که با توجه به افزایش قیمت 
نهاده های دامی و متغیرهــای دیگر که منجر به باال 
رفتن هزینه تمام شده تولید شده و با هدف حمایت 
از تولیدکننده، کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس 

جمهور درباره اصالح قیمت شیرخام مذاکره کند.
وی افزود: در این جلسه قرار شد که رئیس کمیسیون 
کشــاورزی مجلس در نامه ای به حســن روحانی، 
خواستار افزایش قیمت شیرخام به 6,400 تومان در 
هر کیلوگرم شود. به گفته این فعال بخش خصوصی، 
با توجه به زمان جلسه مذکور و اهمیت موضوع، نامه 

فوق باید تاکنون ارسال شده باشد.
وی در ادامه با اشاره به مشخص نبودن تکلیف سبوس 
گندم، گفت: همه مسئوالن صحبت از لغو آزادسازی 
ســبوس و بازگشــت آن به چرخه توزیع نهاده های 
دولتی می کنند اما ستاد تنظیم بازار به صورت رسمی و 
کتبی این مساله را اعالم نمی کند و همین امر منجر به 
سوءاستفاده های بسیاری شده است. این فعال بخش 
خصوصی تاکید کرد: منطقاً اگر قیمت سبوس گندم 
آزاد شده، باید نرخ شیرخام هم اصالح شود و اگر دولت 
تصمیمی برای افزایش قیمت شیر ندارد، آزاد بودن 

قیمت سبوس غیرمنطقی است.
الزم به ذکر است رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
گاوداران 31 خردادماه امســال در گفتگو با خبرنگار 

مهر از تعیین قیمت 6,400 تومان برای هر کیلوگرم 
شــیرخام با چربی 3.2 درصــد درب گاوداری خبر 
داده و گفته بــود: این نرخ فردا )یکــم تیرماه( ابالغ 
می شود )جزئیات بیشــتر(؛ یکم تیرماه در حالی که 
دامداران منتظر ابالغ نرخ جدید بودند، صنایع لبنی 
در اظهارنظری اعــالم کردند اگر نرخ شــیرخام به 
6,400 تومان افزایش یابد، نــرخ محصوالت لبنی 
باید حداقل ۷0 درصد افزایش یابد )جزئیات بیشتر(. 
در واکنش به این اظهــارات، محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری ازمخالفت رئیس 
جمهور با افزایش نرخ شیرخام خبرداد و گفت: »آقای 
رئیس جمهور دستور دادند در این ماههای آخر دولت، 
بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند« 

)جزئیات بیشتر(.
پس از اظهارنظر واعظی، اعتراض دامداران به سیاست 
غلط دولت در سرکوب قیمت شیرخام تشدید شد چرا 
که با تداوم زیان دامداران، هر روز تعداد بیشتری دام 
مولد که جزو ذخایر ژنتیک کشور محسوب می شوند، 

راهی کشتارگاه ها می شوند.
پیگیری ها از وزارت صمت نیز حاکــی از آن بود که 
مسئوالن وزارت صمت بر لزوم اصالح )افزایش( نرخ 
شــیرخام با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید 
اذعان دارند اما دستور رئیس جمهور، دست آنها را برای 
انجام هرگونه اقدامی بسته است. یک مقام آگاه در این 
زمینه به خبرنگار مهر گفته بود که وزارت صمت موافق 
افزایش قیمت شیر خام اســت اما با توجه به دستور 
رئیس جمهور، وزارت صمــت تصمیم گیری در این 
خصوص را به اواخر تیرماه که وزارت جهاد کشاورزی 
مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را برعهده 

خواهد گرفت، موکول کرده است.

در پی گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی 
و هشدارهای متعدد صادر شــده از سوی مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی، همچنان این رویه ادامه دارد و 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرالین ها بد 
قولی کردند و قرار بود قیمت ها را به نرخ مصوب سابق 
برگردانند اما اگر این تخلف را ادامه دهند پروازهای 

آن ها را قطع می کنیم.
در طی 10 روز گذشــته بســیاری از شــرکت های 
هواپیمایی اقــدام به افزایش قیمــت بلیت هواپیما 
کردند و نرخ پروازهای داخلی  خود را بدون داشــتن 
مصوبه قانونی از شــورای عالی هواپیمایی کشوری 
افزایش داده اند. این افزایش غیر قانونی در حالی ادامه 
داشته است که طی روزهای گذشــته بارها وزیر راه 
و شهرسازی و دیگر مسئوالن ســازمان هواپیمایی 

کشــوری هشــدارهای متعددی در ایــن زمینه به 
متخلفان داده اند.

تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
در این باره اظهار کرد: افزایش قیمت بلیت پروازهای 
داخلی غیر قانونی بوده و این کار تنها از ســوی چند 
شرکت هواپیمایی انجام شــده است که البته پس از 
پیگیری و هشدارهای داده شده، اعالم کردند قیمت ها 

را به نرخ سابق باز می گردانند.
وی افزود: اینکه برخی از ایرالین ها قیمت بلیت هواپیما 
را با وجود وعده ها و قول های مکرر به نرخ سابق )نرخ 
مصوب آبان ماه سال گذشته( بازنگردانده اند تخلفی 
آشکار و محرز است و سازمان هواپیمایی کشوری قطعا 
آن ها را به دستگاه قضایی و دیگر ناظران مانند سازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی خواهد کرد.

اســتقبال محدود خانوارها از ثبت اطالعات سکونت و 
مالکیت در سامانه ملی امالک و اسکان می تواند بیانگر 
ضعف ساختاری وزارت راه و شهرسازی در تبلیغ و معرفی 
این سامانه به حساب بیاید. سامانه امالک و اسکان یکی از 
درگاه های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که 
براســاس اصالحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 
1399 وزرات راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی آن شده 
است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از 
خانه های خالی و به دنبــال آن افزایش عرضه واحدهای 
مسکونی به بازار مسکن را فراهم می کند. همان طور که 
گفته شد یکی از ظرفیت های ســامانه امالک و اسکان، 
امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری 
نفوس و مسکن هر ۵ سال یکبار در کشور صورت می گیرد 
و این موضوع موجب شده تا مسئوالن کشور در هنگام 
تصمیم گیری اطالعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند 
و از اطالعات دقیق روز بی خبر باشــند. بنابراین تفاوت 
اطالعات روز و اطالعات موجود  زمینه ضعف در تصمیمات 
را به طور گســترده فراهم می کنــد و می تواند منجر به 

شکست فرآیند سیاست گذاری شود.
داستان سامانه ملی امالک و اسکان، داستان دور و درازی 
است و پس از اینکه مجلس شورای اسالمی در سال 1380 
به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه های خالی، 
قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را 
از قوانین کشور حذف کرد، در ســال 1394 در راستای 
اجرایی شــدن این قانون، وزرات راه و شهرسازی توسط 
مجلس مکلف به راه اندازی ســامانه امالک ظرف مدت 
6 ماه پس از ابالغ قانون به عنوان زیرســاخت الزم برای 

شناسایی خانه های خالی شد.
در همین رابطه و بر خالف مهلت 6 ماهه مجلس شورای 
اسالمی، عباس آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی با 
حدود 60 ماه ترک فعل خود زمینه اجرایی نشدن قانون 
مالیات های مستقیم مصوبه سال 1394 را ایجاد کرد. با 
توجه به ترک فعل 60 ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار 
دیگر در سال 1399 قانون مالیات بر خانه های خالی را در 
قالب اصالح ماده ۵4 مکرر مالیات های مستقیم اصالح  
نمود و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از 
خانه های خالی در این قانون ضمانت های اجرایی الزم 
بیشتری را پیش بینی کرد. براســاس اصالحیه قانون 
مالیات های مســتقیم مصوبه 1399 پس از الزم االجرا 
شــدن این قانون، مردم در یک بــازه 2 ماهه مکلف به 

خوداظهاری در سامانه امالک و اسکان شده اند. با توجه 
به قانون مجلس شورای اسالمی، فرآیند خود اظهاری در 
قالب ثبت اطالعات سکونت و مالکیت از 19 فروردین ماه 
سال 1400 شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خرداد 
ماه سال جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه و شهرسازی 
با توجه به شرایط  خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ 
اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی امالک و اسکان 
گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطالعات سکونت 
و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری 

ادامه خواهد داشت.
الزم به تاکید اســت، فرآیند ثبت اطالعات ســکونت و 
مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به 
عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات های مستقیم 
تلقی می شود، یکی از روش های مرســوم در دنیا برای 
تکمیل و تصحیح اطالعات موجود از سوی مردم است. در 
فرآیند خوداظهاری الزم است تمام مالکان و مستاجران 
اطالعات خود را وارد سامانه کنند که این اطالعات شامل  
مشــخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است. تجمیع 
این اطالعات می تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت 
و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی 
کشور را فراهم کرده و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و 
به دنبال آن سیاست  گذاری صحیح در بازار مسکن شود. 
با توجه به اهمیت ســامانه امالک و اسکان و نقشی که 
در برنامه ریزی کشور می تواند داشته باشد و همچنین 
ضرورت آشــنایی و ثبت نام طیف گسترده مردم در این 
سامانه  یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مسئله آموزش و 
تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه امالک و اسکان 
است. این موضوع در حالی مطرح می شود که با گذشت 
حدود 4 ماه از شــروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در 
حوزه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی مردم گام موثر جدی 
برنداشته است و تنها به صحبت های کوتاه مقطعی وزیر راه 

و مطالب اندک در رسانه های مکتوب بسنده کرده است.
در همین راســتا، محمد حمیدزاده، کارشــناس حوزه 
مسکن در گفتگو با فارس ضمن اشاره به این مسئله که 
اطالع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور 
کار وزارت راه قرار گیرد، گفت:»این اولین بار نیست که 
فرآیند خوداظهاری اطالعات سکونت و مالکیت در کشور 
انجام می شود و در اوایل انقالب، این کار توسط مساجد 
برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد 

استفاده قرار می گرفته است.«

مردم از تکلیف قانونی خوداظهاری آگاه هستند؟

کم کاری وزارت راه در معرفی سامانه امالکپ

پروازهایشان را قطع می كنیم

بدقولی ایرالین ها برای بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما

درخواست كمیسیون كشاورزی مجلس از رئیس جمهور

نرخ شیرخام اصالح شود
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آخر
 کسب و کار

اســتارت آپ ها با نحوه مذاكره با سرمایه گذاران 
خارجی آشنا می شوند

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی کارگاه آموزشی یادگیری مهارت های 
ارائــه )pitch( نزد ســرمایه گذاران بین المللی برگزار می شــود. کارگاه 
آموزشــی »یادگیری مهارت های ارائــه )pitch( نزد ســرمایه گذاران 
بین المللی« روز سه شــنبه ۱۵ تیر ماه جاری با حمایت صندوق نوآوری 
 و شکوفایی و همکاری ستاد توســعه فناوری های حوره اقتصاد دیجیتال

 برگزار می شود.
این کارگاه آموزشی شامل دو مرحله »چگونه ارائه تاثیرگذاری از استارت آپ 
خود به ســرمایه گذار بین المللی داشــته باشــیم؟« و »چطور کسب و 
کارمان را در ســطح بین المللــی مقیاس پذیر )Scale( کنیم؟« اســت 
که بــا حمایت بالعوض ۹۰ درصــدی صندوق نوآوری برگزار می شــود. 
»تشــکیل یک تیم مناســب«، »ایجــاد یک اســتراتژی بــازار قوی«، 
»توســعه محصول از ایده تا تولید متناســب با بازار« و »افزایش سرمایه: 
 مدل های تامیــن مالی و مدل هــای رشــد« از برنامه های ایــن کارگاه

 آموزشی است.
کارگاه آموزشــی »طراحــی مــدل کســب و کار و ارائــه آن بــه 
ســرمایه گذار«، توســط مربیانی از اکوسیســتم نــوآوری دانمارک به 
 همراه نشســت ارائه اســتارت آپ ها به ســرمایه گذاران خارجی برگزار

 می شود.
 به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شــکوفایی، کارگاه »یادگیری 
مهارت های ارائه )pitch( نزد ســرمایه گذاران بین المللی« روز سه شنبه 
 ۱۵ تیرماه از ســاعت ۱۴ تا ۱۶ در ســالن شــیخ بهایی صندوق نوآوری 

و شکوفایی برگزار می شود.

میزان ارزش صادرات کاالی ایران ساخت به شرق آفریقا
ثبت 20 محصول دانش بنیان در كنیا

خانه نوآوری و صــادرات فناوری ایران در کنیا زمینه ســاز صادرات بیش 
از ۱۰۰ هزار دالری محصوالت ایران ســاخت به شــرق آفریقا شد. خانه 
نوآوری و صادرات فناوری ایران که بهمن ماه سال گذشته با حضور سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در کنیا کار خود را رسما 
آغاز کرد، دفاتر اختصاص و فضای کار اشتراکی در اختیار شرکت ها قرار 
می دهد و محلی است برای نمایش دائمی محصوالت دانش بنیان و خالق 

ایران ساخت. 
در این مرکــز »برگزاری ســمینارها، رویدادها و دوره های آموزشــی«، 
»خدمات بازاریابی و تحقیقات بازار«، »اعزام هیات های تجاری«  و برگزاری 
نشست های رودررو بین شرکت های ایرانی و کنیایی« و »خدمات مالی و 
حقوقی از جمله اخذ استانداردهای موردنیاز و ارتباط و معرفی به تشکل های 
تجاری کنیا مانند اتاق بازرگانــی، اتحادیه ها صنوف« و غیره به مخاطبان 

ارائه می شود.
تاکنون و در مــدت کوتاهی کــه از افتتاحیه فاز اول این مرکز ســپری 
شــده، ۲۰ محصول و تجهیز پزشــکی از چهار شــرکت دانــش بنیان 
 در وزارت بهداشــت کنیا بــه ثبت رســیده و صادرات ۴۰ هــزار دالری 
محصوالت دانش بنیان هم رقم خورده اســت و می تــوان به محصوالتی 
چــون »مانیتور عالئــم حیاتــی و ونتیالتــور تنفســی«، »الکتروکوتر 
 جراحــی«، »ترمومتــر«، »البســه محافظتــی« و »ماســک« اشــاره

 کرد. 
همچنین محموله دوم تجهیزات پزشکی دانش بنیان ایرانی به ارزش ۷۰ 
هزار دالر نیز به کنیا ارسال شــد. در حال حاضر اقدامات الزم برای ارسال 
یک کانتینر انواع محصــوالت ضدعفونی دانش بنیان بــه ارزش تقریبی 
 ۲۰ هزار دالر در حال انجام اســت و تا انتهای تیرماه به مقصد کنیا ارسال

 خواهد شد.
به نقل از معاونت علمی ریاســت جمهوری، به پشــتوانه خانه نوآوری و 
صادرات فناوری ایران در کنیا، امضای یک قرارداد تجاری برای محصوالت 
دانش بنیان در حوزه محصوالت ساختمانی به ارزش ۴۰ هزار دالر محقق 

شده است. 
در حال حاضر نیز مذاکرات نهایی برای عقد قرارداد فروش ماشــین آالت 
 خــط تولیــد آب معدنی یــک شــرکت دانش بنیــان در حــال انجام 

است.

استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی برای تبلیغ 
كسب وكارهای داخلی

به گفته وزیر ارتباطات، ترویج تبلیغات هوشــمند و ایجاد امکانات برای 
آژانس های تبلیغــات داخلی ایران کــه بتوانند از بســتر فضای مجازی 
و از ظرفیت هــای هــوش مصنوعی برای پیــدا کردن دقیــق مخاطب 
خود و کم اثر کــردن تبلیغات فریبنــده و دروغ، اســتفاده کنند و ذائقه 
 کاربر ایرانی را به ســمت خودشــان ببرند، از موضوعاتی بــود که امروز 

به نتیجه رسیده است.
محمدجــواد آذری جهرمــی، در مراســم امضای تفاهم نامــه همکاری 
پویش ملــی ارتقــاء آگاهــی حقوقــی جامعه بیــن ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی و معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از 
 وقوع جرم قوه قضاییه، با اشــاره به مطالعات انجام شــده برای بررســی 
راهکارهایی برای اینکه بسترهای فسادخیز برای مردم و ایجاد پرونده در 
تشکیالت قضایی رسیدگی شود، گفت: بخشی از این مسائل برمی گشت 
به سیســتم های فنی و تعامالتی که با عرصه بین المللی وجود دارد، مثل 
 تبلیغات فریبنده  و اخبار دروغی که پایه و اساســی نــدارد و باید جلوی

 آنها را گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به وجود دســتورات اجرایی از سوی رژیم آمریکا که 
همکاری شــرکت های فناوری اطالعات با دولت ایــران را محدود کرده، 
 شــاید این امکانات خیلی در دســترس نبود،  اما راه کارهایــی برای این

 مساله ایجاد شــد و یکی از زیرساخت های اساســی این بود که ما اساس 
تبلیغات را به جــای پلتفرم هایی کــه قوانین و مقررات ایــران را رعایت 
نمی کنند، در سیستمی وضع کنیم که بستر تبلیغات را به صورت حداکثری 

روی پلتفرم های داخلی فراهم کنند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات خاطرنشــان کرد:  ترویــج تبلیغات 
هوشــمند و ایجاد امکانات بــرای آژانس های تبلیغــات داخلی ایران که 
بتوانند از بســتر فضای مجازی اســتفاده کنند و ذائقه کاربر ایرانی را به 
سمت خودشان ببرند و تسهیل کسب وکار صورت بگیرد، برای جلوگیری 
 از رخداد فســاد یکــی از موضوعاتی بود کــه پیگیری شــده و به نتیجه 

رسید.
 امروز دولت امکانات خوبی را در اختیار آژانس های تبلیغاتی قرار داده که از 
وزارت ارشاد مجوز دارند و در فضای مجازی کسب وکار می کنند تا بتوانند 
از ظرفیت های هوش مصنوعی برای پیدا کردن دقیق مخاطب خودشان و 
کم اثر کردن تبلیغاتی که فریبنده و دروغ هستند، استفاده کنند و امروز هم 

نتیجه آن به ثمر می رسد.

اخبار

تصاویر جدید از آیفون ۱۳ فاش شد
تصاویری از آیفون ۱۳ منتشر شده که نشان می دهد در این نسخه ماژول دوربین پشتی برجسته تر است. تصاویر جدیدی از یک دستگاه منتشر شده که به نظر می رسد مربوط به آیفون ۱۳ باشد. این تصاویر نشان می دهد 

ماژول دوربین پشتی بزرگ تر از نسخه های پشین است و به کاربران اجازه می دهد با استفاده از لنز واید انگل )زاویه باز( و همچنین قابلیت بزرگنمایی، تصاویر بهتری ثبت کنند.تصاویری از ماکت های این دستگاه روی شبکه 
اجتماعی چینی »ویبو« منتشر شده است. یکی از ماکت ها که به نظر نمی رسد مدل پرو باشد، لنز دوربین به صورت مورب قرار گرفته است. این در حالی است که در مدل های پیشین لنزها به طور عمودی قرار گرفته بودند.در 

حال حاضر ادعاهای مختلفی درباره سری جدید آیفون منتشر شده که از آن جمله می توان به بزرگ تر شدن ماژول دوربین پشتی، لنز تله فتو با زوم ۲.۵ برابر و یک لنز زاویه باز )واید انگل( اشاره کرد.

مجری طــرح تامیــن برق 
مراکز استخراج رمز ارزها در 
توانیر گفت:بــه دلیل تعرفه 
های تخفیفی، ایران جزو ۷ 
کشوری است که بیشترین 
میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می گیرد. 
محمد خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز 
اســتخراج رمز ارزها با اعالم این خبر گفت: در حال 
حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند 
و ایران ۷ کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج 

رمزارز در آن ها صورت می گیرد. 
به گفته خدادادی عامل اصلی شیوع پدیده استخراج 
غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود تعرفه های مخفف 
حامل های انرژی و بســیار ناچیز در مقایسه با قیمت 
های جهانی اســت.  مجری طرح تامیــن برق مراکز 
استخراج رمز ارزها با اشــاره به اینکه تاکنون 3۶۴۶ 
مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار ۲33 
دســتگاه ماینر شناســایی و جمع آوری شده است، 
خاطرنشــان کرد: توان مصرف برق این تعداد مرکز 
غیرمجاز رمزارز،  بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.وی اضافه 
کرد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل 
مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی 8۰۰ مگاوات احداث 

می شد. 
خدادادی با بیان این که ماینر، دســتگاه تولیدکننده 
رمزارز است در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط 
این دســتگاه ها گفت: رمزارز نوعی دارایی دیجیتال 
است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می 
شود و برای استخراج رمزارزها باید محاسبات ریاضی 
پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر انجام شود 

که مستلزم مصرف برق زیادی است. 
وی یاداور شــد: اســتخراج یک بیتکوین به بیش از 
3۰۰مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر 
از برق مصرفی حدود 3۵ هزار واحد مسکونی در یک 
شبانه روز است.  خدادادی همچنین با مقایسه میزان 
مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف 
برق یک ماینر۲ تا 3 کیلوواتی بــه میزان 3۵ پنکه یا 
۱۵ یخچال فریز است. خدادادی در عین حال افزود: 
ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی 

یا یک کولر گازی برق مصرف می کند.
وی با اشاره به این که شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند 
همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم می توانند 
اطالعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای 
https:// استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس

www.tavanir.org.ir/samaat ثبــت کنند تا 
رسیدگی شود. مجری طرح تامین برق مراکز استخراج 
رمز ارزها با بیان این که گــزارش دهندگان، پاداش 
هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد،  
تاکید کرد: اطالعات هموطنانی کــه گزارش مراکز 
اســتخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می 

کنند، کامال محرمانه باقی خواهد ماند.
این در حالی اســت که مدیرعامل توانیر می گوید: از 
سال گذشــته تاکنون آمار مراکز استخراج غیرمجاز 
رمزارز شناسایی شــده به ۲8۰۰ مرکز رسیده است 
و تنها در یک هفته گذشــته ۲۹ مرکــز غیرمجاز را 
شناسایی کرده ایم.محمدحســن متولی زاده در یک 
برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در کنار افزایش دمای هوا 
که باعث افزایش مصرف برق شده و خشکسالی ها که 
تولید برق نیروگاه های آبی را کاهش داده اند، در این 
میان رمزرزها نیز مهمان ناخوانده صنعت برق شده اند.

وی در پاســخ به این پرســش که "مالکیــت مراکز 
شناسایی شــده چگونه اســت؟" گفت: همه مراکز 

شناسایی شــده شــخصی و متعلق به افراد بوده اند.
مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسشی مبنی بر دالیل 
ســخت بودن شناســایی این مراکز یا افرادی که به 
اســتخراج غیرقانونی رمزارز می پردازند، گفت: ابعاد 
این دســتگاه ها کوچک اســت و در عین حال افراد 
از راه هــای پیچیده ای به تامین بــرق غیرقانونی این 
دستگاه ها مراکز یا دستگاه ها استفاده می کنند که کار 
شناسایی را سخت تر می کند. وی در خصوص دالیل 
اوج گرفتن موضــوع رمزارزها در ســال جاری گفت: 
بیشتر این مراکز از برق غیرمجاز استفاده می کنند و 
باعث فشار مضاعفی به شبکه می شوند.متولی زاده در 
پاسخ به این پرسش که چرا امسال این موضوع بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نوسان های قیمتی 
رمزارزها یکی از مهم ترین دالیل سوق پیدا کردن افرد 
به سمت رمزارزها است.وی با اشاره به این که امسال 
شاهد رشــد ۲۰ درصدی مصرف برق هستیم، یادآور 
شــد: این میزان رشــد در تاریخ صنعت برق ایران و 

شاید جهان بی سابقه باشد.مدیرعامل توانیر با اشاره به 
اینکه در چند روزی که خاموشی داشتیم، ۹۵ درصد 
از برق کشور تامین شــد و تنها ۵ درصد قابل تامین 
نبود گفت: ما تمام ســعی خود را برای جلوگیری از 
قطعی برق انجام می دهیم ولی بدون همکاری مردم 
این کار امکان پذیر نخواهد بود.متولی زاده با اشاره به 
نقش سازنده رسانه ها در آگاه سازی مردم اضافه کرد: 
اگر همه در تنظیم درجه دمای کولرهای گازی روی 
۲۵ درجه یا استفاده از دور کندکولرهای آبی با صنعت 
برق همــکاری و حتی یک المپ اضافــی را خاموش 
کنیم، مشکلی در تامین برق وجود نخواهد داشت. وی 
درخصوص اینکه میزان اســتخراج رمزارزها در ایران 
نیز اظهار کرد: براساس اطالعات مراکز بین المللی که 
استخراج رمزارزها در جهان را رصد می کنند، صحبت 
می کنیم و برپایه آمارهای این مراکز ۱۰ درصد از کل 
 ماینینگ جهان در ایران انجام و حدود ۲۰۰۰ مگاوات 

را شامل می شود.

تعرفه های مخفف حامل های انرژی دلیل شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها است

ایران در میان ۷ کشور دارای بیشترین استخراج رمزارز
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

در شرایطی که جهان با کمبود انواع تراشه و نیمه 
هادی دســت به گریبان اســت، چین بزرگترین 
کارخانه تولید تراشــه در انگلیــس را خریداری 
کرده اســت.این کارخانــه که نیوپــرت ویفر نام 
دارد قرار اســت از این پس تحت مدیریت شرکت 
نکســپریا فعالیت کند که قباًل توســط چینی ها 
خریداری شــده بود. فرایند این خریــد تا هفته 
آینــده تکمیل می شــود و طرف چینــی بدین 
منظور 8۷ میلیــون دالر پرداخــت خواهد کرد. 
نکسپریا یک شرکت اصالتاً هلندی است، ولی ۱۰۰ 
 درصد آن تحت تملک شــرکت چینی وینگ تک 

است.
کارخانه تراشه ساز انگلیســی که در نیوپرت قرار 

دارد در سال ۱۹8۲ تأسیس شده است. پیش از این 
برخی سیاستمداران انگلیسی هشدار داده بودند 
که خریداری مؤسســات و کارخانه های فناوری 
انگلیسی توسط چینی ها ممکن است تبعاتی در 
حوزه اقتصاد و امنیت ملی داشته باشد.از نظر این 
سیاستمداران کنترل بخش عمده ای از بازار تولید 
تراشه و نیمه هادی توســط چینی ها در شرایطی 
که به علت شــیوع ویروس کرونا، روند تولید این 
محصول در جهان مختل شــده، می تواند تبعات 

خطرناکی برای کشورهای غربی داشته باشد.
در خبر دیگری نیز آمده اســت کــه اپل احتماالً 
در آی پدهــای جدید خود از تراشــه های ســه 
نانومتــری ســاخت شــرکت تایوانــی تی اس 
ام ســی اســتفاده خواهد کرد و اینتل نیز همین 
اقــدام را در مورد نوت بــوک های خــود انجام 
می دهد.اینتــل و اپــل اولیــن شــرکت هایی 
خواهند بود که برای اســتفاده از تراشه های سه 
نانومتــری برنامه ریــزی کرده انــد. اینتل قصد 

 دارد از تراشــه های مذکــور در دیتاســنترهای 
خود نیز بهره بگیرد.

تی اس ام سی روند تولید تراشه های 3 نانومتری 
خود را برای هر دو شرکت از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز 
خواهد کرد. این شــرکت تایوانی در حال حاضر 
تراشه های ۵ نانومتری برای آیفون ۱۲ اپل تولید 
می کند و ساخت تراشــه های زن ۴ ای ام دی را از 
سال ۲۰۲۲ آغاز می کند. عرضه این محصوالت به 
بازار از سال ۲۰۲3 آغاز می شــود. تی اس ام سی 
می گوید تراشه های سه نانومتری ۱۰ تا ۱۵ درصد 
عملکرد بهتری دارند و مصرف برق آنها نیز ۲۵ تا 
3۰ درصد کمتر است. قیمت تمام شده تراشه های 

مذکور هنوز اعالم نشده است.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هیچ جای طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بحث 
فیلترینگ یا محکوم کردن افرادی که از فیلترشکن 
استفاده می کنند، نیامده و مردم به نظرات افراد 

مغرض توجه نکنند.
 جالل رشیدی کوچی درباره طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و  ساماندهی پیام رسان 
های اجتماعــی بیان کرد: مجلس بــه دنبال این 
است که در این طرح با در نظر گرفتن شرایطی از 
اطالعات افراد و کسب و کار افراد و امنیت افراد در 
فضای مجازی صیانت و حفاظت کند. مجلس به 
دنبال حفاظت از اطالعات افراد حقیقی و حقوقی 
 است که به عنوان کاربر در فضای مجازی حضور

 دارند.
وی در ادامــه اظهار کرد: اینکه مطرح می شــود 
مجلس به دنبــال فیلترینگ اســت، اصال بدین 

گونه نیســت. بنده خــودم به عنوان کســی که 
این طرح را امضا کردم به شــدت با فیلترینگ با 
شیوه کنونی مخالف هســتم و معتقدم که هیچ 
وقت این روش جــواب نمی دهد. امــا از آنجا که 
 در یکــی از مواد ایــن طرح آمده اســت که تمام

 کســانی که ســازنده و توزیع کننده فیلترشکن 
هســتند باید اطالعات آنان در اختیار جمهوری 
اســالمی قرار گیرد و اگر خارج از این عمل شود 
جرمی برای آنان در نظر گرفته خواهد شــد، این 
مسئله باعث ایجاد شائبه هایی در بحث فیلترینگ 

شد که صحت ندارد.
نماینده مــردم مرودشــت در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کــرد: ایــن طرح نســبت به 

طرح اولیه تغییرات اساســی کرده اســت یعنی 
یکســری ایراد اساســی نســبت به طرح اولیه 
وارد بود که اکنون اصالح شــده اســت. خیلی از 
مــردم چــون در جریــان فرآینــد تصویب یک 
 طرح نیســتند بازیچه دســت افراد مغرض قرار 

می گیرند.
وی در ادامه تاکید کرد: اینکه یک نماینده طرحی 
را امضا کند به این منزله نیست که با تمام جزئیات 
آن موافق اســت. بنده با کلیات آن موافق هستم. 
همان طوری که رهبــری فرمودند فضای مجازی 
ولنگار و رها شده اســت. این وظیفه قانون گذار 
است که این فضا را ســاماندهی کند تا یک دفعه 
یک قاضی یک شــبه با نظر شــخصی خود یک 

شبکه اجتماعی را فیلتر نکند.این عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور افزود: همان طــوری که در 
فضای حقیقی اگر کسی کسب و کاری راه بیندازد 
 یکسری از ادارات و ارگان ها بر عملکرد آن نظارت

 دارند و در برابر برخی از تهدیدها از آن محافظت 
می کننــد، در فضای مجازی هــم چنین چیزی 
الزم است. درخواستی که از مردم دارم این است 
که توجه داشــته باشــند که هیچ جای این طرح 
بحث فیلترینگ یا محکوم کــردن افرادی که از 
فیلترشــکن اســتفاده می کنند، نیامده است و 
مردم به نظرات افراد مغرض توجه نکنند.رشیدی 
در پایان بیان کرد: اکنون عــده ای از نمایندگان 
درخواست بررســی این طرح بر اساس اصل 8۵ 
را مطرح کردنــد تا با اولویت و فوریت بیشــتری 
در کمیسیون بررسی شــود. کمیسیون فرهنگی 
 به عنوان کمیســیون اصلی این طرح را بررســی 

می کند.

یک منبــع آگاه در دادگاه روســیه اعــالم کرد 
 Google که برای شــرکت آمریکایی گــوگل
به دلیــل امتنــاع از بومــی ســازی داده های 
 کاربران روس خود بر اســاس قوانین موجود در

 این کشــور، تا ۶ میلیون روبــل )8۲۰۰۰ دالر( 
جریمه نقدی احتماالً در نظر گرفته شــده است. 
یک منبــع آگاه در دادگاه روســیه به خبرگزاری 
تاس اعالم کرد که برای شرکت آمریکایی گوگل 
Google به دلیل امتناع از بومی سازی داده های 
کاربران روس خود بر اساس قوانین موجود در این 
کشــور، تا ۶ میلیون روبل )8۲۰۰۰ دالر( جریمه 

نقدی احتماالً در نظر گرفته شده است.

ایــن منبــع در دادگاه صلــح شــماره ۴۲۲ در 
منطقه تاگانســکی مســکو گفت: ایــن دادگاه 
 طبق بخش 8 ماده ۱3.۱۱ قانــون جرایم اداری

 روســیه ]نقض قوانین اطالعات شخصی روسیه[ 
پروتکلــی در مورد گــوگل دریافت کــرد. تاریخ 
دادرسی این پرونده هنوز تعیین نشده است. وی 
افزود: حداکثر مجازات برای اشــخاص حقوقی ۶ 

میلیون روبل است.
اگر گــوگل مقصرشــناخته شــود، مجــازات 
امتنــاع از بومی ســازی پایگاه هــای اطالعات 

کاربــران روســی بــرای اولین بــار بــرای این 
غول فناوری مســتقر در دره ســیلیکون در نظر 
 گرفتــه خواهد شــد. پیــش از این، ســرویس

 نظــارت بــر ارتباطــات، فنــاوری اطالعات و 
رســانه هــای جمعــی فــدرال روســیه گفته 
بود که گــوگل، فیــس بــوک، توییتر و ســایر 
غول هــای رســانه جمعی تــا ۱ ژوئیــه ۲۰۲۱ 
 پایــگاه داده های شــخصی کاربران روســی را 

بومی سازی نکرده اند.
این ناظــر اضافه کرد کــه یک پروتــکل اداری 

علیه گوگل بــه دلیل نقض قوانین بومی ســازی 
پایگاه های اطالعاتی در روســیه تنظیم شــده 
اســت. این ســازمان همچنیــن گفــت: انتظار 
 می رود از فیــس بوک و توییتر نیز پاســخ هایی 
دریافت شــود ، و "پس از آن در مورد آغاز مراحل 
اداری تصمیــم گیری می شــود".درعین حال، 
ســرویس نظارت بر ارتباطات، فناوری اطالعات 
و رســانه هــای جمعی فــدرال روســیه تأکید 
کرد که "از امــروز حدود ۶۰۰ دفتــر نمایندگی 
شــرکت های خارجی در روســیه ذخیره سازی 
 اطالعات شــخصی کاربران روسی را بومی سازی

 کرده اند".

میلیاردر آمریکایی و مالک شــرکت های تســال 
و اســپیس ایکس، اعالم کرد که قصد دارد تا 3۰ 
میلیارد دالر برای توسعه خدمات اینترنت ماهواره 
ای در پروژه اســتارلینک Starlink ســرمایه 
گذاری کند.ایالن ماســک، میلیاردر آمریکایی و 
مالک شرکت های تسال و اســپیس ایکس اعالم 
کرد که قصد دارد تا 3۰ میلیارد دالر برای توسعه 
خدمات اینترنت ماهواره ای در پروژه استارلینک 

Starlink سرمایه گذاری کند.

اســتارلینک که زیرمجموعه شــرکت اسپیس 
ایکس اســت، قصد دارد هزاران ماهــواره را برای 
تأمین اینترنت پرســرعت در کشورهای منزوی 
و مناطق دارای اینترنت ضعیف به فضا فرســتاده 
و در مدارهــای نزدیک زمین قرار دهد. ماســک 
طی اظهاراتی در کنگره جهانــی موبایل که یک 
کنفرانس در زمینه صنعت مخابرات و در بارسلونا 
در حال برگزاری است، گفت: این شرکت تاکنون 
بیش از ۱۵۰۰ ماهواره را به مدار فرستاده است و 

تا ماه آگوست قادر خواهد بود در همه نقاط جهان 
به جز قطب شمال و جنوب پوشش را فراهم کند.

رئیس شرکت تســال در ادامه پیش بینی کرد که 
"حداقل پنج میلیارد دالر و شــاید حتی به اندازه 
ده میلیارد" در اســتارلینک سرمایه گذاری کند 
تا این شــرکت به جریان نقدی مثبتی برسد.وی 
افزود: با گذشت زمان این سرمایه گذاری چندین 
برابر خواهد شد و می تواند ۲۰ یا 3۰ میلیارد دالر 
باشد. اساســاً رقم زیادی است. ماسک همچنین 

تأکید کرد که استارلینک در حال حاضر در حدود 
دوازده کشــور در حال فعالیت بوده و تعداد این 
کشورها رو به افزایش است و در حال حاضر کمی 
بیش از ۶۹۰۰۰ کاربر فعال دارد. وی گفت: ما در 
مسیر )رشد( خود هســتیم و فکر می کنم ظرف 
۱۲ ماه چند صد هزار کاربر، احتماالً بیش از ۵۰۰ 
هزار کاربر داشته باشیم. در مکان هایی که در حال 
حاضر اتصال اینترنت وجود ندارد یا بسیار محدود 

است، نیاز به این خدمات وجود دارد.

با پرداخت 87 میلیون دالر؛

چین بزرگترین کارخانه تولید تراشه انگلیس را خرید

ببا اشاره به طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی\

رشیدی کوچی: مجلس به دنبال فیلترینگ نیست

احتمال جریمه ۸۲۰۰۰ دالری گوگل در روسیه

ایالنماسکتا۳۰میلیارددالردرپروژهاینترنتماهوارهایسرمایهگذاریمیکند


