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سناریوهای تحقق 
کاهش تورم

واکنش دالر 
به اتفاقات افغانستان

مرکز رســمی اعــام آمار 
تورم بانک مرکزی اســت و 
تحلیل مرکز آمار و اطاعات 
راهبردی وزارت تعاون باید 
برررسی شود که بر چه اساسی به این اعداد رسیده 
اند. تورم دلخواه رسیدن به این اعداد و حتی تورم 
کمتر از نرخ سود بانکی است. معموال پس از رشد 

شدید قیمت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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در سال جدید

زیان ۲میلیارد  دالری 
خاموشی ها به اقتصاد 

در ۲ ماه

تاثیر اتفاقات افغانستان بر بازار ارز ایران در میان مدت چیست؟
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بازگشت  مشتریان  به  بازار  طال؟
مالیات   بر ارزش   افزوده   تنها   از   سود   و   اجرت   طال   دریافت   می شود

دریافت   مالیات   از  اصل   طال  حذف   می شود

مرکز آمار و اطاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پیش بینی کرد نرخ تورم تا پایان امسال 
به رقم 29.8 درصد کاهش یابد. یک کارشــناس 
اقتصادی در رابطه با چگونگــی تحقق تورم 29.8 
درصدی می گوید: مرکز رسمی اعام آمار تورم بانک 
مرکزی است و تحلیل مرکز آمار و اطاعات راهبردی 
وزارت تعاون باید برررسی شود که بر چه اساسی به 
این اعداد رسیده اند. تورم دلخواه رسیدن به این اعداد 
و حتی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است. معموال 
پس از رشد شدید قیمت ها، افزایش شدید نقدینگی 
به جهت ایجاد فاصله و کاهش التهابات در مقاطعی 
ممکن اســت تورم کمتر را محقق کند. حســین 
محمودی اصل افزود: یکی از شروط افت تورم مربوط 

به نتایج مذاکرات است...

عضو ســندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در هر 
هفته ۱2۵میلیون کیلووات ســاعت خاموشی رقم 
می خورد و 2۵۰میلیون دالر خسارت این خاموشی ها 
به اقتصاد کشور می شــود؛ اگر این خاموشی برای 
دوماه ادامه یابد، حدود 2میلیارد دالر زیان اقتصادی 
به کشور وارد می کند. محمد ماکی، عضو سندیکای 
تولیدکنندگان برق در نشستی خبری اظهار داشت: 
در شرایط خاصی هســتیم و خاموشی های نسبتا 
وسیعی در چند روز گذشــته در کشور داشته ایم. 
وی افزود: خواهش ما این است که مسئولین چه در 
وزارت نیروی فعلی، چــه وزارت نیروی آینده و چه 

دیگر نهادهای مسئول در...



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری: 
سران هر سه قوه از یک جریان 

سیاسی خواهند بود
معاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه چالش ها و 
ابرچالش های پیش روی کشور گفت: مهمترین راهکار 
برای مقابله با این چالش ها و عبور از بحران های پیش رو 
انسجام و همبستگی داخلی است.به گزارش »انتخاب«، 
اسحاق جهانگیری در مراســم اختتامیه چهارمین 
جشــنواره ملی زن و علم)جایزه مریم میرزاخانی( با 
اشاره به مسائل و مشکالتی نظیر خشکسالی و کمبود 
آب،  شیوع بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکا 
گفت: دعوت رییس جمهور منتخب و رییس جدید 
قوه قضاییه از جریان های سیاسی برای ارائه پیشنهاد 
و راهکار به منظــور عبور از بحران هــای پیش روی 
کشور اقدام پسندیده ای است. ما در این شرایط نیاز 
به گفتگو، افزایش همدلی و به رســمیت شناختن 
نخبگان و سرمایه های فکری کشور داریم تا بتوانیم از 

همه ظرفیت ها برای حل مسائل مردم استفاده کنیم.

رئیس اتــاق ایــران طی نامــه ای به 
رئیس جمهور  درخواست کرد

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 
پایان شهریور تمدید شود

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، درباره تمدید مهلت قانونی اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی به رئیس جمهور نامه نوشت. در 
بخشی از نامه شافعی به حسن روحانی آمده است: فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکالت بزرگی 
همچون تحریم های ظالمانه بین المللی مواجه بوده اند، 
از سال 1399 با چالش شــیوع بیماری همه گیر کرونا 
نیز روبرو شده اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور 
در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی 
شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سالمتی 
نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام 
به تعطیلی بنگاه های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی 
حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.

رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی ها 
و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شــدید درآمد 
فعاالن اقتصادی، افزایش هزینه هــا و همچنین عدم 
امکان ایفای به موقع تعهــدات اداری و مالی بنگاه های 

اقتصادی شده است.

پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران به مناسبت سی امین سالگرد 

تاسیس بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران به مناسبت 
سی امین سالگرد تاسیس این بانک، خطاب به جامعه 
صادراتی کشور، مشــتریان و همکاران پیام تبریک 
صادر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران ، متن پیام دکتر صالح آبادی بدین شرح 
است:بانک توسعه صادرات در حالی به سی  امین سال 
تاسیس و فعالیت خود رسید که به بانکی تخصصی 
و هدفمند در جهت تســهیل صــادرات غیرنفتی 
تبدیل شده است.سالگرد تاسیس اگزیم بانک ایران 
بهانه ای است برای ارج نهادن بر همت و تالش متقابل 
همکاران و مشتریانی که با تاکید بر تداوم ارائه خدمت 
دقیق و سالمت بر پایه قانون در عرصه تجارت بین 
الملل همراه هستند.بانک توســعه صادرات ایران با 
تبعیت از اسناد باالدستی نظیر سند چشم انداز 20 
ساله، برنامه های توسعه  ای کشور، قوانین بودجه ای 
و سیاســت های اقتصاد مقاومتی می  کوشد، با ارایه 
خدمات متنوع بانکی و تأمین مالی طرح های بزرگ 

بین المللی در خدمت صادرکنندگان باشد.

بر اساس اعالم شورای هماهنگی بانکها، 
ساعت خدمت رســانی بانک توسعه 

تعاون از ساعت ۷ الی ۱۳ می باشد
بر اساس اطالعیه مورخ هفدهم تیر ماه شورای 
هماهنگی بانکها، ســاعت فعالیــت بانکها تا 
اطالع ثانوی برای مراجعین از ساعت ۷ الی 13 
و ســاعت حضور کارکنان از ساعت ۶:30 الی 
13:30 می باشــد.همچنین کلیه واحدهای 
ســتادی و شــعب بانکها تا پایان مرداد ماه، 
روزهای پنجشنبه تعطیل می باشند. بر این 
اساس به کلیه مســئولین شعب توصیه شده 
نسبت به پول گذاری و پشتیبانی دستگاههای 
خود پرداز به میزان مقتضی اقدام نمایند تا در 
انجام امور بانکی هموطنان خللی پیش نیاید.

همچنین از مشــتریان بانک توســعه تعاون 
درخواست می شــود با بهره مندی از سامانه 
های همراه بانک و اینترنت بانک، برای حفظ 
سالمت خود در وضعیت خاص محیطی و آب و 
هوایی، از مراجعه غیر ضروری به شعب بانکها 

خودداری نمایند.

خبر

بانک ها

پیش روی طالبان در افغانستان 
می تواند وضعیت بازار ارز ایران 
را تحت تاثیر قرار دهد. شماری 
از معامله گران باور دارند، خط 
هرات برای بازار ارز مشــهد و 
تهران اهمیت زیادی دارد و در صورتی که دالری از افغانستان 
به سوی این شهرها سرازیر نشــود، تا حدی، کمبود عرضه 
ایجاد خواهد شد. این دســته از معامله گران اعتقاد دارند،  
در واکنش به گســترش کنترل طالبان در افغانستان و در 
مرزهای مشترک با ایران، قیمت دالر تا حدی روند صعودی 

خواهد گرفت.
به گزارش اقتصاد نیوز بر اساس صحبت های فعاالن، به طور 
سنتی، قیمت دالر در منطقه هرات افغانستان پایین تر از بازار 
مشهد است و همین مســاله موجب می شود که اسکناس 
آمریکایی از منطقه ارزان تر به بازار داخلی جا به جا شــود. 
در کنار این، کاالهای ایرانی زیادی به افغانســتان می رود و 
بر اســاس صحبت های معامله گران، هزینه آن به صورت 

اسکناس نقدی دریافت می شود.
برخی معامله گران اعتقاد دارند،  پیــش روی های طالبان 
می تواند موجب شود که تجارت ایران با افغانستان نیز دچار 
مشکل شود و ارزآوری کشور کاهش پیدا کند. با این حال، 
بخشی از معامله گران اعتقاد دارند که حتی پیش روی های 
طالبان نیز تغییر معناداری بر بازار ارز داخلی نخواهد داشت.از 
نگاه آن ها، در شرایط کنونی سطح تقاضای اسکناس در بازار 
چندان باال نیست و به دلیل محدودیت های کرونایی تا حدی 
تمایل خرید نیز کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، از نظر 
آن ها، تغییرات سیاسی همسایه شرقی نمی تواند وضعیت بازار 

ارز را چندان تحت تاثیر قرار دهد. در کنار این، سطح عرضه 
بازارساز معنادار است و به نظر می رسد که تمایلی ندارد اجازه 
رشد بیشتر را به قیمت دالر بدهد.به گزارش اقتصاد آنالین 
بازار ارز از اواسط هفته پیش با شیب مالیم وارد مدار نزولی 
شــد و نهایتا دالر نقدی با قیمت 2۵هزار تومان به کار خود 
پایان داد و روز جمعه هم در معامالت پشت خطی این سطح 
را حفظ کرد؛ این روند نزولی در بازار امروز هم ادامه داشت و 
دالر معامالت ابتدایی را در کانال 2۴هزار تومان آغاز کرد.این 
درحالیست که روز پنجشنبه خبری مبنی بر بروز ناآرامی 
در افغانستان و سقوط دو گمرک مرزی ایران و افغانستان به 
دست طالبان و توقف تجارت دو کشور در مرزهای دوغارون 
و ماهیرود منتشر شد؛ فارغ از اثر جو روانی این اتفاق بر قیمت 
دالر، به دلیل حجم قابل توجه ورود ارز افغانستان به کشور، 
این ناآرامی زنگ خطری برای بازار ارز و تجارت ایران محسوب 

می شود.طبق آماری که رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان 
اعالم کرده، سال گذشته حجم صادرات ایران به این کشور به 
حدود سه میلیارد دالر رسیده که این یعنی سهم افغانستان 
از مجموع 3۴میلیارد صادرات غیر نفتی ما تقریبا 9درصد بوده 
است؛ بر همین اساس باتوجه به اهمیت بازار افغانستان برای 
ایران و قرار گرفتن آن در لیست پنج کشور عمده صادراتی 
ما، ادامه این وضعیت مسلما روند صادرات و بازگشت ارز های 

صادراتی از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مقاومت دالر در برابر اتفاقات افغانستان
اما برخالف پیش بینی فعاالن بازار ارز، اثــر روانی این اتفاق 
توانایی باال بردن قیمت دالر را نداشــت و حتی در ســاعات 
ابتدایی معامالت امروز نرخ این ارز به 2۴9۵0تومان هم کاهش 
یافت که دلیل اصلی بی توجهی بازار ارز به این موضوع، حاکم 

بودن جو نزولی ناشی از بحث برجام است؛ بنابراین از آنجا که 
همچنان سطح انتظارات نســبت به توافق باال بوده و نگرانی 
نسبت به این موضوع مانع از خرید های سنگین معامله گران 

شده، اثر اتفاقات افغانستان بر قیمت دالر خنثی شده است.

تاثیر ناآرامی ها در بلندمدت
در همین رابطه کامران ســلطانی زاده، عضو کانون صرافان 
ایرانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین بیان کرد: باتوجه 
به تجارت قابل توجه ایران و افغانستان و اینکه حجم صادرات 
رسمی و غیر رسمی ایران به این کشور ساالنه بین سه تا پنج 
میلیارد دالر است، رویکرد طالبان درمورد ایران بر وضعیت 

تجارت ما تاثیرگذار خواهد بود.
این فعال بازار ارز ادامــه داد: البته با توجه به اینکه صادرات و 
بازگشــت ارز های صادراتی روند طوالنی دارد، این اتفاق در 
کوتاه مدت تاثیری بر بازار ارز نخواهد داشت، اما چنانچه این 
وضعیت تداوم داشته باشد، به دلیل حجم باالی بازگشت ارز 
صادراتی از این کشور تا یک ماه دیگر شاهد بروز آثار این موضوع 
بر بازار ارز و قیمت دالر داخلی خواهیم بود.سلطانی زاده با اشاره 
به تاثیر جو روانی این اتفاق بر قیمت دالر هم گفت: در حال 
حاضر به دلیل بالتکلیفی برجام و نامعلوم بودن توافق ایران و 
غرب، جو کلی جامعه و بازار ارز کاهشــی است و تحت تاثیر 
همین موضوع میزان تقاضا برای خرید اسکناس هم افت کرده، 
بنابراین زور اتفاقات افغانستان به جو برجام نرسید و دالر به 
روند نزولی ادامه داد.حاال از نظر تحلیلگــران فنی، اگر افت 
قیمت دالر تا 2۴۸00تومان ادامه داشته باشد تداوم روند نزولی 
بازار از احتمال بیشــتری برخوردار خواهد بود اما درصورتی 
که معامله گران در برابر روند کاهشی مقاومت نشان دهند، 
همچنان قیمت دالر متاثر از اخبار بین دو ســطح مقاومتی 

2۴۸00 تا 2۵200تومان نوسان خواهد داشت.َ

تاثیر اتفاقات افغانستان بر بازار ارز ایران در میان مدت چیست؟

مقاومت  دالر  در برابر ناآرامی ها

روحانی در جلسه ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا:

ویروس هندی وارد عمق کشور شده
رییس جمهوری گفت: متاســفانه ویروس هندی به 
استان های جنوبی و شــرقی اکتفا نکرد و وارد عمق 
کشور شده است، البته ورود آن به استان ها متفاوت 
است و در مجموع شرایط، شرایط نامناسب تری نسبت 
به هفته های گذشته بوده است.به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: متاسفانه در 
سال 1۴00 با ویروس های خطرناکی که از کشورهای 
دیگر وارد ایران شده، مواجه شدیم. آن مقطع از غرب 
کشور و عمدتا از عراق وارد شد که ویروس انگلیسی 
بود و در این ایام و ماه های اخیر گرفتاری ما از ویروس 
هندی است که از مرزهای شــرقی وارد کشور شده 
است.وی بیان کرد: همه تالش این بود که این ویروس  
در استان های جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند 
و جلوی آن را به داخل کشــور بگیریم. تالش زیادی 
شد و تاخیر هم انجام شــد، اما متاسفانه این ویروس 
به استان های جنوبی و شرقی اکتفا نکرد و وارد عمق 
کشور شده است؛ البته ورود آن به استان ها متفاوت 
اســت و در مجموع شرایط، شــرایط نامناسب تری 
نسبت به هفته های گذشته بوده است.وی افزود: در 
آمار و ارقام دیدیم به بیماران سرپایی اضافه می شود 
که عالمتی برای اضافه شدن تعداد بیماران بستری  
است. بســتری ها هم عالمتی برای فوتی ها می شود. 
نکته مثبتی که در آمار و ارقام دیدیم این اســت که 
معموال در اکثر اســتان هایی که این ویروس هندی 
وارد شده است، فاصله بین ابتال و بستری زیاد است،  
فاصله بستری و فوت هم زیاد است. علیرغم این که 
مردم مبتال می شوند، هم به خاطر تجهیزات و امکانات 
و مراقبت های ویژه و تجربه بیشتری که امروز اندوخته 
شده اســت الحمداهلل در مرگ و میر شرایط بهتر از 
گذشته داریم. البته واکسن هم بسیار موثر است. اگر 
واکسن ها توسعه پیدا کند مشکالت ما کمتر خواهد 
شد. روحانی یادآور شد: با همه تمهیدات به پیک پنجم 
وارد یا نزدیک شدیم. اگرچه این پیک هنوز سراسری 
نیست و هنوز هم می شود جلوی افزایش و گسترش 
این پیک را گرفت که به تالش همگانی در سراسر کشور 
نیاز دارد. رییس جمهوری با بیان اینکه تست ها باید 
افزایش پیدا کند و پروتکل ها دقیق تر اجرایی و عملیاتی 
شــود، اظهار کرد: عالوه بر این مقرراتی که نسبت به 
مناطق قرمز و نارنجی هست نیز باید مورد مراعات قرار 
بگیرد، پایش ها بیشتر شود و فاصله ها، کاهش ترددها و 
تجمع ها باید صورت بگیرد و این موارد اموری است که 
همیشه ما به آن تاکید می کنیم.روحانی با بیان اینکه 
تسامح ، تعلل، تردد و تجمع باعث می شود که شرایط 
بدتری پیش روی ما باشد و باید با اینها مقابله شود، 
تاکید کرد: البته قرارگاه با همه توان، نیروی انتظامی، 
دستگاه های نظارتی،  هالل احمر و بسیج همه در کنار 
مدافعان سالمت هستند که امیدواریم بتوانند شرایط 
بهتری را آماده کنند.رییس جمهــوری ادامه داد: ما 
جلوی پروازهای هند و بسیاری از پروازها را گرفتیم. اما 
در عین حال مسیرهای غیرمجاز خیلی به این وضعیت 
کمک کردند. در مسیرهای مجاز خیلی تالش شد برای 
اینکه این مسئله به حداقل برسد و کار را سخت کرد و ما 
دچار مشکل شدیم.روحانی با اشاره به وضعیت واکسن 
کرونا، تصریح کرد: واکسن االن بسیار موثر است، شاید 
بعد از پروتکل های بهداشتی واکسن بسیار مهم است. 
ما ۶0 میلیون جمعیت باالی 1۸ سال داریم که ۶۵ تا 
۷0 درصد از این جمعیت ۶0 میلیونی باید واکسینه 
شوند، یعنی باالی ۴0- ۴2 میلیون نفر باید واکسینه 

شوند تا این زنجیره قطع شود.

توافــق تازه برای آزادســازی 
دالرهای بلوکه شده

وزرای دارایــی آمریکا و کــره جنوبی توافق 
کردنــد در خصــوص دارایی های مســدود 
 شــده ایران در ســئول با یکدیگر همکاری 

کنند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت اقتصاد 
و دارایی کره جنوبی اعالم کرد که هونگ نام 
کی وزیر دارایی این کشــور و جانت یلن وزیر 
 خزانــه داری آمریکا روز جمعه در حاشــیه 
نشســت گروه G( 20-20( در ونیــز ایتالیا 
یک نشســت دوجانبــه برای بحــث درباره 
موضوعــات مختلف برگــزار کردند که یکی 
از آنها نحوه آزادســازی دارایی های مسدود 
 شده ایران در حساب های بانکی کره جنوبی 

بوده است.
یونهاپ در ادامه گزارش داد: سئول در تالش 
اســت با حمایت ایاالت متحده از یک کانال 
در ســوئیس برای اســتفاده از بخشی از پول 
مسدود شده ایران در کره جنوبی برای فروش 
کاالهای بشردوســتانه، شــامل محصوالت 
 درمانی شرکت های سوئیسی به ایران استفاده

 کند.
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براســاس گزارش مرکز آمــار، افــرادی که در 
بهار1۴00، قصد تمدید قرارداد خود را داشتند، 

افزایش 39.۸درصدی اجاره بها را تجربه کردند.
براساس گزارش مرکز آمار، در فصل بهار 1۴00، 
شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در 
مناطق شــهری، به عدد 22۶,0 رسید که نسبت 
به فصل قبل  ۷.۷ درصد افزایش داشته است. در 
این فصل استان کردستان با ۸.9 درصد بیشترین 

و استان لرستان با 0.۶ درصد کمترین نرخ تورم 
فصلی را در بین استان های کشور داشته اند. درصد 
تغییرات شــاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار 
1۴00 نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه(، 29.1 درصد اســت که نسبت به فصل 
زمســتان 1399)2۸.9 درصد(، 0.2واحد درصد 
افزایش نشان می  دهد. در این فصل بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه  با 39.۶ درصد مربوط به استان 

کرمانشــاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 
13.9 درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
است. به عبارتی در فصل بهار1۴00 خانوارهای 
استان کرمانشــاه به طور متوســط 10.۵ واحد 
درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
استان سیستان و بلوچستان بطور متوسط 1۵.2 
واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش 

اجاره بها هزینه کرده اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار 1۴00 برابر 2۸,۸ درصد اســت که اســتان 
همدان  با 3۸.3 درصد بیشترین نرخ تورم و استان 
سیستان و بلوچستان  با 13.۶ درصد کمترین نرخ 

تورم را داشته اند.
همچنین در فصل بهار 1۴00متوســط افزایش 
هزینه اجاره بها بــرای کل خانوارهایی که تمدید 

قرارداد داشته اند، برابر با 39,۸ درصد بوده است.

عضو ســندیکای تولیدکنندگان بــرق گفت: در 
هر هفته 12۵میلیون کیلووات ساعت خاموشی 
رقم می خورد و 2۵0میلیون دالر خســارت این 
خاموشــی ها به اقتصاد کشور می شــود؛ اگر این 
خاموشی برای دوماه ادامه یابد، حدود 2میلیارد 

دالر زیان اقتصادی به کشور وارد می کند.
به گزارش تسنیم، محمد مالکی، عضو سندیکای 
تولیدکننــدگان برق در نشســتی خبری اظهار 
داشت: در شرایط خاصی هستیم و خاموشی های 
نسبتا وســیعی در چند روز گذشــته در کشور 

داشته ایم.
وی افزود: خواهش ما این است که مسئولین چه 
در وزارت نیروی فعلی، چه وزارت نیروی آینده و 
چه دیگر نهادهای مسئول در بخش های اجرایی و 
نظارتی، قبول کنند که وضعیت خاموشی بسیار 

جدی است.
مالکی با بیان اینکــه "تولیدکنندگان خصوصی 
برق انتظار بروز این خاموشــی ها از سال گذشته 
را داشتند"، گفت: سال گذشــته با بارش بسیار 
خوبی که در کشــور رخ داد و استفاده حداکثری 

از نیروگاه های برق آبی دچار خاموشی ها نشدیم.
وی ادامه داد: خاموشی هایی که امسال اتفاق افتاد 
از حدود 10 سال پیش قابل پیش بینی بود و اینکه 
دوستان بگویند امسال با شرایط غافل گیر کننده و 

غیرقابل پیش بینی مواجه شدیم درست نیست.
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه 
مســائلی چون تولید رمزارزهــا و گرمای هوا در 
مسئله خاموشــی ها تأثیرگذار است اما تأثیر آنها 
قابل توجه نیســت"، گفت: مهمترین عامل بروز 
خاموشــی ها این است که ســرمایه گذاری هایی 
که باید در بخش تویلد برق انجام می شــد انجام 
نگرفت.وی افزود: در طی برنامه ششــم توســعه 
می بایست 2۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید 
برق در کشــور محقق اما در عمل حدود 12 هزار 
مگاوات افزایش ظرفیت تولید در طول این برنامه 

داشــتیم و حتی نیمی از برنامه نیز محقق نشد. 
مالکی با اشــاره به حضورش در مجموعه وزارت 
نیرو در سال 13۷۸ گفت: در آن زمان مطالعاتی در 
خصوص آثار اقتصادی خاموشی برق انجام دادیم 
و به این نتیجه رســیدیم که به ازای هر کیلووات 
ساعت خاموشی، 2 دالر به اقتصاد کشور زیان وارد 
می شود، با فرض ثابت ماندن این رقم، اگر مقدار 
خاموشی ها را ۵000 مگاوات و به طور متوسط ۵ 
ساعت در روز و ۵ روز در هفته در نظر بگیریم، در 
هر هفته 12۵ میلیون کیلووات ساعت خاموشی 
رقم می خورد و 2۵0 میلیون دالر خســارت این 
خاموشی ها به اقتصاد کشــور می شود؛ اگر این 
خاموشی برای دوماه ادامه یابد، حدود 2 میلیارد 

دالر زیان اقتصادی به کشور وارد می کند.
وی ادامه داد: در واقع ما هر سال داریم 2 میلیارد 
دالر که معادل ساخت ۴000 مگاوات نیروگاه به 
اضافه شبکه های مورد احتیاج این ظرفیت است، 
یا به عبارتی به اندازه نیاز ساالنه توسعه کل صنعت 
برق، از بات خاموشی ها زیان اقتصادی می بینیم؛ 
در کنار آن باید به آسیب های اجتماعی و حیثتی 
که از کشــور لطمه خورده نیز توجه کرد چرا که 
کشوری که صاحب انرژی است، دچار خاموشی 
شده است.عضو ســندیکای تولیدکنندگان برق 
با بیــان اینکه "از مســئولین خواهش می کنیم 
که موضوع خاموشی ها را جدی بگیرند"، گفت: 
به عنــوان یک راهــکار کوتاه مدت مــی توان از 
نیروگاه هایی که دست سایر نهادها از جمله وزارت 
نفت و وزارت صنعت است استفاده کرد؛ همچنین 
به مجموع ظرفیت ۶00 مگاوات واحدهای دیزلی 
در نقاط مختلف کشــور وجود دارد که می توان 
برای گذر از شرایط فعلی، این واحدها را فعال کرد.

وی افزود: وزارت نیرو در ابتدای دولت به ســراغ 
مدیریت تقاضا رفت و اعالم کــرد که قبلی ها که 
روی مدیریت عرضه کار می کردند در اشتباه بودند؛ 
اما مدیریت تقاضا چیزی نیست که قابل سنجش 

و ارزیابی باشد، یک مسئله برآوردی است و وقتی 
وزارت نیرو می گوید 10 هــزار مگاوات مدیریت 
تقاضا صورت گرفته، نمی توان این برآورد وزارت 

نیرو را مورد سنجش قرار داد.
مالکی با بیان اینکه "هرچه جلو برویم و در سال 
آینده وضعیت خاموشی ها بدتر می شود"، گفت: 
نقش مباحثی چون تولید رمزارز و درجه حرارت 
کم تر از آنی اســت که بخواهیم نقــش آنها را در 

خاموشی ها در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: مسئله خاموشی ها آنقدر بزرگ است 
که یک نهاد و یا یک مسئول نمی تواند برای رفع 
آن اقدامی کند، باید تمامی ارکان کشور و از جمله 
مردم پــای کار بیایند؛ باید قیمــت برق تدریجا 

اصالح  شود.
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: 
متأســفانه در یکی دو ســال پایانی دولت آقای 
خاتمی، در ســال ۷9 بود که قرار بود طبق تأکید 
قانون، 20 درصد به قیمت برق به صورت ساالنه 
اضافه شود، که در ســال ۷9 این افزایش قیمت 
تنها 10 درصد اعمال شد و در سال بعد نیز با نظر 
دولت وقت، هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفت 
و این روال در ســالهای بعد باقی ماند؛ در صورتی 
که تا قبل از این، ســاالنه 20 درصد به تعرفه برق 

اضافه می شد.
وی افزود: متأســفانه به دلیل نبــود جذابیت در 
سرمایه گذاری و مشکالتی که ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی در صنعت برق دارند، بســیاری 
از سرمایه گذاران بخش برق از این حوزه سرمایه 
خود را خارج کرده و در بخش های دیگر اقدام به 

سرمایه گذاری کرده اند.
همچنین در ادامه این نشســت، نصراله کاظمی، 
عضو دیگر سندیکای تولید کنندگان برق اظهار 
داشــت: بســیاری از عواملی که در صنعت برق 
موجب بروز خاموشی های امسال شد، کامال قابل 
شناسایی بود و اگر امروز این بی برقی موجب شده 

تا تمام مســئوالن به این صنعت توجه کنند باید 
مشکالت آن نیز رفع شده و این توجه به صنعت 
برق به عنوان یک صنعت زیرســاختی، مستمرا 

ادامه داشته باشد.
کاظمی با بیــان اینکه "آنچه بایــد مورد توجه 
قرار گیرد لزوم ســرمایه گذاری در صنعت برق 
و افزایش تولید اســت"، گفت: اکنــون باید یک 
پیش بینی مصرف و نیاز برای آینده صورت گیرد 
و بهترین کار حفظ شــرایط موجود اســت؛ اگر 
سرمایه گذاری به اندازه پاسخگویی به رشد مصرف 
از این پس صورت گیرد، در بهترین حالت ســال 
1۴02 وضعیت امروز را در خاموشــی ها و شبکه 

برق خواهیم داشت.
وی افزود: وجود ظرفیت ذخیره در شــبکه برق 
بسیار حائز اهمیت اســت، ذخیره تولید یک امر 
اجتناب ناپذیر است و اگر در شرایط فعلی وزارت 
نیرو به بخش ذخیره توجه نکند، ممکن اســت با 

بلک اوت شبکه مواجه شویم.
در ادامه این نشســت، رضا حدادیان،  عضو دیگر 
سندیکای تولید کنندگان برق با اشاره به جلسات 
متعدد بخش خصوصی صنعت برق با مسئولین 
وزارت نیرو در طی ســالهای گذشــته گفت: سه 
ســال و نیم پیش به وزیر نیرو گفتیــم که اگر به 
مسئله سرمایه گذاری در بخش تولید و رفع موانع 
آن توجه نکند، دچار خاموشــی خواهیم شد و به 
آقای اردکانیان گفتیم شما ایران را در حالی ترک 
می کنید که کشــور دچار مشکل خاموشی شده 
اما ایشان توجهی نکرد و در حالی که در روزهای 
پایانی دولت هستیم، این شرایط برای تأمین برق 

کشور رخ داده است.
وی افزود: در کشــور ما هر چه به سوبسید وصل 
شود دچار مشکل می شود، اگر تعرفه برق افزایش 
پیدا می کرد مردم نسبت به مصرف توجه بیشتری 
داشتند و الزم است که این مسئله مورد بازبینی 

قرار گیرد.

همدان بیشترین و سیستان بلوچستان کمترین افزایش را تجربه کردند

رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠ 

زیان ۲میلیارد  دالری خاموشی ها به اقتصاد ایران در ۲ ماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۱۹ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۰۸ دالر و ۸۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۶۲ هزار و ۳۷۱ تومان است.

واکنش دالر  به اتفاقات افغانستان
عباس آرگون ، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

ناآرامی های افغانستان و سقوط دوگمرک مرزی ایران و افعانستان، روند تجارت با این کشور در مرزها را دچار خلل کرده است. این روند  مطمئنا بر بازار ارز ایران تاثیرگذار خواهد بود. حتی اگر این ناآرامی ها در کوتاه مدت تاثیر خود را بر بازار ارز ایران به 
دالیل مختلف نشان ندهد، در میان مدت و بلندمدت به دلیل حجم تجارت ایران و افغانستان تاثیرگذار است.در حال حاضر از حدود 3۴ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ایران، سهم افغانستان حدود 3-۴ میلیارد دالر است. قرابت های فرهنگی و سلیقه ای 
ایران و افغانستان نیز باعث شده این کشور بازار مناسبی برای تولیدات ایرانی باشد. افغانستان جزو شرکای عمده صادراتی ایران محسوب می شود و عالوه بر حجم تجارت ایران و افغانستان، این کشور به دلیل ترانزیت به سایر کشورها برای ایران حائز اهمیت 
است. بنابراین باید امیدوار باشیم تنش های سیاسی هر چه سریع تر حل و فصل شود. چرا که هر گونه تنش و ناآرامی بر بازارهای ایران تاثیرگذار خواهد بود.از طرفی از آنجایی که در حال حاضر احیای برجام در بالتکلیفی به سر می برد، تقاضای ارز در بازار 
کم است و همچنین عرضه ارز افزایش پیدا کرده است، تنش های سیاسی نتوانسته منجر به افزایش نرخ ارز شود و آثار روانی ناآرامی های افغانستان کمتر به بازار ارز ایران اصابت کرده است.   اما در هر صورت تحوالت افغانستان به عنوان یکی از مقاصد اصلی 
صادراتی ایران دیر یا زود تاثیر خود را بر بازار ارز ایران خواهد گذاشت.این تاثیرپذیری زمانی کمتر می شود که با احیای برجام، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و سهم افغانستان از تجارت ایران و سبد صادرات غیرنفتی ایران کمتر شود.  اما در شرایطی 

که به دلیل محدودیت های تحریمی، این کشور همچنان شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شود و احیای برجام نیز در بالتکلیفی به سر می برد، تجارت با این کشور اهمیت دارد و به نفع ایران است که تنش های سیاسی زودتر حل شود.
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سناریوهای تحقق کاهش تورم
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

مرکز رسمی اعالم آمار تورم بانک مرکزی است و تحلیل مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون باید برررسی شود که بر چه اساسی به این اعداد رسیده اند. تورم دلخواه رسیدن به این اعداد و حتی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است. معموال پس از رشد شدید قیمت ها، 
افزایش شدید نقدینگی به جهت ایجاد فاصله و کاهش التهابات در مقاطعی ممکن است تورم کمتر را محقق کند. البته در رشد اقتصادی هم این اتفاق قابل تحقق است. به دلیل عدم صادرات نفتی و کرونا، صادرات کشور به زیر 40 میلیارد  دالر می رسد و اگر اندکی افزایش در 
صادرات غیرنفتی و نفتی اتفاق بیفتد می تواند یک تا دو درصد بر تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد و رشد اقتصادی را هم شاهد باشیم. بدیهی است پس از رشدهای شدید یک تنفس کوتاه مدت در بخش های مختلف نمایان شود.با توجه به عبور از ابهام انتخابات، ابهامات مربوط 
به لغو تحریم ها همچنان باقی است و با افزایش احتمال برگزاری دور هفتم مذاکرات، شاهد افت دالر و با برهم خوردن گمانه زنی ها شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. بنابراین یکی از شروط افت تورم مربوط به نتایج مذاکرات است. البته همین گزینه روی میز بودن مذاکرات بر 
انتظارات تورمی موثر بوده و احتمال شوک قیمتی را کاهش می دهد. اما بحث دیگر مربوط به کسری بودجه 350 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی است که با نزدیکی به پایان سال دغدغه های دولت جدید فزونی خواهد یافت. عرضه اوراق به عنوان راه حل پیش پای دولت 
جدید و بر اساس برنامه بودجه عرضه اوراق خواهد بود. عرضه حدود 200 هزار میلیارد تومانی انواع اوراق شاید برای مقاطعی باعث جذب نقدینگی و کاهش تورم شود  اما بی تردید بخشی از اوراق، خود جهت تسویه اوراق قبلی و پرداخت سررسید سود اوراق قبلی خواهد بود 
که به جهت مصرف نقدینگی جذب شده توسط اوراق در بودجه عمومی و پرداخت حقوق هیچ تولید و ارزش افزوده ای ایجاد نخواهد کرد.این نوع فروش اوراق با فروش اوراق جهت طرح های عمرانی یا واحدهای تولیدی متفاوت است و به طور کلی افزایش نقدینگی همراه می 
شود. بنابراین در مقطع عرضه، امکان کاهش تورم برای مدت کوتاه متصور است اما چون پس از مدت محدودی این منابع توسط دولت هزینه می شود، خود دوباره به عنوان نقدینگی در سطح جامعه تورم زا خواهد بود.بنابراین پیش بینی تورم بدون لحاظ کردن سناریوهای 
پیش رو دقیق نخواهد بود و به نظر می رسد بخش های مختلف از جمله مسکن و خودرو که با کاهش توان خریداران مواجه هستند، شاهد رکود تورمی و با توجه به شرایط مختلف مستلزم اصالح قیمت زمانی قیمت خواهد بود. البته موضوع تصویب جزئیات قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه که کلیات آن در صحن علنی مصوب شده و همچنین اجرای مناسب این قانون در جهت جلوگیری از داللی در بخش مسکن، خودرو، طال و ارز نیز می تواند بر وضعیت بخشی از تورم که ناشی از التهاب و داللی است موثر باشد و بر ثبات و کاهش تورم کمک کند.

آمــار  مرکــز 
اطالعــات  و 
راهبردی وزارت 
و  کار  تعــاون، 
رفــاه اجتماعی 
پیش بینی کرد نرخ تورم تا پایان امســال به 
رقم 29.8 درصد کاهش یابد. یک کارشناس 
اقتصادی در رابطه بــا چگونگی تحقق تورم 
29.8 درصدی می گوید: مرکز رسمی اعالم 
آمار تورم بانک مرکزی است و تحلیل مرکز آمار 
و اطالعات راهبردی وزارت تعاون باید برررسی 
شود که بر چه اساسی به این اعداد رسیده اند. 
تورم دلخواه رسیدن به این اعداد و حتی تورم 

کمتر از نرخ سود بانکی است. معموال پس از 
رشد شدید قیمت ها، افزایش شدید نقدینگی 
به جهت ایجاد فاصلــه و کاهش التهابات در 
مقاطعی ممکن است تورم کمتر را محقق کند. 
حسین محمودی اصل افزود: یکی از شروط 
افت تــورم مربوط به نتایج مذاکرات اســت. 
البته همین گزینــه روی میز بودن مذاکرات 
بر انتظارات تورمی موثر بوده و احتمال شوک 
قیمتی را کاهش می دهد.در عصر حاضر، رفاه 
اجتماعی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین 
دغدغه های دولت ها و سیاستگذاران بوده است 
و همواره تالش کردند با تدوین سیاست های 
مختلف در راســتای افزایش رفاه اجتماعی 
گام بردارنــد. اما باید توجه داشــت که تورم 
با افزایش قیمت ها، برخالف سیاســت های 
فقرزدایی قدرت خرید مردم را کاهش می دهد 

و رفاه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.بررسی 
داده های آماری نشــان می دهــد که از دهه 
1380 تــا کنون نرخ تورم تــک رقمی فقط 
طی دو سال پیاپی 1395 و 1396 ثبت شده 
است.افزایش تورم در موج اول سال 1387 را 
می توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد 
کشور دانست. موج دوم در سال های 1390 
تا 1392 را باید بــه دور اول تحریم ها مرتبط 
دانســت. طبق آخرین داده های آماری نرخ 
تورم روستایی طی سال های 1387 تا 1392 
و نیز سال های 1395 تا 99 از نرخ تورم شهری 
پیشی گرفته که به نظر می رسد به دلیل وابسته 
بودن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در 
شرایط تورم خاص است و در نتیجه تاثیر تورم 
در ســال های مذکور بر خانوارهای روستایی 

بیشتر بوده است.

پیش بینی نرخ تورم كمتر از ۳0 درصد تا پایان سال 1400 امکان پذیر است؟

تورم مزمن در سال جدید
شایلی قرائی
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طبق قانون جدیــد مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات از طالی 
خام حذف شده و طالفروشان 
فقــط می تواننــد از اجرت و 
کارمزد مالیات دریافت کنند. 
در همین رابطه رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران می گوید: قانون حذف مالیات خرید از 
دی ماه سال جاری اجرایی خواهد شد. درست است که این 
قانون در حال حاضر به تصویب نهایی رسیده اما زیرساخت 
هایی برای اجرایی شدن آن الزم است که این قانون را از 
دوازدهم دی ماه الزم االجرا می کند. ابراهیم محمدولی 
افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این قانون رکود از بازار طال 
و جواهر خارج شــود و صنف طالفروشان پش از مدت ها 

رکود، به رونق برسد. 
طبق اعالم اتحادیه  صنف فروشندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و سکه تهران؛ مالیات برارزش افزوده "مالیات 
غیرمستقیمی" است که مصرف کننده )خریدار( آن را به 
همراه بهای خرید کاال یا خدمات می پردازد و دریافت کننده 
)فروشنده( موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه 
دولت واریز کند. قانون مالیات برارزش افزوده با اختیارات 
ناشی از ماده 85 قانون اساسی در 53 ماده و 47 تبصره در 
تاریخ هفدهم اردیبهشت 1387 در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی تصویب شــده  بود تا در مدت 
آزمایشی پنج سال از تاریخ 01/07/1387 به اجرا گذاشته 
شود. این قانون پس از پنج سال، ابتدای هر سال مجددا 

تمدید شد و تا 9 درصد افزایش یافت.
طبق ماده 26 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اصل 
طال معاف از مالیات و عوارض شده و زین پس واحد های 
طالفروشــی نمی توانند هنگام فروش طال به مشتریان، 
مالیات را نیز در فاکتورهایشان لحاظ کنند. گفته می شود، 
حســن روحانی رئیس جمهوری این قانون را 12 تیرماه 
ابالغ کرده است؛ براساس بخش مربوط به طال، جواهر و 

پالتین این قانون، اصل طال، جواهر و پالتین به کار رفته 
در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات 
و عوارض می باشد.ضمن اینکه، اجرت ساخت، حق العمل 
و سود فروشنده کاال های موضوع این بند مشمول مالیات 
و عوارض با نرخ 9 درصد می باشد.همچنین در بند 3 این 
بخش از قانون جدید مالیات برارزش افزوده آمده است که 
پس از راه اندازی سامانه مودیان، عرضه کنندگان کاال و 
خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و 
فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند.درج ارزش اصل 
طال، جواهر و پالتین، اجرت ســاخت، حق العمل و سود 
فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی 
اســت. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمــام یا برخی از 
معامالت در سامانه مذکور، مشمول جریمه ای معادل 9 
درصد ارزش اصل طال، جواهر و پالتین است که غیرقابل 
بخشودگی می باشد. این جریمه عالوه بر جریمه مذکور در 

بند ب ماده 36 این قانون است.
در پی تصویب حذف مالیات از اصل طــال و دریافت آن 
)مالیات( از سود و اجرت ساخت، دبیر هیات مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران ضمن شفاف سازی برای اجرایی شدن 
این مصوبه شــش ماه پس از تاریخ ابالغ رئیس جمهور، 
طبق اصل 123 قانون، از بازگشــت قیمت  ســکه و طال 
در بازارهای داخلی از مســیر صعودی شدن و طی مسیر 
کاهشی قیمت ها خبر داد. پس از چند سال از تالش برای 
حذف مالیات از اصل مبلغ طال، در نهایت این قانون مصوب 
شد و 9 درصد مالیات خرید طال دیگر تنها به سود و اجرت 
طال تعلق می گیرد و اصل طال از این مالیات معاف است. در 
حالی برخی اعالم کرده اند از این پس در صورت خرید طال 
بایستی دقت کرد تا واحدهای فروش مالیات 9 درصدی 
را بر روی قیمت اصلی طال حساب نکنند؛ نادر بذرافشان، 
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران شفاف سازی 
کرد که طبق اصل 123 قانون اساســی، پس از شش ماه 
از ابالغ مصوبه رئیس جمهور، قانــون معافیت اصل طال 
از مالیات اجرایی خواهد شد.به گفته وی، طی سال های 
گذشــته، حذف مالیات ارزش افــزوده در مجلس مورد 
بررسی قرار گرفته بود و تصویب شــده بود اما در شورای 

نگهبان ایراداتی به آن وارد شــده بود و مجدد به مجلس 
ارجاع شــده بود. اما در نهایت پس از تالش ها و پیگیری 
هیات مدیره  اتحادیه  صنف فروشندگان و سازندگان طال، 
جواهر، نقره و سکه تهران طی رایزنی ها و برگزاری جلسات 
کارشناسی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی این قانون 
12/04/1400 اصالح، تصویب و به دولت ابالغ شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح کرد: 
مهلت اجرای این قانون، شش ماه پس از تاریخ ابالغ خواهد 
بود و اینکه برخی اعالم کرده اند مالیات بر ارزش افزوده از 
اصل طال از این پس حذف خواهد شــد، اینگونه نیست و 
سوتفاهمی پیش آمده اســت؛ در حال حاضر تنها ابالغ و 
اعالم شده است و تا شش ماه آینده خرید طال، مالیات 9 
درصدی بر اساس قیمت کل محاسبه خواهد شد و حذف 
مالیات از اصل طال، با توجه به تاریخ ابالغ به دولت، شش 

ماه بعد و به عبارتی از 12/10/1400 اجرایی خواهد شد.
در همین رابطه رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران می 
گوید: قانون حذف مالیات خرید از دی ماه ســال جاری 
اجرایی خواهد شد. درست اســت که این قانون در حال 
حاضر به تصویب نهایی رسیده اما زیرساخت هایی برای 
اجرایی شدن آن الزم اســت که از قانون را از دی ماه الزم 
االجرا می کنــد. ابراهیم محمدولی افــزود: امیدواریم با 

اجرایی شــدن این قانون رکود از بازار طال و جواهر خارج 
شود و صنف طالفروشــان پش از مدت ها رکود، به رونق 

برسد.
محمدولی ادامه داد: بارها و بارها در طی ســالهای اخیر 
مذاکراتی برای حذف این قانون داشــته ایم که در نهایت 
این مصوبه به صورت رسمی تصویب شد. نمی بایست از 
خریداران طال مالیات دریافت شود چراکه تقاضا برای خرید 
را کاهش داده است. امروز مشتری زیادی در بازار طال وجود 
ندارد. البته دالیل مختلفی برای این اتفاق وجود دارد که 

یکی از آنها دریافت مالیات خرید طال بوده است
رئیــس اتحادیه طــال و جواهر تهــران اظهار داشــت: 
از زمان شــروع بیماری کرونا به دالیــل مختلف اعم از 
تعطیلی هــای مداوم، کاهــش قدرت خرید مــردم و... 
بازار طال بدون مشــتری مانــد. بســیاری از فعاالن این 
صنعت با شــغل خود خداحافظــی کردنــد و تعطیل 
 شــدند. این در حالی اســت که بقیه کســبه نیز فروش 
زیادی نداشته اند.به گفته محمدولی، این اتحادیه برای سر 
و سامان دادن به وضعیت صنف طال و جواهر با مسووالن 
بسیاری مذاکره و بحث و گفتگو داشــته است تا هم این 
صنف را از رکود و ورشکستگی نجات دهد و هم به اجرای 

ناقص این قانون رسیدگی کنند. 

دریافت مالیات از اصل طال حذف می شود

بازگشت مشتریان به بازار طال؟
مالیات بر ارزش افزوده تنها از سود و اجرت طال دریافت می شود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک مقام مســئول گفت: وزارت جهاد کشــاورزی از 
کارگروه تنظیم بازار درخواست کرد، تمامی سبوس 
استحصالی از گندم تا پایان سال جاری در سقف قیمت 
14000 ریالی و از طریق سامانه سبوس گندم عرضه 
شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم زارع با 
بیان این که بر اساس پیش بینی های انجام شده برای 
سال جاری، نیاز به نهاده های دامی اصلی شامل ذرت، 
جو و کنجاله ســویا به ترتیب 10 میلیون و 800 هزار 
تن، شــش میلیون و 700 هزار تن و چهار میلیون و 
500 هزار تن است، اظهار کرد: با توجه به برآورد تولید 
داخل، میزان نیاز وارداتی به کاالهای یاد شده به ترتیب 

9 میلیون و 300 هزار تن، دو میلیون و 400 هزار تن و 
چهار میلیون و 400 هزار تن و بر اساس درصد به ترتیب 
86، 36 و 98 درصد از کل نیاز می باشد.وی با اشاره به 
این که به سبب کاهش نزوالت جوی و بروز خشکسالی، 
عالوه بر کاهش تولید علوفه و سایر منابع خوراکی در 
مراتع، تولید محصوالت علوفه ای نیز درمزارع کاهش 
یافت، افزود: کاهش در عرضه و افزایش تقاضا موجب 
افزایش قیمت جو داخلی و سایر علوفه ها نظیر یونجه 
و کاه غالت شده اســت.زارع تصریح کرد: جو وارداتی 
کماکان با قیمت مصوب 18.000 ریال از طریق سامانه 

بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.

با شــیوع دور پنجم همه گیری کرونا، ســتاد ملی مقابله با 
کرونا و اتاق های اصناف ایران و تهران از ابالغ مصوباتی تازه، 
برای تعطیلی حداقل دوهفته ای مشاغل مشمول گروه 2 تا 
4 شغلی در تهران و سایر شــهر ها و شهرستان های قرمز، از 
یکشنبه هفته گذشته خبر دادند و تأکید کردند؛ بازرسان اتاق 
اصناف و وزارت بهداشت در قالب گشت های مشترک اعمال 
این محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی مرتبط را رصد و با 
واحد های صنفی متخلف برخورد خواهند کرد، اما مشاهدات 
میدانی از کم و کیف اجرای این مصوبات، تا پایان هفته گذشته، 
از اجرایی نشدن این مصوبات و تأکید فعاالن صنفی بر بازبودن 
کسب وکارشان، حکایت دارد.با شیوع دور پنجم همه گیری 
کرونا، ســتاد ملی مقابله با کرونا و اتاق های اصناف ایران و 
تهران از ابالغ مصوباتی تازه، برای تعطیلی حداقل دوهفته ای 
مشاغل مشمول گروه 2تا4 شغلی در تهران و سایر شهرها و 
شهرستان های قرمز، از یکشنبه هفته گذشته خبر دادند و 
تأکید کردند؛ بازرسان اتاق اصناف و وزارت بهداشت در قالب 
گشت های مشترک اعمال این محدودیت ها و پروتکل های 
بهداشتی مرتبط را رصد و با واحدهای صنفی متخلف برخورد 
خواهند کرد، اما مشاهدات میدانی از کم و کیف اجرای این 
مصوبات، تا پایان هفته گذشته، از اجرایی نشدن این مصوبات 
و تأکید فعاالن صنفی بر بازبودن کسب وکارشان، حکایت دارد.

مسئوالن صنفی و کاسبانی که کرده اند، اغلب می گویند؛ رکود 
شدید کسب وکارها و کاهش قدرت خرید، موجب شده حاشیه 
سود صنوف به حداقل ممکن کاهش یابد، در نتیجه فعاالن 
صنفی که در 17 ماه گذشته 4دور تعطیلی کسب وکارشان 
را، در کنار محقق نشدن بســته های حمایتی دولت، شاهد 
بوده اند، دیگر عمال در دور پنجم نمی توانند محدودیت های 
اعالم شــده را اعمال کنند.برخی کسبه و مالکان واحدهای 
صنفی در خیابان ولیعصر، میدان منیریه، پاساژ ونک و بازار 
 تهران تأکید کردند؛ این بار حاضرند حتی با پرداخت جریمه به 
عنوان هزینه باال بودن کرکره مغازه هایشان، به فعالیت خود 
ادامه دهند زیرا تعطیلی کسب وکارشــان دیگر امکان پذیر 
نیســت.مقاومت اصناف در مقابل اجــرای ممنوعیت ها و 
محدودیت های دور پنجم شیوع کرونا در شرایطی است که 
پیش از این نیز قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران 
ضمن گالیه از تحمیل بار مقابله با همه گیری کرونا بر دوش 
اصناف و برخورد تبعیض آمیز مسئوالن با نحوه فعالیت مشاغل 
مختلف، در نامه ای به انوشیروان محسنی بندپی، استاندارد 
تهران اعالم کرده بود امکان نافرمانی و اعتراضات اجتماعی 
صنوف، به دلیــل اصرار بر تعطیلی کسب وکارشــان در دور 

جدید، وجود دارد.همزمان برخی صنوف مانند اتحادیه طال 
و جواهر نیز از برخورد تبعیض آمیز در اجرای ابالغیه ســتاد 
ملی کرونا خبــر داده و از آن گالیه کرده اند.گزارش از اجرای 
دور تازه تعطیلی مشاغل و کسب وکارها در کالنشهر تهران در 
مناطقی مانند؛ میدان ونک، خیابان ولیعصر، میدان منیریه، 
بازار بزرگ تهران و میدان صادقیــه از بازبودن کرکره همه 
مشاغل ممنوعه مشمول گروه 2تا4 شغلی در کنار مشاغل 
گروه یک تا پایان هفته گذشته حکایت دارد.با وجود مراجعه 
بازرســان به برخی مراکز خرید و پاساژها در مناطق شمالی 
شهر تهران مانند پاساژ ونک و تأکید بر ضرورت تعطیلی محل 
کسب وکارها، فعاالن صنفی از پذیرش و اجرای این مصوبات 
خودداری می کنند و بر تداوم فعالیت به دلیل شرایط نامساعد 
اقتصادی و ضرر و زیان ناشی از اجرای 4دور محدودیت های 
کرونایی اصرار دارند.این گزارش حاکی است: این روزها کرکره 
اغلب مغازه ها، از واحدهای فروش پوشــاک و کیف و کفش 
گرفته تا اغلب رستوران ها، اغذیه فروشی ها، فست فود ها در 
مناطق پررفت وآمدی نظیر ونک و حوالی خیابان ستارخان و 
میدان صادقیه باالست.حتی برخی صنوف که کاالهای لوکس 
مانند لوازم جانبی خودرو، اعم از ضبط، باند، روکش و رینگ 
را عرضه می کنند به فعالیت خود، فارغ از هرگونه ممنوعیت و 
محدودیت مصوب، ادامه می دهند. این روند در طول مسیر 
شمال به جنوب خیابان ولیعصر از میدان تجریش تا میدان 
ولیعصر، منیریه، خیابان 15خرداد و بــازار بزرگ تهران نیز 
مشاهده می شــود.برخی فعاالن صنفی مشمول گروه 2تا4 
شــغلی با بیان اینکه دیگر قادر به ادامه تعطیلی کسب وکار 
خود در شرایط رکود بازار نیســتند، اعالم کردند اصناف در 
دور تازه تعطیلی مشاغل چاره ای جز ادامه فعالیت و بازبودن 
مغازه هایشان ندارند.یک فروشــنده پوشاک باالتر از میدان 
ولیعصر در مورد علت تعطیل نکردن مغازه خود، با وجود صدور 
ابالغیه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: صنف پوشاک 
ازجمله صنوف آسیب پذیری اســت که به ناحق در فهرست 
گروه2 شــغلی قرار گرفته، فعاالن این صنف بازار شب عید 
امسال را به دلیل تعطیلی مشاغل از دست دادند، در نتیجه 
بسیاری از کاسبان حوزه پوشاک یا تغییر شغل داده اند یا اینکه 
با زیان و بدهی دست و پنجه نرم می کنند.ناصر اکرمی، افزود: 
اغلب سیاستگذاران از کم و کیف فعالیت صنوف در شرایط 
رکود بازار اطالعی ندارند، بسیاری از واحدهای صنفی فروش 
پوشاک به دلیل افت شدید فروش در طول روز حتی قادر به 
تامین هزینه حامل های انرژی، اجاره بهای مغازه وحقوق و 

دستمزد کارگرانشان نیستند.

كركره های باز مشاغل از شمال تا جنوب تهران

اصنافزیربارتعطیلیکسبوکارهانرفتهاند

وزارتجهادخواستارعرضهسبوسبهنرخمصوبتاآخرسالشد
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مایکروسافت به كارمندانش پاداش كرونایی 1500 دالری می دهد
شرکت مایکروسافت به کارکنان خود اطالع داده که به آنها پاداشی 1500 دالری به 
علت شیوع ویروس کرونا پرداخت می کند.به گزارش پی سی مگ، البته اعالم این 
خبر بدان معنا نیست که تمامی افرادی که با مایکروسافت همکاری دارند پاداش 
یادشده را دریافت کنند. کاتلین هوگان رئیس اداره کارکنان مایکروسافت با ارسال 
یادداشتی داخلی برای کارکنان این شرکت تصریح کرده که پاداش 1500 دالری 
یک بار پرداخت می شود و با توجه به شرایط سخت سال مالی گذشته برای کارکنان 
این شرکت درنظر گرفته شده است. اما این مبلغ برای همه نیست. به عنوان مثال 
این پاداش به کارکنان برخی سایت ها و خدمات وابسته به مایکروسافت که قبال 
توسط آن خریداری شده، پرداخت نمی شود. از جمله این سایت ها و سرویس ها 
می توان به لینکد این، گیت هاب و زنی مکس اشاره کرد. رقم کل این پاداش 200 
میلیون دالر خواهد بود. پرداخت این رقم از سوی مایکروسافت نشانه ای از نزدیک 
شدن به پایان عصر شیوع ویروس کرونا دانسته شده و به نظر می رسد مایکروسافت 
قصد دارد به تدریج کارکنان خود را به محل های کار خود بازگرداند. مایکروسافت 
سال قبل با دورکاری همیشگی برخی کارکنان خود موافقت کرد. اما انتظار نمی 

رود تا شهریور ماه ادارات خود را به طور کامل بازگشایی کند.

بهترین كیفیت برای ارســال تصاویر و ویدیوها به 
واتس اپ اضافه می شود

واتس اپ سرگرم کار روی تنظیماتی اســت که به کاربران اجازه می دهد تصاویر و 
ویدیوها را با بهترین کیفیت به مخاطبانشان ارسال کنند.تنظیمات "بهترین کیفیت" 
احتماال در نسخه آینده واتس اپ در کنار گزینه های "اتو" و "دیتا سیور" عرضه می 
شود و به کاربر امکان می دهد کیفیت رسانه ای که به مخاطبانش ارسال می کند را در 
بخش "ذخیره سازی و دیتا" تنظیم کند. در حال حاضر چنین بخشی در هیچ کدام 
از نسخه های واتس اپ وجود ندارد. با عرضه این قابلیت، کاربران بین این که تصاویر و 
ویدیوها را فشرده کرده و در فضای اطالعاتشان ذخیره کنند یا آنها را در بهترین کیفیت 
ممکن ارسال کنند یا به واتس اپ اجازه دهند به طور اتوماتیک سطح بهینه برای فشرده 
سازی فایلها را انتخاب کند باالخره حق انتخاب پیدا خواهند کرد. این تنظیمات در 
به روزرسانی واتس اپ که به برنامه بتای گوگل پلی ارسال شده و توسط وب سایت 
WABetaInfo مشاهده شده، موجود است. این گزینه احتماال برای نسخه عمومی 
اندروید این اپلیکیشن عرضه خواهد شد اما زمان آن مشخص نیست. همچنین گزینه 
بهبود بیشتر کیفیت تصاویر به نســخه iOS هم خواهد آمد زیرا واتس اپ معموال 
قابلیتهای مشابه را برای همه نسخه های اپلیکیشن خود عرضه می کند. بر اساس 
گزارش تِک کرانچ، این خبر خوبی برای کاربرانی است که به دلیل کاهش کیفیت، از 
اپلیکیشنهای پیام رسان در iOS یا اندروید برای ارسال تصاویر و ویدیوهای مورد عالقه 
شان استفاده نمی کنند. اپل مسیج کیفیت تصویر اصلی را در بیشتر اوقات حفظ می 

کند. در این بین قابلیت پشتیبانی همزمان واتس اپ از چند دستگاه هم در راه است.
 

تالش برای ارزش بازار 2.5 تریلیون دالر
سهام اپل با عبور از مرز 145 دالر ركوردشکنی كرد

ارزش سهام اپل که چهارشنبه به 1۴۴.5۷ دالر رسیده بود و به رکورد تاریخی 1۴5.0۹ 
دالر نزدیک شده بود، حاال به 1۴5.11 دالر رسیده و یک رکورد تاریخی را ثبت کرده 
است. اپل در ماه های آینده از آیفون های جدید رونمایی می کند که انتظار می رود با 
استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شود. همین موضوع باعث افزایش ارزش 
سهام این غول کوپرتینویی شده و ارزش سهامش به باالی 1۴5 دالر رسیده است. 
ارزش بازار این کمپانی نیز از 2.۴ تریلیون دالر فراتر رفته و در نزدیکی 2.5 تریلیون 
دالر قرار دارد. به گفته یکی از سرمایه گذاران، وضعیت اپل در ماه گذشته میالدی 
بهبود پیدا کرده: »اپل طی یک ماه گذشته وضعیتش تغییر کرده و در کوتاه مدت، 
چشم انداز تجاری آن بسیار خوب به نظر می رسد.«ارزش سهام اپل تا به اینجای سال 
رشد نزدیک به ۹ درصدی را تجربه کرده و انتظار می رود در ادامه سال این رشد دو 
رقمی شود. سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش های مالی و البته معرفی آیفون های 
جدید هستند. اپل با افزایش ارزش سهامش، به سرعت به ارزش بازار 2.5 تریلیون دالر 
نزدیک می شود و فاصله اش را با مایکروسافت که اخیرا ارزش بازارش به 2 تریلیون دالر 
رسیده، افزایش می دهد. انتظار می رود ارزش بازار کوپرتینویی ها سال آینده میالدی 
به ۳ تریلیون برسد.طبق گزارش ها، تحلیلگران انتظار دارند که اپل در فصل سوم سال 
مالی 2021 به درآمد ۷2.۹ میلیارد دالری دســت پیدا کند که 22 درصد بیشتر از 
درآمد 5۹.۷ میلیارد دالری آن در فصل سوم 2020 است. بانک جی پی مورگان چند 
روز پیش در گزارشی اعالم کرد که فروش آیفون 1۳ از نسل قبلی پیشی می گیرد و 
اپل می تواند در سال مالی 2022، 22۶ میلیون آیفون بفروشد که باالتر از پیش بینی و 
انتظار سرمایه گذاران محسوب می شود. با توجه به فروش 100 میلیونی سری آیفون 
12، چندان دور از انتظار نیست. همین افزایش فروش احتمالی باعث شده جی پی 

مورگان منتظر رسیدن ارزش سهام اپل به 1۶5 تا 1۷0 دالر باشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکــزی از فعالیت ۶2 مرکز نوآوری 
فناوری مالی خبر داد

تالش برای ایجاد تنوع در ابزارهای پرداخت
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص مراکز نــوآوری ایران در حوزه  
پولی و بانکی به ارائه آماری پرداخت و گفت: » 2۶ مرکز نوآوری فناوری های مالی در 
ایران وجود دارد و ۸۷ درصد از موسسات مالی و اعتباری ایران دارای مرکز نوآوری 
مالی هستند.« تدوین مقررات در زمینه نئوبانک ها یکی از جریان های مهم در حوزه 
فناوری های مالی است. این موضوع با هدف زمینه سازی ظهور نئوبانک ها به همراه 
یکپارچه سازی خدمات بانکی با سایر حوزه ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و 
به نظر می رسد این نهاد پولی و بانکی کشور برنامه هایی در این حوزه تدوین کرده که با 
توجه به این برنامه، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در وبیناری تخصصی درباره 
آن توضیح داد. مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در وبینار 
تخصصی، تأمین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه، نقش فین تک ها، ابزار های 
مالی و نهادها، که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوری ریاست جمهوری با همکاری 
دانشگاه توکای ژاپن و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه های بین المللی برگزار شد 
گفت: »شناخت اکوسیستم فین تک کشور و ارتباط با بازیگران آن در کنار حمایت از 

همه بخش های اکوسیستم نوآورانه هدفی بسیار مهم قابل توجه است.«
او در این ســمینار به مروری بر رویکرد های بانک مرکزی در توســعه فناوری مالی 
اشــاره کرد و گفت: »در ایران ۹2 درصد از جمعیت باالی 15 ســال، دارای حساب 
بانکی هستند که در این خصوص جزء کشور های برتر هستیم. بخش قابل توجهی از 
سرویس ها نیز به واسطه حدود 120 میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می شود و 
ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس دهی است.«محرمیان به عنوان 
یکی از سخنرانان اصلی این وبینار، با بیان اینکه سرانه پایانه های فروش در ایران به 
ازای هر ۸0 نفر یک پایانه است، افزود: »در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی 
2.۳۳ درصد است که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری 
الکترونیک دارد.« به گفته او: »در حوزه زیرســاخت ارتباطی با فناوران، می توان به 
استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه 
پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه جانبه بــر پرداخت های کارت به کارت 
اشاره کرد. محرمیان اضافه کرد: »راه اندازی کیف پول الکترونیکی نیز یکی دیگر از 
پروژه های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است ضمن اینکه تدوین مقررات کیف 
پول الکترونیکی با هدف افزایش تنوع ابزار های پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور 

بازیگران جدید در این خصوص انجام شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.«

اخبار

تیک تاک محتوای ناقض قوانین را به طور خودکار حذف می کند
تیک تاک قصد دارد برای رصد و حذف محتوای خالف قوانینش از روش های خودکار بیشتری استفاده کند.همچنین در صورتیکه کاربری قوانین را به طور مداوم نقض کند، احتماال 

حساب وی به طور دائم حذف شود.اپلیکیشن تیک تاک روز گذشته اعالم کرد از روش های اتوماسیون بیشتری برای حذف ویدئو های خالف قوانین در پلتفرمش استفاده می کند.در حال 
حاضر ابزارهای مختلف ویدئوهای آپلود شده در این پلتفرم را بررسی می کنند تا هرگونه نقض احتمالی قوانین ردیابی و نشانه گذاری شود. در مرحله بعد یکی از اعضای تیم ایمنی تیک 

تاک ویدئو را بررسی می کند. در صورت شناسایی تخلف در محتوا، ویدئو حذف و به کاربر اطالع رسانی می شود.

بررســی های آماری نشان 
می دهد تعداد کاربران کیف 
پول های دیجیتال احتماال 
تا پایان سال 2025 با رشد 
۷۴ درصدی به ۴.۸ میلیارد 
کاربر خواهد رسید. تا آن زمان از هر دو نفر، یک نفر از 
خدمات مربوط به کیف دیجیتال استفاده خواهند کرد. 
در این بین ظاهرا آسیای شرقی بیشترین میزان رشد 

را تجربه می کند.
طبق گزارش جدیدی از شرکت خدمات مالی آمریکایی 
بوکو، به نظر می رسد تعداد کیف پول های دیجیتالی که 
ساالنه بیش از یک میلیون دالر معامالت انجام می دهند، 
بین سال های 2020 تا 2025 حدود 2۷ درصد افزایش 
یابد. تا پایان سال 2020 میالدی، 2.۸ میلیارد کیف پول 
دیجیتال فعال بوده که این موضوع یک مزیت آشــکار 
برای بازرگانان محسوب می شود اما اکنون پیش بینی 
می شود که این رقم تقریبا ۷۴ درصد افزایش می یابد و 

در پایان سال 2025 به ۴.۸ میلیارد می رسد.
طبق اطالعات ارائه شده در این گزارش، جنوب شرقی 
آسیا، آمریکای التین، آفریقا و خاورمیانه بازارهای اصلی 
هستند که کیف پول های دیجیتال در آن ها رشد خوبی 
خواهد داشت و بسیاری از مصرف کنندگان این مناطق 
جهان برای پرداخت های خود از گزینه های دیجیتال 
راحت تر اســتفاده می کنند.انتظار می رود که فقط در 
جنوب شرقی آسیا، اســتفاده از کیف پول دیجیتال 
در بین ســال های 2020 تا 2025 حدود ۳11 درصد 
رشد داشته باشــد. در همین حال خاور دور و چین با 
1.۳۴ میلیارد کاربر در سال 2020 بزرگترین منطقه در 

جهان محسوب می شود که در آن از کیف پول دیجیتال 
استفاده می کنند.

در اروپای غربی و آمریکای شمالی ظاهرا شرایط متفاوت 
است و این کیف پول ها بســیار کم مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. انتظار می رود تا سال 2025 میالدی 
اروپای غربی رشد ۶5 درصدی و آمریکای شمالی 50 
درصد رشد داشته باشــد. البته انگلستان رشد بسیار 
خوبی در مورد استفاده از آن ها داشته که به نظر می رسد 
همه گیری ویروس کرونا و عدم اطمینان به استفاده از 

پول نقد نیز به این شرایط دامن زده است.
امروزه شاهد دو نوع مختلف از کیف پول های دیجیتال 
در سراسر جهان هستیم. مورد اول کیف های دیجیتال 
مبتنی بر کارت مانند »اپل پی« و »گوگل پی« است 
که کاربران با اســتفاده از کارت هــای خود می توانند 
پرداخت مــورد نظر را انجام دهند. مــورد دیگر کیف 
پول های دیجیتال با ارزش ذخیره شده مانند »علی پی« 
و »گرب پی« است که این امکان را در اختیار مشتریان 
قرار می دهد که با پول نقد خــود معامالت دیجیتال 

انجام دهند.
کیف پول دیجیتال نســخه ی الکترونیکی کیف پول 
فیزیکی است. جایی برای نگه داشتن بخش مشخصی 
از دارایی های شما که مقدار آن را شما به میل خود و با 
توجه به نیازتان تعیین می کنید. کیف پول دیجیتال 
می تواند بخشی از یک اپلیکیشن پرداخت آنالین باشد 
که فضایی روی یک ســرور ابری  را برای نگه داشتن 
اطالعات کارت و موجودی، به شما اختصاص می دهد. 
شما به کمک سامانه های امنیتی بخشی از اعتبار بانکی 
خود را به این فضا منتقــل می کنید و هر زمان که نیاز 
باشد، از محل آن برای خریدهای آنالین و پرداخت های 
الکترونیکی تان بهره می برید. برای مثال شما تصمیم 
می گیرید مبلغ 500 هزار تومــان از موجودی کارت 

بانکی تان را به کیف پول دیجیتال تان منتقل کنید )به 
این کار شارژ کردن کیف پول می گویند( و بعد در هر بار 
خرید یا پرداخت بخشی از آن را بدون نیاز به وارد کردن 
اطالعات کارت و حساب بانکی به مقصد مورد نظرتان 

انتقال دهید.
در حقیقت شما یک بار با رعایت اصول امنیتی اطالعات 
مربوط به کارت و حساب بانکی تان را روی فضایی که 
اپلیکیشن در اختیارتان قرار می دهد ذخیره می کنید و 
سپس به مرور در هر بار استفاده، موجودی آن را به کار 
می برید. اما این به معنی سهل انگاری در مورد امنیت 
این کیف پول نیست. شما باید از همه ی امکانات موجود 
برای باالتر بردن امنیت و ســخت تر شدن دست رسی 
دیگران به کیف پول تان استفاده کنید. اگر کیف پول در 
هر بار استفاده اطالعات کارت بانکی را از من نمی خواهد، 

پس چه طور امنیت پرداخت ها را تضمین می کند؟
یکی از مهم تریــن ویژگی های یک کیــف پول قابل 

اطمینان، تامین امنیت داده هــا و دارایی های کاربران 
است. درست اســت که کیف پول اطالعات کارت ها و 
حساب های شــما را ذخیره می کند، اما این اطالعات 
هرگز در اختیار فروشــنده یا مقصــد تراکنش قرار 
نمی گیرد. افزون بر آن شــما می توانید با مجهز کردن 
جزییات ورود به عناصر بیومتریک همچون اثر انگشت، 
شناسایی مردمک یا تشخیص چهره،  دست رسی افراد 
دیگر را به کیف پول دیجیتال تــان غیرممکن کنید. 
یک کیف پول امن، برای باقی ماندن در عرصه رقابت  
تنگاتنگ فناوری های جدید، همه ی قوای فنی و علمی 
خود را برای باال بردن امنیت و حفاظت از اطالعات مالی 
و شخصی شما در مقابل دست بردها و کالهبرداری ها 
به کار می گیرد تا به کمک آن، اعتبار و بقای حرفه ای 
خود را تامین کند. پس اگر در انتخاب تامین کننده ی 
خدمات تان دقت کافــی را به کار برده ایــد، از امنیت 

پرداخت ها خاطرجمع باشید.

نیمی از جمعیت جهان تا سال 2025 احتماال از كیف پول های دیجیتال استفاده می كنند

افزایش ۴.۸ میلیاردی کاربران کیف پول دیجیتال 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 
از اجرای طرح کارآفرینی در 10 اســتان محروم 
کشــور خبر داد و گفت: تاکنون ایــن طرح در ۷ 
استان اجرایی شــده اســت. دکتر کوروش پرند 
اظهار کرد: ما توانستیم با همکاری دانشگاه شهید 
بهشــتی، وزارت کار، صندوق جمعیت ســازمان 
ملل، وزارت ورزش و جوانان و جهاد دانشــگاهی 
برای بکارگیری ایده ها در مناطق محروم طرحی 

را اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف اشتغال پذیری 

در 10 استان محروم کشــور در حال انجام است، 
گفت: به واســطه این طرح، بســته های آموزشی 
و محتواهایــی تولیــد شــده اســت؛ همچنین 
کارگاه های آنالینــی در مناطق محــروم برگزار 
می شود که از این بســته های تولید شده استفاده 
می شــود. وی ادامه داد: بدین واســطه می توان 

سرپرست های خانوار و افرادی که پتانسیل انجام 
کاری را دارند را حمایت کرد تا بتوانند با استفاده 
 از ظرفیت های خود یک کســب و کار برای خود 

داشته باشند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 
با اشــاره به این مناطق محروم گفت: لرســتان، 

کهگیلویــه و بویراحمد، کرمانشــاه، قــم، ایالم، 
هرمزگان، خراسان شــمالی از جمله استان هایی 
هســتند که در فاز اول کارگاه هایــی را برای آنها 

برگزار کردیم.
به گفته وی، این طرح برای بقیه اســتان ها در فاز 
بعدی انجام می شود.پرند افزود: در فاز اولیه ۶00 
نفر در 5 استان محروم را مد نظر قرار دادیم؛ این 
افراد شــامل سرپرســت های خانوار و افرادی که 
پتانسیل انجام کار دارند می شود و قرار است این 

تعداد تحت آموزش قرار گیرند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اجرای طرح 
رجیستری برای تبلت ها و سایر موبایل واره ها، موجب 
تغییر قیمت این کاال ها نمی شــود، اما خدمات پس 
از فروش آن ها را بهبــود خواهد داد. امیر اســحاقی 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشــاره به اجرای 
مرحله دوم طرح رجیستری برای سایر وسایل دارای 
ســیم کارت )موبایل واره ها( گفت: چند روزی اســت 
که فــاز اول و دوم اجرای این طرح برای ســاعت های 
هوشمند و سایر دستگاه های متفرقه دارای سیم کارت ، 
اجرایی شده است و فاز سوم آن که مربوط به تبلت ها 
می شود، اوایل مردادماه اجرایی خواهد شد. بررسی ها 
نشان می دهد که بازار تبلت ساالنه به 2 الی 2.۴ میلیون 
دستگاه جدید نیاز دارد که ارزش آن حدود ۳00 میلیون 

دالر ارزیابی می شود.
اســحاقی در خصوص همکاری دستگاه های مختلف 
برای اجرای طرح رجیستری موبایل واره ها، گفت: هفته 
گذشته جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های ذی صالح 
در حوزه طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز برگزار شد که خوشبختانه در این جلسه تمامی 

مشکالت اجرایی این طرح بررســی و برای حل آن ها 
تصمیم گیری شد.

همکاری دستگاه ها برای اجرای بهتر مرحله 
دوم طرح رجیستری

وی افزود: اخیراً با همکاری وزارت صمت یکی از گره های 
مهم در عرصه واردات قانونی تبلت برطرف شد. چرا که 
پیش از این تنها افرادی می توانستند ثبت سفارش تبلت 
کنند که ســابقه واردات این کاال را داشته باشند. این 
مسئله به علت اینکه ۹5 درصد از بازار تبلت سهم قاچاق 
اســت منطقی نبوده و به طور کلی رقابت در واردات 
قانونی تبلت را از بین می برد. اما با تغییرات اعمال شده 
واردکنندگان جدید نیز می توانند برای واردات تبلت 

اقدام به ثبت سفارش کنند.
اسحاقی با اشاره به مســئله تخصیص ارز برای واردات 

تبلت ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 100 میلیون 
دالر ثبت ســفارش برای واردات تبلت صورت گرفته 
است که بانک مرکزی به بازرگانان قول داده تا ارز الزم 
برای واردات این سفارش ها در زمان مناسب تخصیص 
یابد. اگر فرآیند تخصیص ارز به طور منظم ادامه یابد تا 
۳ هفته آینده تعداد زیادی تبلت وارد کشور خواهد شد 
و دیگر نگرانی  در خصوص کسری این کاال وجود ندارد.

اجرای طرح رجیستری قیمت تبلت ها را 
افزایش نخواهد داد

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیــان این که ادعای 
افزایش قیمت پس از اجرای طرح رجیستری نادرست است، 
گفت: اگر فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز تا هفته آینده 
به صورت عادی انجام شود، مشکلی از بابت گران شدن کاال 
نخواهیم داشت. چرا که ارز کاالی قاچاق از بازار آزاد 25 هزار 

تومان و ارز تخصیص یافته به کاالی وارداتی قانونی حدود 
22 هزار تومان است و این موضوع موجب رقابت پذیر شدن 
بازار تبلت خواهد شد و افزایش قیمتی هم رخ نخواهد داد. 
اسحاقی افزود: همچنین تجهیزات وارداتی مانند تبلت بر 
اساس قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان دارای یک 
ضابطه و حاشیه سود مشخص است و به دلیل فراهم بودن 
امکان رصد این بازار، احتمال افزایش قیمت تنها با افزایش 

نرخ دالر امکان پذیر خواهد بود.

به خطر افتادن سالمتی مردم با استفاده از 
تبلت قاچاق

وی با اشاره به مزایای طرح رجیستری برای مردم اظهار 
داشت: هر کاالی الکترونیکی که به صورت قاچاق وارد 
کشور می شود، اثرات مخرب و مضر آن پایش نشده و 
آزمایش های الزم در مورد میزان پرتو های آن ها انجام 
نمی شود و سالمت مردم خصوصاً کودکان، افراد مسن 
و زنان باردار به خطر می افتد. اما در صورت اجرای طرج 
رجیستری انجام آزمایشات برای میزان اشعه تجهیزات 

ضروری خواهد بود.

رئیس پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی:

طرح کارآفرینی در ۱۰ استان محروم اجرا می شود

صنعت زیرساخت ارتباطی کشــور برای توسعه پایدار 
ارتباطات، در حوزه محصوالت کلیدی مانند فیبر نوری، 
شــرکت های دانش بنیان را جایگزیــن وارد کنندگان 
قدیمی خواهد کرد. فیبر نوری رشــته باریک و بلندی 
از یک ماده شفاف مثل شیشــه یا پالستیک است که 
می تواند نوری را که از یک ســر به آن وارد شده، از سر 

دیگر خارج کند.
فیبر نوری دارای پهنای باند بســیار باالتر از کابل های 
معمولی اســت و با آن می توان داده های تصویر، صوت 
و داده های دیگر را به راحتی با پهنــای باند باال تا 100 
گیگابیت بر ثانیه و باالتر انتقــال داد.امروزه مخابرات 
نوری، به دلیل پهنای باند وسیع تر در مقایسه با کابل های 
مسی، و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای 
از مهم ترین ابزار انتقال اطالعات محسوب می شود.در 
ایران در اوایل دهه ۶0، فعالیت های پژوهشی در زمینه 
فیبر نوری، برپایی مجتمع تولیــد فیبر نوری در پونک 

تهران را در پی داشت.
در ســال 1۳۶۷، کارخانه تولید فیبر نــوری در یزد به 
بهره برداری رسید. عمالً در سال 1۳۷۳ تولید فیبر نوری 
با ظرفیت 50٬000 کیلومتر در سال در ایران آغاز شد.با 
توجه به اهمیت این محصول در توسعه زیرساخت های 
کلیدی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از همان ابتدا پلی منســجم میان صنعت و کارفرمایان 
بزرگ این حوزه و شرکت های نوآور، خالق و دانش بنیان 
ایجاد کرد تا پاسخگویی نیازهای فناورانه این محصول 

باشند.

فیبر نوری در مقایسه با سایر بسترهای ارتباطی از مزایای 
فراوانی برخوردار است، از جمله این مزایا می توان به ابعاد 
و وزن کوچکتر، پهنای باند بسیار باالتر، قیمت پایین تر، 
افت کمتر، عدم تداخل، مصرف انرژی کمتر، پایداری 

باالتر و مانند آن، اشاره کرد.
با توجه به تحوالت سریع دنیای ارتباطات در جهت گذر 
انتقال اطالعات از شبکه های مسی به سمت شبکه های 
فیبر نوری از یک سو و کاربردهای روز افزون و زیر ساختی 
فیبر نوری در صنایع مختلف کشور مانند مخابرات، برق، 
نفت و گاز و پزشکی از سوی دیگر، بومی سازی تولید تار 
نوری می تواند موجب شود کل فرآیند تولید انواع مختلف 

کابل های فیبر نوری در داخل کشور بومی شود.
در حال حاضر یکی از وابســتگی های کلیدی کشور در 
بسیاری از حوزه های ارتباطی و صنایع ذکر شده، تولید تار 
نوری است. در حالی که با اعمال تحریم ها و بروز نوسانات 
ارزی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کابل های فیبر 
نوری دچار مشکل شدهاند. شرکت های دانش بنیان به 

میدان آمده اند تا این کمبود را جبران کنند.
در این راستا شرکت توانیر در نظر دارد از طریق یکی از 
شرکت های زیرمجموعه نسبت به خرید تار فیبر نوری 
ساخته شــده توســط متخصصین داخلی اقدام کند.
عالقه مندان تا ۳1 تیرماه 1۴00 فرصت دارند تا طرحهای 
خود ارسال کنند.عالقه مندان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به وبسایت مرکز و موسسات شرکت های 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مراجعه کنند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت های 
دانش بنیان را پس از تولید فنــی و در مرحله طراحی 
ظاهری و بسته بندی فنی و چاپ نیز همراهی می کند. 
محصوالت ایران ســاخت عموماً به دلیــل طراحی و 
بسته بندی ضعیفی که دارند، علیرغم برتری های فنی 
قابل توجه، در رقابت با نمونه های مشابه خارجی، گاهی 
عملکرد خوبی ندارند. وقتی مشــتری می بیند که یک 
محصول بسته بندی و طراحی ضعیفی دارد، مشتری از 
آن استقبال نمی کند.برای حل این موضوع معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری یک بسته حمایتی تدوین 
کرده است.  برای بهبود طراحی صنعتی و بسته بندی 
محصوالت دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری 50 درصد از هزینه هــای طراحی صنعتی و 
بسته بندی محصوالت دانش بنیان را به صورت بالعوض 

تا سقف 150 میلیون ریال حمایت می کند.
مقوله طراحی صنعتی و ساخت قالب با تاثیر در کیفیت، 
عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته بندی 
محصــوالت می تواند نقــش مهمی در جلــب رضایت 
مصرف کنندگان و بازاریابی محصول ایفا کند و از همین 
رو، طراحی صنعتی و بسته بندی دارای جایگاه مهمی در 
بازاریابی و توسعه بازار محصوالت است از این رو معاونت در 
تالش است تا شرکت های خالق و دانش بنیان را ترغیب 
کند تا بر روی طراحی محصوالت خود بیشتر کار کنند.
محصوالت و تجهیزات تولید داخل عموماً به دلیل طراحی 
صنعتی و بسته بندی ضعیف با وجود مزیت های فنی و 
قیمتی، در ترغیب مشتریان و رقابت با محصوالت خارجی 

مشابه عملکرد مناسبی ندارند. در همین راستا بخشی از 
هزینه های طراحی صنعتی با هدف توسعه بازار محصوالت 
دانش بنیــان حمایت می شــود.غیر از طراحی صنعتی 
محصول، طراحی بسته بندی نیز حمایت می شود. توجه 
شود که ساخت و چاپ کارتن بسته بندی رایج محصوالت 
حمایت نمی شود بلکه، طراحی بسته بندی که به منظور 
جذابیت بیشتر، محافظت از محصول و افزایش عمر آن، 
قابلیت حمل و نقل و انبارداری آسان و البته کاهش هزینه 
بسته بندی انجام شود.یکی از راه های معرفی و نمایش 
عملکرد محصول به سرمایه گزاران و مشتریان، طراحی 
و ســاخت یک نمونه نمایشــی)دمو( می باشد که تمام 
ویژگی ها و کارکردهای محصول را به نمایش می گذارد. 
دمو، نمونه ای از محصول اصلی یا بخشی از آن است که 
در اختیار مشتری قرار داده می شود تا در کمترین زمان، 
با ظاهر، ویژگی، عملکرد و امکانات محصول اصلی آشنا 
شود و بر این اساس بتواند ارزیابی دقیق تری از محصول 
داشته باشد. در همین راستا بخشی از هزینه های طراحی و 
ساخت دمو نیز با هدف توسعه بازار محصوالت دانش بنیان 
حمایت می شــود. مقوله طراحی صنعتی و بسته بندی 
با تاثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شــکل ظاهری، 
گرافیک و بسته بندی محصوالت می تواند نقش مهمی 
در جلب رضایت مصرف کنندگان و بازاریابی محصول ایفا 
کند و از همین رو، طراحی صنعتی و بســته بندی دارای 
جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصوالت است. 
در این بین شرکت های دانش بنیان و خالق می توانند از 

مشاوره های تخصصی نیز در این حوزه بهره مند شوند.

همراهی شرکت های دانش بنیان در مرحله بسته بندی و طراحی محصوالتگام بلند بومی سازی در صنعت فیبر نوری برداشته شد

افزایش قیمت پس از اجرای طرح رجیستری منتفی است

بهبود خدمات پس از فروش موبایل واره ها 


