
در حال حاضر که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها، 
کرونا و برخی سو مدیریتهای داخلی با مشکالت عدیده 
مواجه شده، اصالح ساختار نظام یارانه ها به یک ضرورت 
تبدیل شده است.  به گزارش ایسنا، خبرگزاری الجزیره 
در گزارشی نوشت: در چند دهه اخیر، مدیریت اقتصادی 
خوب هیچ گاه نقطه قوت اصلی بســیاری از دولتهای 
مستقر نبوده و در ذهن سیاستگذاران ایرانی به ویژه افراد 
حلقه محافظه کار، فاکتورهای سیاسی اولویت بیشتری 
)از مباحث اقتصادی( داشته اند. در حال حاضر اهمیت 
اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ انقالب 
اسالمی است.این گزارش در ادامه با اشاره به سیاست 
یارانه ها و بار سنگین آن برای بودجه دولت می نویسد: 

در سال ۲۰۲۰ یارانه پرداختی در بخش انرژی چیزی 
حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیــارد دالر بوده که یکی از باالترین 
یارانه های پرداختی در بین کشــورهای منطقه است. 
در حال حاضر که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها، 
کرونا و برخی سو مدیریتهای داخلی با مشکالت عدیده 
مواجه شده، اصالح ساختار نظام یارانه ها به یک ضرورت 
تبدیل شده است.  دکترین اقتصاد مقاومتی در موارد 
متعددی از جمله تاب آوری اقتصاد ایران مقابل کرونا 
موفق بوده اما برای این موفقیت، بهای سنگینی پرداخت 
شده است: این مدل اگرچه جلوی فروپاشی اقتصادی را 
گرفت اما جلوی دستیابی به یک توسعه پایدار اقتصادی 
را هم گرفت. طبق اعالم صندوق بین المللی پول، اقتصاد 

ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۶.۰ و ۶.۸ 
درصد کوچک شد اما در ســال ۲۰۲۰ رشد مثبت ۱.۵ 
درصدی را به ثبت رساند. در مقایسه با تورم ۳۶ درصدی 
و نرخ بیکاری ۱۰ تا ۱۲ درصدی ایران، در شــرایطی 
که حدود ۳۳ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می 
کنند، این رشــد اقتصادی کافی به نظر نمی رسد.  به 
گفته این گزارش، مالحظات اقتصادی، سیاست های 
داخلی و خارجی دولت جدید در ایران را تعیین خواهد 
کرد: در بعد بین الملل دولت تالش خواهد کرد تا برجام 
احیا شود و همچنین روابط با کشورهایی نظیر روسیه 
و چین تقویت شود تا جریان سرمایه گذاری تازه ای در 

اقتصاد وارد شود. 

بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی 
به میزان ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک ها جذب 
کرد. به گزارش ایسنا، کنترل نقدینگی بانک ها در ایران 
را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و 
اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می دهد که 
در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب 
بانک ها اقدام به جذب یا بسط پول می کند.در این هفته 
نیز، بانک مرکزی برای ششــمین بار متوالی معکوس 
عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته است که 
طی هفته جاری با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق با 
نرخ سود ۱۸ درصد و تاریخ سررسید هفت روزه موافقت 
کرد که به این معنی است که این میزان پول از بانک ها 

جمع کرده است.عالوه براین، آنطور که گزارش این هفته 
بانک مرکزی نشان می دهد، با رسیدن سررسید اوراق 
طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۸۰ 
میلیارد تومان به بانک ها برگردانده اســت. از آنجا که 
تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده 
معادل ۲۶۸۰ میلیارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک 

مرکزی در بازار باز به این میزان بوده است. 

۷ بانک اعتبارات کوتاه مدت گرفتند
از ســوی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای 
کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی است که در آن بانک های 
دارای دارایی مازاد به بانک های دچار کسری، مبلغی را 

در سررسید کوتاه مدت می دهند که اگر این بانک، بانک 
مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیالت، اعتبارات قاعده 
مند گفته می شــود و به نوعی بانک ها از بانک مرکزی 
پول قرض می گیرند که طبق اعالم بانک مرکزی، طی 
این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای 
دریافت مبلغی پول با سررسید کوتاه مدت موافقت شده 
است. در مجموع در بازار بین بانکی هفت بانک معادل 
۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه 
به اتمام سررسید توافق های صورت گرفته در بازار بین 
بانکی، بانک ها به میزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان 
بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در 
این بازار به عدد ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان می رسد. 

چک های صیادی جدید پس از ثبت موفق صدور 
در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک، نیازمند 
تأییدیه صدور از سوی سامانه نیستند و قابلیت 
اســتعالم، ثبت تائید و انتقال بــه گیرنده بعدی 
را دارند.به گزارش ایســنا، بانــک مرکزی اعالم 
 کرد: بر اســاس قانون جدید چــک، چک های 
صیــادی جدید موســوم به چک هــای بنفش 
باید هنگام انتقــال از صادرکننده بــه گیرنده، 

حتما بــه یکی از روش هــای تعیین شــده، در 
ســامانه صیاد ثبت صدور شــود. بر این اساس، 
ثبت موفق صدور چک در ســامانه صیاد توسط 
صادرکننده بــه منزله رســمیت یافتن چک و 
قابل انتقال شــدن آن به گیرنده اســت و تایید 
 چک در مرحله بعــدی صرفا" توســط گیرنده

 انجام می شود.
لذا ادعای برخی از اشــخاص صادرکننده  چک 

مبنی بر انتظار برای دریافــت تاییدیه از بانک یا 
بانک مرکزی برای ثبت صدور چک به هیچ عنوان 
صحت ندارد. بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران تاکید می کند، هرگونه ادعای احتمالی از 
طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه »چک را در 
سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه 
از طرف ســامانه اســت«، ادعایی خالف واقع و 

نامنطبق با فرایندهای ثبت و انتقال چک است.

نایب رئیس اتحادیه صنف الکتریک تهران از افزایش 
شــدید تقاضای محافظ در پی قطعــی برق طی 
هفته های اخیــر خبر داد و گفــت: حداقل قیمت 
محافــظ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هــزار تومان اســت و برای 
دستگاه هایی مثل کولر گازی به ۲۵۰ هزار تومان 

هم می رسد.
حســن جابر انصاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه در حال حاضر همــه محافظ های برق تولید 
داخل اســت، اظهار کرد: قطعات، برد و مقاومت ها 
وارد می شــود، اما در داخــل برنامه ریــزی و در 
نهایت مونتاژ و در کیلو وات هــای مختلف به بازار 
ارائه می شــود. بنابراین محافظ لوازم الکترونیکی 
مختلــف ماننــد تلویزیــون، یخچــال و فریزر، 
 ماشــین لباسشــویی و غیره با یکدیگــر متفاوت

 است.  
به گفته وی تاکنون مازاد زیادی از محافظ در بازار 
وجود داشت، اما با قطعی برق تعداد زیادی از لوازم 
مردم در نقاط مختلف کشور سوخت و از بین رفت 
که هزینه تعمیر آن ها بســیار باالســت. بنابراین 
مردم ترجیح می دهند با قیمت کمتر یک محافظ 
بخرند. در چنین شرایطی به ویژه در شهرستان ها 
 تقاضای خرید محافظت به شــدت افزایش داشته

 است.  

هر محافظ را برای کاالی مخصوصش بخرید
جابرانصاری با اشاره به مشکل سرمایه در گردش، 
افزایش هزینه هــای تولید و مشــکالتی که کرونا 
برای تولیدکننــدگان ایجاد کــرده، تصریح کرد: 
شــهروندان حتماً باید هنگام خرید محافظ دقت 
کنند که آن را بــرای چه وســیله ای می خواهند 
و برای مثال محافــظ مختص تلویزیــون را برای 
یخچال فریزر اســتفاده نکنند، چرا که هر کدام از 
 اینها در کیلووات های مختلــف و با خروجی های

 مختلف تولید شده است.  

مشکل کبود قطعات به دلیل تعلل صمت 
و بانک مرکزی

وی در پاســخ به اینکه آیــا این افزایــش تقاضا، 
منجر بــه کمبود یــا افزایــش قیمــت در بازار 
شــده؟ گفت: بــرای تامین محافظ هــای صوتی 
تصویری مشــکلی وجود ندارد، امــا در برخی از 
 انــواع دیگــر محافظ هــا کمبودهایــی وجــود

 دارد.
 قیمت قطعات وارداتی از چیــن حدود ۷۰ درصد 
در این کشور افزایش یافته و حدود بیست شرکت 
تولیدکننده محافظ در ایران با مشکل کمبود قطعه 

مواجه هستند.  

این مقام صنفی همچنین گفت که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در صــدور مجــوز واردات قطعه 
 تعلل می کنــد، بنابرایــن قطعات دیر به کشــور 

می رسد. 
در ایــن شــرایط برخــی شــرکت ها هنــوز 
توانســتند ســفارش های ۲ تا ۳ ماه اخیر خود را 
 تحویل دهند که علــت اصلی آن کمبــود قطعه

 است.  
وی با تاکید بر لزوم تسریع در صدور مجوز از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از طرف دیگر 
تامین ارز نیمایی در بانک مرکزی هم زمان زیادی 

می برد. 
بعد هم تهیه ۳۵ درصد تعهد به بانک مشکل ایجاد 
می کند. بنابراین بیشتر مشکالت در خود وزارتخانه 
هاست. پس دستورالعمل ها باید ساده و مانع زدایی 

شود.  

حداقل قیمت محافظ چقدر است؟
به گفتــه نایب رئیــس اتحادیه صنــف الکتریک 
تهــران، حداقــل قیمــت  محافــظ ۱۳۰ تــا 
۱۴۰ هزار تومــان اســت و برای دســتگاه هایی 
 مثــل کولــر گازی بــه ۲۵۰ هــزار تومــان هم 

می رسد.

جذب بیش از ۱۴ هزار میلیارد پول از بانک ها الجزیره: اقتصاد، اولویت دولت بعدی ایران خواهد بود

ثبت صدور چک های جدید به تایید بانک نیاز ندارد

افزایش شدید تقاضای محافظ در پی قطعی برق
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  چرا قیمت مرغ
 دوباره صعودی شد؟

وام ۲۵۰ میلیون تومانی 
مسکن ملی در انتظار 

اصالح آئین نامه 

 اطالعات شرکتهای 
پاالیشی ها قبل از
 برگزاری مجمع
 اعالم شود
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سرمقاله

 شروط دستیابی
 به نرخ واقعی ارز

نوساناتی که در بازار ارز اتفاق 
افتاده به دلیل فرسایشــی 
شدن مذاکرات وین است. 
کاهشی و افزایشی شدن نرخ 
دالر در دامنه هــزار تومان 
نشان می دهد که بازار اعتماد چندانی به مذاکرات 
به دلیل طوالنی شدن آن ندارد. همچنین شرایط 
مذاکرات طوری است که اخبار پخش شده از آن 
بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد.  در واقع نتیجه 
مذاکرات وین غیرقابل پیش بینی شــده و بسیار 
فرسایشی است بنابراین طبیعی است که اثر آن بر 
روی قیمت ارز ملموس باشد. خبرهایی می رسد که 
ممکن است مذاکرات ممنوع شود و یا به دولت بعد 
منتقل شود. در این فاصله زمانی بازارساز تاثیرگذار، 

مانند دالالن...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

3

۲

رشد قیمت ها
در بازار خودرو

کاهش چک های 
برگشتی  رکورد    زد

نوسان نرخ دالر محدود شد

بازار  ارز  درانتظار  مذاکرات
صفحه3
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جهش نرخ   اجاره
 با شروع تابستـان 

نرخ   دستوری   اجاره بها  جواب   نداد

گویا بازار خودرو از نتیجه مذاکرات وین و تحقق 
احیای برجام ناامید شده و قرار است قیمت ها در 
این بازار با شدت بیشتری افزایش پیدا کند. در 
حالیکه بسیاری از کارشناسان بازار خودرو ثبت 
نســبی را در هفته های اخیر تا مشخص شدن 
نتیجه مذاکرات، مهمان بازار خودرو عنوان کرده 
بودند اما اتفاقات قیمتی وتمایل به رشد قیمت 
ها نشان از واقعیت دیگری دارد. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو در این رابطه می گوید: با 
افزایش نوسانات نرخ ارز و ورود دالر به کانال ۲۴ 
و ۲۵ هزار تومانی، شاهد رشد قیمت ها در فضای 
مجازی بودیم و دارنــدگان خودرو قیمت های 
باالتری را برای خرید و فروش درج کرده اند. اما 

حقیقت این است که هیچ ...

در حالی نسبت چک های برگشــتی به مبادله ای 
جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار 
ماه از توزیع چک های جدید صیادی نگذشته است.

به گزارش مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می گذرد 
و در شرایطی تعداد چک های برگشتی با کاهش 
چشمگیری مواجه شده که به نظر می رسد با این 
روند بتوان انتظار داشــت که اعتبار به قانون چک 
بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب 
مجلس رســیده و مهم ترین هــدف از تدوین آن، 
کاهش آمار چک های برگشتی و بازگرداندن اعتماد 
به چک در بازار بوده است.در حالی که چند ماه از 
اجرای مرحله تازه ای از قانون جدید چک می گذرد؛ 

مهران محرمیان، معاون فناوری...



اقتصاد2
ایران وجهان

نامه دهنوی به وزیر نفت؛
 اطالعات شرکتهای پاالیشی ها قبل 

از  برگزاری مجمع  اعالم شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه ای 
به وزیر نفت، خواستار اعالم اطالعات پاالیشی ها 
پیش از برگزاری مجمع ساالنه این شرکتها شد. 
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار، در پی 
اعالم ۶ پاالیشگاه بورســی و فرابورسی مبنی بر 
عدم ارائه صورت های مالی در موعد مقرر که ناشی 
از عدم اعالم نرخ های نفت خام ســه ماهه پایانی 
سال ۹۹ از ســوی وزارت نفت است، محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با ارسال نامه ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، 
وزیر نفت، خواهان رفع این مانع و امکان برگزاری 
مجمع ساالنه شد. براســاس این نامه، در صورت 
عدم اعالم قیمت خوراک و فرآورده های پاالیشی، 
شرکت های پاالیشی جهت تهیه صورت های مالی 
حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 
۱۳۹۹ با چالش های اساسی روبرو خواهند شد. وی 
در این نامه تاکید کرده باید به منظور پیشگیری از 
تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، بی اعتمادی به 
بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت های 
متعدد، اطالعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به 

شرکت های پاالیشی اعالم شد.

قطعی برق نفس تولید را گرفت
وزارت صنعت تدبیری ندارد

یک تولید کننده مصالح ساختمانی با بیان اینکه 
با قطعی های متعدد برق تولید ما به صفر رسیده 
اســت، گفت: وزارت صنعت هنوز هیچ پاسخی 

نسبت به مشکالت صنایع اعالم نکرده است.
به گزارش تســنیم، در طول هفتــه های اخیر 
خاموشــی متعدد در ســطح کشــور مشکالت 

متعددی را برای صنایع به وجود آورده است .
بسیاری از تولیدکنندگان از قطعی های برق گله 
مند بوده و  معتقدند با کاهــش تولید و  بهره وری 
حتی با خرابی ماشین آالت خود هم روبه رو  شده 
اند و  وزارت صنعت نیز متاسفانه هنوز هیچ تدبیری 
را برای حل مشکل واحدهای تولیدی در قطعی 

های برق اعالم نکرده است.  
امید شمس به عنوان یک تولیدکننده در بخش 
مصالح ســاختمانی در همین ارتباط به خبرنگار 
تسنیم می گوید: قطعی برق امان ما را بریده است. 
کارخانجات سیمان میزان تولید خود را کاهش 
داده اند و ما مــواد اولیه الزم بــرای تولید بتن را 
نداریم. وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ نفر در واحد 
تولیدی ما مشغول فعالیت هستند، گفت:  از هفته 
گذشته تولید ما به صفر رسیده و اگر این شرایط 
ادامه پیدا کند مجبوریم واحــد تولیدی خود را 
تعطیل کنیم. شمس اضافه کرد: ما توانایی تولید 
ماهانه ۱5 هزار تن بتن آماده را داریم اما مشکالت 

باعث شده تولید خود را متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه نامه نگاری های متعددی با وزارت 
صنعت برای رفع مشکالت انجام داده ایم، افزود: 
متاسفانه هیچ پاسخی نمی دهند و  وضعیت ما هر 
روز بدتر می شود. کارخانجات سیمان گفته اند با 
این شــرایط تولید نمی کنیم و اگر مواد اولیه در 
اختیار ما قرار نگیرد مجبور به تعطیلی خواهیم بود.

تشدید بحران صنعت سیمان به دلیل قطع برق
یک تولیدکننده سیمان با اعالم اینکه قطع گاز و 
برق، کارخانجات سیمان را با کاهش قابل توجه 
تولید روبه رو ســاخته اســت، گفت: در صورت 
ادامه این روند ضمن تعطیلی کارخانجات عرضه 

و تقاضای سیمان در بازار مختل خواهد شد.
ابراهیم غالم زاده در گفت و گو با تسنیم، با اشاره 
به اینکه صنعت ســیمان با افزایش هزینه های 
تولید مواجه است، گفت: در سالهای ۹۳ تا ۹8 اکثر 
کارخانجات با زیان انباشته مواجه بوده و نتوانسته 
اند این صنعت را نوسازی کنند به نحوی که توان 

تولید سیمان کشور کاهش یافته است .
وی افزود: از طرفی قطع گاز در زمستان و قطعی 
برق در تابستان باعث شده که  کارخانجات حدود 
سی درصد تولید خود را کاهش دهند و این کمبود 
عرضه باعث بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می 
شود . این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: باید 
قیمت سیمان واقعی شود تا سرمایه گذاری توجیه 

پذیر در این صنعت صورت پذیرد .
غالم زاده به اشــاره به اینکه نوسازی در صنعت 
سیمان کشور نیازمند واقعی شدن قیمت سیمان 
است، گفت: قیمت  جهانی سیمان فله تنی یک و 
نیم میلیون تومان ) حدود ۶۰ دالر ( است و در ایران 
نیز باید قیمت سیمان هفتاد هشتاد درصد قیمت 
جهانی باشــد که حدود تنی یک میلیون تا یک 
میلیون و دویســت هزار تومان می شود. به گفته 
این تولیدکننده سیمان، باید با واقعی کردن قیمت 
سیمان به صنعت سیمان کمک کرد تا نیازهای 

آینده کشور به سیمان مرتفع شود.

اخبار

با شروع تابســتان، نرخها 
به تدریــج در بــازار اجاره 
شــهر تهران افزایش یافته 
و گزارش های میدانی نشان 
می دهد تعیین ســقف ۲5 
درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر 

جهش قیمتها باشد.
به گزارش ایسنا، گرانی های بازار اجاره تهران در سال 
جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل  کرده است. 
از یک طرف دولت اعالم کــرده صاحبخانه ها نباید 
بیش از ۲5 درصد نرخ اجــاره را باال ببرند و از طرف 
دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای 
دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این 
نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پرونده های 
مالک و مستاجری در قوه قضاییه می شود و نمی تواند 
تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا 
که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار 

دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ســتاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، 
حداکثر نرخ مجــاز افزایش اجاره بهــا در تهران را 
۲5 درصد اعــالم کرده، گزارش بانــک مرکزی در 
خردادماه ۱۴۰۰ رشــد ۳۴ درصدی نرخها را نشان 
می دهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد 
سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشــته و این در حالی 
است که ســقف مجاز برای قراردادهای تمدید در 

 کالنشــهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱5 درصد 
تعیین شد.

گزارشهای میدانی از شــهر تهران نشان می دهد در 
مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین 5۰ تا 

۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران امالک می گویند با وجود امتیاز قانونی که 
در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد 
به مراجع قضایی مراجعه می کنند و ترجیح می دهند 
با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه گانه ای که منجر 

به تخلیه می شود ابزارهایی است که در اختیار مالکان 
قرار دارد. در این شــرایط کم نیستند مالکانی که به 
راحتی حکم تخلیه را به دســت مستاجر می دهند. 
چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مســکونی و 
احداث ســاختمان جدید، پروانه ســاختمانی اخذ 
کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید 
قرارداد اجاره جدید، مابه التفــاوت مال االجاره رابه 
موجر پرداخت نکرده باشــد. چنانچه به تشخیص 
مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک )موجر( به 

دلیل ازدواج اوالد ذکور وی به ملک مسکونی مورد 
اجاره احراز شود. بجز ســه مورد مذکور، صاحبخانه 

حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر می رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش 
نرخهای اجاره بروز پیدا کرده اســت. بــا توجه به 
کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد 
بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره 
دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از قبل 
واحدهای خود را اجاره داده اند اجاره ها را بعضا تا دو 

برابر سال قبل تعیین کرده اند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ 
سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این 
شاخص ها در یک ســال اخیر اثرات تورمی بر بازار 
اجاره داشته اســت. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ 
رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
امســال ۷۰ درصد بوده و ســود بانکی نیز به شکل 
رسمی از ۱8 درصد فراتر نرفته است. در این شرایط 
صاحبخانه هــا ترجیح می دهند به جــای ودیعه ی 

بیشتر، اجاره ماهیانه ی بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه سال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت 
ملک در نظر بگیریم، نرخ رشــد اجاره بها تا کنون 
حدود ۳5۰ درصد پایین تر از نرخ رشد قیمت مسکن 
بوده اما شــرایط مســتاجران اصال مناسب نیست. 
ُمسکن هایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین 
سقف ۲5 درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها 
نیز نتوانســته آنطور که باید و شاید مستاجران را از 

توفان بازار اجاره محافظت کند.

نرخ   دستوری   اجاره بها  جواب   نداد

جهش نرخ   اجاره  با شروع تابستان 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
 همکاری دستگاه ها  برای تسریع 
در ترخیص کاالهای موجود  در 

گمرکات
دویســت و چهل و یکمین جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شــنبه به 
ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار 

شد.
به گزارش ایســنا، در ابتدای این جلسه وزیر 
راه و شهرســازی گزارشــی از وضعیت روند 
ورود، بارگیــری و ترخیص کاالهــا به ویژه 
 کاالهای اساســی به تفکیک بنادر کشــور 

ارائه کرد.
بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان 
حمل و نقل در بخش ریلی و جاده ای تقویت 
شده و ظرفیت حمل و نقلی در جهت تسریع 
بارگیــری و انتقال کاال از بنــادر و گمرکات 

افزایش یافته است.
رئیس جمهــور با اشــاره بــه گزارش های 
تامین کاالهای اساســی و افزایش ظرفیت 
نــاوگان حمــل و نقــل درجهت تســریع 
در انتقــال کاال، گفــت: همــکاری همــه 
دســتگاه ها در جهت تســریع در ترخیص 
 کاالهــای موجــود در گمــرکات کشــور 

ضروری است.
روحانــی افــزود: راه اندازی ســامانه جامع 
تجارت کشور، ســاختار الزم برای شفافیت 
و جلوگیــری از معطلی کاال و ریشــه کنی 
فســاد و ســوء اســتفاده رانــت جویانه را 
فراهم کرده اســت و ضروری اســت اتصال 
کلیــه ســامانه ها بویــژه ســامانه گمرک 
 به ســامانه جامع تا پایــان تیرمــاه نهایی 

شود.
در جلسه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت همچنیــن رئیس جمعیــت هالل 
احمــر گزارشــی از اقدامات ایــن جمعیت 
برای تامیــن بالگرد مــورد نیــاز ارائه کرد 
 و تصمیمــات الزم در ایــن زمینــه اتخــاذ 

شد.

روز پرنوسان در بورس

بــازار ســرمایه روری پرنوســان را پشــت 
سرگذاشــت؛ بــه طوری کــه در ســاعات 
ابتدایــی معامالت تــا یک میلیــون و ۳۰۲ 
هزار واحد کاهش یافت و در ســاعات میانی 
توانســت تا یک میلیون و ۳۰۹ هــزار واحد 
افزایش یابد. البته در ســاعات پایانی بازهم 
روند نزولی به خــود گرفــت و در نهایت در 
 رقــم یــک میلیــون و ۳۰۳ هــزار واحــد

 ایستاد.
به گزارش ایسنا،شــاخص کل بــورس روز 
گذشــته با ۴۱۴ واحد کاهــش در رقم یک 
میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایســتاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هــم ۳۱۶ واحد کاهش 
 یافــت و رقــم ۴۰۰ هــزار و ۳۳۷ واحــد را 

ثبت کرد.
معامله گران روز گذشــته 8۶۴ هزار معامله 
به ارزش ۶۷ هــزار و ۳5۳ میلیارد ریال انجام 

دادند.
 معدنی و صنعتی گل گهر، توســعه معادن و 
فلزات، پتروشــیمی نوری و معدنی و صنعتی 
چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبــت و در مقابل ملی صنایــع مس ایران و 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسب به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.
در آن سوی بازا سرمایه، شاخص کل فرابورس 
به روند صعودی خود ادامــه داد و با ۶۶ واحد 

افزایش به رقم ۱8 هزار و ۹۴8 واحد رسید.
در این بازار 5۰5 هزار معامله با ارزش ۹۶ هزار 

و 88۲ میلیارد ریال انجام شد.
بانک دی، پتروشــیمی مارون و سنگ آهن 
گهرزمین نسبت به سایرنمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل پلیمیر آریاساسول مدیریت 
انرژی امید تابان هور و پتروشیمی تندگویان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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در حالی نسبت چک های برگشتی به مبادله ای جدید 
به ۳.5 درصد رسیده که هنوز بیشــتر از چهار ماه از 

توزیع چک های جدید صیادی نگذشته است.
به گزارش مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می گذرد 
و در شــرایطی تعداد چک های برگشــتی با کاهش 
چشمگیری مواجه شده که به نظر می رسد با این روند 
بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. 
قانون جدید چک در ســال ۹۷ بــه تصویب مجلس 
رســیده و مهم ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار 
چک های برگشــتی و بازگرداندن اعتماد به چک در 

بازار بوده است.
در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه ای از قانون 
جدید چک می گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری 
بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک های جدید 
صیادی بنفش رنگ را یک ســوم چک های قدیمی 
اعالم کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک 

در کاهش آمار چک های بر گشتی را نشان می دهد.

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای 
گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن 
اعتماد به چک برداشــته شــد، بهینه کردن مسیر 
پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که 
چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در 
حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت گیر 
و پرهزینه دادگاه ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش هایی از قانون جدید چک 

این مســیر را کوتاه تر و کم هزینه تر کرد تا دارندگان 
چک بالمحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت 
بر روی چک به صورت مســتقیم بــه دفاتر خدمات 
قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت 
درخواســت صدور اجراییه برای چک بالمحل اقدام 
کنند. اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی 
نتایج درخشانی به همراه داشــت و توانست نسبت 
چک های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد 
کاهش دهد و این نســبت را از ۱5.۴ درصد در سال 
قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.8 

درصد در سال ۹۹ برساند.

سقوط آمار چک های برگشتی به ۳.۵ درصد
گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ 
برداشته شــد و طی آن چک های جدید بنفش رنگ 
صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن ها در سامانه صیاد 
بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان 
ایجاد محدودیت هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد 
تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو 
اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بالمحل به 

دیگران ضرر وارد کنند.
اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید 
چک نمایان شد، آمار چک های برگشتی سه ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک های برگشتی 
به مبادله شده قدیمی از ۹.8 درصد سال ۹۹ به 8.5 

درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.
نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد 

را می توان در آمار پایین چک های جدید صیادی که 
برگشت خورده اند، جست و جو کرد. آمار اعالم شده 
توسط مسئوالن بانک مرکزی نشان می دهد که در 
ســه ماه نخست امسال نســبت چک های برگشتی 
به چک های مبادله ای جدید در حالی به حدود ۳.5 
درصد سقوط کرده اســت که در همین مدت نسبت 
چک های برگشــتی به چک های مبادله ای قدیمی 

حدود 8.5 درصد بوده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای 
قانون جدید چک بر کاهش آمار چک های برگشتی 
به خبرنگار مهر گفت: تــا االن دو گام مهم در قانون 
جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت 
چک های برگشتی به مبادله شده از ۱5.۴ درصد به 

۳.5 درصد برسد.
وی ادامه داد: اگر گام های دیگر اجرای قانون جدید 
چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک های 
برگشتی به مبادله ای از ۳.5 درصد هم پایین تر خواهد 
آمد و به نرخ چک های برگشتی کشورهایی همچون 

ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.
وی درباره گام های قبلی اجــرای قانون جدید چک 
اظهار داشــت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر 
چک های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول 
وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام 
دوم هم الزامی شــدن ثبت اطالعات چک در سامانه 

صیاد بود.
ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا 

فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف 
شدند تا چک های مبادله ای خودشــان را اگر از نوع 
چک های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت 

و تأیید کنند.
وی در خصوص شــیوه اثر گذاری اجــرای گام های 
بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار 
چک های برگشــتی خاطر نشــان کرد: در گام سوم 
اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان 
چک در دســتور کار قرار خواهد گرفت و همین امر 
موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد 
زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی 

در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه 
هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و 
اگر این اعتبار کاسته شود عماًل رتبه آن فرد در رتبه 

بندی ها کاهش پیدا خواهد کرد.

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار 
چک های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین 
آمدن آمار چک های برگشتی گذاشته است و از این 
نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. 
در این میان هنوز بخش هایی از قانون اجرا نشده است 
که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش ها فراهم 
شود، انتظار می رود که آمار چک های برگشتی باز هم 
کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته 

دنیا برسد.

در حالی که وزیر راه و شهرسازی از تصویب اعطای وام 
۲5۰ میلیون تومانی مسکن ملی در شورای پول و اعتبار 
خبر داده اما بانک عامل همچنان سقف قبلی وام یعنی 

۱5۰ میلیون تومان را مبنای عمل دارد.
به گزارش مهر، محمد اســالمی درباره افزایش سقف 
تســهیالت بانکی ســاخت واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن گفت: تسهیالتی که در این طرح پیش بینی شده 
به سازنده پرداخت می شود. میزان این تسهیالت تا سال 
پیش ۱۰۰ میلیون تومان بود که امســال با تصویب در 
شورای پول و اعتبار، موفق شــدیم مقدار آن را به ۲5۰ 

میلیون تومان برسانیم.
وی افزود: اگر هزینه ســاخت هر واحد مسکونی ۴۰۰ 
میلیون تومان باشد، تا سال پیش این تسهیالت حدود 
یک چهارم هزینه ساخت مسکن را پوشش می داد، اما 
امسال این پوشــش به حدود ۶۰ درصد رسیده است و 
این یک توان افزایی قابل مالحظه برای مردم در شرایط 

تورمی است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، دوره بازپرداخت این وام ۲۰ 
ساله و دوران ساخت هم در آن لحاظ شده است. بنابراین 
هرچه ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن زودتر به 
اتمام برسد، متقاضیان بهره بیشتری از این تسهیالت 

خواهند برد.
بر اساس آنچه وزیر راه و شهرسازی می گوید، وام طرح 
اقدام ملی مسکن در شورای پول و اعتبار تا سقف ۲5۰ 
میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱8 درصد 

افزایش یافته است.
این در حالی است که در آئین نامه طرح اقدام ملی مسکن 
که در ۲۳ خرداد امســال در هیئــت دولت به تصویب 
رسید، ســقف این تســهیالت همچنان ۱5۰ میلیون 
تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله و نرخ سود ۱8 درصد )برای 

گروه های کم درآمد، 5 درصد( اعالم شده است.

به همین دلیل بانک عامل براســاس آئین نامه مصوب 
هیأت وزیران، همچنان وام ۱5۰ میلیون تومانی را مبنای 

عمل خود دارد.
یک مقام مســئول بانکی در گفتگو با مهر درباره اینکه 
باالخره تسهیالت ۱5۰ میلیون تومانی به سازندگان طرح 
ملی مسکن )بابت هر واحد مسکونی( داده می شود یا وام 
۲5۰ میلیون تومانی؟ اظهار کرد: ما هم خودمان هنوز در 

این قضیه بحث داریم.
وی افزود: در آئین نامه مصوب هیئت دولت آمده سقف 
وام ساخت مســکن ملی ۱5۰ میلیون تومان است؛ اما 
شــورای پول و اعتبار می گوید این وام به ۲5۰ میلیون 

تومان افزایش یابد.
این منبع آگاه گفت: در آئین نامه اجرایی تبصره ۱8 قانون 
بودجه آمده که اصل تسهیالت قسط بندی شود و سود 
آن قابل قسط بندی نیست؛ ضمن اینکه چون تسهیالت 
مربوط به طرح اقدام ملی مسکن مشتری محور است، 
در حال مذاکره ایم که آیا وام ملی مسکن هم مشمول 
تبصره ۱8 مصوبه شورای پول و اعتبار شده و فقط اصل 
وام تقسیط می شود یا ســود این وام هم مشمول قسط 

بندی خواهد شد.
وی تصریح کرد: هنوز اعطای وام ۲5۰ میلیون تومانی 
تأیید نشده و به همین دلیل بنده اظهارات مقامات ارشد 
وزارت راه و شهرسازی درباره ۲5۰ میلیون تومان شدن 

وام مسکن ملی را نه تأیید می کنم و نه تکذیب!
به گفته این مقام مسئول بانکی، بانک عامل منتظر است 
تا تعارض های این دو مصوبه برطرف شده و سپس اقدام 

به پرداخت تسهیالت مسکن ملی به سازندگان کند.
وی خاطرنشــان کرد: در حال مذاکره با بانک مرکزی 
هستیم تا این تعارض ها رفع شــود؛ باید دستورالعمل 
اجرایی مربوطه بر اساس آئین نامه تبصره ۱8 در شورای 

پول و اعتبار تدوین شود.

وزارت صمت به دنبال راهکارهای جدید/مشــاور عالی 
هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور گرما 
و مشکالت حل نشده شــبکه توزیع را دو دلیل اصلی 
آغاز دوباره روند صعودی قیمت مرغ در هفته های اخیر 

عنوان کرد.
بازار مرغ پس از آرامش نسبتا کوتاه در هفته های اخیر 
بار دیگر شاهد روند صعودی آرام اما، بدون توقف قیمت 

است. 
قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده ۲۴ 
هزار و ۹۰۰ تومان است اما، در کمتر مرکز عرضه ی این 
قیمت دیده می شــود. محل های عرضه ی که مرغ را با 
قیمت مصوب و با عنوان "مرغ دولتی" در سطح شهرها 

به فروش می رساند، اندک و همیشه شلوغ هستند.
 به گفته کارشناســان هر چند همچنان مشکل تامین 
نیاز نهاده های دامی با قیمــت دولتی برای مرغداران پا 
برجاست اما، دالیل اصلی روند صعودی قیمت مرغ در 
هفته های اخیر بیش از همه مربوط به گرما و مشکالت 

حل نشده شبکه توزیع می شود.
محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره 
اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، در گفت وگو با ایلنا 
درباره تشریح وضعیت بازار مرغ و دالیل نوسان قیمت آن 
در هفته های اخیر، اظهار کرد: آمار نشان می دهد در اواخر 
اردیبهشت و خردادماه ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون قطعه جوجه 

ریزی در مرغداری ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با این حجم جوجه ریزی انتظار می رفت 
۱۰۰ هزار تن مرغ در ماه جاری تولیــد و به بازار عرضه 

شود، اما واقعیت بازار نشان از کاهش حجم عرضه دارد.
کمالی سروستانی معتقد است؛ دو دلیل عمده می  توان 
برای کاهش حجــم عرضه مرغ به رغــم جوجه ریزی 
مناسب در نظر گرفت که یکی گرما و دیگری مشکل حل 

نشده شبکه توزیع است.

وی یادآور شد: ما هر ساله با آغاز فصل گرما شاهد کاهش 
عرضه مرغ هســتیم و حجم ورودی به بازار آن کاهش 

پیدا می کند.
کمالی سروستانی افزود: ضریب تبدیل خوراک به گوشت 
در مرغ به واسطه حساسیتی که به گرما دارد با باال رفتن 
دمای هوا کاهش می یابد، به عبارت دیگر در گرما وزن 

گیری مرغ در برابر خوراک مصرفی کمتر می شود.
وی با بیان اینکه امسال گرما زودتر و شدتر از سال های 
گذشته به سراغ کشــور ما آمد، اظهار کرد: گرمای زود 
هنگام و شدید بر میزان تولید گوشت به ازای هر قطعه 
مرغ موثر بود و میزان آن را نسبت به سال های گذشته 

کمتر کرده است.
به گفته کمالی سروستانی؛ گرمای کم سابقه سالجاری 
عالوه بر کاهش وزن گیری مرغ های اتفاق ناخوشانید 
دیگری را رقــم زد که نتیجــه آن افزایــش تلفات در 

مرغداری ها بوده است.
کمالی سروســتانی این اتفاق ناخوشایند را قطعی برق 
عنوان کرد که موجب باال رفتن تلفات مرغ ها در واحدهای 

مرغداری شده است.
وی درباره مشکالت شبکه توزیع افزود: این مشکل که 
تاثیر مهمی در نوسانات قیمت مرغ در بازار دارد، همچنان 

حل نشده باقی مانده است.
کمالی سروستانی تصریح کرد: مرغ از مرغدار با قیمت 
مصوب تحویل گرفته می شــود اما، بخش عمده آن با 

قیمت مصوب توزیع نمی شود.
مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی 
کشور با تاکید بر اینکه مشکل توزیع بعد از تحویل مرغ به 
کشتارگاه ها آغاز می شود، گفت: وزارت صمت به دنبال 
راهکارهای جدید برای حل این مشکل است، امیدواریم 
برای کاهش نگرانــی تولیدکننده و مــردم زودتر این 

راهکارها را اعالم و اجرایی کند.

کاهش چک های برگشتی رکورد زد
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News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ده میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۱۱ دالر و ۱۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۱۳۹ تومان است.
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شروط دستیابی به نرخ واقعی ارز
کمیل طیبی، اقتصاددان

نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاده به دلیل فرسایشی شدن مذاکرات وین است. کاهشی و افزایشی شدن نرخ دالر در دامنه هزار تومان نشان می دهد که بازار اعتماد چندانی به مذاکرات به دلیل طوالنی شدن آن ندارد. همچنین شرایط 
مذاکرات طوری است که اخبار پخش شده از آن بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد.  در واقع نتیجه مذاکرات وین غیرقابل پیش بینی شده و بسیار فرسایشی است بنابراین طبیعی است که اثر آن بر روی قیمت ارز ملموس باشد. خبرهایی می 
رسد که ممکن است مذاکرات ممنوع شود و یا به دولت بعد منتقل شود. در این فاصله زمانی بازارساز تاثیرگذار، مانند دالالن یا واسطه ها فرصت تحرک پیدا می کنند. البته قدرت مانور زیاد نیست چراکه بخش عمده ای از متقاضیان مانند 

صنایع،دولتی ها و... در انتظار برای انتقال تقاضا به دولت بعدی هستند. به طور کلی ابهام در زمان برگشت به برجام و معطل ماندن آن برای تصمیم گیری در دولت بعد دامنه نوسانات را ایجاد کرده است. 
از طرفی دیگر باید تاکید کرد که قیمت دالر هم تحت تاثیر شاخص های اقتصادی است و هم شاخص های غیراقتصادی. به عنوان مثال اینکه برجام احیا شود و تحریم ها برداشته شود، این ها بر نرخ متعادل ارزی تاثیرگذار است. فرض کنیم وقتی 
ما یک سیستم چند نرخی داریم، حاال اگر این سیستم چند نرخی به یک سیستم یک نرخی بشود، در جهت رسیدن به یک نرخ واقعی برای ارز، خیلی کمک می کند. هرچند که اگر توافق حاصل شود و دو طرف به برجام بازگردند نیز یک کاهش 
کوتاه مدت در نرخ ارز خواهیم داشت و قیمت دالر مجدد افزایشی خواهد شد.  شایان ذکر است که به دلیل هزینه های تمام شده بنگاهها و صنایع نرخ دالر کمتر از حد تعادل آن نیز به ضرر تولید و صنعت خواهد شد. دالر زیر 20 هزار تومان ضرر 
بسیاری را به تولید و صنایع تحمیل خواهد کرد. چراکه هزینه ها بر اساس دالر 24 و 25 هزار تومانی بسته شده و اگر بانک مرکزی هم بخواهد برای ثبیت نرخ، سرکوب قیمت داشته باشد راهی اشتباه را طی خواهد کرد. کاهش دالر از حد معمول 
به ضرر واحدهای اقتصادی است چراکه شکاف بین قیمت فروش و تولید ایجاد می شود که به ضرر اقتصاد کشور است. برای کاهش متعادل نرخ ارز و ثبیت آن یا به عبارت بهتر برای شکل گیری نرخ ارز بهینه و واقعی در اقتصاد، استقالل بانک 
مرکزی باید مد نظر باشد. زیرا استقالل بانک مرکزی یعنی سیاست گذاری های درست اقتصادی که بر آن مبنا سیاست پولی و ارزی اتفاق می افتد، و هرچه این استقالل مدنظر قرار بگیرد، می تواند در مسیر دستیابی به نرخ واقعی ارز کمک کند.

نوســان قیمــت دالر در 
دامنه هــزار تومانی و رفت و 
برگشت آن به کانال 24 و 25  
هزار تومانی نشــان می دهد 
فرسایشی شدن مذاکرات وین 
تاثیرات خود را در این بازار گذاشــته است. دالر آمریکا 

معامالت با قیمت 24 هزار و 850 تومان و 70 تومان و 
پایین تر از نرخ عصر روز دوشنبه آغاز کرد. تحلیل گران، 
دامنه نوســان قیمت دالر در این روزها را از 24 هزار و 
800 تا 25 هزار تومان عنوان کرده بودند. به طور کلی 
دامنه نوسان نرخ دالر در این روزها محدود شده است. 
علت اصلی این مسئله نیز بالتکلیفی بازار و عدم اطمینان 
فعاالن بازار نسبت به روند مذاکرات است. یک اقتصاددان 
در رابطه با نوسان نرخ ارز در دامنه هزار تومانی می گوید: 
نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاده به دلیل فرسایشی 

شدن مذاکرات وین است. کمیل طیبی افزود: در واقع 
نتیجه مذاکرات وین غیرقابل پیش بینی شده و بسیار 
فرسایشی است بنابراین طبیعی است که اثر آن بر روی 
قیمت ارز ملموس باشد. خبرهایی می رسد که ممکن 
است مذاکرات ممنوع شود و یا به دولت بعد منتقل شود.

وحید شــقاقی، اقتصاددان نیز درباره شرایط اقتصادی 
کشور در دولت جدید اظهار داشــت: برداشت من این 
اســت که احتماال توافق برجام تا پایان دولت دوازدهم 
منعقد می شود. سناریو محتمل این است که برجام قبل 

از ورود به دولت سیزدهم به سرانجام می رسد و اگر برجام 
نهایی شود شــاهد کاهش قیمت دالر به محدوده 20 
هزار تومان خواهیم بود. وی ادامه داد: در ماه های پیش 
رو تا حدودی صادرات نفت افزایش می یابد و بخشی از 
درآمدهای نفتی به کشور برمی گردد. منابع ارزی بولکه 
شده در برخی از کشورها از جمله عراق، کره جنوبی و... 
آزاد خواهد شد بنابراین یک ماه آینده باید منتظر نهایی 
شدن برجام و کاهش قیمت دالر و آزادسازی منابع بلوکه 

شده ارزی باشیم.

نوسان نرخ دالر محدود شد

بازار  ارز  درانتظار  مذاکرات
ضرر هنگفت تولید و صنعت از دالر زیر 20 هزار تومان
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گویا بازار خــودرو از نتیجه 
مذاکرات وین و تحقق احیای 
برجام ناامید شده و قرار است 
قیمت ها در این بازار با شدت 
بیشتری افزایش پیدا کند. 
در حالیکه بســیاری از کارشناسان بازار خودرو ثبت 
نسبی را در هفته های اخیر تا مشخص شدن نتیجه 
مذاکرات، مهمان بازار خودرو عنوان کرده بودند اما 
اتفاقات قیمتی وتمایل به رشــد قیمت ها نشان از 

واقعیت دیگری دارد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این رابطه می 
گوید: با افزایش نوسانات نرخ ارز و ورود دالر به کانال 
24 و 25 هزار تومانی، شاهد رشد قیمت ها در فضای 
مجازی بودیم و دارندگان خودرو قیمت های باالتری 
را برای خرید و فروش درج کرده اند. اما حقیقت این 
است که هیچ خریداری وجود ندارد. سعید موتمنی 
افزود: باید در نظر داشــت که خــودرو دیگر به یک 
کاالی اساسی تبدیل شده و باید حتما نظارت روی 

قیمت آن باشد.
افزایش قیمت خودور در حالی صورت می گیرد که 
خودروسازان کشور هم اکنون با زیان انباشته دست 
به گریبان هستند و بنابر اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آنها سال پیش نزدیک به ۳0 هزار میلیارد 
تومان زیان کردند و سال ۹8 هم روال زیان دهی این 
صنعت همین شکل بوده اســت. افزایش قیمت ارز، 
مشکالت مرتبط با تحریم از جمله باال رفتن قیمت 
مواد اولیه و سخت شدن مبادالت بانکی با خارج طی 
سال های اخیر از عواملی بوده اند که قیمت تمام شده 
خودرو را باال برده و این گرانی به مصرف کننده منتقل 

شده است.
بررسی قیمت ها در بازار خودرو حاکی از آن است که 
قیمت پراید با افزایش قیمت، ۱۳8 میلیون تومان شده 

است. روند افزایشی قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد 
به طوری که در مدل های گروه سایپا شاهد افزایش 

قیمت ها نسبت به روزهای گذشته بودیم.
در حالی که اعداد اعالمی از سوی فعاالن بازار خودرو 
به خریداران، رقمی کمتر بود، اما باز هم مسیر قیمت 
ها صعودی است. بررسی ها در میان خودروهای صفر 
نشان می دهد که پراید ۱۱۱ نسبت به دیروز افزایشی 
حدود یک میلیون تومان را تجربه کرده اســت؛ به 
طوری که امروز با قیمت ۱۳8 میلیون تومان در بازار 
دیده می شود. پراید ۱5۱پالس نیز در بازار در بازار با 

قیمت ۱4۳ میلیون تومان دیده می شود.
در این میان، گزارش های میدانی حاکی از آن است 
که تیبا هاچ بک EX با قیمت ۱۳8 میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار SX با قیمت ۱۳2 میلیون تومان، 
چانگان CS۳5 با قیمت 475 میلیون تومان و ساینا 
EX دنده ای با قیمت ۱4۱ میلیون تومان به فروش 
می رود. همچنین ساینا EX دنده ای مدل ۱400 در 

بازار در حدود ۱47 میلیون تومان قیمت دارد. بنا به 
این گزارش، کوییک دنده ای R مدل ۱۳۹۹ در بازار 
به قیمت ۱54 میلیون تومان و مدل ۱400 به قیمت 

۱۶0 میلیون تومان فروخته می شود.
اما رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این رابطه 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: بازار خودرو نیز 
مانند تمام بازارها در انتظار نتایج مذاکرات است. سعید 
موتمنی افزود: تحقق برجام می تواند قیمت خودرو 
را تا درصد قابل قبولی کاهش دهد. به عنوان مثال با 
اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، قیمت خودروهای 
خارجی دســت کم بین تا ۳5 درصد کاهش خواهد 
یافت. اما در حال حاضر به دلیل طوالنی شدن فرآیند 
مذاکرات در بازار خودرو افت و خیز قیمت ها وجود دارد. 
ممکن است افزایش قیمت اتفاق بیفتد اما گذراست و 
تمامی انتظارات از برجام است. خرید در بازار خودرو 
بسیار کم است و بسیاری از افراد برای فروش در بازار 
خودرو فعالیت دارند. خرید خودرو تنها برای مصرف 

واقعی اســت و بازار خودرو از بازار سرمایه گذاری در 
حال حاضر خارج شده است. به گفته موتمنی، در حال 
حاضر تقاضا در بازار خودرو کم اســت و تنها محدود 
به تقاضاهای مصرفی اســت؛ هیچ تقاضای کاذبی به 
لحاظ سرمایه گذاری در بازار خودرو وجود ندارد و اگر 
معامله ای انجام شود، توسط مصرف کننده های واقعی 
اســت. برخی به امید آنکه ریزش بیشتری در نرخ ارز 
شکل گیرد، منتظر هستند تا خرید خود را با قیمت های 
پایین تر انجام دهند. رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو همچنین اظهار داشت: البته با افزایش نوسانات 
نرخ ارز و ورود دالر به کانال 24 و 25 هزار تومانی، شاهد 
رشــد قیمت ها در فضای مجازی بودیم و دارندگان 
خودرو قیمت های باالتری را برای خرید و فروش درج 
کرده اند. اما حقیقت این است که هیچ خریداری وجود 
ندارد. سعید موتمنی افزود: باید در نظر داشت که خودرو 
دیگر به یک کاالی اساســی تبدیل شده و باید حتما 

نظارت روی قیمت آن باشد.

تاخت و تاز قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفت

رشد قیمت ها در بازار خودرو
پراید در مرز 140 میلیون تومان
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رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در خصوص 
خواســته هاي اصناف از رئیس جمهور منتخب 
گفت: توقع زیادي نیست که مجموعه وسیعي که 
حمایت خود را از انتخابات رئیس جمهوري انجام 
دادند و منتظر اجراي عدالت هستند، ?انتظارات 
و خواست منطقي خود را در جلساتي که با ایشان 
مي گذارند مطرح کنند. خواهشمندم در انتخاب 
وزیر صمت که این وزارت خانه بیشترین تعامل را 
با اصناف دارد از نظرات اصناف استفاده شود.رسول 
شجري، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران با 
بیان مطلب فوق افزود: سه سال پیش صنف کفاشان 
دســت دوز با تالش هاي زیاد و هزینه هاي گزاف 
در مســکو، مرکزي را به عنوان ارائه کفش ایراني 
اجاره کرد؛ اما به دلیل عدم حمایت دولت این طرح 
 مسکوت ماند. از این دست نمونه زیاد است که بدون 

حمایت مي ماند.
وي ادامه داد: تولیدکنندکان خبره و با تجربه بسیاري 
داریم که پشت درب هاي تولید مانده اند و بوروکراسي 
ها و عدم حمایت دولت اجازه رشد به این افراد نمي 
دهد. رئیس جمهور، هیئت دولت و وزراي کابینه در 
جاي جاي گلوگاه ها مي توانند این جاده را صاف کرده 
و کشور را به رشد باالیي از تولید و صادرات کاال به خارج 
برسانند. خواهشمندم در انتخاب وزیر صمت که این 
وزارت خانه بیشترین تعامل را با اصناف دارد از نظرات 
اصناف استفاده کند.شجري بیان داشت: اصناف نقشي 
بي بدیلي در انتخابات امســال داشتند. همه یکصدا 
و پرشور به میدان آمدند، پس از ریاست قوه مجریه، 
انتظار داریم تا وزرایي را انتخاب کند که درد دل اصناف 

را بدانند و از بدنه مشکالت صنفي اطالع داشته باشند. 
در تصمیم گیري ها و تصمیم سازي ها براي اصناف از 

نخبگان و منتخبین اصناف مشورت بگیرند.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران تصریح کرد: 
براي تولید کاالها، واردات و یا صادرات، اصناف در هر 
صنف و کاالیي در تمامي مراحل فروش و نیازسنجي 
بازار اطالع کافي دارند. استفاده از این طیف در امور 
صادرات و واردات مي تواند جلوي حجم بسیار زیادي 
از زیان هاي احتمالي را بگیرد. بسیاري از کاالها وارد 
مي شود که نیاز نیست و برعکس به کاالهاي زیادي 

نیاز داریم که اساساً در برنامه واردات نیست.
وي در رابطه با کنترل شیوع ویروس کرونا نیز اظهار 
داشت: وضعیت بسیار سختي طي دو سال اخیر در 
پي شیوع ویروس کرونا بر همه آحاد جامعه مستولي 
شد؛ بخصوص در کنترل آن اصناف متحمل شرایط 
ویژه اي شدند. ستاد ملي کرونا بارها و بارها اصناف را 
تعطیل کرد تا ویروس کنترل شود، بدون اینکه برآورد 
کند چه مشکالتي این طیف عظیم را در بر مي گیرد. 
در این مــدت، هزینه ها و اجــاره واحدهاي صنفي، 
مخارج نگه داري مغازه، استهالک دستگاه ها و وسایل، 
پرداخت حقوق کارکنان و کارگران، تحمل وضعیت و 
محاسبات سازمان امور مالیاتي در پرداخت مالیات و 
... همه از جمله مشکالت عمده اي شد که اصناف به 
جان خریدند؛ اما اینکه نقش دولت در یاري رساندن 
به این طیف زحمت کش کجاســت معلوم نیست. 
سال گذشته بارها اعالم کردیم که بهمن و اسفند را 
 تعطیل نکنند، اصناف توان پرداخت مخارج خود را با 

تعطیلي هاي مکرر ندارد.

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت و مواد پروتئیني تهران 
در خصــوص صدمات قطعي هاي اخیــر برق گفت: با 
قطعي هاي طوالني برق، مواد غذایي فاسدشدني مثل 
بستني، گوشــت و مرغ و بســیاري اقالم دیگر از بین 

مي روند؛ سوپرمارکت داران نگرانند. 
سعید درخشاني بیان کرد: با قطعیهاي طوالني برق، مواد 
غذایي فاسدشدني مثل بســتني، گوشت و مرغ از بین 
میروند و سوپرمارکت دار شدیدا متضرر میشود. سعید 
درخشاني، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئیني 
تهران اظهار داشت: قطعي هاي مکرر برق آسیب هاي 
اقتصادي زیادي به ســوپرمارکت داران وارد کرده و اگر 
به این منوال باشد شدیدا متضرر میشوند.وي بیان کرد: 
بیشتر سوپرمارکت ها لوازم سردکننده مانند یخچال دارند 

و با قطعي ناگهاني برق موتورهاي اینگونه وسایل نیم سوز 
میشود و به دلیل هزینه باالي تعمیر وسایل، سوپرمارکت 
داران از ادامــه کار باز مي مانند و نمــي توانند فعالیت 
خودشــان را ادامه دهند. رئیس اتحادیه سوپرمارکت و 
مواد پروتئیني تهران گفت: با قطعي هاي طوالني برق، 
مواد غذایي فاسدشــدني مثل بستني، گوشت و مرغ از 
بین میروند و سوپرمارکت دار شدیدا متضرر میشود. بر 
خالف وعده هاي شرکت برق، تا حاال نشنیدیم همکاران 
صنفي ما بتوانند خسارت مالي خود را از توانیر پس بگیرند.
درخشاني افزود: از مسئوالن شرکت برق خواهش میکنیم 
خودشان را جاي مردم بگذارند و کمي مراعات کنند. با این 
قطعي هاي طوالني برق بدون اعالم قبلي چطور میشود 

هزینه خسارات را پرداخت کرد؟!

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس 
تهران اظهار داشت: قبل از تعطیلي هاي اخیر وضعیت 
رســتوران ها کمي رو به بهبود بود و رو به جلو حرکت 
مي کرند که دوباره با فراگیري موج پنجم کرونا و شیوع 
ویروس دلتا وضعیت بدتر و بازار یک بار دیگر کساد شده 
است. تقاضا پیش از این تعطیالت اخیر حدود ۱0 تا ۱5 
درصد افزایش پیدا کرده بود. علي اصغر میرابراهیمي، 
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس 
تهران در مورد وضعیت رســتوران ها با توجه به شیوع 
موج جدید کرونا اظهار کرد: رستوران ها مطابق با اعالم 
ستاد کرونا تعطیل هستند. اصناف گروههاي 2، ۳ و 4 
طبق اعالم این ستاد باید تعطیل باشند. با توجه به اینکه 
رستوران ها جزو مشاغل گروه 2 هستند در این شرایط 
باید بسته باشند. وي افزود: البته در سطح شهر دیده مي 
شود که بخشي از اصناف گروههاي 2، ۳ و 4 نیز مشغول 
به فعالیت هستند اما بیشتر رستوران ها تعطیل هستند. 

اتحادیه هم از همه طرق اطالع رساني کرده که رستوران 
ها باید فعالیت خود را در این مدت متوقف کنند، در غیر 
این صورت اگر پلمب شود خودشان باید جوابگو باشند.

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس 
تهران با اشاره به اینکه میزان تقاضا پیش از شیوع موج 
جدید کرونا رو به بهبود بود گفت: قبل از تعطیلي هاي 
اخیر وضعیت رستوران ها کمي رو به بهبود بود و رو به 
جلو حرکت میکرد که دوباره با فراگیري موج پنجم کرونا 
و شــیوع ویروس دلتا وضعیت بدتر شده و بازار یک بار 
دیگر کساد شده است. تقاضا پیش از این تعطیالت اخیر 

حدود ۱0 تا ۱5 درصد افزایش پیدا کرده بود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: بیشتر رستوران هایي که 
به خاطر تعطیلي هاي شــیوع کرونا از سال گذشته به 
تعطیلي کشانده شدند هنوز نتوانستند به کار برگردند. 
بسیاري از رستوران دارها به مشاغل دیگر مانند مشاور 

امالک، نمایشگاه خودرو و غیره رو آورده اند.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران با اعتراض 
به تعطیلي مجدد اصناف از سوي ستاد ملي کرونا براي 
جلوگیري از گسترش ویروس کرونا بیان داشت: متاسفانه 
ستاد ملي کرونا تنها اصناف را ســیبل قرار مي دهد. آیا 
راه شــیوع ویروس کرونا از چلوکبابي ها، رستوران ها و 
واحدهاي صنفي مي گذرد؟ خیر اینگونه نیست. ویروس 
کرونا در بیشتر مکان هاي عمومي از جمله مترو، اتوبوس، 
ادارات، سازمان ها، پلیس +۱0 سازمان امور مالیاتي بیمه 
و دیگر اداراتي که تحت سیطره دولت است بسیار بیشتر 

اشاعه پیدا مي کند.
علي اکبر نریماني، رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش 
تهران در ادامه بیان داشــت: در دو سال گذشته به طور 
مرتب پروتکل هاي بهداشــتي در تمامي صنوف تحت 
نظارت اتحادیه چلوکباب و چلوخورش رعایت میشود 
و مستندات آن را میتوان از ســازمان تعزیرات، سازمان 
صنعت معدن تجارت، بازرسان حوزه اتاق اصناف تهران 
جویا شد. هیچ یک از این واحدها حتي یک مورد مبني بر 

ابتالي کارکنان و کارگران خود کرونا گزارش نکرده اند .
وي در ادامه تصریح کــرد: وقتي حتي یک مورد گزارش 
نشده که ویروس کرونا از رستوران ها و چلوکبابي ها به 
مردم اشاعه پیدا کرده چگونه است که ابتداي امر، ستاد 
ملي کرونا این صنوف را سیبل قرار مي دهد؟ مگر نه این 

است که رستوران ها و چلوکبابي ها همه اصول را طبق 
موازین و مستندات پروتکل هاي بهداشتي رعایت مي 
کنند . رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران تاکید 
کرد: با وضعیتي که طي دو سال اخیر صنوف چلوکبابي 
دارند تنها رسته بیرون بر این اتحادیه فعالیت میکنند؛ 
اما دولت چشمش را بر روي تمام خســارتي که به این 
صنف وارد آمده بسته، مالیات امسال را افزایش داده، تنها 
لطفي که سازمان امور مالیاتي که تحت سیطره دولت کار 
مي کند براي اصناف انجام داد ۱5 روز تمدید براي ارائه 
اظهارنامه ها بود. تا دو سال گذشته مهلت ارائه اظهارنامه 
تا پایان تیرماه بود اما امسال با منت سازمان امور مالیاتي 
حتي ۱5 روز هم کمتر فرصت ارائه اظهارنامه داشتیم. چرا 
دولت هیچ حمایتي از اصناف نمي کند؟ اصناف هر برنامه 
و ابالغي را که از طرف دولت به ایشان ارائه شده، بالفاصله 
اجرا کرده اند. وي با تاکید بر اینکه دولت مي تواند، مشکل 
شــیوع ویروس کرونا را به طرق دیگري مانند واکسینه 
کردن کل کشور مختومه نماید افزود: اصناف توان ادامه 
حیات در صورت تعطیلي هاي آینده را نخواهند داشت. تا 
کنون هم هم خسارت بسیار زیادي دیده اند. بسیاري از 
واحدهاي صنفي شغل خود را تغییر و پروانه هاي کسبي 
را باطل کرده اند؛ بنابراین دولت باید به این امر و اینکه که 

اصناف دیگر توان و رمقي ندارند توجه نماید.

افزایش 1۵ درصدي تقاضا پیش از شروع موج جدید كرونا

رستوران هاي ورشکسته هنوز به کار بازنگشته اند

رئیس جمهور منتخب در انتخاب وزیر صمت از نظرات اصناف استفاده كند

تولیدکننده؛ معطل بوروکراسي ها و عدم حمایت دولت

ویروس كرونا از چلوكبابي ها، رستوران ها و واحدهاي صنفي نمي گذرد

 ضرورت کوتاهي دست دالالن از توزیع مواد اولیه 

با قطعي هاي طوالني برق، مواد غذایي فاسدشدني از بین مي روند

سوپرمارکت داران نگرانند
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علیزاده:
 استخراج رمز ارز همه علت قطعی برق نیست

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه میزان 
برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز به اندازه ای نیست که باعث قطعی برق 
باشــد، علت اصلی این امر را بی توجهی وزارت نیرو به ایجاد نیروگاه های 
جدید دانست.محسن علیزاده اظهار کرد: آخرین آمار بانک مرکزی درباره 
میزان برق مصرفی برای مزارع اســتخراج بیت کوین هزار کیلووات است. 
خود دوستان توانیر هم این عدد را بین هزار تا دو هزار مگاوات می دانند اما 
براساس آخرین آمار مجوزهای صادر شده این عدد ۳۰۰ مگاوات است که 
اگر مزارع فاقد مجوز را هم در نظر بگیریم ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات خواهد شد؛ 

این عددی نیست که باعث قطعی برق باشد. 
وی افزود: طبق آمار شرکت توانیر میزان کسری برق که منجر به قطعی می 
شود ۱۲ هزار مگاوات است. دلیلش هم این است که وزارت نیرو در برنامه 
ششم نتوانسته مطابق تکالیف خود نیروگاه ایجاد کند و صددرصد از تکالیف 

خود عقب است و حتی یک قرارداد هم برای نیروگاه جدید نداشته است. 
نماینده مردم سپیدان در مجلس خاطر نشان کرد: قطعی برق یکسری زیان 
های آشکار و یکســری زیان های پنهان دارد. زیان آشکار قطعی برق طی 
چند سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده خسارت به اقتصاد 
ملی و زیان پنهان آن هم این است که در همین دو، سه هفته شاهد قطعی 
مکرر برق چاه های کشــاورزی و واحدهای تولیدی مثل فوالد، سیمان و 
آلومینیوم بودیم. وقتی واحدی مثل فوالد مبارکه دو هفته تعطیل باشد چه 
میزان ضرر اقتصادی به آن شرکت وارد می شود؟ از چند روز پیش که این 
قطعی اتفاق افتاده افزایش قیمت زیادی در این محصوالت شاهد بودیم و 

این فاجعه بزرگی است که اتفاق افتاده است. 
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد رضا اردکانیان در سمت وزارت نیرو 
گفت: ایشان ضرری را به اقتصاد کشور وارد کرده که در طول تاریخ سابقه 
نداشته است. امروز هیچ روزنه ای برای توسعه زیرساخت های اقتصادی 
در دولت آینده نیز وجود ندارد زیرا اولین چیزی که ما به آن برای توسعه 
احتیاج داریم آب و برق است که متأسفانه نه آب درست مدیریت شده و نه 

برق و کشور در بخش انرژی به قهقرا رفته است. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: حتی اگر سهم استخراج 
رمزارزها در مصرف برق کم یا زیاد باشد خود شرکت توانیر و وزارت نیرو باید 
آن را مدیریت می کردند و زمانی که ما مشکل تولید برق داشتیم نباید به 
آن ها مجوز می دادند. از طرف دیگر وزارت صمت، وزارت کشور و ارتباطات 
هم در شناسایی مزارع غیرمجاز ضعف دارند. ما هم معتقدیم حتما مزارع 
بیشتری وجود دارد اما اینکه در موضوع قطعی برق به آنها اتکا می شود برای 
این است که افکار مردم از واقعیت دور شود و بگویند همه قطعی برق مربوط 
به ماینرهاست. علیزاده ادامه داد: اوالً خودشان مجوز استخراج رمز ارزها را 
دادند و ثانیا خودشان باید مشترکان پرمصرف را شناسایی کند؛ چرا وزارت 
نیرو  و توانیر به این تکلیف عمل نمی کند. اینکه قبض برق یک مشترک 

خانگی ۵۰، ۶۰ میلیون تومان باشد، عادی است؟
وی یادآور شــد: قرار بود ایران به هاب انرژی خاورمیانه تبدیل شود اما ما 
اندک صادرات مان را هم متوقف کردیم و اکنون شاید نیازمند واردات برق 
باشیم زیرا برنامه ریزی درست و صحیحی در این زمینه نداشتیم. طبیعتاً 
دولت آینده هم خواه ناخواه درگیر این موضوع می شــود چرا که بســتر 

نیازهای اولیه یعنی آب و برق فراهم نیست.

اروپا طرح مالیات ديجیتال خود را رها كرد
اروپا اعالم کرد طرح مالیاتی خود برای شــرکت های فناوری را رها کرده 
است، این در حالی است که قرار اســت طرح جهانی مالیات شرکتی ۱۵ 

درصد در ۱۳۰ کشور پشتیبان آن بررسی شود.
اتحادیه اروپا پس از فشارهای آمریکا و در تالش برای تسهیل ایجاد قوانین 
جهانی مالیات شرکتی، توافق کرده تا طرح مالیاتی خود برای این منطقه 
را به تعویق بیندازد. اما در این میان ایرلند همچنان از اصالحات وسیع تر 
انتقاد کرده است.روز شنبه هفته جاری ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان طرح تغییر 
مالیات شــرکتی جهان را تأیید کردند. طبق این طرح حداقل مالیات ۱۵ 
درصدی برای شرکت های بزرگ فناوری در سراسر جهان وضع می شود. 
عالوه بر آن روش دریافت مالیات از شرکت هایی مانند آمازون و گوگل نیز 

تغییر می کند.
اگر این اصالحات در ماه اکتبر تأیید شــود، نیازمند است پارلمان بیش از 
۱۳۰ کشور پشتیبان آن، از جمله کنگره آمریکا آن را تأیید کنند.در همین 
راستا اتحادیه اروپا تحت فشارهای آمریکا اعالم کرد طرح خود برای وضع 
مالیاتی جداگانه بر فروش آنالین کاال و سرویس را به تعویق می اندازد. زیرا 
دولت آمریکا بیم آن دارد چنین اقدامی از سوی اروپا به انتقادات بیشتر از 
تغییر مالیات شرکت ها در کنگره آمریکا منجر شود.دانیل فری سخنگوی 
کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت: ما تصمیم گرفتیم 
فعالیت های خود را برای ارائه مالیات دیجیتال جدید تعلیق کنیم. اتحادیه 
اروپا در پاییز دوباره وضعیت را بررسی می کند.با این وجود ۳ کشور اروپایی 
ایرلند، مجارستانی و استونی مخالف تعلیق بررسی مالیات دیجیتال اروپا 
هستند. ایرلند اعالم کرد نمی تواند از حداقل مالیات جهانی ۱۵ درصدی 
پشتیبانی کند.این در حالی است که هم اکنون مالیات شرکتی ایرلند ۱۲.۵ 
درصد است. نرخ مالیاتی مذکور نقش مهمی در متقاعد کردن شرکت های 

بزرگ برای تأسیس دفاتر فعالیتشان در این کشور داشته است.

4500  خدمت برای توسعه صادرات محصوالت 
دانش بنیان ارائه شد

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری 4 هزار و ۵۰۰ خدمت برای 
راه یافتن محصوالت دانش بنیان و خالق ایرانی به بازارهای جهانی ارائه کرده است.تبدیل 
ایده به محصول یکی از الزامات برای تجاری شدن تولیدات نوآورانه و فناورانه در کشور 
است. ایجاد بازار داخلی برای آن هم می تواند این فرآیند را تثبیت و ارزش آفرین کند. اما 
یافتن بازار جهانی برای شرکت ها اقدامی اثرگذار در ثبت برندهای ایرانی در جهان باشد.

کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
هدف توسعه بازار صادراتی محصوالت شرکت های دانش بنیان در سال ۹۳ راه اندازی و 
مورد بهره برداری قرار گرفت. خدمات تسهیل کننده فرآیند صادرات کاال ها و همچنین 
آموزش و مشاوره شــرکت ها در حوزه صادرات از جمله نیازهای اساسی شرکت های 

دانش بنیان است.
در حال حاضر این مجموعه توانســته یک هزار و ۹۶۰ شرکت را برای دریافت خدمات 
توسعه بازار جهانی ترغیب کند. در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی 
شرکت های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان 
صادراتی شرکت ها ارایه شود. در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال، اقدام به 
حمایت از خدمات این کریدور نموده و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات شرکت ها 
از طریق اینگونه خدمات شتاب گیرد.خدمات حمایتی کریدور توسعه صادرات و تبادل 
فناوری به شرکت های دانش بنیان، خالق و واسطه های صادراتی )شرکت های مدیریت 

صادرات، پایگاه های صادراتی، کارگزاران تجاری برون مرزی( ارائه می شود.

اخبار

چین برنج فضایی را برداشت کرد
۴۰ گرم دانه برنجی که چین سال قبل به ماه فرستاده بود، اکنون کشت شده و محصول آن برداشت شده است.چین نخستین محصول برنج فضایی را برداشت کرد. این محصول به دانه های 

برنجی تعلق داشت که سال گذشته در یک مأموریت به ماه سفر کردند.محققان امیدوارند با کمک این تحقیق انواع جدیدی از گیاهان را پرورش دهند و امنیت غذایی کشورشان را تأمین 
کنند.محصول برنج مذکور مربوط به کشت ۴۰ گرم دانه ای است که همراه کاوشگر چانگ ۵ در نوامبر سال گذشته میالدی به ماه سفر کرده بود.چین از سال ۱۹۸۷ میالدی تاکنون برنج و 

دانه های دیگر را به فضا برده است. هم اکنون بیش از ۲۰۰ نوع گیاه فضایی از جمله پنبه و گوجه فرنگی برای کشت در زمین تأیید شده اند. 

رییس صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی بــا تاکید بر 
ضرورت بهره بــرداری از 
پتانســیل های مالی برای 
توسعه اکوسیستم نوآوری 
و فناوری کشور، سال ۱4۰۰ را سال جهش توسعه 
صندوق های جســورانه بورســی اعالم کرد.دکتر 
علی وحــدت در گردهمایی فعاالن بازار ســرمایه 
و نقش نهادهای مالی در توســعه سرمایه گذاری 
جسورانه، تامین مالی حوزه نوآوری و فناوری کشور 
را ماموریت اصلی این صندوق دانست و افزود: طی 
دو و نیم سال گذشته تالش شده است که بخش های 
مختلف این حوزه را توسعه دهیم و در حال حاضر 
عملکرد این صندوق بالغ بر ۱4 هزار میلیارد تومان 

است.
وی با اشاره به حمایت بانک ها از فعالیت های حوزه 
دانش بنیان، اظهار کرد: بانک ها برای شرکت هایی 
که امکان دریافت تســهیالت بانکی را داشــتند، 
پشتیبانی خوبی از این اکوسیستم نوآوری و فناوری 
کشور داشته است، ضمن آنکه صندوق های پژوهش 
و فناوری نیز رشد خوبی را تجربه کردند. وحدت، 
اعطای وام و تســهیالت، صدور ضمانــت نامه، راه 
اندازی صندوق های جسورانه و ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر را از دیگر اقدامات ایــن صندوق برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و یادآور 
شــد: بر این اســاس از 4۸ طرح در قالب سرمایه 

گذاری خطر پذیر حمایت شده است.رییس صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ســکوک نوآوری را از دیگر 
طرح های اجرا شده در این صندوق دانست و یادآو 
شد: در این طرح ســرمایه گذاری بر روی برخی از 
پروژه ها دنبال می شــود که اعتقــاد داریم فرآیند 

اجرایی این طرح با کندی پیش می رود.
وی با اشاره به برگزاری  مسابقه تلویزیونی "کارویا"، 
گفت: در این مسابقه که به همت صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار می شود شرکت های دانش بنیان به 
رقابت می پردازند و طرح های سرمایه پذیر برتر  وارد 
فرآیند تامین مالی جمعی خواهند شد.وحدت به 
فعالیت صندوق های جسورانه بورسی اشاره کرد و 
افزود: تاکنون ۱۱ صندوق جسورانه بورسی تشکیل 
شده و ما با این صندوق ها همکاری داریم به گونه ای 
که اگر این صندوق ها اقدام به ســرمایه گذاری بر 
روی پروژه کنند، از ســوی این صندوق 4۰ درصد 
آورده را بــا نظارت و مدیــرت آن بخش خصوصی 
و صندوق بورســی تامین خواهد کرد.وی با تاکید 
بر اینکه ۱۱ شرکت جســورانه فعال شدند، خاطر 
نشان کرد: حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت در 
این صندوق ها ایجاد شده است. از این تعداد چهار 
صندوق فعال هستند و موافقت اصولی چهار صندوق 
نیز صادر شده، ولی پذیره نویسی نشدند و سه مورد 

دیگر در حال دریافت موافقت اصولی هستند.
رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی با بیان اینکه 
عملکرد این شرکت ها کم است، افزود: تمرکز ما در 
سال ۱4۰۰ بر فعال کردن این ظرفیت مهم کشور 
است؛ چرا که این صندوق ها ظرفیت های مناسبی 
برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان هستند، 

ضمن آنکه همه نهادهایی که پول در آنجاها است و 
مدیران خوش فکر و جوانی در آنها مدیریت دارند، 
عالقه مند بــه فعالیت در حوزه هــای دانش بنیان 

هستند.
وی نمونه این سازمان ها را سازمان تبلیغات اسالمی، 
سازمان اوقاف، سازمان کوثر و صندوق بازنشستگی 
دانســت که عالقه مند به ســرمایه گــذاری در 
پروژه های دانش بنیان هستند، افزود: از سوی دیگر 
ما ظرفیت بزرگی داریم که نمــود آن در بیش از ۶ 
هزار شرکت دانش بنیان و ۱۰ هزار استارت آپ قابل 
مشاهده است و مســاله اصلی در این زمینه اتصال 
اعتبــارات نهادها و نقدینگی موجود در کشــور با 
 نیازی است که در حوزه استارت آپی و دانش بنیانی 
وجود دارد.وحــدت با تاکید بر اینکه امســال باید 

ســال جهش ابزار و بســتر صندوق های جسورانه 
باشــد، اضافه کرد: در غیر این صورت این ظرفیت 
مترقی که از طرف بورس برای ما ایجاد شده است، 
بال اســتفاده می ماند و برای باقی ماندن آن شک 
ایجاد خواهد شد. وی اظهار کرد: بزرگترین چالش 
ما در این زمینه به هم رســانی عرضه و تقاضا است 
و تجربه ای که در دوشنبه های استارت آپی صندوق 
کسب شــد، تجربه خوبی بوده اســت، ضمن آنکه 
تجربیات خوبی در برگزاری مســابقه کارویا برای 
تامین مالی اندک شرکت  های دانش بنیانی داشتیم. 
در این چارچوب برای شــرکت هایی که تا حداکثر 
چهار میلیارد تومان ســرمایه نیاز داشــته باشند، 
 ســرمایه گذاری جســورانه از طریق تامین مالی

 جمعی صورت می گیرد.

توسعه صندوق  های جسورانه بورسی در سال 1400 در دستور كار صندوق نوآوری

راه اندازی 11 صندوق  جسورانه بورسی
گروه فناوری
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با ادامه روند رجیستری دســتگاه های سیم کارت خور، 
تبلت برند لنــوو از تاریخ دوم مرداد و ســایر تبلت ها از 
نهم مردادماه به محض ورود مسافران به کشور مشمول 
رجیستر می شــوند.به گزارش ایسنا، طرح احراز اصالت 
تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( در سال ۱۳۹۶ 
آغاز شــد، در مرحله اول این طرح تمامی نشــان  های 
تجاری تلفن همراه تا اردیبهشــت سال ۱۳۹۷ مشمول 
طرح رجیستری شدند.با اجرای طرح رجیستری، صرفا 
گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، در 
شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. این طرح تمامی 
برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر 
گرفته و موجب حذف واردات گوشی های قاچاق و افزایش 
واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت شد.با 
توجه به هدف اجرای رجیستری برای تمامی تجهیزات 
سیم کارت خور، مقرر بود پس از گوشی های موبایل نوبت 
به سایر دستگاه ها برســد. درواقع مقرر بود اجرای طرح 

رجیستری، در دو فاز ساماندهی گوشی های تلفن همراه 
و ساماندهی تبلت ها اجرایی شــود، اما وزارت ارتباطات 
درباره علت عدم اجرایی رجیستری برای تبلت ها عنوان 
کرده بود که اگرچه آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما 
مالحظاتی در حــوزه بازار وجود دارد کــه اجرای آن را 

تعویق انداخته است.
چندی پیش انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی درباره تاخیر در اجرایی شــدن رجیستری برای 
تبلت گفته بود بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور 
به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می شود و طرح 
رجیستری هم برایش اجباری نیست. درواقع با توجه به 
اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمی شود، بازار قاچاق 
این کاال رونق دارد و برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی 

ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند. 

درنهایت اخیرا اعالم شد که رجیستری تبلت از ۲۶ تیرماه 
با برند لنوو آغاز می شود و پس از آن از دوم مرداد، شامل 
برندهای دیگر نیز خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد 
رجیستری تبلت یک هفته به تعویق افتاده است. در این 
راســتا و به نقل از ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، پیمان قره داغــی -مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده رگوالتوری- از اجرای طرح احراز اصالت 
تجهیزات دارای سیم کارت برای تبلت ها از دوم مردادماه 
خبر داد و با اشــاره به پروژه ملی پیاده ســازی و اجرای 
فنی سامانه شناسایی تجهیزات دارای سیم کارت گفت: 
تبلت برند لنوو از دوم مرداد و سایر برندهای تبلت از نهم 

مردادماه مشمول طرح رجیستری می  شوند.
وی عنوان کرد: پیش از این نیز با تصمیم کمیته راهبری 
طرح پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه و تجهیزات 

دارای سیم کارت، رجیستری ســاعت های هوشمند از 
دوازدهم تیر و تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر، مبدل تلفن 
ثابت به سیار و PDA از نوزدهم تیر سال جاری آغاز شده 
است. آن دسته از تجهیزات دارای سیم کارت که تا قبل از 
اجرای طرح رجیستری فعال بوده اند، مشمول این طرح 
نمی شوند، اما تجهیزاتی که پس از تاریخ مشخص شده 

فعال شوند، مشمول رجیستری می شوند.
افرادی که دارای این دســتگاه ها هســتند، باید تا قبل 
از تاریخ های تعیین شده، ســیم کارت خود را در داخل 
دستگاه قرار داده و آن را روشن کرده و نسبت به برقراری 
تماس و ارســال پیامک اقدام کنند و از سرویس گرفتن 
دستگاه خود تا قبل از زمان بندی های اعالم شده مطمئن 
شوند و سرویس گرفتن از دســتگاه را به روز و ساعات 
پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، زیرا ممکن 
است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه 

شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.

نتایج یک بررسی نشان می دهد در شش ماهه اول 
سال ۲۰۲۱ کالهبرداران توانستند بیش از هفت 
میلیون دالر به حســاب های بانکی و رایانه های 
استرالیایی ها خســارت بزنند که این رقم نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل ۱۸4 درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش زد دی نت، طی مــدت مذکور تقریبا 
۶۵۰۰ اســترالیایی تماس های تلفنی را دریافت 

کرده اند که طی آنها فــرد تماس گیرنده اصرار به 
بارگذاری نرم افزارهایی توســط مخاطب داشته 
اســت. اما این کار موجب می شــده تا هکرها و 
کالهبــرداران بتوانند به رایانه های شــخصی و 
سپس حساب های بانکی افراد دسترسی غیرمجاز 

داشته باشند.
کمیسیون رقابت و مشتریان استرالیا که بررسی 
مذکور را انجام داده، معتقد اســت کالهبرداری 

هایی کــه از طریق برنامه ریزی برای دسترســی 
به رایانه هــای کاربران از راه دور انجام می شــود 
یکــی از بزرگتریــن انــواع کالهبــرداری ها در 
اســترالیا اســت و افراد متخلف با سواستفاده از 
 قابلیت های دنیای مجازی برای سرقت پول افراد 

تالش می کنند.
بر همین اســاس افراد باالی ۵۵ سال بیش از 4.4 
میلیون دالر از دارایی های خود را در جریان این 

حمالت از دســت داده اند که معادل نیمی از کل 
ســرقت های انجام شده است و ســهم جوانان از 
این کالهبرداری ها تنها ۲۰ هزار دالر اســترالیا 
بوده اســت. تماس گیرندگان کالهبردار خود را 
عضو موسســاتی همچون ای بی، تلسترا، ان بی 
ان، آمازون، برخی بانک ها، سازمان های دولتی، 
پلیس، شــرکت های رایانه ای و غیره معرفی می 

کنند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران گفت: هزینه کارکرد تلفن ثابت ماهانه محاسبه 
می شود و مشترکان به صورت ماهانه پرداخت کنند. 
محمدرضا بیدخام اظهار کرد: مشــترکان شرکت 
مخابرات ایران در سراسر کشور می توانند به منظور 
جلوگیری از قطع تلفن، جزییات صورتحساب تلفن 
ثابت خود را از طریق آدرس پرتال شرکت مخابرات 
ایران به صورت www.tci.ir/bill ، سامانه ۲۰۰۰ و 
شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه 
خود مشاهده و دریافت کنند. وی با تاکید به محاسبه 
هزینه کارکــرد تلفن ثابت به صــورت ماهانه، بیان 

کرد: همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق 
شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه 

خود، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران، امکان ثبت شماره همراه به منظور 
دریافت پیامکی صورتحســاب تلفــن ثابت فراهم 
است و تمام مشــتریان تلفن ثابت در سراسر کشور 
می توانند با وارد کردن شــماره تلفن همراه متعلق 
به خود، از سایر خدمات ســامانه #۲۰۲۰* شامل 

پرداخت قبوض تلفن ثابت، ثبت خرابی تلفن ثابت 
و پیگیــری آن، پیش ثبت نام اینترنت پرســرعت، 
خرید ترافیک اینترنت پرســرعت، استعالم مانده 
اعتبار اینترنت پرسرعت و شارژ کارت تلفن همگانی 

بهره مند شوند.
بیدخــام افزود: مشــترکان تلفن ثابــت می توانند 
عالو ه بر درگاه های غیرحضــوری متنوع پرداخت 
شــرکت مخابرات، شامل ســامانه ۲۰۰۰، استفاده 
از کد دســتوری ســتاره ۲۰۲۰ مربع و همچنین 

 ورود بــه صفحــه اصلی وب ســایت شــرکت به
 آدرس www.tci.ir، از قابلیــت یادشــده برای 
دریافت هرچه سریع تر قبوض تلقن ثابت به همراه 

جزئیات و امکان چاپ آن بهره مند شوند.
طبق اعالم شــرکت مخابرات ایران، وی با تاکید بر 
لزوم ارائه خدمات غیرحضوری در کشور بیان کرد: 
با توجه به اهمیت سرویس های مخابراتی به عنوان 
زیرســاخت مهم تمام حوزه ها، مخابرات در تالش 
است تا تمام خدمات ممکن را به صورت غیرحضوری 
و با بهترین تنــوع و گســتردگی در اختیار تمامی 

متقاضیان قرار دهد.

از ابتدای سال جاری ۶۷۰ درخواست همکاری توسط 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به ثبت 
رســید.برنامه همکاری با متخصصــان و کارآفرینان 
ایرانــی خــارج از کشــور)connect.isti.ir ( مرکز 
تعامالت بین المللــی علم و فنــاوری معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری که با هدف جذب و ترغیب 
ایرانیان خارج از کشــور بــه بازگشــت و تاثیرگذاری 
در توســعه و پیشــرفت فناورانه کشور شــکل گرفته 

اســت، نقش تعیین کننده ای در پیوند توانمندی آنها 
به نیازهای کشــور دارد. از ابتدای شــروع این برنامه 
 تاکنون ۱۰ هــزار و ۵۶ مــورد درخواســت همکاری 
ثبــت شــده اســت.این همکاری هــا حجــم باالیی 
از ظرفیت هــای تخصصــی را بــه داخــل کشــور 
منتقــل می کند. ایــن برنامه پل ارتباطــی میان فارغ 

التحصیــالن دانشــگاه های برتــر جهــان بــا بیش 
از ۱۵۰ مرکــز علمی داخلی اســت. با اجرایی شــدن 
ایــن برنامــه مشــکالت و چالش  هــای پیــش روی 
 بازگشــت متخصصــان ایرانــی به کشــور تســهیل 
شــده اســت.اجرای برنامه همکاری بــا متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در طی ۵ سال متوالی 

منجر به همکاری متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج 
از کشــور با بیش از ۱۵۰ مرکز علمی و فناوری شامل 
برترین دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها، پارک های فناوری و 
شــرکت های دانش بنیان منتخب داخلی در کمترین 
زمان ممکن شده اســت.همچنین در حال حاضر ۱۲۵ 
پایگاه تخصصی همکار شامل دانشــگاه ها، پژوهشگاه 
 ها، مراکز نوآوری و پارک های فناوری برتر کشور برای

 تسهیل گر این کار هستند.

سرویس امنیتی اوکراین یک مزرعه استخراج رمزارز 
را شناســایی و به آن حمله کرد که از شــبکه نیروی 
این کشــور برق ســرقت می کرد. مقامات اوکراینی 
در این مزرعه رمزارز به جای رایانه، هزاران دســتگاه 
پلی استیشــن فور پرو )Pro PS4( کشف کردند که 
به صورت عمــودی در کنار یکدیگر قرار داده شــده 
بودند.طبق گــزارش پایگاه خبــری کوتاکو، مقامات 
اوکراینی بیش از پنج هزار دســتگاه بــازی از انباری 
کنار شــرکت توزیع نیروی وینیتسااوبل انرگو توقیف 

شدند که ۳۸۰۰ دســتگاه کنســول بازی بودند.این 
بزرگترین مزرعه رمزارزی اســت که توسط سرویس 
امنیتی اوکراین تاکنون کشــف شــده و این سازمان 
بر این باور اســت کــه مزرعه مذکور توســط افرادی 
اداره شده که در شــهرهای کی یف و وینیتسا زندگی 
می کنند. ظاهــرا گردانندگان این مزرعــه رمزارز از 
مترهای برق مخصوصی استفاده کرده اند تا مانع کشف 

برق دزدی بــه ارزش ۲۵۷ هزار دالر توســط مقامات 
شوند. سرویس امنیتی اوکراین هشــدار داد استفاده 
غیرمجاز از برق ممکن اســت تبعات گســترده تری 
 داشته باشــد و باعث شــود حومه وینیتسا بدون برق

 بماند.شرکت وینیتســااوبل انرگو در بیانیه ای که به 
نشریه کی یف پســت ارسال کرد، دســت داشتن در 
این جریان را تکذیــب و اعالم کــرد تجهیزات مورد 

استفاده برای اســتخراج رمزارز متعلق به این شرکت 
نبوده اســت. همچنین مدعی شــد هیچ شواهدی از 
برق دزدی پیدا نکرده و یافته های ســرویس امنیتی 
اوکرایــن را منطبق با واقعیت ندانســت.بر اســاس 
گزارش انگجــت، نیروی امنیتــی اوکراین تصاویری 
از کنسولهای بازی پلی استیشــن فور پرو که در این 
انبار کشــف کرده بود را منتشــر کرد. حدود ۳۸۰۰ 
 کنسول بازی سونی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر

 ارزش داشته اند.

رجیستری تبلت از دوم مرداد با برند لنوو آغاز می شود

خسارت هفت میلیون دالری کالهبرداران مجازی به استرالیایی ها 

هزینه تلفن ثابت ماهانه پرداخت شود

ثبت 670  درخواست همکاری توسط کارآفرینان ایرانی خارج

کشف مزرعه رمزارز با هزاران پلی استیشن 


